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         VÝSTAVBA  RODINNÝCH DOMŮ V ŽELEŠICÍCH , LOKALITA SÁDKY II 
         / 7xRD typ A ;4xRD typ B ;2xRD typ C ;1x BD typ D ;6xRD typ E / 
 
                                                      Technická zpráva 
 
 
 
Úvod 
 
V rámci této studie bylo řešeno zastavění parcel investora společně v rámci 2.a 4. 
etapy výstavby rodinných domů  a bytových viladomů  v lokalitě Sádky II v obci 
Želešice, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj.  
Bylo vytvořeno celkem 5 typů domů různých velikostí a dispozic ( typy A,B,C,D a E) 
 Podkladem pro zpracování studie byly požadavky a představy investora. Při 
navrhování domů bylo rovněž zásadní dodržení podmínek vyplývajících 
s odsouhlasené urbanistické územní studie a jejích regulací následně zahrnuté do 
smlouvy s obcí Želešice ze 4.9.2018.. Zásadním požadavkem vyplývajícím z této 
studie a následně zmiňované smlouvy je minimální velikost pozemků 400m2 a 
zastavěnost  pozemku objektem maximálně do 30% velikosti příslušného pozemku a 
předepsaná podlažnost a tvar zastřešení. Rovněž umístění polohy jednotlivých domů 
ctí návrh z územní studie.  
 
Urbanistické řešení: 
 
Jedná se o svažitý pozemek směrem k jižní straně. Navržené komunikace tuto 
svažitost vesměs kopírují. Objekty jsou vzhledem ke komunikaci navrženy tak,aby 
nebyly osazeny  úrovní podlahy, 
+/-0 výše než 1,5 m nad úrovní přilehlé komunikace. 
Jednotlivé objekty jsou na pozemku osazeny s ohledem na situační podklad 
s územní studie. Zásadou umístění objektů je dodržení jednotné uliční čáry 
s nejmenším odstupem 4 metry od hranice pozemku a 6 metrů v místě vjezdu do 
garáže, z důvodu vytvoření venkovních parkovacích stání před každou garáží. 
Odstupy jednotlivých domů vycházejí z předpisů daných stavebním zákonem. 
 
 
Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení: 
 
RD typ A 
 
Jedná se o novostavbu jednoduchého samostatně stojícího nepodsklepeného 
rodinného domu o dvou nadzemních podlažích zastřešený plochou střechou. V 1.NP 
se nachází dvojgaráž ,vstupní prostory s technickým zázemím , toaletou a hlavní 
obytný prostor s kuchyňským koutem a výstupem na terasu a zahradu. Ve 2.NP jsou 



Stránka 2 z 4 

umístěny celkem tři pokoje se společnou koupelnou a ložnice s vlastní koupelnou a 
výstupem na menší terasu. 
Fasáda domu je tvořena kombinací omítky ve světlém odstínu a obkladu cihelným 
páskem. Dominantním prvkem jsou velké prosklené plochy z AL profilů v kombinaci 
s menšími okny převážně horizontálního charakteru. 
Půdorysný rozměr rodinného domu typu A je cca 12m na šířku x 14m na délku; 
výška atiky ploché střechy  je 6,60m. Dům je orientován kratší stranou směrem do 
ulice. 
V rámci celého řešeného území je navrženo celkem 7 rodinných domů typu A na 
pozemcích číslo 3,4,5,6,7,8 a 9 v rámci 2. etapy výstavby. 
 
 

RD typ B 
 
Jedná se o novostavbu jednoduchého samostatně stojícího nepodsklepeného 
rodinného domu o dvou nadzemních podlažích zastřešený plochou střechou. V 1.NP 
se nachází dvojgaráž ,vstupní prostory se šatnou, toaletou a hlavní obytný prostor 
s kuchyňským koutem a výstupem na terasu a zahradu. Ve 2.NP jsou umístěny 
celkem tři pokoje se společnou koupelnou a ložnice s vlastní koupelnou a výstupem 
na menší terasu. Na tomto podlaží je rovněž navržena místnost technického zázemí. 
Fasáda domu je tvořena kombinací omítky ve světlém odstínu a obkladu cihelným 
páskem. Dominantním prvkem jsou velké prosklené plochy z AL profilů v kombinaci 
s menšími okny převážně horizontálního charakteru. 
Půdorysný rozměr rodinného domu typu B je cca 9m na šířku x 18m na délku; výška 
atiky ploché střechy  je 6,60m. Dům je orientován delší stranou směrem do ulice. 
V rámci celého řešeného území jsou navrženy celkem 4 rodinné domy typu B na 
pozemcích číslo 29,30,38 a 39 v rámci 2. etapy výstavby. 

 
RD typ C 
 
Jedná se o novostavbu jednoduchého samostatně stojícího nepodsklepeného 
rodinného domu o dvou nadzemních podlažích zastřešený plochou střechou. V 1.NP 
se nachází dvojgaráž ,vstupní prostory se šatnou, toaletou a hlavní obytný prostor 
s kuchyňským koutem a výstupem na terasu a zahradu. Ve 2.NP jsou umístěny 
celkem tři pokoje se společnou koupelnou a ložnice s vlastní koupelnou a výstupem 
na menší terasu. Na tomto podlaží je rovněž navržena místnost technického zázemí. 
Fasáda domu je tvořena kombinací omítky ve světlém odstínu a obkladu cihelným 
páskem. Dominantním prvkem jsou velké prosklené plochy z AL profilů v kombinaci 
s menšími okny převážně horizontálního charakteru. 
Půdorysný rozměr rodinného domu typu B je cca 8m na šířku x 19m na délku; výška 
atiky ploché střechy  je 6,60m. Dům je orientován delší stranou směrem do ulice. 
V rámci celého řešeného území jsou navrženy celkem 2 rodinné domy typu B na 
pozemcích číslo 10 a 35 v rámci 2. etapy výstavby. 
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RD typ D 
 
Jedná se o novostavbu  samostatně stojícího nepodsklepeného menšího bytového 
viladomu o dvou nadzemních podlažích zastřešený plochou střechou. V 1.NP se 
nacházejí dva byty, z toho1x  2+kk o velikosti cca 60 m2 a 1 x 3+kk o velikosti cca 70 
m2. Na 2.NP se nacházejí dva byty , z toho 1 x  2+kk o velikosti cca 60 m2 a 1 x 
3+kk o velikosti cca 70 m2. 
Půdorysný rozměr bytového viladomu typu D je cca 16m na šířku x 16m na délku; 
výška atiky ploché střechy  je 6,60m. Na pozemku jsou navržena celkem čtyři 
parkovací stání pro osobní vozidla. 
V rámci celého řešeného území je navržen celkem 1 bytový viladům typu D na 
pozemku č.36 v rámci 2. etapy výstavby. 
  

RD typ E 
 
Jedná se o novostavbu jednoduchého samostatně stojícího nepodsklepeného 
rodinného domu o dvou nadzemních podlažích zastřešený plochou střechou. V 1.NP 
se nachází dvojgaráž ,vstupní prostory s technickým zázemím , toaletou a hlavní 
obytný prostor s kuchyňským koutem a výstupem na terasu a zahradu. Ve 2.NP jsou 
umístěny celkem tři pokoje se společnou koupelnou a ložnice s vlastní koupelnou a 
výstupem na menší terasu. 
Fasáda domu je tvořena kombinací omítky ve světlém odstínu a obkladu cihelným 
páskem. Dominantním prvkem jsou velké prosklené plochy z AL profilů v kombinaci 
s menšími okny převážně horizontálního charakteru. 
Půdorysný rozměr rodinného domu typu A je cca 10m na šířku x 15m na délku; 
výška atiky ploché střechy  je 6,60m. Dům je orientován kratší stranou směrem do 
ulice. 
V rámci celého řešeného území je navrženo celkem 6 rodinných domů typu E na 
pozemcích v rámci 4. etapy výstavby. 
 

 
Stavebně technické řešení -  platí obecně pro všechny typy domů A,B,C,D,E : 
 
Jednoduchý jednolodní dvoupodlažní nepodsklepený objekt s plochou střechou. 
Konstrukční systém stěnový zděný, vodorovné konstrukce monolitické 
železobetonové. 
 
Základy 
Založení objektu plošné na základových pasech betonových. S ohledem na průběhy 
původních terénů budou základové konstrukce lokálně výškově etážovány. 
 
Svislé konstrukce 
Jedná se o zděný objekt, svislé nosné i nenosné konstrukce jsou navrženy 
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z cihelných bloků, po obvodě tepelně izolační. 
Obvodové nosné konstrukce nadzemní jsou navrženy z tvarovek š. 300mm  
(vícevrstvé zdivo s dodatečným zateplením KZS). Vnitřní nosné konstrukce a atika 
z tvarovek š. 250mm. 
Vnitřní dělící konstrukce provedeny z cihelných tvarovek š. 150 a 100mm. Veškeré 
konstrukce musí splňovat pevnostní, požární a akustické parametry. 
Vodorovné konstrukce 
Vodorovné konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové konstrukce, 
křížem vyztužené desky. 
Součástí stropních konstrukcí jsou obvodové i vnitřní průvlaky, nadvlaky a věnce. 
Průvlaky a obvodové věnce ukončeny tepelnou izolací z XPS tl. 70-80mm ukončené 
věncovými tvarovkami. 
Zastřešení 
Plochá střecha jednoplášťová nevětraná, zateplená, s pojistnou hydroizolací, 
parozábranou pod tepelnou izolací, krytina povlaková ze svařované PVC fólie.  
Nosná konstrukce střechy shodná se stropní, na ni bude provedeno vrstva pojistně 
hydroizolační a parotěsnící z asfaltového pásu, dále tepelně izolační vrstva z EPS 
100 spádové klíny a desky, separace a hydroizolační PVC pásy kotvené. Odvodnění 
dvouúrovňovými vpustmi. 
Střešní rovina bude obsahovat l kotvící body pro údržbu v souladu s EN795. 
Výlez na střešní rovinu bude realizován mobilními žebříky, navazující na kotevní 
body údržby a uchycení žebříku provedené na střeše. Tvarovky pro odvětrání 
kanalizace, hromosvod apod. budou v systému dodavatele střešní krytiny. 
Fasáda 
Fasády jsou tvořeny kombinací KZS s izolantem z grafitového polystyrenu tl. 150mm 
a probarvenou jemnozrnnou omítkou a obkladem cihelným páskem. Sokl bude 
proveden z voděodolné mozaikové stěrky na KZS z perimetrického polystyrenu tl. 
120mm. 
Fasádní silikátová stěrka s vrchní jemnozrnnou probarvenou stěrkou v odstínech dle 
architekta. 
Obklad z cihelných pásků vč. rohových dílů lepený.. 
Soklová omítka provedena z voděodolné mozaikové stěrky. 
Výběr barevnosti omítky popř. nátěru, odstínu obkladu a spárovací hmoty musí být 
konzultován s architektem. 
Výplně otvorů 
Výplně fasádních otvorů jsou navrženy jako AL a  plastové výplně s vícekomorovými 
rámy a izolačním zasklením s trojsklem. Výplně budou splňovat požadavky tepelně 
technické a akustické. 
Vnitřní výplně truhlářské, otevíravé dveře s obložkovými zárubněmi. 
 
 
Vypracoval : ing.arch. Martin Pálka 
 
 
 


