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Abstrakt v českém jazyce 
 Předmětem této bakalářské práce je novostavba dvoupodlažního nepodsklepeného rodinného domu 

s kadeřnictvím v obci Zaječí. 

 Tvar a výškové osazení objektu se přizpůsobuje niveletě pozemku. 

 Dům bude sloužit pro bydlení čtyřčlenné rodiny a provozování kadeřnictví. Hlavní vstup do domu i 

do kadeřnictví je v úrovni 1.NP přístupný přímo z ulice Vinařská. K domu je připojena garáž pro jedno 

osobní auto. Hlavní pobytové místnosti jsou orientovány na jihozápad. 

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny keramickými tvárnicemi. Všechny stropní konstrukce jsou 

monolitické. Rodinný dům má plochou pultovou střechu. 

 Projekt byl zpracován pomocí počítačového programu AUTOCAD. 
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Abstrakt v anglickém jazyce 
 The subject of this thesis is newly built maisonette detached house with hairdresser´s in Zaječí. 

 The shape and height position of the house is adapted to vertical alignment of the ground. 

 The house is designed for 4 family members. The main entrance is in the first floor from the street 

of Vinařská. The house is connected garage for one car.The main residential rooms are situated to the 

southwest side of the house.Vertical constructions are made of ceramic bricks. All ceiling 

construction is monolithic. House has got a mono-pitched roof. 

 The project was processed by a computer program AutoCAD. 
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Úvod 

 Jako téma své bakalářské práce jsem si vybral Novostavbu rodinného domu s provozovnou v místě 

bydliště. Toto téma jsem si zvolil, protože jsme chtěl vytvořit kompletní projektovou dokumentaci pro 

rodinný dům s provozovnou. 

 Po vypracování výkresů jsem provedl tepelně technické a požárně bezpečnostní posouzení. 

 Stavba je navrhována v souladu s územním plánem obce Zaječí, dále pak se všemi účinnými zákony 

a ostatními právními předpisy a platnými českými státními normami. 

 Výkresová dokumentace byla zpracována pomocí programu AutoCad.  
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A. PRŮVODNÍ ARCHITEKTONICKÁ ZPRÁVA 
 

A.1 Identifikační údaje 
1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby: Rodinný dům s provozovnou na parc. číslo 3097/115 

b) Místo stavby: parcelní číslo 3097/115, k.ú. Zaječí, ulice Vinařská 

 

1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) Jochová Lucie, Podivínská 238, Velké Bílovice, 691 02 

 

1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Pálka Tomáš, Šakvická 448, Zaječí 

 

A.2 Údaje o území 
a) Rozsah řešeného území 

 Předmětem projektu je novostavba  dvoupodlažního rodinného domu s garáží v Zaječí - 

parcelní číslo 3097/115 v majetku investora. 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

 Objekt se nenachází v CHKO, je zařazen v územním plánování jako stavební 

parcela. Pro výstavbu tedy není třeba zvláštních opatření. 

 

c) Popis lokality 

 Parcela se nachází na kraji obce Zaječí a je určena k výstavbě rodinných domů. 

Pozemek je mírně svažitý směrem od jihovýchodu na jihozápad a v současné době není zastavěn. 

Podloží je stabilní a nenachází se zde radonové riziko. 

 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

 Pro lokalitu výstavby řešeného objektu platí územní plán obce Zaječí. Tento návrh je 

v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 
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A.3 Údaje o stavbě 
a) Popis stavby 

 Jedná se o novostavbu rodinného domu s garáží a kadeřnictvím. Dům má 2 NP. Jedná se o 

veliký rodinný dům, který je určen pro 4 člennou rodinu a je koncipován jako dvoupatrový. A 

provozovnou v podobě kadeřnictví. Hlavní vchod a vjezd do objektu je orientován na 

severovýchod. Zde se také nachází hl. příjezdová komunikace. 

 

Dispozice 

 V 1.NP bude umístěna kuchyň se spíží a jídelnou, obývací pokoj s terasou, koupelna, 

technická místnost a garáž. V prostoru provozovny bude samotné kadeřnictví, šatna a 2x WC. 

V 2.NP budou místěny 2 dětské pokoje, ložnice, pokoj pro hosty, pracovna, šatna, koupelna a WC. 

 Celá dispozice je navržena tak, aby veškeré společenské místnosti byli orientovány na jih. 

Tím je zaručeno, že v těchto místnostech bude po celý den dostatek světla 

 

b) účel užívání stavby 

 Jedná se o stavbu pro bydlení dle platné vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

 

c) údaje o dodržení technických požadavků na stavby 

 Návrh řešení dodržuje obecné technické požadavky na výstavbu. Stavba bude řešena v 

souladu s platnou vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. 

 

d) konstrukční řešení 

Základy: Základové pasy z prostého betonu a betonových bednících dílců. 

Obvodové zdivo: Obvodové zdivo bude provedeno z keramických tvárnic PTH tl. 300 mm a poté 

bude dodatečně zatepleno polystyrenem EPS tl. 150 mm.  

Vnitřní nosné zdivo: Vnitřní nosné zdivo bude provedeno z keramických tvárnic tl. 250mm. 

Příčky: Příčky budou v 1.NP provedeny z keramických tvárnic tl. 150mm a v 2.NP sádrokartonové 

příčky tl. 150mm. 

Střecha: Nad RD bude půltová střecha o sklonu 7°. Krytinou bude plech od firmy RUUKI. Nad 

kadeřnictvím a garáží bude plochá střecha s krytinou z asfaltových pásů. 

Krov: Na pozednice, ukotvené do věnce a vaznici podepřenou ocelovými nosníky, budou osazeny 

lepené dřevěné trámy. 

Podlahy: Jednotlivé druhy a skladby podlah budou uvedeny ve výkresové složce. 
15 

 



Komín: Na rodinném domu bude použit zděný a následně obložený komín. 

Otvory: Okna i dveře budou dřevěná s izolačním trojsklem a Uw < 0,7 W/m2K 

 

d) navrhované kapacity stavby 

Výměry: 

- Výměra pozemku 965,00 m2 

- Zastavěná plocha objektu 228,8 m2 

- Zpevněné plochy 198,5 m2 

- Okapový chodník 24,73 m2 

- Travnaté plochy 512,97 m2 

Ostatní podrobnosti jsou uvedeny ve výkresu situace. 

e) orientační náklady stavby 

 Předběžné náklady na plánované stavební úpravy jsou odhadovány na cca. 3,8 mil. Kč. 

Objekt bude využívat investor a jeho rodinný příslušníci (popř. nájemníci kadeřnictví). 
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B Souhrnná technická zpráva 
 

B.1 Popis území stavby 
 a) charakteristika stavebního pozemku: 

Stavební pozemek je na rovinatém terénu, přiléhající k místní komunikaci, dobře 

přístupnou pro chodce i pro dopravní prostředky, na okraji obce v oblasti určené 

pro výstavbu nových rodinných domů. Hladina podzemní vody není v hloubce, která 

by měla vliv na návrh stavby. Dopravní dostupnost je dobrá. 

Na pozemku se nenacházejí trasy inženýrských sítí, není je tedy nutno chránit 

před poškozením.  

 b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 

Průzkumy nebyly provedeny. 

 c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

Na pozemku nejsou ochranná ani bezpečnostní pásma. 

 d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

Pozemek se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území. 

 e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby 

na odtokové poměry v území: 

Stavba je navržena v oblasti, určené pro výstavbu rodinných domů a realizace stavby 

neovlivní okolní stavby ani pozemky. Během výstavby bude dodržován noční klid 

a bude zamezeno nadměrné hlučnosti a prašnosti, stavba nebude mít vliv na odtokové 

poměry v území. 

 f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

Na pozemku se nevyskytují žádné stromy ani objekty, stavba nebude mít vliv na kácení 

dřevin nebo asanace, demolice. 

 g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé): 

Stavební parcela je určena k výstavbě rodinného domu. Během stavby není potřeba 

záborů zemědělského půdního fondu nebo lesa. 
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 h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu): 

Je možné napojení na stávající vozovku, k pozemku vede místní obslužná komunikace o šířce 

5,5 m. Jsou zhotoveny přípojky technické infrastruktury: vodovod, jednotná kanalizace, kabelové 

vedení nízkého napětí. 

 i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

Související ani podmiňující investice nejsou stavbou vyžadovány. 

 

B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 Stavba bude mít 1 bytovou jednotku pro čtyřčlennou rodinu, v 1. NP bude 

provozovna - kadeřnictví a garáž, dále bude 1. NP bude využíváno 

jako obytný prostor (obývací pokoj s přístupem na venkovní terasu, jídelna se spíží) 

včetně technického zázemí (technická místnost, hygienického zázemí - WC 

s umyvadlem), a komunikační prostory (zádveří, chodba a schodiště). Prostor kadeřnictví bude 

obsahovat zádveří, bezbariérové WC pro zákazníky, šatnu pro zaměstnance s WC a samotný prostor 

kadeřnictví. Ve 2. NP budou dva dětské pokoje, pracovna, pokoj pro hosty, ložnice s šatnou a 

koupelna.  

  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
  

 a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

Navržené řešení vychází z umístění staveb v okolí pozemku, platné územní 

dokumentace, příjezdu k navrhované budově a z požadavků provozu stavby. Na stavbu 

se nevztahuje územní regulace. 

 b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení: 

Jedná se o rodinný dům s provozovnou, který je nepodsklepený a má dvě 

nadzemní podlaží. Objekt bude zastřešen pultovou střechou a plochými asfaltovými střechami nad 

kadeřnictvím a garáží. K objektu bude z severozápadní strany přiléhat dřevěná pergola. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Stavba bude využívána pro bydlení a provoz kadeřnictví. Vstup do objektu, 

do části pro bydlení, do provozovny i vjezd do garáže je navržen ze severní strany 

s přístupem z místní komunikace. Provozovna bude umístěna v 1. NP, funkce bydlení 

v 1. NP a 2. NP, garáž je navržena v 1. NP jako součást objektu. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 Stavba splňuje požadavky pro bezbariérový přístup a pohyb osob do prostoru 

kadeřnictví. Prostor kadeřnictví je řešen jako bezbariérový a splňuje požadavky 

vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích, zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb. Část objektu pro bydlení nevyžaduje plnit požadavky 

na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Stavba obsahuje všechny nutné bezpečnostní prvky. Je navržena a bude 

provedena tak, aby při jejím užívání nevzniklo nebezpečí nehody, poškození 

nebo zranění. Během užívání budou dodrženy všechny příslušné legislativní předpisy. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 

 a) stavební řešení: 

Objekt je navržen pro bydlení a provoz kadeřnictví, dispoziční řešení je navrženo 

vzhledem k požadavkům provozu. Zastřešení objektu je řešeno plochou střechou 

se sklonem 5% a 12,28% (7º). 

 b) konstrukční a materiálové řešení: 

Pro základové konstrukce jsou navrženy pasy z prostého betonu C 16/20. Konstrukční 

systém stěnový, obvodové nosné zdivo 1. NP a 2. NP je navrženo z keramických bloků (Porotherm) 

na maltu Porotherm profi. Obvodové nosné zdivo tl. 300 mm, vnitřní nosné zdivo a obvodové zdivo 

garáže tl. 250 mm, vnitřní nenosné příčky tl. 150 mm. Vnější obvodové zdivo bude dodatečně 

zatepleno kontaktním zateplovacím systémem, tl. EPS 150mm. Stropní konstrukce je navržena z 

keramobetonových nosníků a keramických vložek (Porotherm) s vyztužením a betonovou zálivkou. 

Konstrukce střechy nad RD je jednoplášťová s nosným systémem z dřevěných prvků 

podporovaných nosnými stěnami a sloupky a plechovou krytinou RUUKI Classic Economy,. 
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Zateplení střechy je řešeno izolací mezi a pod dřevěnýmy trámy (tl. tepelné izolace mezi trámi je 

200 mm a pod trámy 50 mm). Plochá střecha je navržena se sklonem 7º. Plochá střecha nad 

kadeřnictvím a garáží je navržena  se sklonem 5%, nosnou konstrukci tvoří stropní konstrukce nad 

1. NP, střecha nad provozovnou bude zateplena 200 mm tepelné 

izolace. 

 c) mechanická odolnost a stabilita: 

Základy byly navrženy po výpočtu zatížení stavby a rozměry základových pasů byly 

stanoveny empiricky dle únosnosti zeminy. Schodiště a prvky z monolitického betonu 

byly navrženy dle empirických vzorců. Únosnost navržených konstrukcí je nutno 

posoudit statickým výpočtem. Statická únosnost nosného zdiva, překladů, stropních 

konstrukcí a ostatních stavebních materiálů jsou garantovány výrobci systémů. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

 a) technické řešení: 

Navrhovaný objekt bude napojen přípojkou na distribuční síť nízkého napětí. Objekt 

bude zásoben pitnou vodou z veřejného vodovodu a bude napojen na veřejnou 

jednotnou kanalizaci.  

 b) výčet technických a technologických zařízení: 

Objekt bude vytápěn elektrickými akumulačními kamny. Ohřev TUV je zajištěn elektrickým 

ohřívačem vody a to zvlášť pro provozovnu a  RD. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 

 a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků: 

Dle ČSN 730802 tvoří posuzovaný administrativní objekt 1 požární úsek. 

 b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti: 

Jedná se o budovu OB1, dle tab. B.1 přílohy B ČSN 730802 je stanoveno výpočtové 

požární zatížení pv = 40 kg.m-2 a stupeň požární bezpečnosti II. 

 c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí: 

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí viz technická zpráva požární 

ochrany, která je součástí projektové dokumentace. 
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 d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest: 

V budově je navržena nechráněná úniková cesta, splňující požadavky 

ČSN 730833: 2010 pro budovy OB1. 

 e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru: 

Výpočet odstupových vzdáleností viz technická zpráva požární ochrany, která je 

součástí projektové dokumentace. Navrhovaný objekt splňuje normové požadavky, 

zakreslení odstupových vzdáleností viz příloha technické zprávy požární ochrany. 

 f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, 

včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst: 

Vnitřní odběrná místa požární vody není nutné zřizovat, je navrženo vybavení objektu 

dvěma přenosnými hasicími přístroji s hasicí schopností 34 A (hasicí přístroj 

pro obytnou část s provozovnou, druhý umístěn v garáži). 

 g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty): 

Přístupová cesta odpovídá stávající vozovce o šířce 5,5 m, požadavek normy je splněn. 

 h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení): 

Technická zařízení viz technická zpráva požární ochrany, která je součástí projektové 

dokumentace. 

 i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními: 

V navrhovaném objektu bude umístěno zařízení autonomní detekce v nejvyšším místě 

schodiště. 

 j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek: 

V navrhovaném objektu nebudou použity bezpečnostní značky a tabulky. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
 

 a) kritéria tepelně technického hodnocení: 

Konstrukce splňují požadavky norem a vyhlášek. Výpočet a posouzení vlastností 

konstrukcí z hlediska tepelné techniky viz technická zpráva tepelné techniky a její 

přílohy, které jsou součástí projektové dokumentace. 

 b) energetická náročnost stavby: 

Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy byla vyhodnocena jako úsporná – B. 

 c) posouzení využití alternativních zdrojů energií: 

V navrhovaném objektu nebude využito alternativních zdrojů energií. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 
 Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.): 

Větrání většiny místností objektu je zajištěno přirozené okny bez použití VZT. 

Garáž a spíž budou odvětrány pomocí otvoru opatřeném mřížkou. Denní osvětlení bude zajištěno 

navrženými okny, umělé osvětlení dle požadavků stavebníka. 

Objekt bude zásobován vodou z veřejného vodovodu, na pozemku je řešen 

prostor pro ukládání odpadu. V okolí objektu není žádný zdroj vibrací a hluk, ani navrhovaný 

objekt včetně provozovny nebude narušovat okolí hlukem a vibracemi. 
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 

 a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

Radonové riziko nehrozí. 

 b) ochrana před bludnými proudy: 

Ochrana před bludnými proudy bude zajištěna stavebním řešením elektroinstalace 

(ekvipotenciální svorkovnice). 

 c) ochrana před technickou seizmicitou: 

Není třeba ochranu před seizmicitou řešit, provoz takové účinky vyvolávat nebude. 

 d) ochrana před hlukem: 

Ochrana před hlukem je zajištěna stavebními konstrukcemi a navrženými okny 
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s izolačním trojsklem, v okolí není žádný významný zdroj hluku, proto není nutné 

více ochranu před hlukem řešit. 

 e) protipovodňová opatření: 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

B. 3 Připojení na technickou infrastrukturu 
  

 a) napojovací místa technické infrastruktury: 

Napojení bude na veřejnou kanalizaci, vodovodu a elektřiny. Na hranici pozemku bude  

elektroměrová skříň. Na pozemku bude umístěna revizní šachta kanalizace a 

vodoměrná šachta. 

 b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

Připojovací rozměry, výkonová kapacity a délky budou odpovídat požadavkům 

dodavatelů. 

 

B. 4 Dopravní řešení 
 

 a) popis dopravního řešení: 

Podél pozemku vede stávající místní obslužná komunikace, objekt bude napojen na 

tuto komunikaci. 

 b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

Napojení bude přímo z pozemku na místní komunikaci. 

 c) doprava v klidu: 

Parkování je možné přímo na pozemku. 

 d) pěší a cyklistické stezky: 

Žádné pěší ani cyklistické stezky nejsou navrhovány, stávající stezky nejsou stavbou 

dotčeny. 
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B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

 a) terénní úpravy: 

Nebudou řešeny žádné terénní úpravy, pouze odstranění ornice. 

 b) použité vegetační prvky: 

Nebudou použity žádné vegetační prvky. 

 c) biotechnická opatření: 

Není nutno provádět biotechnická opatření. 

 

B. 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

 a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

 b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 

V okolí stavby se nevyskytuje žádný památný strom, stavba nebude mít ani vliv 

na vazby v krajině. Všechny ekologické funkce budou zachovány. 

 c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 

Stavba neovlivní soustavu chráněných území Natura 2000. 

 d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA: 

Nebylo nutné vést zjišťovací územní řízení EIA. 

 e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů: 

Nejsou navrhována žádná ochranná pásma. 
 

B. 7 Ochrana obyvatelstva 
 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: 

Stavba bude z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva bezpečná. 

 

 

 
25 

 



B. 8 Zásady organizace výstavby 
 

 a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 

Zajištění hmot je záležitostí zhotovitele. Dodavatel stavby smluvně zajistí požadovaný 

odběr energií a způsob odběru s příslušným dodavatelem energií. 

 b) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Přístup na pozemek je zajištěn po stávající komunikaci, přiléhající k hranici pozemku. 

Staveniště bude napojeno na staveništní rozvaděč. Napojení na vodovod bude 

vodovodní přípojkou ukončenou ve vodoměrné šachtě. 

 c) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

Realizace stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky, během výstavby budou 

dodržovány požadavky na ochranu okolí před hlukem, prachem a vibracemi. 

 d) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin: 

Okolí staveniště bude udržováno v čistotě, nebude nutno zřizovat asanace, ani kácení 

dřevin nebo demolice. 

 e) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé): 

Nebude potřeba zabírat okolní plochy. 

 f) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace: 

Druhy odpadů: komunální odpad, cihelný střep, plasty, dřevo, zbytky stavebních hmot. 

Likvidace odpadů bude pouze v zařízeních s oprávněním k likvidaci odpadů. 

Stavebník bude doklady o likvidaci uchovávat pro kontrolu. 

 g) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

Budou prováděny zemní práce v potřebném rozsahu pro zhotovení základových 

konstrukcí a přípojek technické infrastruktury. Předběžně je předpokládán přesun 

zeminy o objemu 29,3 m3 na skládku, zbytek výkopku bude využit na násyp při stavbě 

objektu. 

 h) ochrana životního prostředí při výstavbě: 

Bude dodržována norma hluku, proti prašnosti bude vozovka kropena. Je nutno 

dodržovat všechna nařízení a vyhlášky, týkající se provádění staveb a ochrany životního 

prostředí. 

 i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 
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Budou dodržovány předpisy o BOZP na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky. 

Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním 

dozoru. 

 j) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

Stavbou nebudou dotčeny žádné stavby, nejsou nutné úpravy v okolí staveniště 

pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

  

 k) zásady pro dopravně inženýrské opatření: 

Při průběhu realizace stavby a zásobování staveniště bude respektován provoz dopravy 

a chodců v okolí staveniště. 

 l) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. 

 m) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Stavba není členěna na etapy, je předpokládán běžný postup výstavby. 

zahájení výstavby: 8/2015 

ukončení výstavby: 9/2016 
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RODINNÝ DŮM S PROVOZOVNOU 
 
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 
 

1.1 Účel objektu 
 Jedná se o novostavbu rodinného domu s kadeřnictvím. Část objektu pro bydlení je 

navržena pro čtyřčlennou rodinu a provozovna pro dvě kadeřnice. Navrhovaná stavba má dvě 

nadzemní podlaží, součástí 1. NP je garáž pro jeden osobní automobil. 

 

1.2 Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 
 Rodinný dům je navržen na rovinném terénu s orientací hlavního vstupu do bytové 

jednotky i kadeřnictví z ulice na sever. Obytné místnosti, jako je obývací pokoj 

s jídelnou a dětské pokoje, a ložnice jsou orientovány na jihozápad. 

Součástí navrhovaného objektu je i terasa. Na terasu v 1. NP je umožněn vstup 

z obývacího pokoje, je orientována na jihozápadní stranu, navazuje na zahradu 

za objektem, je zastřešena dřevěnou pergolou. Vstup do části objektu pro bydlení je možný z ulice 

do zádveří, na které navazuje technická místnost a chodba, která propojuje dům s provozovnou. 

Dále je na chodbě koupelna, obývací pokoj se vstupem na terasu a kuchyň se spíží. Na chodbě je 

dvouramenné schodiště, které spojuje 1. NP a 2. NP.  Ve 2. NP jsou dva dětské pokoje, pokoj pro 

hosty, koupelna, WC,  ložnice s šatnou a pracovna.  

Kadeřnictví je řešeno bezbariérově, před vstupem do objektu je rampa. V hlavním prostrou 

kadeřnictví je vstup do šatny a na bezbariérové WC. 

Navrhovaný objekt je zastřešen plochou střechou se sklonem 7°,  samostatně 

zastřešena plochou střechou je garáž a kadeřnictví. Fasáda objektu bude dodatečně zateplena. Barva 

fasády bude bílá a šedá. 
 

1.3 Kapacity stavby, orientace a oslunění 
Počet užitných jednotek: 2 

Počet uživatelů rodinného domu: 4 

Počet zaměstnanců kadeřnictví: 2 

Počet zákazníků kadeřnictví: provoz kadeřnictví na objednávku, maximálně 2 

zákazníci současně 

Velikost pozemku: 940,8 m2 

Zastavěná plocha: 228,8 m2 

Procento zastavění: 24,3 % 
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Obestavěný prostor: 1026,6 m3 

Zpevněné plochy: 233,16 m2 

Podlahová plocha bytové části: 192,5 m2 

Podlahová plocha provozovny: 57,45 m2 

Orientace hlavního vstupu do části pro bydlení i do provozovny je z ulice, 

ze severní strany. Obývací část včetně terasy, koupelny, ložnice a dětských pokojů je orientována 

na jihozápad. Kadeřnictví na severovýchodní stranu. Vjezd do garáže je stejně 

jako hlavní vstup přístupný přímo z ulice směrem na sever. Všechny místnosti kromě spíže, která 

bude osvětlena umělým osvětlením, jsou dostatečně osvětleny denním světlem a odvětrány. 

 

1.4 Technické a konstrukční řešení objektu 
 

1.4.1 Zemní a výkopové práce 
 Před zahájením výkopových prací bude na pozemku sejmuta ornice tl. 200 mm 

a uložena na části pozemku, kde bude uchována pro pozdější terénní úpravy 

po dokončení stavby. Po vytyčení pozemku bude provedeno hloubení rýh, hloubka a rozměry 

výkopových prací dle výkresu základů.  

 

1.4.2 Základové konstrukce 
 Základové konstrukce byly navrženy dle zatížení navrhovaného objektu 

a empirického výpočtu rozměrů na základě únosnosti zeminy. Byly navrženy základové 

pasy z betonu C 16/20, XC2. Rozměry základových pasů budou dle výkresové 

dokumentace. Základová spára je v úrovni -1100 mm pod úrovní upraveného terénu. 

Je dodrženo založení v nezámrzné hloubce. 

 Podkladní beton je navržen o tloušťce 150 mm z betonu C 20/25, dvojitě vyztužen karisítí 

150/150/6 z oceli B500B. Do základů budou vloženy zemnící pásky a provedeny vývody ke dvěma 

zemnícím svodům a uzemnění elektro rozvaděče.   

Z důvodu centrického zatížení základových pasů budou na základech uloženy tvarovky ztraceného 

bednění, které budou se základem spojeny výztuží o průměru 10 mm a zality betonem C 16/20, 

výztuž bude vložena i do ložných spár. 

Jako izolace bude použito hydroizolace asfaltových pásů proti zemní vlhkosti s výztuží ze minerální 

tkaniny. 
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1.4.3 Svislé konstrukce 
 Obvodové nosné zdivo je navrženo z keramických tvarovek tloušťky 300 mm (Porotherm 30 

Profi) na maltu PTH profi, vnitřní nosné 

zdivo tloušťky 250 mm (Porotherm 25 SK Profi) a nenosné příčky tloušťky 150 mm 

 (Porotherm 14 Profi). Všechny svislé nosné konstrukce budou omítnuty jednovrstvou 

univerzální omítkou (Porotherm universal). Součástí zdícího systému jsou i doplňkové 

cihly: koncové, poloviční a rohové. Obvodové zdivo bude dodatečně zatepleno 

kontaktním zateplením systému ETICS, tl. tepelné izolace EPS 150 mm. Zdivo 

v kontaktu s terénem bude zatepleno tepelnou izolací XPS tl. 150 mm a izolováno 

proti zemní vlhkosti hydroizolací asfaltovým pásem do výšky 300 mm nad terénem. 

Nad otvory byly navrženy keramické překlady o rozměru 70/238 mm 

(Porotherm 7), jednotlivá nadpraží jsou označena a zakreslena ve výkresech půdorysů. 

Je nutné dodržet předepsané uložení jednotlivých překladů a uložení do malty. 

 

1.4.4 Vodorovné konstrukce 
 Vodorovná nosná konstrukce nad 1. NP je navržena z keramobetonových 

nosníků s prostorovou svařovanou výztuží a keramických vložek s nadbetonovanou 

deskou C 20/25. Strop je celkové tloušťky 250 mm (strop Porotherm). Stropní nosníky 

jsou umístěny v osových vzdálenostech 500 mm a 625 mm viz výkresová dokumentace. 

V 1. NP bude provedena komínová výměna z vázané výztuže B500B o průměru 10 mm, 

keramické vložky zde budou použity snížené o výšce 80 mm (MIAKO 8/62,5 PTH). 

Z důvodu zvýšení únosnosti stropní konstrukce v místech umístění nenosných příček, 

bude pod příčkou uložen ocelový válcovaný nosník I. Tuhá monolitická deska bude vyztužena kari 

sítí 150/150/6 z oceli B500B, kari síť bude navázána na výztuž železobetonového věnce. Věnec 

bude proveden v úrovni stropní konstrukce nad 1. NP. Ve 2. NP kde není 

navržena stropní konstrukce, bude věnec ve výšce s ohledem na uložení pozednic 

a vaznic krovu dle výkresové dokumentace. Ztužující věnec ani stropní konstrukce 

nebude zateplena, z důvodu dodatečného zateplení celého objektu.  

Věnce vnitřního i vnějšího zdiva budou z betonu C 25/30 a oceli B500B. Na bednění věnců bude 

použito bednění PERI. 
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1.4.5 Schodiště 
 Spojení suterénu a obou nadzemních podlaží zajišťuje dvouramenné  

schodiště, je monolitické ze železobetonu (C 25/30, B500B). Pod schodištěm bude 

vybetonován základový pás. Schodiště je navrženo s 18 stupni o rozměru 172,8/300 mm. Sklon 

schodiště je 29,56°, podchodná výška 2365 mm a průchodná výška 2050 mm. Výpočet schodiště je 

součástí projektové dokumentace. Schodiště je podporováno nosným zdivem a ztraceným 

železobetonovým průvlakem o rozměru 200/250 mm. Nosnou konstrukci tvoří 100 mm deska a 

schodišťové stupně budou nadbetonovány. Nášlapná vrstva stupňů bude ze dubového dřeva lepená 

pomocí dvousložkového pryskyřicového lepidla. Zábradlí 

o výšce 900 mm od stupňů, bude kotveno ze strany schodišťového ramene. Přesný rozměr zábradlí 

a způsob kotvení viz specifikace zámečnických výrobků. Ve 2. NP bude osazeno zábradlí na hlavní 

podestě ve výšce 900 mm od úrovně podlahy. 

 

1.4.6 Zastřešení 
 Zastřešení navrhovaného objektu se skládá z několika střešních rovin, z nichž dvě 

jsou řešeny jako plochá střecha se sklonem 3%, a to zastřešení kadeřnictví a garáže. Všechny tyto 

střešní roviny jsou odvodněny do podokapních žlabů, dále je dešťová voda okapovými svody a 

dešťovou kanalizací odvedena a veřejné kanalizace. Skladba těchto plochých střech viz. výpis 

skladeb.  

 Konstrukce střechy nad obytnou částí objektu je jednoplášťová s nosným systémem z 

dřevěných prvků podporovaných nosnýmy ocelovýmy sloupky a sklonem 7°. Je odvodněna do 

podokapních žlabů a odvedena do kanalizace. Kotvení pozednice a vaznic do železobetonového 

věnce je navrženo po 1000 mm. Přesah střechy je 500 mm a 300mm. Střecha je zateplena mezi a 

pod nosnýmy trámy. Skladba střešního pláště viz. výpis skladeb. Prostupy hlavic komínu budou 

řešeny prefabrikovanými prvky s integrovanými manžetami pro jednodušší opracování detailů 

prostupů. V úrovni střešní roviny bude provedeno oplechování komínu. Součástí střechy bude 

hromosvodná soustava a záchytný systém, umožňující bezpečný pohyb na střeše při revizích.  
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1.4.7 Okna a dveře 
 Výplně okenních otvorů budou osazeny dřevěnými okny VEKRA s izolačními trojskly, Ug 

= 0,7 W.m-2K-1, Rw = 32 dB, 

dekor palisandr. Rozměry a způsoby otevírání viz výpis výrobků – okna. Vnitřní parapety 

jsou navrženy dřevotřískové dekoru palisandru, lepeny montážním lepidlem. 

 Vchodové dveře jsou navrženy dřevěné, částečně prosklené (VEKRA) s izolačním 

dvojsklem Ug = 1,2 W.m-2K-1, Rw = 32 dB, s bezpečnostním kováním. Dveře 

na terasu a zahradu z obývacího pokoje jsou prosklené, se stejnými vlastnostmi jako okna. 

Vnitřní dveře budou dřevěné, plné dle výpisu výrobků – dveře. Zárubně jsou navrženy dřevěné 

obložkové. 

 

1.4.8 Podlahy 
 Konstrukce podlah jsou těžké plovoucí, jsou navrženy s ohledem na funkci 

jednotlivých místností. Podlahy na terénu jsou zatepleny 200mm tepelné izolace EPS z důvodu 

doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla. Podlahy mezi podlažími jsou izolovány 50 mm 

minerální plsti. Po obvodu stěn bude izolační pásek min tl. 10 mm pro odizolování kročejového 

hluku. Roznášecí vrstvu všech podlah tvoří samonivelační anhydritový potěr. V kuchyni, koupelně, 

WC, technické místnosti a provozovně je navržena 

keramická dlažba, v ostatních místnostech, které slouží k delšímu pobytu osob je 

navržena nášlapná vrstva z laminátových dílců. V garáži bude betonová mazanina s epoxidovým 

nátěrem. Přesná specifikace nášlapných vrstev dle místností viz výkresy půdorysů a skladby 

konstrukcí podlah viz výpis skladeb konstrukcí. 

 

1.4.9 Povrchové úpravy 
 

  Vnitřní povrchová úprava u zdiva a stropů je omítka jednovrstvá tl. 15 mm 

(Porotherm universal), dále opatřena malbou. Vnější omítka je navržena pastovitá probarvená 

(Weber), jako podklad pro omítku cementová lepící hmota (Weber) s armovací tkaninou 

(vertex R 131).  
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1.4.10 Odvětrání 
 Většina místností je odvětrána přirozeně okny. Spíž která je bez okna, je odvětrána 

ventilátorem na fasádu. Ventilátor bude opatřen zpětnou klapkou pro zamezení šíření pachů. 

 

1.4.11 Komíny a vytápění 
 Vytápění objektu bude zajištěno elektrickými akumulačními kamny, ohřev vody bude 

zajištěn pomocí elektrického ohřívače vody. Druhá možnost vytápění je krbovými kamny (Polar 8, 

ABX) na tuhá paliva v obývacím pokoji, která jsou napojena na systémový komín (schiedel). 

Komín je oddilatován deskami z minerálních vláken o tloušťce 20 mm, nad střechou je zateplen 

minerální rohoží na pletivu tl. 100 mm. (ISOVER). 

 

1.4.12 Klempířské a zámečnické výrobky 
 Klempířské výrobky jsou specifikovány ve výpisu výrobků s rozměry, a jedná 

se o okapové žlaby, háky, okapové svody včetně kolen, oplechování komínu a atiky, 

okapničky a vnější parapety. Zámečnické výrobky jako je zábradlí jsou také specifikovány ve 

výpisu výrobků včetně rozměrů. 

 

1.4.13 Obklady 
 Obklady jsou navrženy v části pro bydlení v koupelně a WC do výšky 2050 mm, 

v kuchyni za kuchyňskou linkou od výšky 900 do 1800 mm. V provozovně na WC 

a za kadeřnickým mytím a umyvadlem do výšky 1600 mm. 

 

1.4.14 Podhledy 
 Z estetických a požárně bezpečnostních důvodů je ve 2. NP navržen zavěšený 

sádrokartonový podhled. Budou použity protipožární sádrokartonové desky, v koupelně 

z důvodu vyšší vlhkosti sádrokarton z impregnovaných desek proti vlhkosti. 

Sádrokartonové desky tl. 12,5 mm budou kotveny samořeznými vruty do ocelového roštu z CD 

aUD profilů, které budou zavěšeny na krokve střešní konstrukce.  
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1.4.15 Technická infrastruktura 
 Navrhovaný objekt bude napojen na veřejnou jednotnou kanalizaci, na veřejný řád se napojí 

přípojky vodovodu a elektřiny. Na přípojky budou napojeny vnitřní rozvody instalací. Na hranici 

pozemku bude umístěna elektroměrová skříň s hlavním jističem. Na pozemku bude dále umístěna 

revizní šachta kanalizace a vodoměrná šachta s vodoměrem. Umístění viz situační výkres. 

 

1.4.16 Oplocení 
 Oplocení bude řešeno dřevěným plotem na hranici pozemku po celém obvodu viz. situace. 

Nosné sloupky oplocení budou ocelové, opatřeny nátěrem a založeny zemními vruty. 

 

1.4.17 Zpevněné plochy a ostatní konstrukce v exteriéru 
 V návaznosti na zahradu je navržena terasa s nášlapnou vrstvou z betonové dlažby. 

Podkladní vrstva pro terasu bude tvořit 100 mm hutněného štěrku frakce 8/16 

a 30 mm vrstva hutněného štěrkopísku frakce 4/8. Po obvodu půdorysu terasy bude osazen 

zahradní betonový obrubník do hloubky 140 mm. Terasa bude zastřešena pergolou 

z dřevěných prvků. Pergola bude opatřena lazurovacím lakem. Pro vjezd do garáže a bezbariérový 

přístup do kadeřnictví jsou navrženy rampy se sklonem 3%.  Vnější zpevněné plochy budou ve 

sklonu 2% z důvodu odvodu vody. Po obvodu objektu bude zřízen okapový chodníček.  

 

1.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 Všechny konstrukce navrhovaného objektu splňují požadavky dle normy 

ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov a dalším požadavkům vyhlášek a souvisejících 

předpisů. Výpočet a posouzení jednotlivých konstrukcí je součástí příloh technické 

zprávy stavební fyziky. Třída energetické náročnosti budovy byla stanovena 

jako úsporná, klasifikační třída B. 

 

 

1.6 Způsob založení objektu 
 Na pozemku se nachází geologický profil: 0,0 – 0,3 m hlína jemně písčitá, hnědá, organická, 

měkká, lehce navlhlá - F3 0,3 – 1,0 m náplavová prachovito-písčitá hlína, světle hnědá až okrová, 

slabě písčitá, tuhá, navlhlá - F6. Geologický profil byl stanoven z průzkumu sond odběru půdního 

vzduchu. 
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1.7 Vliv stavby na životní prostředí 
 Navrhovaná stavba nebude mít vliv na životní prostředí. Rodinný dům 

ani provozovna nebude okolí ovlivňovat nadměrným hlukem při užívání, nebude 

produkovat nebezpečný odpad. Plocha pro ukládání odpadu je navržena na hranici 

parcely a komunikace. V průběhu stavby bude dodržováno Nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

1.8 Dopravní řešení 
 Přístup k rodinnému domu s kadeřnictvím bude po místní obslužné komunikaci o šířce 5,5 

m. Na pozemku je navržena zpevněná plocha k pojezdu vozidel pro přístup ke garáži a parkování. 

Garáž je pro jeden osobní automobil. Parkování pro zákazníky kadeřnictví je možné na pozemku 

před objektem.  

 

1.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 Ochrana objektu před hlukem je zajištěna navržením dřevěných oken 

s izolačním trojsklem. Navrhovaný objekt bude umístěn v zástavbě rodinných domů 

na klidném okraji obce, není tedy ohrožen nadměrným hlukem z komunikací vyšších 

tříd, průmyslové zóny nebo jiných zdrojů znečištění. 

 

1.10 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 Rodinný dům s kadeřnictvím je navržen dle vyhlášky 268/2009 Sb., o obecných 

požadavcích na stavby a ČSN 73 43 01 – Obytné budovy. Práce na stavbě se budou řídit dle 

projektové dokumentace, na průběh výstavby bude dohlížet autorizovaná osoba, která bude plnit 

funkci stavebního dozoru. Stavební dozor odpovídá za bezpečnost na staveništi. Bude dodrženo 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, dále Zákon č. 309/2006 Sb. zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

 

 

 

Květen 2015        ............................................ 

         Vypracoval: Tomáš Pálka 
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Závěr 
 Bakalářská práce řeší technické zpracování rodinného domu s provozovnou, tj. 

prováděcí výkresy, požárně bezpečnostní řešení, tepelně technické řešení a výběr vhodných 

materiálu pro určitý druh konstrukce. 

 Cílem této práce bylo zpracovat projekt na dané téma dle platných norem.  
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Ø  Průměr 
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