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Abstrakt 
Předmětem bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu s kadeřnictvím na ulici 

Gorkého ve Svitavách. Rodinný dům je umístěn na rovinatém pozemku v zastavěné části 

na okraji města. Objekt je nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím a s podkrovím. V 

prvním nadzemním podlaží je umístěna provozovna, garáž a vstup do obytné části, v 

podkroví je navržen byt 4+1. Stavba je zděná z konstrukčního systému Porotherm, střecha 

objektu je sedlová s vikýřem v obývacím pokoji. Obvodové stěny jsou navrženy s 

kontaktním zateplovacím systémem. Výkresy jsou zpracovány v programu ArchiCAD 14. 

  

Klíčová slova 
Rodinný dům, kadeřnictví, garáž, sedlová střecha, podkroví, vikýř, kontaktní zateplovací 

systém.  

  

  

  

Abstract 
The subject of this bachelor’s thesis is the new family house with hairdresser´s in the 

Gorkého street in Svitavy. The house is located on flat land in the built-up area on the 

outskirts of the town. The building does not have a basement and has one floor and the 

attic. In the first floor there is a hairdresser´s, garage and entrance to the living area, in the 

attic there is designed four-room apartment. The building is made of constructional system 

Porotherm, the roof of the building is gabled with a dormer window in the living room. 

The facade is designed with an external thermal insulation composite system. Drawings are 

processed in ArchiCAD 14. 

  

Keywords 
Detached house, hairdresser´s, garage, gabled roof, attic, dormer window, external thermal 

insulation composite system.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bibliografická citace VŠKP 

  
DOSTÁLOVÁ, Tereza. Novostavba rodinného domu s kadeřnictvím ve Svitavách. Brno, 

2013. 35 s., 201 s. příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 

Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Ing. Romana Benešová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prohlášení: 
  

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) všechny 

použité informační zdroje. 

  

  

  

V Brně dne 19.5.2013  

  

  

  

                                                             ……………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                          Tereza Dostálová  



Poděkování 

 

Tímto bych chtěla poděkovat vedoucí své bakalářské práce Ing. Romaně Benešové za 

odborné vedení, ochotu a rady poskytnuté při zpracovávání bakalářské práce. 

 

 

 

 

V Brně dne 19.5.2013  

  

  

  

                                                             ……………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                          Tereza Dostálová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obsah 

1. Úvod 

2. Vlastní text práce 

2.1 Průvodní zpráva 

2.2 Souhrnná technická zpráva 

2.3 Technická zpráva 

3. Závěr 

4. Přílohy bakalářské práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Úvod 

Tématem bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu s kadeřnictvím ve 

Svitavách. Projekt je zpracován na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Samostatně 

stojící objekt je umístěn v zastavěné části města v katastrálním území Svitavy – Předměstí 

na stavební parcele č. 835/11 a 2182/30. Jedná se o nepodsklepenou jednopodlažní budovu 

s obytným podkrovím. Zastřešení je tvořeno sedlovou střechou s vikýřem. Přízemí slouží 

provozním účelům, v podkroví domu je umístěna bytová jednotka. Vstup do objektu a 

vjezd do garáže je řešen ze strany přiléhající k místní komunikaci.  
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a) Identifikace stavby 

Název: NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU S KADEŘNICTVÍM  

Místo: Svitavy, Gorkého, stavební parcela č. 835/11 a 2182/30 

Účel stavby: stavba pro bydlení 

Stavebník, investor: Tereza Dostálová 

Projektant: Tereza Dostálová 

 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

Projektová dokumentace řeší novostavbu rodinného domu s kadeřnictvím na pozemku 

p.č. 835/11 a p.č. 2182/30 v obci Svitavy, části Předměstí, katastrálním území Svitavy-

Předměstí. Pozemky p.č. 835/11 a p.č. 2182/30 o celkové výměře 1102,77 m
2
 jsou 

v majetku investora a nachází se v zastavěném území obce. Objekt je samostatně 

stojící, jednopodlažní s obytným podkrovím, zastřešený sedlovou střechou. V přízemí 

se nachází provozovna kadeřnictví. V obytném podkroví je navržen byt 4+1. Vstup do 

obytné části i do provozovny kadeřnictví je navržen ze strany přilehlé k místní 

komunikaci na ulici Gorkého. Před vstupem do kadeřnictví jsou navržena dvě 

parkovací stání. Před vjezdem do garáže je jedno parkovací stání patřící k obytné části.  

 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Údaje o provedených průzkumech: 

Byl proveden geologický, hydrogeologický a radonový průzkum. Základová půda je 

tvořena spraší a sprašovými hlínami pevné konzistence. V území byl zjištěn nízký 

radonový index. V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní 

vody.  

 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Jedná se o rovinatý pozemek, který je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Přístup 

k pozemku i stavbě je zajištěn z místní komunikace na ulici Gorkého. Na pozemku 

před vstupem do objektu jsou navržena dvě parkovací místa v rámci provozovny a 

jedno parkovací stání před vjezdem do garáže. 

 

 



Napojení na technickou infrastrukturu 

Rodinný dům bude napojen na stávající inženýrské sítě na ulici Gorkého (jednotná 

kanalizace, vodovodní řad, plynovod, sdělovací vedení a silové vedení nízkého 

napětí).  

 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Všechny podmínky a požadavky obsažené ve vyjádřeních dotčených orgánů jsou 

dodrženy. 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Obecné požadavky na výstavbu jsou dodrženy. 

 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 

Podmínky územního plánu jsou dodrženy. 

 

g) Věcné a časové vazby stavby na související stavby 

Podmiňující stavební činností, předcházející výstavbě, je možnost napojení stavby na 

inženýrské sítě – vodovodní řad, splaškovou kanalizaci, silové vedení NN, plynovod a 

sdělovací vedení. Objekt bude napojen na stávající inženýrské sítě na ulici Gorkého. 

Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce.  

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby 

Předpokládané zahájení výstavby: 07/2013 

Předpokládané ukončení výstavby: 11/2014 

 

Popis postupu výstavby: 

- Sejmutí ornice, provedení výkopů 

- Provedení základů a podkladního betonu 

- Provedení svislých nosných konstrukcí 1.NP, provedení stropu nad 1.NP 

- Provedení svislých nosných konstrukcí 2.NP  

- Provedení krovu 

- Provedení střešní krytiny 

- Osazení výplní otvorů 

- Provedení omítek 



- Provedení podlah 

- Provedení dokončovacích prací 

 

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, o podlahové ploše a počtu bytů 

Celková plocha pozemku: 1102,77 m
2
 

Zastavěná plocha: 178,50 m
2
 

Podlahová plocha budovy: 232,96 m
2
 

Obestavěný prostor: 1062,48 m
3
 

Počet bytů: 1 

Orientační hodnota stavby: 4 907 490 Kč 

- SO1 – rodinný dům: 4 249 920 Kč 

- SO2 – kanalizační přípojka: 43 800 Kč 

- SO3 – vodovodní přípojka: 64 600 Kč 

- SO4 – plynovodní přípojka: 69 600 Kč 

- SO5 – přípojka silového vedení nízkého napětí: 15 200 Kč 

- SO6 – přípojka sdělovacího vedení: 16 800 Kč 

- SO7 – oplocení: 82 500 Kč 

- SO8 – zpevněné plochy: 365 070 Kč 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) Zhodnocení staveniště 

Jedná se o rovinatý stavební pozemek v zastavěné části obce Svitavy. Pozemek je 

porostlý travinami, které budou před započetím stavby odstraněny společně se 

sejmutím ornice. Stávající stromy budou na pozemku ponechány. Stavba se nenachází v 

památkové rezervaci ani v památkové zóně. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Urbanistické řešení stavby 

Objekt je umístěn v zástavbě rodinných domů, od hranice pozemku na ulici Gorkého 

je vzdálen asi 7,5 m. Poloha objektu je zřejmá z výkresu situace, jeho podélná osa je 

kolmá k ose komunikace. Budova je nepodsklepená, má 1 nadzemní podlaží a obytné 

podkroví. V přízemí se nachází provozovna kadeřnictví. V podkroví se nachází byt 

4+1. Přístup na pozemek a k objektu je zajištěn z místní komunikace na ulici Gorkého, 

ze které vede zpevněný vjezd do garáže a chodník ke vchodu do provozovny a do 

obytné části. Parkovací stání pro 2 osobní automobily pro potřebu kadeřnictví je 

navrženo před vstupem do budovy. Jedno parkovací stání je navrženo před vjezdem do 

garáže. 

 

Architektonické řešení stavby 

Rodinný dům má půdorys ve tvaru obdélníku s přičleněným obdélníkovým půdorysem 

garáže. Objekt je zastřešen sedlovou střechou o sklonu 40°. Zpevněné plochy před 

domem jsou navrženy z betonové dlažby. Fasáda ze strukturované omítky je doplněna 

keramickým obkladem. 

 

c) Technické řešení s popisem pozemních a inženýrských staveb a řešení 

vnějších ploch 

Budova je zděná, svislé nosné konstrukce jsou navrženy z cihelných bloků Porotherm. 

Svislé nenosné konstrukce v 1.NP jsou zděné ze systému Porotherm, v podkroví jsou 

sádrokartonové ze sytému Knauf. Nad 1. nadzemním podlažím je proveden keramický 

strop Porotherm z nosníků Pot a vložek Miako. Střecha je sedlová o sklonu 40°, 

dřevěný krov je tvořen novodobou vaznicovou soustavou. Schodiště je železobetonové 

monolitické s dřevěným obkladem stupňů. Vnější zpevněné plochy jsou navrženy 



z betonové zámkové dlažby, okapové chodníky jsou z betonové dlažby o rozměrech 

500 x 500 mm. 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu obce. Příjezd k pozemku a stavbě 

zajištěn po stávající místní komunikaci na ulici Gorkého. Stavba bude napojena na 

stávající inženýrské sítě v ulici Gorkého (vodovodní řad, jednotná kanalizace, 

plynovod, kabelový rozvod NN, sdělovací vedení). 

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury, včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 

svážném území 

Příjezd vozidel je navržen po stávající místní komunikaci v ulici Gorkého. Parkovací 

stání jsou navržena před vchodem do budovy – 2 parkovací stání pro účely 

provozovny, jedno parkovací stání před vjezdem do garáže v rámci obytné části. 

Území není poddolované ani svážné. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí, řešení jeho ochrany 

Před zahájením zemních prací bude provedena ochrana stromů. Veškeré odpady 

vzniklé při realizaci stavby budou zlikvidovány odvozem na řízenou skládku, případně 

předány organizaci zabývající se převozem, tříděním a likvidací odpadu. Odpady 

vzniklé provozem objektu budou tříděny a skladovány v kontejnerech na určeném 

místě u hranice pozemku, odvoz bude zajištěn smluvně s TS Svitavy. Provoz stavby 

nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude po realizaci zdrojem 

nadměrného hluku, prachu ani jiných škodlivin. 

 

g) Řešení bezbariérového užívaní navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

Bezbariérový vstup do budovy je řešen v rámci provozovny a je zajištěn rampou 

z chodníku. 

 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

Na daném pozemku byl proveden geologický, hydrogeologický a radonový průzkum. 



Provedený radonový průzkum stanovuje pro pozemek nízký radonový index. Hladina 

podzemní vody nebyla zjištěna. 

 

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

Jako podklad pro vytýčení budou sloužit dva pevné body – PB1 (střed poklopu 

kanalizační šachty, výška 443,86 m n.m.) a PB2 (roh budovy na ul. Gorkého, výška 

443,73 m n.m.). Úroveň prvního nadzemního podlaží 0,000 = 443,550 m n. m. 

 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

Stavba se člení na jednotlivé objekty:  

SO1 – rodinný dům  

SO2 – kanalizační přípojka 

SO3 – vodovodní přípojka 

SO4 – plynovodní přípojka 

SO5 – přípojka silového vedení nízkého napětí 

SO6 – přípojka sdělovacího vedení 

SO7 – oplocení 

SO8 – zpevněné plochy 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby 

Výstavba nebude trvale omezovat žádné existující provozy. Veškeré stavební práce 

budou prováděny tak, aby se minimalizoval dopad na okolí a stavební činnost 

neomezovala žádné stávající objekty a provozy v sousedství. Obnoveny budou rovněž 

stavbou poškozené přilehlé komunikace, plochy a povrchy. 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Všichni pracovníci na stavbě budou proškoleni a seznámeni s předpisy bezpečnosti 

práce, poučeni o pohybu po staveništi, dopravě a manipulaci s materiálem, budou 

seznámeni s hygienickými a požárními předpisy. Pracovníci musí dodržovat všechna 

pravidla bezpečnosti práce a používat ochranné pomůcky. 

 



2. Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 

nemělo za následek 

a) zřícení stavby nebo její části 

- nepředpokládá se, ověřeno statickým výpočtem 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 

- nepředpokládá se, ověřeno statickým výpočtem 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

- nepředpokládá se 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

- nepředpokládá se 

 

3. Požární bezpečnost 

Požárně bezpečnostní řešení stavby je samostatnou částí projektové dokumentace. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Užívání a provoz stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude 

po realizaci zdrojem nadměrného hluku, prachu ani jiných škodlivin. Stavba je 

navržena a musí být provedena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní 

podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní 

prostředí. 

 

5. Bezpečnost při užívání 

Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k 

úrazům. 

 

6. Ochrana proti hluku 

Stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na osoby a zvířata byly na takové 

úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro prostředí s 

pobytem osob nebo zvířat, a to i na sousedních pozemcích a stavbách. 

 

 

 



7. Úspora energie a ochrana tepla 

a) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

b) Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami a omezenou schopností pohybu a 

orientace 

Bezbariérový vstup do budovy je řešen v rámci provozovny a je zajištěn rampou 

z chodníku. 

Na parkovišti určeném pro provozovnu je jedno místo vyhrazeno a provedeno pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Radon - provedený radonový průzkum stanovuje pro pozemek nízký radonový index. 

Stavba se nachází na území, kde nehrozí nebezpečí sesuvů půdy, území není 

poddolované a není ohroženo seizmickou činností. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

Základní požadavky na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva jsou splněny. 

 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Splaškové odpadní vody budou napojeny na stávající jednotnou kanalizaci v ulici 

Gorkého. Pro odvod splaškových vod z budovy bude vybudována nová přípojka z PVC 

DN 150 a bude napojena na stávající přípojku ukončenou na hranici pozemku 

investora. Dešťové odpadní vody budou likvidovány na pozemku investora 

vsakováním pomocí trativodů. 

 

b) Zásobování vodou 

Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka provedená z 

HDPE 100 SDR 11 32x3. Přípojka bude napojena na veřejný vodovodní řad v ulici 

Gorkého. Vodoměrová souprava s vodoměrem DN 20 a hlavním uzávěrem vody bude 



umístěna v plastové polypropylenové vodoměrové šachtě o rozměrech 900 x 1200 x 

1500 mm na pozemku investora. 

 

c) Zásobování energiemi 

Stavba bude napojena na stávající silové vedení NN a na stávající NTL plynovodní řad. 

Do objektu bude zemní plyn přiveden novou NTL plynovodní přípojkou z potrubí 

HDPE 100 SDR 11 32x3. Nová přípojka bude napojena na stávající NTL PE 

plynovodní řad DN 100. Hlavní uzávěr plynu a plynoměr budou umístěny v nice o 

rozměrech 600 x 600 x 250 mm ve sloupku v oplocení na hranici pozemku.  

 

d) Řešení dopravy 

Příjezd vozidel je navržen po stávající místní komunikaci v ulici Gorkého. Parkovací 

stání jsou navržena před vchodem do budovy.  

 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Okolo stavby je navržen okapový chodník z betonové dlažby o rozměrech 500 x 500 

mm. Chodník vedoucí ke vstupu do budovy, vjezd do garáže a navazující terasa budou 

provedeny ze zámkové dlažby. Zbytek pozemku bude zatravněn. 

 

f) Elektronické komunikace 

Stavba bude napojena na stávající sdělovací vedení. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

Ve stavbě se nevyskytují. 
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a) Účel objektu 

Rodinný dům bude sloužit k bydlení a jeho část je vymezena pro provozovnu 

kadeřnictví. 

 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

Půdorys objektu je ve tvaru obdélníku s přičleněným obdélníkovým půdorysem garáže. 

Budova je samostatně stojící, nepodsklepená, jednopodlažní s obytným podkrovím. 

Podélná osa objektu rozděluje přízemí budovy na dvě části. V jihovýchodní části se 

nachází provozovna – kadeřnictví, v severozápadní části je umístěn vstup do bytu a 

vjezd do garáže pro jeden osobní automobil. V obytném podkroví se nachází byt 4+1. 

Na obytnou část navazuje venkovní terasa. Na zahradě bude umístěn zahradní domek 

pro uložení zahradního nábytku a zahradního nářadí (zahradní domek není součástí 

tohoto projektu). Přístup a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace je řešen pouze v rámci provozovny – bezbariérový přístup je řešen rampou o 

sklonu 1:8. 

 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 

osvětlení a oslunění 

Obestavěný prostor: 1062,48 m
3
 

Zastavěná plocha: 178,50 m
2 

Podlahová plocha budovy: 232,96 m
2
 

Orientace: hlavní vstup je orientován na severovýchod 

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu 

a jeho požadovanou životnost 

 

1. Příprava území a zemní práce 

Před zahájením zemních prací bude provedena ochrana stromů ponechaných na 

stavebním pozemku – bude provedeno dočasné oplocení. Bude sejmuta ornice 

v tloušťce 0,2 m, která bude uložena na stavebním pozemku a po dokončení stavby 

bude použita pro terénní úpravy na pozemku. Výkopy rýh jsou svislé nepažené do 

hloubky 1,0 m. Zemina bude uložena na stavebním pozemku a bude použita na zásypy. 



2. Základy a podkladní betony 

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C16/20. Pod obvodové 

nosné zdi jsou navrženy základové pásy šířky 600 mm a hloubky 1 000 mm. Hloubka 

základové spáry nesmí klesnout pod 0,8 m od upraveného terénu. Pod vnitřními 

nosnými zdmi jsou navrženy základové pasy hloubky 500 mm. Podkladní betony 

tloušťky 150 mm budou provedeny z betonu C16/20 na zhutněný štěrkopískový podsyp 

tloušťky 150 mm. 

 

3. Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou zděné, navržené z konstrukčního systému Porotherm. 

Obvodové stěny jsou z cihelných bloků Porotherm 44 P+D na tepelně izolační maltu 

Porotherm TM. Vazba rohů a koutů bude řešena pomocí doplňkových cihel: poloviční 

koncové (Porotherm 44 ½ K), koncové (Porotherm 44 K) a rohové (Porotherm 44 R). 

Ostění okenních a dveřních otvorů bude vytvořeno z koncových tvarovek Porotherm 44 

K a polovičních koncových tvarovek Porotherm 44 ½ K. Do drážky v těchto tvarovkách 

bude vlepen pruh tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu XPS (šířka 90 mm a  tl. 

40 mm). Vnitřní nosné stěny jsou z cihelných bloků Porotherm 24 P+D na VC maltu 

s pevností 10 MPa. První řada cihelných bloků Protoherm 44 P+D a Porotherm 24 P+D 

bude založena na vápenocementovou maltu s pevností 5 MPa. 

Nad okenními a dveřními otvory budou použity překlady Porotherm 7, u okenních 

otvorů v čelní stěně vikýře budou použity železobetonové překlady (viz specifikace 

překladů). 

 

4. Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1. nadzemním podlažím je tvořena z keramobetonových nosníků 

Porotherm Pot 160x175 a cihelných vložek Miako 19/62,5 PTH a Miako 19/50 PTH. 

Pod sádrokartonovými příčkami jsou navrženy doplňkové vložky Miako 8/62,5 PTH a 

Miako 8/50 PTH. Pod sloupky krovu budou ztrojeny nosníky POT a doplněny dvěma 

ocelovými válcovanými profily IPE 140. Nadbetonávka stropních vložek bude 

provedena z betonu C20/25 a bude vyztužena svařovanou KARI sítí 8/100-8/100. 

Tloušťka stropu je 250 mm. V úrovni stropní konstrukce nad 1.NP je navržen 

železobetonový monolitický věnec výšky 250 mm, po obvodu je umístěna věncovka 

Porotherm VT 8/23,8 a tepelná izolace z EPS tl. 120 mm. Přístřešek nad vstupem je 



řešen jako železobetonová monolitická konzola, vybetonovaná ve sklonu 2%. Tepelný 

most je přerušen pomocí nosníku Isokorb KXT50-BH10-CV35 výšky 190 mm. 

 

5. Schodiště 

Dvouramenné schodiště z 1. NP do obytného podkroví je provedeno jako 

železobetonová monolitická deska s nadbetonovanými schodišťovými stupni (beton 

C20/25). Schodišťová ramena jsou uložena na podestových nosnících. Železobetonová 

monolitická mezipodesta tl. 100 mm je uložena na podestovém nosníku a obvodové 

stěně, železobetonová podesta tl. 100 mm je uložena na podestovém nosníku v úrovni 

stropu a na vnitřní nosné zdi. Schodišťové stupně jsou obloženy dřevěným obkladem, 

zábradlí je ocelové s dřevěným madlem. 

 

6. Krov 

Střecha je sedlová se sklonem  40°. Dřevěný krov je tvořen vaznicovou soustavou. 

Prvky krovu jsou ze smrkového dřeva. Vaznice z lepeného lamelového dřeva jsou 

podporovány sloupky umístěnými nad nosnými stěnami v 1. NP nebo na zesílené 

stropní konstrukci (ztrojené nosníky + dva ocelové válcované profily IPE 140). Do 

stropní konstrukce jsou sloupky kotveny pomocí kotevních patek z ocelového plechu. V 

každé vazbě je navržena oboustranná kleština, která slouží jako nosná konstrukce pro 

sádrokartonový podhled. Konstrukce vikýře je tvořena krokvemi uloženými ve sklonu 

10° na střední vaznici a pozednici. Boční stěny vikýře jsou tvořeny šikmými krokvemi 

osazenými na krajní krokve vikýře a na úžlabní krokve v rovině střechy. Pozednice jsou 

kotveny do železobetonového pozedního věnce pomocí závitové tyče předem 

zabetonované do věnce. Podélné zavětrování je tvořeno z diagonálních prken kotvených 

ke spodní straně krokví. U všech dřevěných prvků bude provedena povrchová ochrana 

přípravkem Lignofix E-Profi.  

 

7. Střecha 

Střešní plášť se skládá z betonové střešní krytiny Bramac MAX v barvě břidlicově 

černé, z latí 40/60 mm, kontralatí 40/60 mm a bednění z prken tl. 24 mm kotvených ke 

krokvím s mezerou 10 mm. Mezi a pod krokve je umístěna tepelná izolace z kamenných 

vláken Isover Orset tl. 240 mm. Podhled v podkroví je tvořen sádrokartonovými 

deskami Knauf Red. Střešní krytina je uložena suchým způsobem a je připevněna 

pomocí upevňovacích prvků. Provětrání střešního pláště je zajištěno pomocí 



odvětrávacích tašek, u hřebene je použit větrací pás a u žlabu je použit větrací okapní 

pás.  Na ochranu před pádem sněhu ze střechy jsou na spodní části střechy umístěny 

sněholamy. Krytina vikýře ve sklonu 10° a krytina nad garáží ve sklonu 13° je 

z betonové střešní krytiny Bramac MAX 7°. V místech vikýře a nad garáží bude na 

bednění položena difúzní fólie Bramac TOP RU. Hromosvodná soustava je na střechu 

připevněna pomocí hromosvodových tašek a hřebenáčů. 

 

8. Půdní prostor 

Půdní prostor nad podhledem podkroví nebude využíván. Bude přístupný půdními 

schody z chodby ve 2.NP.  Nad podhledem bude zřízena lávka. 

 

9. Komín 

Vytápění objektu je navrženo kondenzačním plynovým kotlem umístěným v technické 

místnosti. Přívod vzduchu a odvod spalin je zajištěn komínovým systémem Schiedel 

Absolut. 

 

10. Příčky 

V 1. NP jsou navrženy zděné příčky z keramických příčkovek Porotherm 11,5 P+D na 

cementovou maltu Cemix s pevností 10 MPa. V technické místnosti a v 

místnostech hygienického zařízení jsou navrženy sádrokartonové instalační stěny Knauf 

W 116 – dvojitá konstrukce 2 x CW 50 a dvojité opláštění Knauf Green (2 x 12,5 mm) 

doplněná hydroizolačním nátěrem Knauf Flächendicht.        

V podkroví jsou sádrokartonové příčky Knauf jednoduché s dvojitým opláštěním - CW 

75 s izolací ze  skelné vlny Knauf Insulation TP 115. Sloupky krovu jsou umístěny v 

sádrokartonových příčkách dvojitých s dvojitým opláštěním – 2 x CW 75 s izolací ze 

skelné vlny Knauf Insulation TP 115. Na šikmý podhled v podkroví navazuje 

sádrokartonový obklad stěny připevněný na CW profilech.  

 

11. Překlady 

Nad okenními a dveřními otvory v obvodových a vnitřních nosných stěnách budou 

použity překlady Porotherm 7, nad otvory v příčkách budou použity keramické překlady 

Porotherm 11,5. Překlady nad okenními otvory ve vikýři jsou železobetonové 

monolitické. Viz specifikace překladů. Meziokenní pilíře šířky 500 mm, na kterých jsou 

překlady uloženy, je třeba konzultovat se statikem. 



12. Podhledy a opláštění 

V podkroví je podhled ze sádrokartonových desek Knauf Red, který je kotvený ke 

kleštinám pomocí dřevěných latí 60/40 mm a ke krokvím pomocí CD profilů na přímém 

závěsu. Nad podhledem je umístěna tepelná izolace Isover Orset tl. 200 mm s 

parotěsnou zábranou Isover Vario KM Duplex UV. V garáži je navržen podhled s 

minerální izolací z kamenných vláken Isover Orset. Sádrokartonové desky Knauf jsou 

kotveny pomocí CD profilů na přímém závěsu ke krokvím.  

 

13. Podlahy 

Nášlapné povrchy podlah, podlahové lišty a soklové pásky jsou uvedeny v tabulce 

místností (viz půdorysy podlaží). V přízemí je navržena tepelná izolace Isover EPS 

100Z tl. 80 mm, v podkroví je navržena kročejová izolace Isover RigiFloor 4000 tl. 40 

mm. Po obvodu stěn je nutné u všech podlah použít izolační pásek Isover N/PP tl. 15 

mm.  

 

14. Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 

a) Izolace proti zemní vlhkosti 

Asfaltový modifikovaný pás typu S, tl. 4 mm - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, 

nataven k podkladu, k ochraně hydroizolační vrstvy je použita netkaná geotextilie 

FILTEK 500 g/m
2
 

 

b) Hydroizolace podlah 

V koupelně a v technické místnosti bude provedena hydroizolace podlahy: 

polyetylenová fólie PENEFOL 650, tl. 1 mm, oboustranně chráněná geotextilií 

IZOLTECH H 300. 

Separační vrstva: polyetylenová fólie PENEFOL 650, tl. 0,8 mm. 

 

c) Sklonitá střecha 

Pojistná hydroizolace - difúzně otevřená fólie Bramac UNI, nad vikýřem a garáží 

difúzně otevřená fólie Bramac TOP RU. 

Parotěsná fólie Isover VARIO KM DUPLEX UV, tl. 220 μm. 

 

15. Tepelná, zvuková a kročejová izolace 

Podlahy v přízemí: tepelná izolace Isover EPS 100Z, tl. 80 mm 



Podlahy v podkroví: kročejová izolace Isover EPS RigiFloor 4000, tl. 40 mm, izolační 

pásek Isover N/PP tl. 15 mm po obvodu stěn 

Zateplení podkroví: minerální izolace z kamenných vláken Isover Orset vložená mezi 

krokve a pod krokvemi tl. 240 mm, zateplení podhledu v obytném podkroví tepelnou 

izolací Isover Orset tl. 200 mm 

Sádrokartonové příčky: izolace ze skelné vlny Knauf Insulation TP 115 

Podhled v garáži: tepelná izolace Isover Orset vložená mezi krokve a pod krokvemi 

v podhledovém roštu 

Zateplovací systém: systém Baumit Pro – tepelná izolace: fasádní desky z polystyrenu 

Baumit EPS-F  

Izolace základů: extrudovaný polystyren Austrotherm XPS TOP GK 

Tepelná izolace z EPS tl. 120 mm mezi věncovkou a železobetonovým věncem. 

Pruhy tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu XPS (šířka 90 mm a  tl. 40 mm) 

vlepené do koncových tvarovek Porotherm 44 K a ½ K v ostění otvorů. 

 

16. Omítky 

Vnitřní: Zdiva a stropy Porotherm: vápenocementová omítka Porotherm Universal 

     Sádrokartonové desky: budou přetmeleny sádrovou tmelící hmotou Readygips a 

přebroušeny, sádrová omítka Knauf Rotband 

Vnější: Minerální tenkovrstvá probarvená omítka Baumit NanoporTop (systémová 

součást ETICS Baumit PRO) 

 

17. Obklady 

Vnitřní: V místnostech hygienického zařízení, v kuchyni a v technické místnosti jsou 

navrženy keramické obklady. V koupelně a technické místnosti do výšky 2,1 m, 

na WC do výšky 1,5 m. V kuchyni je navržen obklad za kuchyňskou linkou ve 

výšce 0,9 m, vysoký 0,6 m. 

Vnější: Na fasádě navržen keramický obklad. 

 

18. Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 

Plastová okna a dveře s izolačním dvojsklem, plastové vnitřní parapety. Dřevěná střešní 

okna. Nerezové schodišťové zábradlí výšky 900 mm, nerezové zábradlí se skleněnou 

výplní k oknům výšky 1000 mm. 

Viz specifikace výrobků 



19. Klempířské výrobky 

Vnější hliníkové parapety s povrchovou úpravou proti korozi. 

Okapový systém Bramac StabiCor M – pozinkovaný plech s ochrannou barevnou 

vrstvou. 

Viz specifikace výrobků 

 

20. Malby a nátěry 

Vnitřní – malby stěn a stropů: Primalex Bonux 

Vnější – Minerální tenkovrstvá probarvená omítka Baumit NanoporTop (systémová 

součást ETICS Baumit PRO) 

 

21. Větrání místností 

Navrženo přirozené větrání místností - okny (součástí plastových oken je ventilační 

štěrbina) 

 

22. Venkovní úpravy 

Po obvodu objektu je navržen okapový chodník z betonové dlažby o rozměrech 500 x 

500 mm. Zpevněné plochy - chodník před vstupem, vjezd do garáže a terasa jsou 

navrženy z betonové zámkové dlažby. 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Všechny stavební konstrukce a výplně otvorů splňují požadavek na součinitele prostupu 

tepla. 

Obvodová stěna – U = 0,19 W/m
2
K 

Stěna ke garáži – U = 0,34 W/m
2
K 

Podlaha na terénu – U = 0,44 W/m
2
K 

Šikmá střecha – U = 0,20 W/m
2
K 

Podhled v podkroví – U = 0,28 W/m
2
K 

Strop s podlahou nad venkovním prostorem – U = 0,21 W/m
2
K 

 

 

 

 



f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu 

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C16/20. Podkladní beton je 

navržen z betonu C16/20 na zhutněný štěrkopískový podsyp. Minimální hloubka 

základové spáry je 1 m od upraveného terénu – v nezámrzné hloubce. 

 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků 

Odpady vzniklé provozem objektu budou tříděny a odvoz bude zajištěn smluvně s TS 

Svitavy. Vzhledem k charakteru stavby nebude životní prostředí provozem negativně 

ovlivněno.  

 

h) Dopravní řešení 

Příjezd k pozemku je zajištěn po místní komunikaci na ulici Gorkého. Vjezd na 

pozemek je zpevněný, navržený ze zámkové dlažby. Před vstupem do objektu jsou 

navržena dvě parkovací stání pro účely provozovny, 1 parkovací stání před vjezdem do 

garáže patřící k obytné části. 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

Provedený radonový průzkum stanovil pro pozemek nízký radonový index. 

 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy: 

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území   

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby   

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb   

 

 

 

 

 

 

 



Závěr 

Projekt rodinného domu s provozovnou kadeřnictví je zpracován v rozsahu odpovídajícímu 

zadání bakalářské práce. Návrh budovy je řešen z hlediska dispozičního, konstrukčního i 

architektonického. Součástí bakalářské práce je tepelně technického posouzení, požárně 

bezpečnostní řešení a seminární práce na téma novodobé nosné soustavy krovů. Při 

zpracování jsou respektovány platné zákony, vyhlášky, předpisy, normy i technické 

podklady od výrobců. Výkresová část je zpracována v programu ArchiCad. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

UT  upravený terén 

PT  původní terén 

NP  nadzemní podlaží 

Bpv  Baltský výškový systém - po vyrovnání 

SO  stavební objekt 

PB  pevný bod 

VŠ  vodoměrná šachta 

RŠ   revizní šachta 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

TI  tepelná izolace 

EPS  expandovaný polystyren 

XPS  extrudovaný polystyren 

PTH  Porotherm 

MVC  malta vápenocementová 

MC  malta cementová 

SDK  sádrokarton 

TL.  tloušťka  

dl.  délka 

š.  šířka 

R.Š.  rozvinutá šířka 

Ø  průměr 

PÚ  požární úsek 

NÚC  nechráněná úniková cesta 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

PHP  přenosný hasicí přístroj 

PG  práškový hasicí přístroj 
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