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Abstrakt 

Předmětem této bakalářské práce je zpracování stavební části projektové dokumentace pro 

novostavbu rodinného domu s kadeřnictvím ve městě Rajhrad. Objekt je navržen jako 

dvoupodlažní pro bydlení čtyř osob a zároveň bude sloužit jako provozovna kadeřnictví. 

Hlavní hmota objektu v úrovni 1.NP zaujímá půdorysný tvar obráceného písmene T. Ve 2.NP 

pak ze středové části objektu vystupuje hmota nepravidelného kvádru. Druhé nadzemní 

podlaží je zastřešeno sedlovou střechou o sklonu střešních rovin 20°, zbylé části objektu jsou 

řešeny vegetační jednoplášťovou plochou střechou s extenzivní zelení. Svislé nosné 

konstrukce jsou tvořeny keramickými tvárnicemi s kontaktním zateplovacím systémem, 

stropní konstrukce jsou z předpjatých stropních panelů. 

  

Klíčová slova 

rodinný dům s kadeřnictvím, dvoupodlažní, sedlová střecha, vegetační jednoplášťová plochá 

střecha, keramické tvárnice, tepelná izolace, hydroizolace 

  

Abstract 

The subject of this bachelor´s thesis is processing of building – technical part of project 

documentation for realization of new building of detached house with hairdresser service in 

town Rajhrad. The building is designed as a two-floor for living four people and will also 

serve as a hairdressing business. The main mass of the object in the level 1.NP takes the grand 

plan shape of an inverted letter T. In 2.NP then from the central part of the building stick out 

mass of irregular block. The second floor is covered by a saddle roof with a slope of 20° roof 

planes, the remaining parts of the building are designed by green warm flat roof with 

extensive greenery. The vertical structures are made of ceramic blocks with contact thermal 

insulating system, floor structures are made of prestressed concrete floor slab. 

  

Keywords 

detached house with hairdresser service, two-floor, saddle roof, green warm flat roof, ceramic 

blocks, thermal insulation, waterproofing 
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Úvod  

Bakalářská práce zpracovává stavební část projektové dokumentace pro novostavbu 

rodinného domu s kadeřnictvím ve městě Rajhrad. 

Objekt je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepený pro bydlení čtyř osob, zároveň 

bude sloužit jako provozovna kadeřnictví. Hlavní hmota objektu v úrovni 1.NP zaujímá 

půdorysný tvar obráceného písmene T. Ve 2.NP pak ze středové části objektu vystupuje 

hmota nepravidelného kvádru. Druhé nadzemní podlaží je zastřešeno sedlovou střechou 

o sklonu střešních rovin 20°, zbylé části objektu jsou řešeny vegetační jednoplášťovou 

plochou střechou s extenzivní zelení. Vstup do kadeřnictví a bytové jednotky je ze 

severozápadní strany, přístupný z ulice Sloukova. Před objektem se nachází dvě 

parkovací stání pro zákazníky kadeřnictví, další parkovací stání pro bytovou jednotku je 

před garáží. 

V podnikatelské části 1.NP je navrženo kadeřnictví, hygienické zázemí pro 

zákazníky a zázemí pro personál. V obytné části pak garáž, technické zázemí a obytný 

prostor rodinného domu. Ve 2.NP se nachází klidová zóna s pokoji, ložnicí a 

hygienickým zázemím. V okolí rodinného domu jsou řešeny zpevněné plochy teras, 

příjezdů a parkovacích stání. 

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny keramickými tvárnicemi s kontaktním 

zateplovacím systémem z EPS. Základová konstrukce je tvořena betonovými pasy a 

železobetonovou deskou. Stropní konstrukce jsou z předpjatých stropních panelů 

Spiroll. Střešní konstrukce nad 2.NP má sedlový tvar a je vynesená dřevěnou 

hambálkovou soustavou s nadkrokevní izolací z desek ze skelných vláken. 

Střešní krytina bude ocelová falcovaná se stojatou drážkou. Ploché střechy nad pravou a 

levou částí 1.NP jsou řešeny jako vegetační s extenzivní zelení. Výplně otvorů tvoří 

dřevěná okna a dveře s izolačním trojsklem.  

K vytvoření textové části projektu byly použity programy Word a Excel, pro 

výkresovou dokumentaci program AutoCad. 
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A.1 Identifikační údaje  

A.1.1 Údaje o stavbě  

a) název stavby  

Rodinný dům s kadeřnictvím. 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 

pozemků).  

místo stavby:   ulice Sloukova, 664 61 Rajhrad 

kraj:    Jihomoravský 

katastrální území:   Rajhrad [738921] 

parcelní čísla:   593/187, 593/188, 593/189  

c) předmět projektové dokumentace 

Předmětem projektové dokumentace je novostavba dvoupodlažního 

nepodsklepeného objektu rodinného domu pro bydlení čtyř osob a zároveň bude 

sloužit jako provozovna kadeřnictví. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi  

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)  

stavebník:    Ivona Trávníčková 

místo trvalého pobytu:  Nebovidská 488/7 

664 48 Moravany 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická 

osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla,  

projektant:    Jan Vrána 

místo trvalého pobytu:  9.května 545 

664 61 Rajhrad 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Zadání a požadavky investora, prohlídka pozemku, katastrální mapa a výpis 

z katastru nemovitostí. 
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A.3 Údaje o území  

a) rozsah řešeného území  

Předmětem projektu je novostavba dvoupodlažního nepodsklepeného  

rodinného domu s kadeřnictvím, který je umístěný na pozemku v zastavěné části 

města Rajhrad. Parcelní čísla 593/187, 593/188, 593/189 v majetku investora.  

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková 

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území 

apod.)  

V nejbližším okolí se nenachází žádné chráněné území ve smyslu zákona o 

ochraně přírody. Rovněž tak se v blízkosti nenachází žádný ovlivněný zdroj 

pitné vody. Řešený objekt se nenachází v památkově chráněném území. 

Pozemek neleží v záplavovém území. 

c) údaje o odtokových poměrech 

Stavební pozemek je mírně svažitý směrem od západu k východu. Veškerá 

dešťová voda se vsákne na pozemku. Po výstavbě objektu bude dešťová voda 

odvedena dešťovou kanalizací do akumulační nádrže, kde bude následně sloužit 

k zavlažování zatravněné části pozemku. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní 

souhlas,  

Pro lokalitu výstavby řešeného objektu platí územní plán města Rajhrad. 

Tento návrh je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Novostavba 

rodinného domu s kadeřnictvím je situována v zastavěném území města. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s 

regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s 

povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v 

užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,  

Vzhledem k tomu, že byla na základě požadavků investora zpracována přímo 

prováděcí dokumentace stavby, bude tato dokumentace sloužit pro vydání 

územního a stavebního rozhodnutí.  
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f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,  

Obecné požadavky na využití území stanovené vyhláškou č. 501/2006 Sb., o 

obecných požadavcích na využívání území byly v rámci zpracované projektové 

dokumentace dodrženy.  

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,  

Tato dokumentace vyhotovená ve stupni pro vydání společného územního 

rozhodnutí a stavebního povolení bude podrobena schvalovacímu procesu se 

všemi dotčenými správními orgány, za účelem získání jejich stanovisek, popř. 

závazných stanovisek, potřebných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního 

povolení. Požadavky dotčených orgánů, uvedené ve vyjádřeních, stanoviscích, 

závazných stanoviscích, které jsou součástí dokladové části, byly do této 

dokumentace zapracovány. Všechny požadavky dotčených orgánů budou v 

rámci provádění stavby dodrženy a splněny.  

h) seznam výjimek a úlevových řešení,  

Nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení.  

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,  

Stavba nevyžaduje žádné související, podmiňující nebo vyvolané investice. 

Veškeré doplňkové objekty budou realizovány v rámci celé stavby (vodovodní 

přípojka, splašková a dešťová kanalizace, přípojka elektro, plynovod a dále 

oplocení, zpevněné plochy a terénní úpravy). 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí).  

 

Parcely dotčené stavebními pracemi 

parcela druh pozemku vlastník 

593/187 orná půda Ivona Trávníčková, Nebovidská 488/7, Moravany 

66448 

593/188 orná půda Ivona Trávníčková, Nebovidská 488/7, Moravany 

66448 

593/189 orná půda Ivona Trávníčková, Nebovidská 488/7, Moravany 

66448 
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Sousední parcely 

parcela druh pozemku vlastník 

593/186 orná půda RECYDO ULEHLA, s.r.o., Moravanská 263/87, 

Přízřenice, 61900 Brno  
 

593/190 orná půda RECYDO ULEHLA, s.r.o., Moravanská 263/87, 

Přízřenice, 61900 Brno 

593/193 orná půda Sedláková Radoslava, Habrichova 902, 66461 

Rajhrad  
 

593/194 orná půda RECYDO ULEHLA, s.r.o., Moravanská 263/87, 

Přízřenice, 61900 Brno  
 

593/195 orná půda RECYDO ULEHLA, s.r.o., Moravanská 263/87, 

Přízřenice, 61900 Brno  
 

593/196 orná půda RECYDO ULEHLA, s.r.o., Moravanská 263/87, 

Přízřenice, 61900 Brno 

 

A.4 Údaje o stavbě  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,  

Jedná se o novostavbu. 

b) účel užívání stavby,  

Předmětem projektu je rodinný dům pro bydlení čtyř osob a zároveň bude 

sloužit jako provozovna kadeřnictví. V podnikatelské části 1.NP je navrženo 

kadeřnictví, hygienické zázemí pro zákazníky a zázemí pro personál. V obytné 

části pak garáž, technické zázemí a obytný prostor rodinného domu. Ve 2.NP se 

nachází klidová zóna s pokoji, ložnicí a hygienickým zázemím. V okolí 

rodinného domu jsou řešeny zpevněné plochy teras, příjezdů a parkovacích 

stání. Dále bude objekt napojen přípojkami na technickou infrastrukturu.  

c) trvalá nebo dočasná stavba,  

Navrhovaný objekt rodinného domu je řešen jako trvalá stavba. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní 

památka apod.),  

Objekt nebude kulturní památkou a nespadá do jiné ochrany staveb podle 

jiných právních předpisů.  
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,  

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými právními předpisy, zvláště 

pak se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) a dále se souvisejícími právními  předpisy, jmenovitě:  

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb se změnami 62/2013 Sb. 

V projektové dokumentaci je řešen bezbariérový provoz kadeřnictví podle 

vyhlášky č. 398/09 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb.  

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 

jiných právních předpisů2),  

Byly dodrženy všechny požadavky dotčených orgánů podle vyhlášky č. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení,  

Nejsou stanoveny žádné výjimky ani úlevová řešení.  

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 

pracovníků apod.),  

Zastavěná plocha RD:   253,00 m
2
  

Užitná plocha 1.NP:   228,99 m
2
  

Užitná plocha 2.NP:     96,56 m
2
  

Obestavěný prostor RD:            1625,00 m
3 

Zpevněné plochy:      187,40 m
2
  

Počet parkovacích stání:   3 OA   

Počet bytových jednotek:   1 bytová jednotka 

Bytová jednotka:    max. 4 osoby 

Kadeřnictví:   2 zaměstnanci / 4 zákaznící  

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod.),  

Základní bilance potřeby a spotřeby stavebního materiálu je patrná z rozsahu 

stavby. Stavba bude prováděna dodavatelsky a bude prováděna z tradičních 

materiálů.  
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Dešťové vody budou na pozemku využívány, budou svedeny dešťovou 

kanalizací do akumulační nádoby. Budou umístěny v dostatečné vzdálenosti od 

stavby, tak aby nedocházelo k podmáčení základů.  

Výstavbou, nebude negativně ovlivněno životní prostředí. Realizace výstavby 

bude přizpůsobena tak, aby byl minimalizován její negativní dopad na okolí. v 

rámci celé stavby (rodinný dům, vodovodní přípojka, splašková a dešťová 

kanalizace, přípojka elektro, plynovod a dále oplocení, zpevněné plochy a 

terénní úpravy) bude produkován stavební odpad, který byl rozlišen katalogem 

odpadů dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

zákonu, v platném znění a vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. 

Novou výstavbu je nutno provádět a zabezpečit tak, aby okolí stavby bylo 

hlukem, otřesy, prašností a dalšími zplodinami z předmětné stavby 

minimalizováno. Odpady na stavbě budou skladovány v uzavřených 

kontejnerech.  

Dodavatel stavby zajistí manipulaci se vzniklým odpadem z výstavby dle 

platných předpisů. Vzniklé odpady budou tříděny, odděleně skladovány. V 

průběhu stavebních prací budou odpady průběžně odstraňovány. Odpady budou 

likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001Sb. a vyhláškami č. 381/2001 Sb., 

č. 383/2001 Sb.  

Třída energetické náročnosti budovy – doloženo výpočtem energetické 

náročnosti budovy. Stavba je zpracována v souladu s tepelně technickými 

požadavky na budovy.  

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy),  

Stavební řízení:    05/2016 

Předpoklad zahájení stavby:  06/2016   

Dokončení stavby:   08/2017  

Před započetím zemních prací bude sejmuta ornice. Následně budou 

provedeny zemní práce a založení základových pasů. Vyzdí se svislé nosné 

konstrukce 1.NP a osadí se stropní panely. Na ně se poté dozdí svislé nosné 

konstrukce 2.NP. Následně se vynese konstrukce střechy. Vyzdí se příčky, osadí 

se výplně otvorů a provedou se veškeré izolatérské práce. Na závěr se provedou 

dokončovací práce a vybudují se zpevněné plochy a provedou se konečné 

terénní a sadové úpravy. 

Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou odbornou právnickou nebo 

fyzickou osobou (dodavatel stavby bude vybrán investorem). 
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k) orientační náklady stavby.  

 

Orientační cena stavby: 9 500 000 Kč  

A.5 Členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení  

SO 01  rodinný dům s kadeřnictvím 

SO 02  vodovodní přípojka 

SO 03  přípojka splaškové kanalizace  

SO 04  přípojka elektro 

SO 05  plynovodní přípojka  

SO 06   dešťová kanalizace 

SO 07   zpevněné plochy  

SO 08   oplocení 

SO 09   terénní a sadové úpravy 
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B.1 Popis území stavby  

a) charakteristika stavebního pozemku  

Zájmové území, na kterém je navržena novostavba rodinného domu 

s kadeřnictvím včetně zpevněných ploch a přípojek elektro, splaškové a dešťové 

kanalizace, vody a plynu, se nachází v západní části města Rajhrad na pozemku  

s p.č. 593/187, 593/188, 593/189 kat. úz. Rajhrad o výměře 1035,3 m
2
. 

Předmětný pozemek je v souladu s územním plánem města Rajhrad. Pozemek se 

nachází dle schváleného územního plánu sídelního útvaru Rajhrad v plochách 

návrhu bydlení v nízkopodlažních domech.  

Pozemek je v současné době trvale zatravněn (v katastru nemovitosti je veden 

jako orná půda). Od západní k východní straně je mírně svažitý. Přístup a příjezd 

na pozemek je ze stávající dlážděné komunikace ulice Sloukova. Dotčený 

pozemek není oplocen.  

Na hranici pozemku v severovýchodním rohu je umístěn pilíř s HUP,  

elektrická rozvodná skříň s elektrickým rozvaděčem pak na přední hraně 

pozemku. Odtud bude zajištěno připojení plynu domovním plynovodem a 

elektrické energie kabelovou přípojkou NN. Dále se zde nachází přípojka 

splaškové kanalizace, která je napojena na veřejnou kanalizaci a na konci je 

ukončena revizní šachtou, dále pak vodovodní přípojka, která je napojena na 

hlavní vodovodní řad a je ukončena vodoměrnou šachtou. 

V dotčené části, kde je umístěna novostavba rodinného domu, se nenachází 

křoviny ani stromy.  

Budoucí rodinný dům sousedí na své jihozápadní straně a současně i na 

severovýchodní straně s trvale zatravněnými pozemky bez zástavby p.č. 593/186 

a 593/190. Na straně jihovýchodní se nachází zahrady na pozemcích s p.č. 

593/194, 593/195 a 593/196 bez zástavby, pozemek s p.č. 593/193 se stávající 

zástavbou. Vše v katastrálním území města Rajhrad. Ze své severozápadní 

strany dotčený pozemek sousedí s dlážděnou komunikací na pozemku s p.č. 

593/130. Tato komunikace, navazující na místní komunikaci v Rajhradě, bude 

sloužit jako přístup a příjezd k nově navrženému rodinnému domu a staveništi.  

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)  

V rámci projektové dokumentace nebyl proveden posudek o provedení 

stanovení radonového indexu pozemku, geologický ani hydrogeologický 

průzkum. 
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c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma  

Kromě ochranných pásem, vznikajících kolem stávajících inženýrských sítí 

dotčených pozemků, se zájmové území dotčené novostavbou nenachází v 

ochranném pásmu, v památkové rezervaci, památkové zóně, ve zvláště 

chráněném území, v záplavovém území, v poddolovaném území apod.  

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

Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území apod.  

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

odtokové poměry v území  

Výstavba a stavba rodinného domu s kadeřnictvím, včetně vodovodní 

přípojky, splaškové a dešťové kanalizace, přípojky elektro, plynovodu a dále 

oplocení, zpevněných ploch, terénních a sadových úprav na pozemku p.č. 

593/187, 593/188, 593/189 kat. úz. Rajhrad nebude mít negativní vliv na okolní 

stavby a pozemky.  

Odtokové poměry se v území výrazně nezmění. Dešťové vody ze střech a 

zpevněných ploch budou odváděny do akumulační nádoby pro potřebu 

zavlažování.  

Okolní zástavba nebude vystavena nadměrnému hluku vyvolanému samotnou 

stavbou. Žádná zvláštní opatření týkající se ochrany okolí není potřeba 

navrhovat a to vzhledem k tomu, že při provádění stavby budou dodržovány 

veškeré příslušné normy a předpisy.  

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  

Navrhované stavební úpravy nevyžadují žádné asanace území. Demolice se v 

rámci tohoto projektu neřeší, jelikož se jedná o novostavbu rodinného domu.  

V dotčené části, kde je umístěna novostavba rodinného domu se nenachází 

žádné křoviny ani stromy. Z tohoto důvodu není nutné v tomto prostoru řešit 

kácení dřevin s příslušným orgánem životního prostředí.  

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)  

Pozemky určené k plnění funkce lesa, se v místě stavby ani v jeho okolí 

nevyskytují. Územní plán řeší danou oblast jako zastavitelné území určené pro 

zástavbu rodinnými domy. Druh pozemku je veden jako orná půda – nutný zábor 

ZPF. V celé lokalitě je v současnosti realizována zástavba rodinnými domy. 
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu)  

Přístup a příjezd k objektu rodinného domu, pozemku p.č. 593/187, 593/188, 

593/189 kat. úz. Rajhrad, bude zajištěn novými sjezdy navazujícími na vedlejší 

dlážděnou komunikaci probíhající ulicí Sloukova. Přístup k objektu je zajištěn 

po chodníku v ulici Sloukova a to vstupními brankami mezi objema sjezdy. 

V rámci zřízení nových sjezdů ke stavbě a k zařízení staveniště bude 

provedeno rozebrání stávajícího chodníku ze zámkové dlažby a provedeno 

vyštěrkování přístupové a příjezdové cesty na staveniště – v místech stávajících 

sítí technické infrastruktury na pozemku v místě chodníku budou položeny 

silniční panely tak, aby bylo zabráněno jejich poškození (toto bude projednáno 

se správci těchto sítí). Po ukončení stavby a demontování zařízení staveniště 

(panely) bude pozemek a chodník uveden do původního stavu s tím, že v místě, 

kde bude zřízen nový sjezd, bude tento chodník snížen tak, aby bylo možné se 

plynule napojit na dlážděnou komunikaci probíhající ulicí Sloukova. Zároveň 

tato část chodníku bude mít odpovídající skladbu pro pojezd osobního 

automobilu do 3,5t. Rozebrání chodníku bude smluvně ošetřeno s jeho 

vlastníkem. Napojení na dopravní infrastrukturu je vyznačeno ve výkrese situace 

stavby C.3 Koordinační situační výkres.  

Objekt bude napojen na tyto sítě technické infrastruktury:  

Přípojka elektro bude provedena ze stávajícího elektroměrového pilíře na 

hranici pozemku a to novou zemní přípojkou do domovního rozvaděče.  

Vodovodní přípojka bude provedena napojením ze stávajícího vodovodního 

řadu v blízkosti stávajícího podzemního hydrantu. Bude ukončena vodoměrnou 

soustavou uvnitř objektu.  

Plynovodní přípojka bude provedena napojením ze stávajícího pilíře hlavního 

uzávěru plynu umístěného na hranici pozemku v jeho severovýchodním rohu.  

Splašková kanalizace bude provedena napojením rodinného domu do 

stávající kanalizační šachty, umístěné v severovýchodním rohu pozemku, odkud 

je svedena do čistírny odpadních vod města.  

Dešťová kanalizace bude provedena napojením svodů z objektu a žlabu od 

zpevněných ploch přípojkou do akumulační nádrže průměru 2480 mm a objemu 

6,84 m
3
. Zbylé dešťové vody se budou vsakovat volně na terén. Vše na pozemku 

investora. Všechna připojovací místa na technickou infrastrukturu jsou 

vyznačena ve výkrese situace stavby C.3 Koordinační situační výkres. 

 

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

Stavební řízení:    05/2016 

Předpoklad zahájení stavby:  06/2016   

Dokončení stavby:   08/2017  
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Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou odbornou právnickou nebo 

fyzickou osobou (dodavatel stavby bude vybrán investorem). 

Stavba zahrnuje objekty:  

SO 01  rodinný dům s kadeřnictvím 

SO 02  vodovodní přípojka 

SO 03  přípojka splaškové kanalizace  

SO 04  přípojka elektro 

SO 05  plynovodní přípojka  

SO 06   dešťová kanalizace 

SO 07   zpevněné plochy  

SO 08   oplocení 

SO 09   terénní a sadové úpravy 

  

Stavba je členěna na objekty viz výše, bude provedena jako celek v jednom 

časovém úseku. Technická a technologická zařízení se nevyskytují.  

Stavba nevyžaduje žádné související, podmiňující nebo vyvolané investice. 

Veškeré doplňkové stavby budou realizovány v rámci celé stavby (voda, 

kanalizace apod.)  

B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

Základní myšlenkou novostavby rodinného domu v Rajhradě je vytvoření 

vhodného prostředí pro bydlení čtyř osob a zároveň bude objekt sloužit jako 

provozovna kadeřnictví. Objekt je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepený.  

V podnikatelské části 1.NP je navrženo kadeřnictví, hygienické zázemí pro 

zákazníky a zázemí pro personál. V obytné části pak garáž, technické zázemí a 

obytný prostor rodinného domu. Ve 2.NP se nachází klidová zóna s pokoji, 

ložnicí a hygienickým zázemím. Součástí nově vybudované stavby budou 

zpevněné plochy teras, příjezdů a parkovacích stání. Dále bude objekt napojen 

přípojkami na technickou infrastrukturu.  

Zastavěná plocha RD:   253,00 m
2
  

Užitná plocha 1.NP:   228,99 m
2
  

Užitná plocha 2.NP:     96,56 m
2
  

Obestavěný prostor RD:            1625,00 m
3 

Zpevněné plochy:      187,40 m
2
  

Počet parkovacích stání:   3 OA   

Počet bytových jednotek:   1 bytová jednotka 

Bytová jednotka:    max. 4 osoby 

Kadeřnictví:   2 zaměstnanci / 4 zákaznící   
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  

Vzhled stavby byl navržen tak, aby byl urbanisticky a architektonicky sladěn 

s okolní zástavbou a tuto nijak nenarušoval. Město Rajhrad nemá pro tuto část 

zpracovaný regulační plán, kterým by byla řešena územní regulace. Kompozice 

prostorového řešení objektu je navržena tak, aby vyhověla provozu a účelu 

stavby a aby stavba jako celek zapadla do rázu stávající zástavby a krajiny.  

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

řešení  

Architektonické řešení stavby a její kompozice byly navrženy a sladěny tak, 

aby stavba nenarušovala ráz okolní zástavby a krajiny. 

Architektonické řešení  

Orientace objektu ke světovým stranám je patrná ze situace stavby. Hlavní 

hmota objektu v úrovni 1.NP zaujímá půdorysný tvar obráceného písmene T. Ve 

2.NP pak ze středové části objektu vystupuje hmota nepravidelného kvádru. 

Druhé nadzemní podlaží je zastřešeno sedlovou střechou o sklonu střešních 

rovin 20°, zbylé části objektu jsou řešeny vegetační jednoplášťovou plochou 

střechou s extenzivní zelení. 

Novostavba má několik vstupů. Vstup do kadeřnictví a bytové jednotky je ze 

severozápadní strany, přístupný z ulice Sloukova. Vedlejší vstup je ze 

severovýchodní strany objektu. Terasa je navržena z dřevoplastového roštu. Před 

objektem se nachází dvě parkovací stání řešené zatravňovací dlažbou, určené pro 

zákazníky kadeřnictví. Další parkovací stání pro bytovou jednotku je před garáží 

a stejně jako ostatní zpevněné plochy kolem objektu je řešeno velkoformátovou 

betonovou dlažbou.  

Materiálové a barevné řešení  

Vnější povrchová úprava je tvořena tenkovrstvou silikonovou omítkou v 

barvě šedé, zrno 2,0 mm, popřípadě zvolit jiný systém dle zvyklostí dodavatele, 

brát zřetel na index HBW. Hmota 1.NP je řešena odstínem barvy Baumit 0923, 

2.NP pak odstínem barvy Baumit 0019. 

Zastřešení 2.NP je tvořeno hambálkovou soustavou s viditelnými krokvemi. 

Ocelová střešní falcovaná krytina se stojatou drážkou, barva grafitová šeď (RR 

023). Ploché střechy nad zbývajícími částmi 1.NP jsou řešeny jako 

jednoplášťové s extenzivní zelení.  

Okna a budou dřevěná, profil IV92 STRONG 3+ v barvě šedé, s izolačním 

trojsklem. Okna budou doplněna venkovními žaluziemi s krycím plechem.  
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Hlavní vchodové dveře budou jednokřídlé dřevěné, profil DV92 s izolačním 

trojsklem. Vedlejší dveře z technické místnosti budou dřevěné plné, profil 

DV92. Barva všech dveří bude v barvě šedé.  

Zpevněné plochy okolo objektu a příjezdové cesty budou tvořeny 

velkoformátovou betonovou dlažbou v barvě přírodní šedé. Parkovací stání  

bude ze zatravňovací dlažby v barvě přírodní šedé. Nášlapná vrstva terasy je 

dřevoplastová z terasových profilů v barvě ořech.  

Vnější parapety budou titanzinkové v barvě šedé. Ostatní klempířské výrobky 

budou z titanzinkových ocelových plechů také v barvě šedé.  

Uvedenými stavebními pracemi nedojde k negativnímu narušení 

urbanistického ani architektonického vzhledu stavby. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Provoz objektu je stanoven druhem stavby. Jedná se o rodinný dům 

s provozovnou kadeřnictví. Dispoziční uspořádání místností vytváří vhodné 

podmínky pro bydlení.  

1.NP je zpřístupněno 2 hlavními vchody ze severozápadní strany objektu, 

jeden do obytné části a druhý do provozovny kadeřnictví. V podnikatelské 

části máme možnost ze zádveří vstoupit do kadeřnictví a hygienického zázemí 

pro zákazníky. Z hlavního prostoru kadeřnictví se dostaneme do úklidové 

místnosti a kuchyňky/šatny pro zaměstnance. Z té pak můžeme do hygienického 

zázemí pro zaměstnance a nebo do chodby/skladu, která navazuje na halu 

v obytné části objektu. V obytné části se ze zádveří dostaneme do garáže nebo 

vstoupíme do haly se schodištěm. Z té jsou přístupné všechny ostatní místnosti, 

tedy technická místnost, hygienické zázemí a hlavní obytný prostor rodinného 

domu. Ve 2.NP se nachází klidová zóna. Schodištěm vystoupáme do haly, ze 

které jsou přístupné oba pokoje a hygienické zázemí a úklidová místnost. Dále 

pak ložnice, ke které náleží samostatná koupelna. 

Žádná technologie výroby se v objektu nevyskytuje.  

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

V bytové jednotce se nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Není tedy řešena bezbariérově.  

Kadeřnictví, vstup do kadeřnictví a hygienické zázemí pro zákazníky jsou 

řešeny jako bezbariérové podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb., v 

platném znění.  
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Bezpečnost při užívání bude zajištěna dodržováním veškerých předpisů na 

ochranu zdraví, bezpečnostních předpisů, předpisů na úseku životního prostředí 

atd. Veškeré přístroje a zařízení budou připojeny oprávněnou osobou. Dále 

budou prováděny pravidelné revize veškerých zařízení, které toto vyžadují 

(elektro, hromosvody, atd.).  

Nejpodstatnějšími rizikovými faktory mohou být zařízení silnoproudé 

elektroinstalace, bude také prováděna pravidelná kontrola a revize plynovodu. 

Obyvatelům domu mohou hrozit již jen běžná, a prakticky všudypřítomná 

nebezpečí. 

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. Stavba je členěna na objekty viz A 

Průvodní zpráva. Stavba nebude dělena na etapy, bude provedena v jednom 

časovém úseku. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení  

Základové konstrukce budou tvořeny základovými pasy z prostého betonu C 

16/20 a železobetonovou základovou deskou. 

Svislé konstrukce budou provedeny z keramických tvárnic Porotherm na 

maltu PTH-Profi. Obvodové a vnitřní nosné zdivo z broušených tvárnic 

Porotherm 25 SK Profi, příčky Porotherm 14 Profi. Obvodové zdivo bude 

zatepleno kontaktním zateplovacím systémem Isover EPS GreyWall Plus 

tl.260mm, ETICS certifikováno jako celek. 

Atiky nad plochými střechami jsou monolitické z vnější strany zateplené 

kontaktním zateplovacím systémem a z vnitří strany a na zhlaví opatřené XPS 

Styrodur 3000 CS. 

Stropní konstrukce je navržena z předpjatých stropních panelů Spiroll tl.200 

mm. 

Střešní konstrukce nad 2.NP o sklonu 20° je řešena hambálkovou soustavou 

s viditelnými krokvemi a nadkrokevní izolací ze skelných desek Isover 

Multimax 30+ a trámky Isover TRAM EPS tl.320mm, dále pak ocelová střešní 

falcovaná krytina se stojatou drážkou SATJAM Rapid SRZ 510. 

Ploché střechy nad bočními částmi 1.NP jsou řešeny jako jednoplášťové 

s extenzivní zelení, ve spádu 3%. Souvrství se skládá ze spádová vrstvy z EPS 

200 a XPS Styrodur 3000 CS tl.250 mm. Hydroizolace je z mPVC folie Vintex 



26 

 

MAT tl.1,5 mm nad ní je pak souvrství Optigreen a substrát se směsí osiva pro 

extenzivní zeleň.  

Okna a dveře jsou navržena jako dřevěná, profil IV 92 STRONG 3+ 

s izolačním trojsklem. Vnitřní dveře jsou navrženy jako dřevěné s obložkovou 

zárubní. Sekční garážová vrata jsou vyrobena z  lepeného dřeva. Okna budou 

doplněna venkovními žaluziemi. 

Vnější povrchová úprava je tvořena tenkovrstvou silikonovou omítkou, 

vnitřní povrch stěn bude upraven tenkovrstvou sádrovou omítkou. 

Zpevněné plochy okolo objektu a příjezdové cesty budou tvořeny 

velkoformátovou betonovou dlažbou, parkovací stání  bude ze zatravňovací 

dlažby. Nášlapná vrstva terasy je dřevoplastová z terasových profilů. 

 

Podrobněji viz D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, a) Technická 

zpráva. 

c) mechanická odolnost a stabilita  

Stavba je navržena tak, aby odpovídala potřebám mechanické odolnosti a 

stability. Stavba je navržena dle platné legislativy.  

Základy byly navrženy po výpočtu zatížení stavby a rozměry základových 

pasů byly stanoveny empiricky dle únosnosti zeminy. 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 a na 

plynovodní síť. Objekt bude zásoben pitnou vodou z veřejného vodovodu a bude 

napojen na veřejnou splaškovou kanalizaci a na dešťovou kanalizaci. 

b) výčet technických a technologických zařízení  

V objektu bude instalován plynový kondenzační kotel Veissmann Vitodens 

343-F s výkonem 19 kW a zásobníkem teplé vody o objemu 220 l, dohromady 

pro provozovnu i obytnou část. Odvod spalin bude řešen odkouřením Regulus ø 

60/100 mm nad střešní prostor. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků  

Dle ČSN 730802 tvoří posuzovaný objekt s provozovnou dva požární úseky. 

Tomuto odstavci je věnována samostatná část projektové dokumentace D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení, která je součástí předkládané dokumentace. 

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 = 19,62 kg.m-2 a stupeň požární bezpečnosti II. 

pro N1.01-II. Výpočtové požární zatížení pv = 45,00 kg.m-2 a stupeň požární 

bezpečnosti II. pro N1.02/N2-II. Tomuto odstavci je věnována samostatná část 

projektové dokumentace D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení, která je součástí 

předkládané dokumentace.  

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí  

Tomuto odstavci je věnována samostatná část projektové dokumentace D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení, která je součástí předkládané dokumentace.  

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest  

V budově je navržena nechráněná úniková cesta, splňující požadavky ČSN 

730833: 2010 pro budovy OB1. 

Tomuto odstavci je věnována samostatná část projektové dokumentace D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení, která je součástí předkládané dokumentace.  

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru  

Tomuto odstavci je věnována samostatná část projektové dokumentace D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení, která je součástí předkládané dokumentace.  

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 třemi přenosnými hasicími přístroji s hasicí schopností 34 A a 183 B. 

Jeden hasící přístroj PHP 34A pro provozovnou v m.č.112 – šatna. Pro obytnou 

část jeden hasící přístroj PG10 34A v m.č.103 – technická místnost a druhý 

hasící přístroj PG10 183B bude umístěn v m.č.102 – garáž. 



28 

 

Tomuto odstavci je věnována samostatná část projektové dokumentace D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení, která je součástí předkládané dokumentace. 

 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty)  

Příjezdová komunikace k objektu je o šířce 3,5 m, požadavek normy ČSN 

730833: 2010 je šířka příjezdové komunikace 3 m nejvýše 50 m od 

posuzovaného objektu. Požadavek normy je splněn. 

Tomuto odstavci je věnována samostatná část projektové dokumentace D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení, která je součástí předkládané dokumentace.  

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná 

potrubí, vzduchotechnická zařízení)  

Tomuto odstavci je věnována samostatná část projektové dokumentace D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení, která je součástí předkládané dokumentace.  

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními  

V navrhovaném objektu bude umístěno zařízení autonomní detekce v 

nejvyšším místě schodiště. 

Tomuto odstavci je věnována samostatná část projektové dokumentace D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení, která je součástí předkládané dokumentace.  

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

Směry a značení únikových cest se neurčují. Hasicí přístroje musí být 

umístěny na přehledném místě v RD.  

Tomuto odstavci je věnována samostatná část projektové dokumentace D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení, která je součástí předkládané dokumentace. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

a) kritéria tepelně technického hodnocení  

Stavba svým řešením odpovídá tepelně technickým požadavkům dle 

příslušných norem a předpisů.  

Průkaz energetické náročnosti budovy byl vypracován na základě §6a zákona 

č. 406/2000 Sb. v pozdějším znění a podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o 

energetické náročnosti budov. 
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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 

Třída energetické náročnosti hodnocené budovy je B, slovní vyjádření velmi 

úsporná.  

 

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  

Rodinný dům s kadeřnictvím bude odvětrán přirozeně okenními a dveřními otvory. 

Sociální zařízení a digestoře jsou odvětrány vzduchotechnickým potrubím s 

ventilátorem do venkovního prostoru.  

Vytápění  

Vytápění objektu bude podlahovým teplovodním topením. Zdrojem tepla bude 

plynový kondenzační kotel Veissmann Vitodens 343-F s výkonem 19 kW a zásobníkem 

teplé vody o objemu 220 l, dohromady pro provozovnu i obytnou část. Kotel je 

umístěný v m.č. 103 - Technicka místnost a z něho budou provedeny rozvody 

jednotlivých otopných větví.  

Podrobněji viz oddíl D.1.6 Ústřední vytápění (není obsahem BP).  

Zásobování plynem  

Plynovodní přípojka bude provedena napojením ze stávajícího pilíře hlavního 

uzávěru plynu umístěného na hranici pozemku v jeho severovýchodním rohu.  

Podrobněji viz oddíl D.1.7 Plynovod (není obsahem BP).  

Zásobování vodou  

V místní dlážděné komunikaci ul. Sloukova je veden veřejný vodovodní řad PVC 

110, ze kterého je provedena nová vodovodní přípojka.  

Podrobněji viz oddíl D.1.4 Zdravotní technika (není obsahem BP).  
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Osvětlení  

Osvětlení v novostavbě bude řešeno dle ČSN EN 12464-1. Hodnoty intenzit 

osvětlení v jednotlivých místnostech musí splňovat požadavky výše citované normy 

ČSN EN 12464-1.  

V jednotlivých pokojích bude volba svítidel ponechána na volbě investora. Na 

stropech budou připraveny vývody kabely CYKY 3Cx1,5. Spínání osvětlení bude 

provedeno vypínači umístěnými u vstupů do jednotlivých místností. 

Na chodbách, WC, v koupelně a v technické místnosti budou použita přisazená 

žárovková svítidla ovládaná vypínači u vstupu do objektu.  

Podrobněji viz oddíl D.1.5 Elektroinstalace (není obsahem BP).  

Splaškové vody  

Splaškové vody od jednotlivých zařizovacích předmětů umístěných v 1.NP, 2.NP 

rodinného domu budou svedeny do podlahy 1.NP. Tady budou provedeny ležaté 

rozvody splaškové kanalizace, které budou ukončeny v revizní šachtě RŠ o ø 600 mm. 

Šachta je umístěna cca 1,0 m za hranicí pozemku.  

Podrobněji viz oddíl D.1.4 Zdravotní technika (není obsahem BP).  

Dešťové vody  

Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou svedeny novou dešťovou 

kanalizací do akumulační nádoby ø 2480 mm a objemu 6,84 m
3 

a budou využívány pro 

zavlažování zeleně. Ostatní dešťové vody se budou vsakovat volně na terén investora.  

Podrobněji viz oddíl D.1.4 Zdravotní technika (není obsahem BP).  

Komunální odpad  

Komunální odpad bude ukládán do popelnice popřípadě kontejnerů a odvážen 

pravidelným svozem ve městě. Odpad bude tříděn (plasty, sklo, papír, kovový odpad).  

Jedná se o novostavbu rodinného domu s kadeřnictvím, který nebude zdrojem 

žádných škodlivých látek. Nepředpokládá se, že bude zdrojem vibrací, hluku a prašnosti 

apod. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  

Jako ochrana proti radonu je navržené hydroizolační souvrství spodní stavby 

z modifikovaných asfaltový pásů vyztužených vložkou ze skelné rohože a 

hliníkové fólie a horního pásu z vložkou ze skelné tkaniny. 

b) ochrana před bludnými proudy  

Projektová dokumentace neřeší ochranu stavby proti bludným proudům – 

nepředpokládá se, že by se bludné proudy v zájmovém prostoru vyskytovaly.  
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c) ochrana před technickou seizmicitou  

Objekt nebude vystaven žádnému vlivu technické seizmicity. 

d) ochrana před hlukem  

Ochrana před hlukem je zajištěna stavebními konstrukcemi a navrženými 

okny s izolačním trojsklem, v okolí není žádný významný zdroj hluku, proto 

není nutné více ochranu před hlukem řešit. Objekt nebude vystaven nadměrnému 

zdroji hluku. Půjde pouze o hluk vyvolaný běžným provozem ve městě. 

e) protipovodňová opatření  

Není nutné opatření proti povodním, objekt se nenachází v záplavovém 

území.  

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)  

Objekt se nenachází v poddolovaném území, ani v místě výskytu metanu 

apod.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa technické infrastruktury  

Kanalizační přípojka je napojena na veřejnou kanalizaci je vyvedena za 

hranicí pozemku stavebníka zakončena revizní šachtou. Vodovodní přípojka je 

vyvedena obdobně v těsné blízkosti zakončena vodoměrnou šachtou. Na hranici 

pozemku je umístěn pilíř s HUP a elektrická rozvodná skříň s elektrickým 

rozvaděčem. Odtud bude zajištěno připojení plynu domovním plynovodem a 

elektrické energie kabelovou přípojkou NN.  

Vodovodní přípojka  

Objekt bude zásobován pitnou vodou z veřejného vodovodního řadu novou 

vodovodní přípojkou. V místní dlážděné komunikaci ul. Sloukova je veden 

veřejný vodovodní řad PE 110, ze kterého je vyvedena boční větev vodovodu 

zakončená vodoměrnou šachtou za hranicí pozemku, ze kteréé bude provedena 

nová vodovodní přípojka. V objektu bude osazen hlavní uzávěry vnitřního 

vodovodu.  

Požární voda  

Vnější požární voda je zajištěna stávajícím požárním podzemním hydrantem 

osazeném na vodovodním řadu v ulici Sloukova ve vzdálenosti cca 20 m od 

objektu rodinného domu. Požadované parametry potrubí DN 80 mm a Q=4 l.s-1 

jsou splněny.  
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Vnitřní požární vodu není nutné pro RD dle čl.4.4b)5) ČSN 730873 

navrhovat.  

Podrobněji viz oddíl D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení.  

Kanalizační přípojka  

Kanalizační přípojka je napojena na veřejnou kanalizaci. V prostoru 

plánované výstavby RD je na pozemku v severovýchodním rohu přivedena 

boční větev splaškové kanalizace ukončená revizní šachtou. Splaškové odpadní 

vody z novostavby rodinného domu budou napojeny novou kanalizační 

přípojkou na tuto stávající revizní šachtu a dále na veřejnou kanalizaci 

napojenou na městskou ČOV. Potrubí bude uloženo v nezámrzné hloubce min. 

1,0 m.  

Je třeba dodržet min. vzdálenosti při křížení stávajících podzemních sítí dle 

ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a minimální 

krytí a spád potrubí dle ČN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky.  

Podrobněji viz oddíl D.1.4 Zdravotní technika (není obsahem BP). 

Dešťové vody  

Dešťové vody ze střech RD a zpevněných ploch budou svedeny novou 

dešťovou kanalizací do akumulační nádoby průměru 2480 mm a objemu 6,84 

m
3
, odkud bude využívána pro zavlažování zeleně. Ostatní dešťové vody se 

budou vsakovat volně na terén investora.  

Podrobněji viz oddíl D.1.4 Zdravotní technika (není obsahem BP).  

Přípojka elektro  

Na hranici pozemku osazen elektrická rozvodná skříň s elektrickým 

rozvaděčem. Odtud bude vedena kabelová přípojka NN.  

Podrobněji viz oddíl D.1.5 Elektroinstalace (není obsahem BP).  

 

Napojovací místa přípojek na technickou infrastrukturu jsou zřejmé z 

projektové dokumentace, viz výše uvedeno, respektive C.3 Koordninační 

situační výkres. 

Napojení příjezdové zpevněné plochy na stávající silnici uvedeno níže v bodu 

B.4 Dopravní řešení.  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

Řešení jednotlivých připojovacích rozměrů, výkonových kapacit a délek 

přípojek na technickou infrastrukturu je řešeno v jednotlivých oddílech profesí 

(elektro, voda, kanalizace a plyn). 
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B.4 Dopravní řešení  

a) popis dopravního řešení  

Přístup a příjezd k objektu rodinného domu s kadeřnictvím, na poz.p.č. 593/187, 

593/188, 593/189 v kat. území Rajhrad, bude zajištěn novými sjezdy navazujícím 

na vedlejší dlážděnou komunikaci probíhající ulicí Sloukova. Přístup k objektu je 

zajištěn po chodníku v ulici Sloukova a to vstupními brankami mezi novými sjezdy.  

V rámci zřízení nových sjezdů ke stavbě a k zařízení staveniště bude provedeno 

rozebrání stávajícího chodníku ze zámkové dlažby a provedeno vyštěrkování 

přístupové a příjezdové cesty na staveniště – v místech stávajících sítí technické 

infrastruktury na pozemku v místě chodníku budou položeny silniční panely tak, 

aby bylo zabráněno jejich poškození (toto bude projednáno se správci těchto sítí). 

Po ukončení stavby a demontování zařízení staveniště (panely) bude pozemek a 

chodník uveden do původního stavu s tím, že v místě, kde bude zřízen nový sjezd, 

bude tento chodník snížen tak, aby bylo možné se plynule napojit na asfaltovou 

komunikaci probíhající ulicí Sloukova. Zároveň tato část chodníku bude mít 

odpovídající skladbu pro pojezd osobního automobilu do 3,5 t. Rozebrání chodníku 

bude smluvně ošetřeno s jeho vlastníkem.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu  

Dotčený pozemek navazuje na dlážděnou komunikaci na poz.p.č. 593/130, která 

probíhá ulicí Sloukova, kde se na jejím konci napojuje na místní komunikaci. 

c) doprava v klidu  

V rámci stavby budou zřízena dvě parkovací stání pro provozovnu kadeřnictví, 

jedno z toho bude řešeno jako bezbariérové. Další parkovací stání pro bytovou 

jednotku bude vyhrazeno před vjezdem do garáže.  

d) pěší a cyklistické stezky  

Nejsou součástí řešení projektové dokumentace stavby.  

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) terénní úpravy  

Po ukončení stavby budou provedeny konečné terénní úpravy dotčených 

pozemků, které budou obsahovat jejich uvedení do původního stavu včetně 

zatravnění.  
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b) použité vegetační prvky  

Po dokončení stavby budou provedeny konečné terénní úpravy, zatravnění 

pozemku, vysazení nových keřů.  

c) biotechnická opatření  

Biotechnická opatření se v rámci projektové dokumentace stavby neřeší.  

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 

ochrana  

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda  

Výstavbou rodinného domu a přípojkami nebude negativně ovlivněno životní 

prostředí a není proto nutné navrhovat jeho ochranu.  

Okolní zástavba nebude vystavena nadměrnému hluku vyvolané samotnou 

stavbou (vzhledem k charakteru objektu se nepředpokládá, že by byl zdrojem 

nadměrného hluku).  

Uvnitř objektu nebude žádné zařízení, které by bylo zdrojem vyššího hluku. 

Hluk způsobený ventilátory od odvětrávání digestoří, koupelen a WC bude 

zanedbatelný (vzduchotechnická zařízení v malém rozsahu).  

Realizace výstavby bude přizpůsobena tak, aby byl minimalizován její negativní 

dopad na okolí (omezení hlučnosti, prašnosti apod.). Stavební práce budou 

prováděny pouze v době od 6,00 hodin do 20,00 hodin, a to ve dnech pondělí až 

pátek. Při realizaci stavby se musí dbát na minimalizaci prašnosti a hlučnosti na 

staveništi, musí být dodrženy limity hluku a vibrací podle nařízení vlády č. 

272/2011Sb.  

V rámci celé stavby bude produkován stavební odpad, který byl rozlišen 

katalogem odpadů dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhlášky MŽP č. 

381/2001 Sb.  

Dodavatel stavby zajistí manipulaci se vzniklým odpadem z výstavby dle 

platných předpisů. Vzniklé odpady budou tříděny, odděleně skladovány. V průběhu 

stavebních prací budou odpady průběžně odstraňovány. Odpady budou ukládány do 

kontejnerů umístěných v prostoru staveniště. Kontejnery budou zakryty. Ochrana 

životního prostředí bude zajištěna dodržováním příslušných právních předpisů na 

úseku ochrany přírody. Veškeré odpady budou předány k likvidaci oprávněným 

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

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

krajině  

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. V dotčené části, kde je 

umístěna novostavba rodinného domu s kadeřnictvím se nenachází žádné křoviny, 

stromy, památné stromy. Nedochází zde k ohrožení živočichů.  

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.  

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA  

Ke stavbě není, vzhledem k jejímu charakteru, nutné zjišťovací řízení nebo 

stanovisko EIA.  

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

ochrany podle jiných právních předpisů  

V rámci stavby není nutné navrhovat žádná ochranná a bezpečnostní pásma, 

omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. Stavba toto 

nevyžaduje.  

B.7 Ochrana obyvatelstva  

Vzhledem k charakteru stavby není nutné navrhovat řešení ochrany obyvatel z 

hlediska civilní ochrany.  

B.8 Zásady organizace výstavby  

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

Stavba zajistí měření odběru a způsob úhrady elektrické energie bude 

předmětem smlouvy s dodavatelem stavby.  

Místa napojení na zdroj vody a elektrické energie jsou patrná ze situace stavby. 

Veškeré materiály, konstrukce a konstrukční prvky si bude zajišťovat dodavatel 

stavby.  
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b) odvodnění staveniště  

V rámci stavby není nutné provádět samostatné odvodnění staveniště. V případě 

výskytu spodní vody ve výkopech bude tato voda odčerpána čerpadly. Mimo tyto 

výkopy na pozemky investora. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Přístup a příjezd na staveniště, na poz.p.č. 593/187, 593/188, 593/189  v kat. 

území Rajhrad, bude zajištěn z vedlejší dlážděné komunikace  probíhající ulicí 

Sloukova. Přístup k objektu je zajištěn po chodníku v ulici Sloukova. Pro potřeby 

zařízení staveniště budou zřízeny zpevněné štěrkové plochy na pozemku stavebníka 

v nezbytné výměře, tak aby bylo možné zajistit přístup těžké techniky na tento 

pozemek. V místech, kde probíhají sítě technické infrastruktury a bude přes ni 

směřován příjezd na dotčený pozemek, bude zajištěna vhodná ochrana těchto sítí, 

např. položením betonových panelů.  

Rozsah staveniště i se skladovými plochami a sociálním zázemím pro 

pracovníky dodavatelské firmy vyznačen v situaci stavby. Stávající povrchy 

pozemků jsou travnaté.  

Napojení na vodu bude provedeno ze stávajícího vodovodního řadu tak, že bude 

přednostně vybudována budoucí přípojka vody ukončená na hranici pozemku, kde 

bude osazen podružný vodoměr. Poté bude tato přípojka dotažena až do nového 

objektu RD.  

Napojení na elektrickou energii bude provedeno ze stávajícího elektroměrového 

pilíře osazeného na hranici pozemku.  

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

Při provádění stavby bude dodavatel stavby postupovat v souladu s příslušnými 

platnými právními předpisy a to tak, aby vliv provádění stavby na okolní stavby a 

pozemky byl minimalizován. V rámci stavby se nepředpokládají žádná mimořádná 

opatření k omezení negativních vlivů na okolí stavby.  

Stavební práce budou prováděny pouze v době od 6,00 hodin do 20,00 hodin, a 

to ve dnech pondělí až pátek. Při realizaci stavby se musí dbát na minimalizaci 

prašnosti a hlučnosti na staveništi, musí být dodrženy limity hluku a vibrací podle 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin  

Navrhované stavební úpravy nevyžadují žádné asanace území a demolice. V 

části dotčené stavebními pracemi se nenachází křoviny a stromy.  
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)  

Staveniště bude vymezeno stávající hranicí pozemku poz.p.č. 854593/187, 

593/188, 593/189  v kat. území Rajhrad. Dále bude staveniště oploceno mobilním 

plotem a řádně označeno. Po provedení stavebních prací bude zařízení staveniště 

zrušeno a pozemek uveden do původního stavu.  

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

jejich likvidace  

Odpady - viz. A Průvodní zpráva - bod. A.4 – údaje o stavbě, písmeno i). 

Emise - při výstavbě se nepředpokládá nadměrný výskyt emisí a tím se 

nepředpokládá žádná jejich likvidace.  

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  

V rámci stavby se nepředpokládá, že by se na stavbu další zemina dovážela. 

Zemina z výkopů bude deponována na pozemcích dotčených stavbou a to odděleně 

od kulturních vrstev zeminy. Zemina, která nebude zpětně použita na zásyp výkopu 

a úprav terénu bude odvezena na skládku. Toto se netýká kulturních vrstev zeminy, 

které budou využity v rámci úprav terénu kolem RD a po výkopech. Předpokládá 

se, že bilance zemních prací bude vyrovnaná, tzn. že zemina, která se vytěží, bude 

zpětně využita.  

i) ochrana životního prostředí při výstavbě  

Stavebními pracemi při výstavbě rodinného domu a přípojek nebude negativně 

ovlivněno životní prostředí. Realizace výstavby bude přizpůsobena tak, aby byl 

minimalizován její negativní dopad na okolí (omezení hlučnosti, prašnosti apod.).  

Stavební práce budou prováděny pouze v době od 6,00 hodin do 20,00 hodin, a 

to ve dnech pondělí až pátek. Při realizaci stavby se musí dbát na minimalizaci 

prašnosti a hlučnosti na staveništi, musí být dodrženy limity hluku a vibrací podle 

nařízení vlády č. 272/2011 Sb.  

V rámci celé stavby bude produkován stavební odpad, který byl rozlišen 

katalogem odpadů dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhlášky MŽP č. 

381/2001 Sb.  

Dodavatel stavby zajistí manipulaci se vzniklým odpadem z výstavby dle 

platných předpisů. Vzniklé odpady budou tříděny, odděleně skladovány. V průběhu 

stavebních prací budou odpady průběžně odstraňovány. Odpady budou ukládány do 

kontejnerů umístěných v prostoru staveniště. Kontejnery budou zakryty. Ochrana 

životního prostředí bude zajištěna dodržováním příslušných právních předpisů na 

úseku ochrany přírody. Veškeré odpady budou předány k likvidaci oprávněným 

osobám. S ohledem na charakter stavby, její rozsah a umístění, není třeba určovat 

podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě. Při stavbě nebudou 
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používané žádné škodlivé látky a materiály a nebudou vznikat žádné škodlivé 

odpady. Životní prostředí nebude při provádění stavby narušeno a poškozováno. V 

případě znečištění okolí stavby např. komunikace bude proveden neprodleně 

dodavatelem řádný úklid. Dodavatel stavby bude dodržovat veškeré právní 

předpisy na úseku ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce, hygieny apod. 

Veškeré používané materiály a výrobky na stavbě budou mít platná prohlášení o 

vlastnostech, certifikáty.  

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

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů
5)

  

Stavba bude prováděna dodavatelsky. Staveniště bude v době pracovního klidu 

řádně uzamčeno a zabezpečeno. Staveniště bude oploceno mobilním plotem, 

přístup a příjezd bude zajištěn osazením vjezdové a průchozí brány. 

Vjezd na staveniště bude ze stávající dlážděné silnice probíhající ulicí Sloukova, 

a po pozemcích investora. Na plotě budou umístěny výstražné tabulky zákaz vstupu 

nepovolaným osobám, staveniště, nebezpečí úrazu. Při realizaci stavby je nutno 

dodržovat veškerá bezpečnostní opatření a předpisy, předepsané technologické 

postupy, platné normy a případná nařízení vyplývající z provozu mechanizace a 

technických pomůcek. Pracovníci na stavbě musí být řádně proškoleni v oboru 

bezpečnosti práce (budou prováděna pravidelná školení) a budou vybaveni 

potřebnými ochrannými pomůckami. O proškolení bude pořízen záznam podepsaný 

školitelem a pracovníky.  

Dodavatel stavby zodpovídá za koordinaci provádění stavby a její kvalitu. Bude 

používat pouze materiály a výrobky mající platná prohlášení o shodě a certifikáty 

apod. Tyto doklady budou předloženy investorovi stavby, popř. na požádání při 

kontrolách stavby.  

Na stavbě budou vyvěšena telefonní čísla záchranné služby, hasičského sboru, 

Policie ČR a vlastníků veřejných sítí.  

Vzhledem k rozsahu stavby není uvažováno s koordinátorem BOZP. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb není nutné, 

vzhledem k rozsahu a charakteru stavby, řešit. Stavba nezasahuje ani není 

provázána s dalšími stavbami.  

 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření  

Při provádění stavby nedojde k většímu omezení provozu na stávající dlážděné 

komunikaci probíhající ulicí Sloukova. Na této stávající silnici dojde k občasnému 

omezení provozu a to v případech, kdy je potřeba počítat s dodávkou materiálů a 
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pohybu techniky na staveništi. Při provádění stavebních prací bude silnice i místo 

řádně označeno příslušnými dopravními značkami upozorňující účastníky provozu 

na omezení rychlosti, probíhající práce apod.  

Vstup a vjezd na staveniště bude z této stávající dlážděné silnice.  

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

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

Pro navrhovanou stavbu nejsou určeny speciální podmínky pro provádění. 

Dodavatel stavby bude postupovat podle stanovených právních i technologických 

postupů. Při provádění se bude dbát na bezpečnost a způsob provádění stavby tak, 

aby nedošlo k ohrožení pracovníků a občanů a stability objektu. Provoz na 

komunikaci bude omezen dopravními značkami. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  

Stavební řízení:    05/2016 

Předpoklad zahájení stavby:   06/2016   

Dokončení stavby:    08/2017  

 

Postup výstavby je zřejmý ze zpracované projektové dokumentace. 

Orientační postup: práce HSV, práce PSV, demontáž objektů zařízení staveniště, 

realizace zpevněných ploch, provedení venkovních terénních úprav, dokončovací 

práce.  

Rozhodující dílčí termíny nejsou pro stavbu stanoveny. Stavba bude prováděna 

jako celek a nebude členěna na etapy. Postup stavby je stanoven svým rozsahem.  

Stavba je členěna na objekty:  

SO 01  rodinný dům s kadeřnictvím 

SO 02  vodovodní přípojka 

SO 03  přípojka splaškové kanalizace  

SO 04  přípojka elektro 

SO 05  plynovodní přípojka  

SO 06  dešťová kanalizace 

SO 07  zpevněné plochy  

SO 08  oplocení 

SO 09  terénní a sadové úpravy 
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D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje  

Základní myšlenkou novostavby rodinného domu v Rajhradě je vytvoření vhodného 

prostředí pro bydlení čtyř osob a zároveň bude objekt sloužit jako provozovna 

kadeřnictví. Objekt je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepený.  

V podnikatelské části 1.NP je navrženo kadeřnictví, hygienické zázemí pro 

zákazníky a zázemí pro personál. V obytné části pak garáž, technické zázemí a hlavní 

obytný prostor. Ve 2.NP se nachází klidová zóna s pokoji, ložnicí a hygienickým 

zázemím. Součástí nově vybudované stavby budou zpevněné plochy teras, příjezdů a 

parkovacích stání. Dále bude objekt napojen přípojkami na technickou infrastrukturu.  

Zastavěná plocha RD:   253,00 m
2
  

Užitná plocha 1.NP:   228,99 m
2
  

Užitná plocha 2.NP:     96,56 m
2
  

Obestavěný prostor RD:            1625,00 m
3 

Zpevněné plochy:      187,40 m
2
  

Počet parkovacích stání:   3 OA   

Počet bytových jednotek:   1 bytová jednotka 

Bytová jednotka:    max. 4 osoby 

Kadeřnictví:   2 zaměstnanci / 4 zákaznící   

D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové užívání stavby  

Architektonické řešení  
Orientace objektu ke světovým stranám je patrná ze situace stavby. Hlavní hmota 

objektu v úrovni 1.NP zaujímá půdorysný tvar obráceného písmene T. Ve 2.NP pak ze 

středové části objektu vystupuje hmota nepravidelného kvádru. Druhé nadzemní podlaží 

je zastřešeno sedlovou střechou o sklonu střešních rovin 20°, zbylé části objektu jsou 

řešeny vegetační jednoplášťovou plochou střechou s extenzivní zelení. 

Novostavba má několik vstupů. Vstup do kadeřnictví a bytové jednotky je ze 

severozápadní strany, přístupný z ulice Sloukova. Vedlejší vstup je ze severovýchodní 

strany objektu. Terasa je navržena z dřevoplastového roštu. Před objektem se nachází 

dvě parkovací stání řešené zatravňovací dlažbou, určené pro zákazníky kadeřnictví. 

Další parkovací stání pro bytovou jednotku je před garáží a stejně jako ostatní zpevněné 

plochy kolem objektu je řešeno velkoformátovou betonovou dlažbou.  

Výtvarné řešení  

Vnější povrchová úprava je tvořena tenkovrstvou silikonovou omítkou v barvě šedé, 

zrno 2,0 mm, popřípadě zvolit jiný systém dle zvyklostí dodavatele, brát zřetel na index 

HBW. Hmota 1.NP je řešena odstínem barvy Baumit 0923, 2.NP pak odstínem barvy 

Baumit 0019. 
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Zastřešení 2.NP je tvořeno hambálkovou soustavou s viditelnými krokvemi. Ocelová 

střešní falcovaná krytina se stojatou drážkou, barva grafitová šeď (RR 023). Ploché 

střechy nad zbývajícími částmi 1.NP jsou řešeny jako jednoplášťové s extenzivní zelení.  

Okna a budou dřevěná, profil IV92 STRONG 3+ v barvě šedé, s izolačním trojsklem. 

Okna budou doplněna venkovními žaluziemi s krycím plechem.  

Hlavní vchodové dveře budou jednokřídlé dřevěné, profil DV92 s izolačním 

trojsklem. Vedlejší dveře z technické místnosti budou dřevěné plné, profil DV92. Barva 

všech dveří bude v barvě šedé.  

Zpevněné plochy okolo objektu a příjezdové cesty budou tvořeny velkoformátovou 

betonovou dlažbou v barvě přírodní šedé. Parkovací stání  bude ze zatravňovací dlažby 

v barvě přírodní šedé. Nášlapná vrstva terasy je dřevoplastová z terasových profilů v 

barvě ořech.  

Vnější parapety budou titanzinkové v barvě šedé. Ostatní klempířské výrobky budou 

z titanzinkových ocelových plechů také v barvě šedé.  

Uvedenými stavebními pracemi nedojde k negativnímu narušení urbanistického ani 

architektonického vzhledu stavby. 

Dispoziční řešení  

Provoz objektu je stanoven druhem stavby. Jedná se o rodinný dům s kadeřnictvím, 

jehož dispoziční uspořádání místností vytváří vhodné podmínky pro bydlení. 

Hlavní obytný prostor v 1.NP je orientován k jihu. Obývací část s terasou 

jihozápadně, část kuchyně se stolováním pak jihovýchodně. Garáž a technická místnost 

je orientována severovýchodně. Provozovna kadeřnictví je orientována severozápadním 

směrem. Ve 2.NP jsou pokoje orientovány severovýchodně respektive jihovýchodně, 

ložnice je na severozápadní straně. 

1.NP je zpřístupněno 2 hlavními vchody ze severozápadní strany objektu, jeden do 

obytné části a druhý do provozovny kadeřnictví. V podnikatelské části máme možnost 

ze zádveří vstoupit do kadeřnictví a hygienického zázemí pro zákazníky. Z hlavního 

prostoru kadeřnictví se dostaneme do úklidové místnosti a kuchyňky/šatny pro 

zaměstnance. Z té pak můžeme do hygienického zázemí pro zaměstnance a nebo do 

chodby/skladu, která navazuje na halu v obytné části objektu. V obytné části se ze 

zádveří dostaneme do garáže nebo vstoupíme do haly se schodištěm. Z té jsou přístupné 

všechny ostatní místnosti, tedy technická místnost, hygienické zázemí a hlavní obytný 

prostor rodinného domu. Ve 2.NP se nachází klidová zóna. Schodištěm vystoupáme do 

haly, ze které jsou přístupné oba pokoje otevřená galerie a hygienické zázemí a 

úklidová místnost. Dále pak ložnice, ke které náleží samostatná koupelna. 

Bezbariérové užívání stavby  

V bytové jednotce se nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu a 

orientace. Není tedy řešena bezbariérově.  



43 

 

Kadeřnictví, vstup do kadeřnictví a hygienické zázemí pro zákazníky jsou řešeny 

jako bezbariérové podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb., v platném znění.  

V rámci stavby budou zřízena dvě parkovací stání pro provozovnu kadeřnictví, jedno 

z toho bude řešeno jako bezbariérové.  

 

D.1.1.a.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Provoz objektu je stanoven druhem stavby. Jedná se o rodinný dům s provozovnou 

kadeřnictví, který je uspořádán tak, aby vytvářel vhodné podmínky k bydlení (provozu 

objektu).  

Žádná technologie výroby se v objektu nevyskytuje.  

D.1.1.a.4 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 

vlastnosti stavby  

Konstrukční a stavebně technické řešení  

Předmětem projektu je novostavba dvoupodlažního nepodsklepeného  rodinného 

domu s kadeřnictvím, který je umístěný na pozemku v zastavěné části města Rajhrad. 

Součástí nově vybudované stavby budou nové zpevněné plochy (zahrnující přístupové 

chodníky, příjezdovou plochu, plochu pro stání osobního automobilu), oplocení, 

vodovodní přípojka, splašková a dešťová kanalizace, přípojka elektro, plynu.  

Základová konstrukce je tvořena betonovými pasy a železobetonovou deskou. Svislé 

nosné konstrukce jsou tvořeny keramickými tvárnicemi s kontaktním zateplovacím 

systémem z EPS. Stropní konstrukce jsou z předpjatých stropních panelů Spiroll. 

Střešní konstrukce nad 2.NP má sedlový tvar a je vynesená dřevěnou hambálkovou 

soustavou s nadkrokevní izolací z desek ze skelných vláken. Střešní krytina bude 

ocelová falcovaná se stojatou drážkou. Ploché střechy nad pravou a levou částí 1.NP 

jsou řešeny jako vegetační s extenzivní zelení. Výplně otvorů tvoří dřevěná okna a 

dveře s izolačním trojsklem.  

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 a přípojek inženýrských sítí bude provedeno hloubení rýh, 

hloubka a rozměry výkopových prací dle výkresu základů. Začištění základové spáry 

bude provedeno ručně. 

Základové konstrukce:  

Základové konstrukce pod objektem budou tvořit betonové pasy z prostého betonu 

C16/20, XC2 v šířce 600 a 800 mm, založeny v hloubce min. 1000 mm pod úroveň 

rostlého terénu. 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 500 x 250 

x 250 mm, které budou se základem spojeny výztuží o průměru 10 mm a zality betonem 
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C 16/20, výztuž bude vložena i do ložných spár. Navržená betonová podkladní deska 

bude tl. 150 mm z betonu C20/25 vyztuženého kari sítí 6 x 150 x 150 mm. Základová 

spára pod deskou je ošetřena vrstvou hutněného štěrku tl.100 mm. Jako hydroizolace 

bude na nepenetrovaný podkladní beton použito souvrství z modifikovaných 

asfaltových pásů. Spodní pás bude vyztužený vložkou ze skelné rohože a hliníkové 

fólie, horní pás bude mít vložku ze skelné tkaniny. 

Svislé konstrukce:  

Obvodové a vnitřní nosné zdivo 1.NP a 2.NP bude z broušených cihelných tvárnic 

tl.250mm Porotherm 25 SK Profi na maltu PTH Profi a nenosné příčky tl.150mm 

Porotherm 14 Profi na maltu PTH Profi. Atiky nad plochými střechami jsou ŽB 

monolitické tl. 190 mm 

Nad otvory ve zděných konstrukcích budou osazeny systémové nosné překlady 

Porotherm 7, případně i ploché nenosné překlady Porotherm 14,5. Překlady nad 

rohovými okny jsou řešeny jako ŽB monolitické. Podrobné legendy překladů se nachází 

ve výkresech D.1.1.02-Půdorys 1.NP a D.1.1.03- Půdorys 2.NP.  

Spáry na styku stěn s ostatními konstrukcemi je nutné vyplnit minerální vlnou, 

maltou apod., aby byly splněny požadavky na protihlukovou a protipožární ochranu. 

Obvodový plášť:  

Obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem z tepelné 

izolace  Isover EPS GreyWall Plus tl. 260 mm a tl. 150mm pro vnitřní stranu atik. 

Zateplení spodní stavby a soklu do výšky 300 mm nad terén bude provedeno z XPS 

Styrodur 3000 CS tl. 260 mm. Dále pak zateplení zhlaví atik bude provedeno z XPS 

Styrodur 3000 CS tl. 150 mm. 

Realizace nového kontaktního zateplovacího systému bude prováděna v souladu s 

ČSN 73 2901:2005) Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů 

(ETICS), technologické pravidla realizace ETICS příslušného výrobce a požárně 

bezpečnostním řešením stavby. 

Vodorovné stavební konstrukce:  

Stropní konstrukce nad 1.NP budou provedeny z předpjatých stopních panelů Spiroll 

tl. 200 mm. Panely budou ukládány na ŽB věnce na obvodovém a vnitřním nosném 

zdivu, věnce budou provedeny i v úrovni stropní konstrukce nad 1.NP v místě uložení 

panelů. Spáry mezi panely budou po montáži opatřeny ztužující zálivkou. Vše bude 

provedeno podle technologického předpisu dodavatele stropních panelů. Věnce v úrovni 

2.NP budou umístěny s ohledem na uložení pozednic. 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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Konstrukce spojující různé úrovně: 

Spojení 1.NP a 2.NP zajišťuje dvouramenné schodiště z ocelových bočnic. Schodiště 

je navrženo s 18 stupni o rozměru 177,78/300 mm. Výpočet schodiště je součástí 

projektové dokumentace. 

Schodiště je kotveno do obvodového a vnitřního nosného zdiva, dále pak do 

předpjatých stropních panelů Spiroll. Stupně budou z dřevěných lepených  profilů tl. 30 

mm osazeny na konzolkách. Zábradlí o výšce 1000 mm z bezpečnostního vrstveného 

skla bude kotveno ze strany do bočnic pomocí kotevních puků. Přesný rozměr zábradlí 

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

totožné celoskleněné zábradlí výšky 1000 mm z čela hlavní podesty na kotevní puky. 

Střešní konstrukce:  

Zastřešení nad 2.NP je řešeno sedlovou střechou hambálkové soustavy s viditelnými 

krokvemi a nadkrokevním zateplením. Sklon střešních rovin je 20°. Na pozednice 

120/140 mm, které jsou kotvené po 1000 mm do ŽB věnce se osedlají krokve 100/180 

mm a na ně bude proveden záklop z OSB desek typ 3, tl.22 mm a položí se skelná 

izolace z desek Isover Multimax 30+ a trámky Isover TRAM EPS tl.320 mm. Na ty je 

možné provést laťování a ocelovou střešní falcovanou krytinu se stojatou drážkou 

SATJAM Rapid SRZ 510. Skladba střechy viz výpis skladeb. V úrovni střešní roviny 

bude provedeno oplechování odkouření a odvětrání odpadního potrubí. Součástí střechy 

bude hromosvodná soustava a záchytný systém, umožňující bezpečný pohyb na střeše 

při revizích. 

Zastřešení nad bočními částmi 1.NP bude řešeno vegetační jednoplášťovou plochou 

střechou s extenzivní zelení, po obvodu přitíženou praným kačírkem. Jako parozábrana 

bude použit modifikovaný asfaltový pás vyztužený vložkou ze skleněné tkaniny. Sklon 

ploché střechy 3% bude vytvořen spádovými klíny z EPS 200 a deskami z XPS 

Styrodur 3000 CS tl.250 mm. Hydroizolaci tvoří mPVC folie Vinitex MAT tl.1,5 mm, 

na kterou bude provedeno souvrství Optigreen se substrátem a osivem pro extenzivní 

zeleň.  

Skladby střechy viz výpis skladeb konstrukcí. 

Výplně otvorů:  

Všechny výplně otvorů v obvodových stěnách, kromě garážových vrat, jsou osazeny 

do roviny tepelné izolace pomocí systému Illbruck pro předsazenou montáž. Použitý 

nosný L profil PRO10 140x120 mm a zateplovací profil PRO12 90x70 mm, doplněný o 

kotevní šrouby. 

Výplně okenních otvorů budou osazeny dřevěnými okny ALBO s profilem IV92 

Strong 3+ s izolačními trojskly, Uw = 0,71 W.m
-2

.K
-1

, Ug = 0,50 W.m
-2

.K
-1

, Rw = 32 

dB, barva šedá. Rozměry a způsoby otevírání viz výpis výplní okenních otvorů. Vnitřní 

parapety jsou navrženy dřevěné v dekoru ořech, lepeny montážním lepidlem. Všechny 

okenní otvory jsou doplněny venkovní žaluzií s krycím plechem. 
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Vchodové dveře ALBO jsou navrženy jako dřevěné s profilem DV92, plné nebo 

částečně prosklené s izolačním trojsklem, Ug = 0,50 W.m
-2

.K
-1

, Rw = 35 dB, s 

bezpečnostním kováním.  

Vnitřní dveře budou dřevěné plné nebo částečně prosklené, zárubně jsou navrženy 

dřevěné obložkové. Viz výpis výplní dveřních otvorů. 

Izolace proti vodě:  

Na spodní stavbu je použit penetrační asfaltový nátěr Sopradare a modifikovaný 

asfaltový pás vyztužený vložkou ze skelné rohože Mamut VAP ALU S4 natavený s 

modifikovaným asfaltovým pásem vyztuženým vložkou ze skleněné tkaniny Mamut 

G200 S4. 

V konstrukci jednoplášťové ploché střechy je použit penetrační asfaltový nátěr 

Sopradare a modifikovaný asfaltový pás vyztužený vložkou ze skleněné tkaniny Mamut 

G200 S4. Hlavní hydroizolační vrstva je z mPVC folie Vinitex MAT tl.1,5 mm. 

V konstrukci sedlové střechy nad 2.NP je jako parozábrana na OSB deskách použit 

modifikovaný asfaltový pás vyztužený vložkou ze skelné rohože a hliníkové fólie 

Mamut VAP ALU S3 a podstřešní membrána Jutatop HTR. 

Podlahy:  

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

jednotlivých místností. Podlahy na terénu jsou zatepleny Isover EPS Grey 100 tl. 200 

mm. Podlahy na stropní konstrukci jsou izolovány minerální vlnou pro těžké plovoucí 

podlahy Isover T-N tl.40 mm. Po obvodu stěn bude izolační pásek min tl. 10 mm pro 

odizolování kročejového hluku. Roznášecí vrstvu všech podlah tvoří samonivelační 

anhydritový potěr a nosná deska s topnými rozvody Rehau Tacker. 

V zádveří, hygienických zázemích a kadeřnictví je navržena keramická dlažba. V 

ostatních místnostech, které slouží k delšímu pobytu osob je navržena dřevěná podlaha. 

V garáži a technické místnosti bude betonová mazanina s epoxidovou stěrkou. 

Přesná specifikace nášlapných vrstev dle místností viz výkresy půdorysů 1.NP a 

2.NP a skladby konstrukcí podlah viz výpis skladeb konstrukcí. 

Podhledy: 

V hygienických zázemích, kadeřnictví a v části kuchyně jsou navrženy zavěšené 

sádrokartonové podhledy Knauf D112 se sádrokartonovými  deskami Knauf Green s 

impregnací.  

Dále je navržen podhled Knauf K 311-4 v celém 2.NP a to mezi viditelnými 

krokvemi, opláštěný sádrokartonovými  deskami Knauf Red Green s impregnací.   

Sádrokartonové podhledy budou provedeny v odolnosti dle PBŘ. 

Omítky a malby: 

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

Knauf MP 75. Malby na omítky a stěrky s min. dvojnásobným nátěrem otěruvzdornou 

malířskou hmotou, místně bude použit omyvatelný nátěr dle požadavku na využití 
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místnosti. Malby na sádrokartony budou provedeny dle technologického standardu. 

Barva RAL dle výběru investora.  

Vnější omítka je navržena jako tenkovrstvá silikonová fasádní omítka probarvená 

v hmotě, Baumit SilikonTop, vel. zrna 2.0mm. 

Obklady: 

Obklady jsou navrženy v části pro bydlení v koupelnách a WC v 1.NP do výšky 

2200 mm, v kuchyni a technické místnosti za linkou obklad výška 650 mm od výšky 

900 mm nad podlahou. V provozovně na WC a v úklidové místnosti do výšky 2200mm. 

V koupelnách ve 2.NP budou obklady do výšky 2100mm. 

Všechny pozitivní rohy provedeny pomocí systémových lišt. Negativní rohy a kouty 

budou používat jako úpravu vytmelení silikonem.  

Zámečnické výrobky: 

Ocelové sloupky 120x120 mm s navařenou hlavicí pro vynesení nadpraží rohových 

otvorů v 1.NP a ve 2.NP. Ocelová schodnice bočnicového schodiště, komaxitová úprava 

Antracit. 

Výrobky jsou specifikovány ve výpisu zámečnických výrobků. 

Klempířské výrobky: 

Oplechování parapetů, okapy, kotlíky, svody, oplechování atik a střechy bude 

provedeno z titanzinkového falcovaného plechu tl.0,6 mm. Veškeré klempířské 

konstrukce budou provedeny včetně potřebného spojovacího a kotvícího materiálu dle 

ČSN 73 3610 a potřebného dotěsnění silikonem. 

Výrobky jsou specifikovány ve výpisu klempířských výrobků. 

Komíny:  

Odvod spalin pro kondenzační kotel bude řešen odkouřením Regulus ø 60/100 mm 

nad střešní prostor. 

Zpevněné plochy:  

V rámci stavby budou provedeny zpevněné plochy pro přístup a příjezd k objektu 

novostavby RD a zpevněná plocha terasy.  

Zpevněná plocha pro přístup k zádveří a vedlejšího vstupu do objektu (sklepu) bude 

napojena na stávající pěší komunikaci. Zpevněná plocha příjezdové cesty bude 

navazovat na nově zřízený sjezd na stávající dlážděnou komunikaci v ulici Sloukova. 

Zpevněné plochy budou tvořeny velkoformátovou betonovou dlažbou Best Gigantická 

800x800x80 mm v barvě přírodní šedé uložené do štěrkového lože.  

Zpevněná plocha parkovacího stání je tvořena betonovou zatravňovací dlažbou Best 

Vega. Zpevněná plocha terasy bude provedena na dřevoplastový rošt s terasovými 

profily. Obrubníky Best Parkan 1000x200x50 mm osazeny v betonovém loži C16/20. 
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Technické vlastnosti stavby  

Dokumentace je zpracována v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, v novelizovaném znění. Dále vyhlášky č. 

501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 

předpisů a to zejména vyhláškou č. 269/2009 , kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., 

a přílohu č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, určující obsah a rozsah 

dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, v 

aktuálním znění. Stavba není navržena podle vyhlášky č. 398/09 Sb. o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění, 

a nesplňuje podmínky této vyhlášky.  

Obecné technické požadavky na výstavbu jsou stanoveny vyhláškou č. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na výstavbu. Základní požadavky, které musí stavba 

splňovat, jsou tyto:  

 mechanická odolnost a stabilita  

 požární bezpečnost  

 ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí  

 ochrana proti hluku  

 bezpečnost při užívání  

 

Návrh stavby je proveden tak, že je zohledněno splnění všech těchto požadavků 

podle jednotlivých ustanovení nadepsaných vyhlášek. Jmenované právní předpisy pak 

cílí na celou řadu technických norem a odkazuje se na tzv. normové hodnoty či 

požadavky, čímž je pak nutno i tyto normy, jinak obecně nezávazné, při návrhu použít. 

Tímto způsobem a podle těchto předpisů zpracovatel postupoval při vyhotovení 

dokumentace. 

D.1.1.a.5 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 

prostředí  

Bezpečnost při užívání stavby  

Bezpečnost při užívání bude zajištěna dodržováním veškerých předpisů na ochranu 

zdraví, bezpečnostních předpisů, předpisů na úseku životního prostředí atd. Veškeré 

přístroje a zařízení budou připojeny oprávněnou osobou. Dále budou prováděny 

pravidelné revize veškerých zařízení, které toto vyžadují (elektro, hromosvody, atd.).  

Nejpodstatnějšími rizikovými faktory mohou být opravy zařízení silnoproudé 

elektroinstalace, které musí být prováděny výhradně osobami s proškolením dle 

vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v 

platném znění. Bude prováděna pravidelná kontrola a revize plynovodu.  

Stavba bude užívána v souladu se svým charakterem (rodinný dům). To znamená, že 

bude užívána v souladu s příslušným opatřením stavebního úřadu vydaným k užívání 

stavby. 
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Ochrana zdraví a pracovní prostředí  

Ochrana zdraví bude zajištěna dodržováním příslušných bezpečnostních a 

hygienických předpisů.  

D.1.1.a.6 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, 

akustika / hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření s 

energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

Tepelná technika  

Celé řešení stavby je navrženo v souladu se souborem norem ČSN 73 0540 „Tepelná 

ochrana budov“, zejména pak ČSN 73 0540-2 „Tepelná ochrana budov – požadavky“. 

Navržené zateplení a výplně otvorů jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky 

příslušných norem.  

Osvětlení  

Denní osvětlení je zajištěno okenními otvory v obvodových stěnách objektu. 

Koupelna 1NP a WC ve 2NP budou osvětleny uměle.  

Osvětlení v novostavbě bude řešeno dle ČSN EN 12464-1. Hodnoty intenzit osvětlení v 

jednotlivých místnostech musí splňovat požadavky výše citované normy ČSN EN 

12464-1.  

V jednotlivých pokojích bude volba svítidel ponechána na volbě investora. Na 

stropech budou připraveny vývody kabely CYKY 3Cx1,5. Spínání osvětlení bude 

provedeno vypínači umístěnými u vstupů do jednotlivých místností.  

Na chodbách, WC, v koupelně a v technické místnosti budou použita přisazená 

žárovková svítidla ovládaná vypínači u vstupu do objektu.  

Oslunění  

Objekt je situován ke světovým stranám tak, aby byly splněny požadavky na 

oslunění denních místností dle ČSN 73 4301 (Výpočet a posouzení na oslunění není 

obsahem BP).  

Akustika / hluk  

Konstrukce, které musí splňovat požadavky na akustické vlastnosti, jsou navrženy 

dle požadavků ČSN 73 0532.  

Objekt nebude vystaven nadměrnému zdroji hluku. Půjde pouze o hluk vyvolaný 

běžným provozem ve městě. Okolní zástavba nebude vystavena nadměrnému hluku 

vyvolané samotnou stavbou (vzhledem k charakteru domu se nepředpokládá, že by byl 

zdrojem nadměrného hluku).  

Uvnitř objektu nebude žádné zařízení, které by bylo zdrojem vyššího hluku. Hluk 

způsobený ventilátory od odvětrávání digestoří, koupelen a WC bude zanedbatelný 

(vzduchotechnická zařízení v malém rozsahu).  
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Vibrace  
Objekt nebude vystaven zdroji vibrací. Půjde pouze o vibrace vyvolané běžným 

provozem ve městě. Okolní zástavba nebude vystavena vibracím vyvolaných samotnou 

stavbou (vzhledem k charakteru domu se nepředpokládá, že by byl zdrojem vibrací a 

zároveň se v objektu nenachází žádná takováto zařízení). 

Zásady hospodaření s energiemi  

a) kritéria tepelně technického hodnocení  

Stavba svým řešením odpovídá tepelně technickým požadavkům dle příslušných 

norem a předpisů.  

Průkaz energetické náročnosti budovy byl vypracován na základě §6a zákona č. 

406/2000 Sb. v pozdějším znění a podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické 

náročnosti budov.  

Třída energetické náročnosti hodnocené budovy je B, slovní vyjádření velmi 

úsporná.  

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií  

V rámci stavby se s využitím alternativních zdrojů energií neuvažuje.  

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží  

V rámci projektové dokumentace byl proveden posudek o provedení stanovení 

radonového indexu pozemku, který sloužil jako podklad pro provedení izolace 

spodní stavby. Pro pozemek poz.p.č. 854/20 v k.ú. Vrchoviny byl, podle naměřených 

hodnot a doporučené metodiky pro měření a hodnocení radonového indexu pozemku, 

ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 

307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoven střední radonový index 

pozemku, což znamená, že pro izolaci stavby musí být navržena odpovídající 

protiradonová opatření na střední riziko. Po realizaci stavby si investor zajistí 

krátkodobé měření radonu v objektu, jehož výsledek předloží příslušnému 

povolujícímu stavebnímu úřadu.  

b) ochrana před bludnými proudy  

Projektová dokumentace neřeší ochranu stavby proti bludným proudům – 

nepředpokládá se, že by se bludné proudy v zájmovém prostoru vyskytovaly.  

c) ochrana před technickou seizmicitou  

Objekt nebude vystaven žádnému vlivu technické seizmicity.  
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d) ochrana před hlukem  

Objekt nebude vystaven nadměrnému zdroji hluku. Půjde pouze o hluk vyvolaný 

běžným provozem ve městě.  

e) protipovodňová opatření  

Není nutné opatření proti povodním, objekt se nenachází v záplavovém území.  

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)  

Objekt se nenachází v poddolovaném území, ani v místě výskytu metanu apod. 

 

D.1.1.a.7 Požadavky na požární ochranu konstrukcí  

Tomuto odstavci je věnována samostatná část projektové dokumentace D.1.3 

Požárně bezpečnostní řešení, která je součástí předkládané dokumentace.  

D.1.1.a.8 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o 

požadované jakosti provedení  

Veškeré materiály použité na stavbu budou mít příslušná prohlášení o shodě, 

certifikáty a atesty. Rovněž tak budou mít prohlášení o shodě výrobky na stavbě 

použité.  

D.1.1.a.9 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí  

Netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky na provádění se na stavbě 

nevyskytují. Veškeré navržené konstrukce budou prováděny za dodržení příslušných 

technologických postupů a budou v průběhu výstavby oprávněnou osobou postupně 

kontrolovány.  

D.1.1.a.10 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace 

zhotovitele  

Všechny rozměry je nutné ověřit přímo na stavbě. Dodavatel stavby musí provést 

zaměření stávajících otvorů pro následnou výrobu výplní oken a dveří.  
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D.1.1.a.11 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány 

nad rámec povinných – stanovených příslušnými technologickými 

předpisy a normami  

Před prováděním zakrývání konstrukcí (např. stropní konstrukce) bude provedena 

kontrola těchto konstrukcí. V případě potřeby budou provedena kontrolní měření a 

zkoušky. Předpokládá se však, že veškeré práce a konstrukce budou prováděny podle 

stanovených příslušných technologických předpisů a norem. Garantem splnění těchto 

povinností je dodavatel stavby, který musí zajistit vedení stavby oprávněnou 

autorizovanou osobou.  

D.1.1.a.12 Výpis použitých norem  

Normy:  

ČSN 73 4301   Obytné budovy  

ČSN 01 3420   Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části  

ČSN 73 4108   Hygienická zařízení a šatny 

ČSN 74 4505   Podlahy-Společná ustanovení  

ČSN 74 3305   Ochranná zábradlí  

ČSN 73 0540 – 1  Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie  

ČSN 73 0540 – 2  Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky  

ČSN 73 0540 – 3  Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin  

ČSN 73 0540 – 4  Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové hodnoty  

ČSN 73 0532  Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 

akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky  

ČSN 73 0810   Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  

ČSN 73 0802   Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  

ČSN 73 0833   Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování  

ČSN 73 0873   Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou  

Vyhlášky a nařízení vlády:  

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

č. 499/2006 Sb.  Vyhláška o dokumentaci staveb  

č. 62/2013 Sb.  Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb  

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

č. 78/2013 Sb.  Vyhláška o energetické náročnosti budov  

č. 272/2011Sb.  Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací  

č. 383/2001 Sb.  Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 

nakládání s odpady  
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č. 381/2001 Sb.  Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a 

postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 

(Katalog odpadů).  

č. 378/2001 Sb.  Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

č. 362/2005 Sb.  Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky  

č. 591/2006 Sb.  Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích  

č. 23/2008 Sb.  Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb  

č. 246/2001Sb.  Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o 

požární prevenci)  

Zákony:  

č. 183/2006 Sb.  Zákon o územním plánování a stavebním řádu  

č. 185/2001 Sb.  Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů  

č. 309/2006 Sb.  Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci  

č. 406/2006 Sb.  Zákon o hospodaření energií 
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Závěr  

Cílem této bakalářská práce bylo zpracování stavební části projektové dokumentace pro 

novostavbu rodinného domu s kadeřnictvím ve městě Rajhrad. 

Objekt byl navržen jako dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dům pro bydlení čtyř 

osob, zároveň má sloužit jako provozovna kadeřnictví. 

Výsledný návrh rodinného domu se liší od prvotního návrhu studie pouze mírnou 

úpravou dispozice a materiálovým řešením. To je dáno hlavně odborným vedením celé 

práce. Tímto vznikl zajímavý projekt, který splňuje veškeré technické, urbanistické a 

architektonické požadavky. 

Dokumentace byla zpracována v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., 

platných norem a vyhlášek.  
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Seznam použitých zdrojů  

ČSN 01 3420   Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části  

ČSN 73 4301   Obytné budovy 

ČSN 73 0540   Tepelná ochrana budov 

ČSN 73 0810/2005  Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  

ČSN 73 0802/2009  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0873/2003  Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou  

ČSN 73 0833/2010  Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

Vyhláška č. 23/2008 sb.  O technických podmínkách požární ochrany staveb 

Vyhláška č. 246/2001 sb.  O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru 

Vyhláška č. 268/2009 sb.  O technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 499/2006 sb.  O dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 298/2009 sb.  O obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb 

Vyhláška č. 268/2009 sb.  O technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 269/2009 sb.  O obecných požadavcích na využívání území 

Vyhláška č. 499/2006 sb.  O dokumentaci staveb  

Zákon č. 183/2006 sb.  O územním plánování a stavebnímu řádu (stavební zákon) 

 

http://www.wienerberger.cz 

http://www.albo.cz/ 

http://www.satjam.cz/ 

http://www.baumit.cz/ 

http://www.knauf.cz/ 

http://www.cemix.cz 

http://www.illbruck.com/cs_CZ/home/ 

http://www.topwet.cz/ 

http://www.optigreen.cz/ 

http://www.best.info/ 

http://www.tepelna-izolace.cz 

http://dektrade.cz 

http://www.soprema-sro.cz/ 

http://www.juta.cz/ 

http://www.isover.cz 

http://www.bachl.cz 

http://www.viessmann.cz 

http://www.empate.cz/ 

http://www.tzb-info.cz 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz 

http://www.wienerberger.cz/
http://www.albo.cz/
http://www.baumit.cz/
http://www.cemix.cz/
http://www.illbruck.com/cs_CZ/home/
http://www.topwet.cz/
http://www.soprema-sro.cz/
http://www.juta.cz/
http://www.bachl.cz/
http://www.viessmann.cz/
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
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Seznam použitých zkratek a symbolů  

VŠKP    vysokoškolská kvalifikační práce  

BP    bakalářská práce  

PD    projektová dokumentace  

DSP    dokumentace pro stavební povolení  

RD    rodinný dům  

1.NP    první nadzemní podlaží  

2.NP    druhé nadzemní podlaží  

PT    výšky původního terénu  

UT    výšky upraveného terénu  

0,000    0,000 podlaha 1.NP  

SO 01    označení stavebního objektu  

NN    nízké napětí, označení IS  

HUP    hlavní uzávěr plynu  

RŠ   revizní šachta 

VŠ   vodoměrná šachta 

AN   akumulační nádoba 

EPS    expandovaný polystyren  

XPS    extrudovaný polystyren  

ŽB    železobeton  

poz.p.č.   pozemková parcela číslo  

kat. úz.   katastrální území  

kce    konstrukce  

ČSN    česká státní norma  

ČSN EN   eurokoód  

ø    průměr  

tl.    tloušťka  

Ug    součinitel prostupu tepla zasklení [W.m-2.K-1]  

Uf    součinitel prostupu tepla rámu [W.m-2.K-1]  

PBS    požární bezpečnost staveb  

P.Ú.    požární úsek  

SPB    stupně požární bezpečnosti  
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