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Abstrakt 

Předmětem této bakalářské práce je návrh a projektová dokumentace rodinného 

domu s provozovnou kadeřnictví v Příměticích. Budova se skládá ze dvou nadzemních 

a jednoho podzemního podlaží. Zastřešený sedlovou střechou. Nosný systém je navržen 

v systému Porotherm.  

 

Kromě vlastního projektu je součástí práce i architektonická studie a seminární práce. 

 

Klíčová slova 

Rodinný dům s provozovnou, kadeřnictví, suterén, nadzemní podlaží, plochá střecha, 

příhradový vazník, projektová dokumentace 

 

Abstract  

The subject of this bachelor´s thesis is to design and project family house with 

the place for business, which will be used as a hairdressing salon. The building consists 

of two floors and one underground floor, which is covered with saddled roof. The 

supporting structure is designed on the base of system Porotherm. 

 

This thesis also includes part with architectural study and seminar work. 

 

Keywords  

House of establishment, hairdresser, basement, ground floor, flat roof, trusses, project 

documentation 
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Úvod 

 Cílem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace ve stupni pro 

provedení stavby k rodinnému domu s provozovnou kadeřnictví.  

Objekt je řešen jako třípodlažní, z čehož jedno podlaží je podzemní a zbylá dvě podlaží 

jsou nadzemní. Objekt je rozdělen na obytnou část, která tvoří zmíněné podzemní a dvě 

nadzemní podlaží. Druhá část domu je provozovna s garáží, která tvoří pouze 

jednopodlažní celek, avšak je funkčně propojen s obytnou částí a tvoří tak jeden celek. 

Bakalářská práce se zabývá: 

 - Architektonickou studií  

 - Stavebními výkresy 

 - Tepelně technickým posouzením 

 - Technickou zprávou požární ochrany 

 - Seminární prací 

Seminární práce: Téma seminární práce je Střešní konstrukce. Trochu podrobněji se 

zmínit o příhradových vaznících, které jsou použity jako krov pro řešený rodinný dům 

s provozovnou. 
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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby: 

Novostavba rodinného domu s provozovnou č.333/79 

b) Místo stavby: 

Přímětice 333/79, 669 02 Znojmo 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník: Karel Jaroš 

Adresa trvalého bydliště: Pražská 19, 669 02 Znojmo 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatel: Josef Žižka 

Adresa trvalého bydliště: Školní 286, 669 02 Suchohrdly 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Podkladem pro zhotovení dokumentace bylo zadání bakalářské práce. 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešení území: 

Řešené území se nachází na okraji vesnice Přímětice, kde vznikají nová místa 

pro bydlení. 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů: 

Dotčený pozemek na stavebním pozemku č. 333/79 v katastrální území 

Přímětice, je zatravněná neudržovaná plocha. Mírně svažitá směrem na sever. 
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c) Údaje o odtokových poměrech: 

Pozemek je přirozeně odvodněn – vsakem, plocha je zatravněná. 

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

územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán 

územní souhlas: 

Vše je v souladu s územně plánovací dokumentací 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíly územního 

plánování: 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obce.  

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem 

č. 183/2006 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky 

všech dotčených orgánů. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení: 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky 

ani úlevová opatření na řešenou stavbu. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly žádné známy. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby: 

Parcela č. 333/76 vlastník: Jiří Jelínek, Přímětice, 669 02 Přímětice 

Parcela č. 333/75 vlastník: Petr Tichý, Přímětice, 669 02 Přímětice 

Parcela č. 333/74 vlastník: Alena Krásná, Přímětice, 669 02 Přímětice 

Parcela č. 333/80 vlastník: Josef Kohoutek, Přímětice, 669 02 Přímětice 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo dokončené stavby: 

Projektová dokumentace řeší novostavbu rodinného domu s provozovnou. 
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b) Účel užívání stavby: 

Navržená stavba bude sloužit pro pobytovou a podnikatelskou činnost. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba: 

Projektová dokumentace řeší stavbu jako trvalou. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů: 

V době zpracování projektové dokumentace nebyla známá žádná ochrana 

pozemku podle jiných právních předpisů. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

Projektová dokumentace neřeší přizpůsobení stavby pro bezbariérové užívání. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 

vyplývajících z jiných právních předpisů: 

Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky 

všech dotčených orgánů. Stavba nepodléhá požadavkům vyplývajících z jiných 

právních předpisů. 

g) Seznam výjimek a úlevových opatření: 

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky 

a úlevová řešení. 

h) Navrhované kapacity stavby: 

Zastavěná plocha: 226,75 m
2
 

Obestavěný prostor:  1365,45 m
3
 

i) Základní bilance stavby: 

 Odhad množství splaškových vod a odhad bilance potřeby vody: 

Projektová dokumentace neřeší. 

 Odhad množství dešťových vod: 

Projektová dokumentace neřeší. 

 Bilance vstupních energií: 

Projektová dokumentace neřeší. 
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 Nakládání s odpady: 

Projektová dokumentace neřeší. 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, 

členění na etapy): 

Doba výstavby se předpokládá v trvání cca 15 měsíců po započetí stavby. 

Stavba je rozdělena na 6 fází: 

1. Základová konstrukce 

2. Hrubá stavba domu 

3. Výplně otvorů 

4. Instalace, úprava povrchů 

5. Kompletace stavby 

6. Vybavení interiéru 

k) Orientační náklady stavby: 

Cena je stanovena hrubým odhadem ...............................  6,0 mil. Kč 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zařízení 

Stavba tvoří jeden celek, není rozdělena na jednotlivé objekty. 

 



5 

B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku: 

Projektem řešený pozemek stavební parcely č. 333/79 v katastrálním území 

Přímětice se nachází na okraji vesnice 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 

průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebněhistorický průzkum 

apod.): 

 Hydrogeologický průzkum byl prováděn v místě sousední parcel 

333/75, bude se tedy vycházet z hodnot získaných průzkumem. 

 Byl proveden radonový průzkum s výsledem zatřízení do nízkého 

radonového indexu pozemku. 

 Rodinný dům bude napojen na veřejný vodovod, jednotnou kanalizaci, 

nízké napětí a plynovod, přičemž jsou všechny přípojky vyvedeny 

až za hranici vlastního pozemku. Všechny sítě vedou v komunikaci 

popř. podél komunikace (v chodníku) před vlastní stavebním 

pozemkem. Příjezd k bytovému domu bude řešen jako sjezd z této 

komunikace. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

Na staveništi nebyla zjištěna žádná ochranná pásma. 

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

Lokalita se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti. 

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

na odtokové poměry v území: 

Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv pro své okolí. Stavbou 

nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. 

f) Požadavky na sanace, demolice, kácení dřevin: 

Na parcele nejsou nutné žádné sanace, demolice a ani se zde nenachází žádné 

dřeviny ke skácení. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu, 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/ trvalé): 
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Nebyly prováděny zábory ZPF ani lesních pozemků. 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu): 

Napojení pozemku na komunikaci je stávajícím nájezdem na silnici II. třídy 

číslo 361. Na tento nájezd navazuje komunikace zdejší zástavby.  

Napojení objektu na inženýrské sítě bude řešeno novými přípojkami 

ze stávajících páteřních rozvodů a venkovních řadů (vodovod, plyn, NN.). 

Dešťová kanalizace ze střech objektu bude svedena do místní jednotné 

kanalizace. 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice: 

Stavba nemá věcné vazby, časová vazba je pouze na stav klimatu v době 

realizace. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba bude sloužit pobytovým a živnostenským účelům. 

Objekt určen pro čtyřčlennou rodinu. 

Zastavěná plocha: 226,75 m
2
 

Obestavěný prostor: 1365,45 m
3
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

Obec Přímětice má z urbanistického hlediska charakter vesnice v bezprostřední 

blízkosti města Znojma. Vesnice je obklopena polemi a převažující zástavbu tvoří 

jednopodlažní domy se sedlovými střechami. Vesnicí vede silnice II. třídy. Dům bude 

postaven na okraji vesnice, kde vzniká výstavba nových rodinných domů. 
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b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení: 

Architektonický návrh řeší začlenění objektu do stávající zástavby. Rodinný dům bude 

postaven ve stylu ostatních domů. Jedná se o dvoupatrový dům s částečným 

podsklepením. Střecha nad obytnou částí je sedlová a zastřešení nad garáží 

a provozovnou je řešeno plochou střechou. 

Rodinný dům je navržen jako samostatně stojící dvoupodlažní částečně podsklepený, 

na pozemku investora. Rodinný dům je osazen na rovinném až mírně svažujícím 

se terénu, terén je svažitý směrem na sever.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozní řešení je přizpůsobeno podnikání v kadeřnictví a holičství. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérové řešení objektu nebylo požadováno.   

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a provedena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu 

nevznikalo nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, 

nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Konstrukční a materiálové řešení: 

Z konstrukčního hlediska se jedná o patrový, částečně podsklepený zděný dům. Nosný 

systém tvoří obvodové stěny, schodišťové stěny a stěna dělící garáž s provozovnou 

od obytné části. 

Stropní konstrukci tvoří keramické nosníky s vložkami Miako zalité betonovou 

zálivkou. 

Výplňové zdivo (obvodový plášť, nosné zdivo i příčky) je uvažováno z keramických 

bloků Porotherm.  
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Sedlová střecha je tvořena dřevěnými příhradovými nosníky uložené na pozednicích. 

Konstrukce střechy bude tvořena plechovou krytinou. 

b) Mechanická odolnost a stabilita: 

Všechny konstrukce byly navrženy podle platných norem a budou splňovat všechny 

potřebné požadavky. Předběžné statické posouzení ověřilo základní koncepci řešení 

nosné konstrukce, stabilitu konstrukce. 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ní působící během výstavby a užívání neměla 

za následek: 

 zřícení stavby nebo její části 

 větší stupeň nepřípustného přetvoření 

 poškození jiných částí stavby nebo technického zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

 poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

a) Technické řešení: 

 Objekt rodinného domu s provozovnou je dvoupodlažní, částečně podsklepený, 

zděný. 

 Základy budou tvořeny betonovými pasy a betonovou deskou.  

 Z konstrukčního hlediska se jedná o patrový zděný systém s nosnými 

obvodovými stěnami. 

 Stropní konstrukci tvoří keramické nosníky Porotherm s vložkami Miako. 

 Výplňové zdivo (obvodový plášť, nosné zdivo i příčky) je uvažováno 

z keramických bloků Porotherm. 

 Sedlová střecha je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky, které jsou uloženy 

na pozednicích. Na vaznících budou kontralatě společně s latěmi tvořit podklad 

pro plechovou krytinu. 

b) Výčet technických a technologických zařízení: 

Jednotlivá technická zařízení jsou zakreslena a blíže popsána v dílčích částech 

projektové dokumentace. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Objekt je zařazen do kategorie PBS-II 

Požární charakteristika objektu: 

 nehořlavý konstrukční systém 

 požární výška h = 3,04 m 

 OB1 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení: 

Objekt je navržen dle ČSN 73 0540 (2002) Tepelná ochrana budov. Jednotlivé 

konstrukce splňují požadované hodnoty. Viz. SLOŽKA E – Tepelně technické 

posouzení. 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů: 

Posouzení na využití alternativních zdrojů nebylo vyžádáno. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 

a komunální prostředí, zásady řešení parametrů stavby 

(větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpady apod.) 

a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí 

Realizací stavby ani jejím užíváním nebude životní prostředí poškozováno. Uvažovaná 

stavba má minimální negativní vliv na životní prostředí. Po dokončení stavby 

se ze staveniště odstraní všechny zbytky stavebního materiálu. Odpady budou 

separovány, nespalitelné a nerecyklovatelné odpady budou odvezeny na skládku. 

Komunální odpad vzniklý při užívání domu bude ukládán do popelnice umístěné 

na hranici pozemku. Jeho odvoz a likvidaci bude zajišťovat firma touto činností 

pověřená.  

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

Ochrana stavby proti podzemní vodě a radonu - v podlaze 1. SS je navržena 

hydroizolace FATRAFOL 813/VS (se zabudovaným skleněným rounem, tloušťky 
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2 mm). Tato hydroizolace splňuje požadavky na izolaci proti radonu daného objektu 

umístěného na pozemku s nízkým radonovým výskytem.  

b) Ochrana před bludnými proudy: 

Projektová dokumentace neřeší. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou: 

Budova se nenachází v seizmickém území. 

d) Ochrana před hlukem: 

Konstrukce a výrobky splňují požadavky ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku 

v budovách a související akustické vlastnosti výrobků. Viz. SLOŽKA E – Tepelně 

technické posouzení 

e) Protipovodňová opatření: 

Objekt není v povodňové zóně. 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.): 

Pozemek se nenachází v poddolovaném území, výskyt metanu nebyl zjištěn. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury: 

Napojení objektu na inženýrské sítě bude řešeno novými přípojkami ze stávajících 

páteřních rozvodů a venkovních řadů (vodovod, plyn, NN). Splašky budou společně 

s dešťovou vodou odváděny jednotnou kanalizací. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

Projektová dokumentace neřeší. 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení: 

Objekt bude napojen na místní účelovou komunikaci výjezdem z pozemku. Místní 

účelová komunikace se následně napojuje na silnici II. třídy, která prochází vesnicí. 
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b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

Napojení pozemku na komunikaci je přímo z pozemku na ulici Konečnou, která 

se napojuje na silnici II. Třídy vedoucí napříč celou vesnicí. 

c) Doprava v klidu: 

Před domem je vytvořeno nezastřešené stání před garáží pro 2 auta. (zamezen výjezd 

z garáže). 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy: 

Bude provedeno upravení povrchu dle projektové dokumentace. 

b) Použité vegetační prvky: 

Nezastavěná část pozemku bude po dokončení výstavby zatravněna, popřípadě bude 

vysázena zeleň. 

c) Biotechnická opatření: 

Nejsou plánována žádná biotechnická opatření. 

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

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

Stavba nemá nepříznivý vliv na životní prostředí. 

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

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

v krajině: 

Na pozemku se nacházejí vzrostlé stromy. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2 000: 

V místě stavby se nenacházejí chráněná území. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA: 

Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepožaduje. 
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e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů: 

Nejsou navrhovaná žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.  

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou 

využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Staveniště bude ohrazené a napojené na dopravní infrastrukturu. 

b) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin: 

Stavba bude prováděna opatrně s ohledem na probíhající provoz v blízkém okolí. 

Případný hluk, prašnost a vibrace budou časově orientovány do mimopracovní doby. 

Asanace a kácení dřevin nejsou předpokládané.  

c) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé): 

Projektová dokumentace neřeší. 

d) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

Vykopaná zemina bude použita na vyrovnání pozemku, terénní úpravy, popřípadě 

uložena na skládku na staveništi. Při nezpracování zeminy bude přebytečná zemina 

odvezena na blízkou skládku. 
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D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH 

ATECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a)  Účel objektu: 

Projektová dokumentace řeší návrh novostavby rodinného domu s provozovnou 

v Příměticích. Účelem objektu je trvalé bydlení a živnostenská činnost. 

b)  Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

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

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: 

Z architektonického hlediska se jedná o objekt ve tvaru písmene „L“ který je výškově 

rozdělen. Výškově vyšší část domu je zastřešena sklonitou sedlovou střechou, 

bez půdního využití. Nižší část domu je ukončena plochou střechou. Fasáda celého 

objektu je šedé barvy RAL 7004 s vhodně doplněným betonovým obkladem v podobě 

haklíkového zdiva. Garáž a provozovna je obkladem obložená celá. Objekt by měl 

bez problémů zapadat do okolní zástavby. 

Funkčně je objekt rozdělen na část obytnou, provozovnu a garáž. Obytná část plní účel 

bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Druhou část domu tvoří provozovna a garáž. 

Provozovna i garáž jsou funkčně propojeny s obytnou částí (předpokládá se že, 

provozovnu bude využívat vlastník domu) 

Jedná se o samostatně stojící třípodlažní objekt, který je částečně podsklepený. 

Podsklepená je část obytná, která je zastřešena sedlovou střechou se sklonem 17° (cca 

30%). Provozní část s garáží je nepodsklepená a zastřešena plochou střechou se 

sklonem 2%. Celý dům je osazen na základové pasy a monolitickou desku. Nosný 

systém domu zajišťují keramické bloky Porotherm. Vnitřní nosné zdivo a příčky jsou 

čřešené také pomocí zdícího systému Porotherm. Strop bude tvořen keramickými 

nosníky Porotherm s vložkami Miako.  



14 

Spojení s veřejnou komunikací zajišťuje výjezd z pozemku na místní účelovou 

komunikaci, která se napojuje na silnici II. třídy. Pro zahradní úpravy může být 

dodatečně zpracován samostatný projekt osázení pozemku zelení.  

Užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace není v požadavku 

stavebníka. 

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

osvětlení a oslunění: 

Provozní a dispoziční řešení objektu umožňuje bydlení tří až čtyřčlenné rodině. 

Zastavěná plocha: 226,75 m
2
  

Obestavěný prostor: 1365,45  m
2
  

Počet obytných místností:        4 

Hlavní vstup do budovy je situován na východní stranu. Podlaha domu je o 100 mm 

nad upraveným terénem. Dispozice domu je projektována tak, že obývací pokoj 

z kuchyní je orientován na jižní a západní stranu, do dětských pokojů budou sluneční 

paprsky proudit z východní a jižní strany a do druhého pokoje z jižní a západní. Ložnice 

pak je nad vchodem a bude tedy jímat světlo od východu. Provozovna je celá 

směřovaná na sever, včetně hlavního vstupu. Garáž je situovaná na sever, ale vjezd je 

z východní strany poblíž hlavního vchodu do objektu. 

Orientaci objektu vzhledem ke světovým stranám, osvětlení a oslunění řeší výkrese 

č. D.1 – Situace - viz. SLOŽKA D 

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

objektu a jeho požadovanou životnost: 

Stavba je založena na podkladní betonové desce vynesené základovými pasy s nosným 

hydroizolačním souvrstvím pod její nosnou částí. Použité stavební materiály 

a technologie jsou tradiční, ekologické, bez řešení atypických detailů. Pro zvolené 

území a tvar pozemku je konstrukční a technické řešení objektu optimální z hlediska 

jednoduché údržby stavby. Při dodržování pravidelné běžné údržby je životnost stavby 

stanovena minimálně na 75 let. 
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e)  Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů: 

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí jsou součástí samostatného projektu 

– SLOŽKA E - Tepelně technické posouzení 

f)  Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického 

a hydrogeologického průzkumu: 

Založení objektu je řešeno pro jednoduché základové podmínky, nízké radonové riziko 

a tlakovou spodní vodu. V případě zjištění odlišných základových podmínek 

nebo nevhodného stavu základových podmínek, je třeba toto zohlednit a prověřit 

v projektové dokumentaci. 

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

negativních účinků: 

Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nepředstavují riziko z hlediska ochrany 

zdraví osob ani životního prostředí. 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Vzniklé odpady ze stavby budou 

likvidovány dle stávající legislativy: 

-zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

-vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a stanovení seznamů odpadů, ve znění 

pozdějších předpisů 

-vyhláška č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Odpady vzniklé při technologickém procesu: 
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Tabulka č. 1: Odpady 

Katalogové číslo Název odpadu Kategorie odpadu 

050105 Únik ropných látek N 

170101 Beton 0 

170102 Cihly 0 

170103 Sádrová stavební hmota 0 

170107 Směsi, odd. frakce bet., cihel, keramiky 0 

170201 Dřevo 0 

170202 Odpadní sklo 0 

170203 Odpadní plast 0 

170402 Hliník 0 

170405 Železo a ocel 0 

170604 Izolační materiály 0 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady 0 

Běžný domovní odpad bude odvážen specializovanou firmou na základě smluvního 

vztahu. 

h) Dopravní řešení: 

Objekt je bude napojen na místní účelovou komunikaci, která se napojuje na silnici II. 

třídy. Viz výkres č. D.1 – Situace. 
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i)  Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 

opatření: 

Projektová dokumentace řeší ochranu stavby před nízkým radonovým rizikem. Toto je 

chráněno návrhem hydroizolační vrstvy v základových konstrukcích. 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

Při provádění výstavby jsou dodržovány platné vyhlášky a související předpisy. 

VÝKRESY K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI: 

Obsah PŘÍLOHY D: 

D.1 – SITUACE 

D.2 – VÝKOPY 

D.3 – ZÁKLADY 

D.4 – PŮDORYS 1S 

D.5 – PŮDORYS 1NP 

D.6 – PŮDORYS 2NP 

D.7 – STROPY 1S 

D.8 – STROPY 1NP 

D.9 – TROPY 2NP 

D.10 – KROV 

D.11 – ŘEZ A – PODÉLNÝ 

D.12 – ŘEZ B – PŘÍČNÝ 

D.13 – POHLED VÝCHOD, JIH 

D.14 – POHLED ZÁPAD, SEVER 
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D.15 – DETAIL A 

D.16 – DETAIL B 

D.17 – DETAIL C 

g) Výkresy úprav na komunikacích pro osoby s omezenou schopností pohybu 

a orientace: 

Není řešeno – nebylo v podmínkách zadání investorem. 

h) Doplňkové výkresy: 

Nevyskytují se. 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a)  Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 

stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny: 

Zvolen je jednoduchý konstrukční systém zděných nosných stěn z keramického zdiva 

Porotherm. Nosné stěny jsou vyneseny plovoucí základovou deskou se základovými 

pasy. Nenosné stěny mají dělící dispoziční funkci a jsou navrženy z keramických 

tvarovek Porotherm. 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky: 

Výkopové práce 

Na stavební parcele bude sejmuta ornice a následně hloubena jáma do 3,39 m 

pod upravený terén, kde budou ještě dodělané rýhy pro založení pasů do hloubky -3,540 

m pod upravený terén v podsklepené části. V části nepodsklepené budou hloubeny 

pouze rýhy pro základové pasy do hloubky 0,8 m pod upravený terén. Stěny výkopu 

budou svahovány v poměru 1:2. Podle geologického průzkumu byla zemina zatříděna 

do kategorie S4 Hlinitopísčitý štěrk s minimální únosností 200 kPa. Základové poměry 

jsou posouzeny jako jednoduché. 

 

Základy 
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Objekt je založen na základové desce a základových pasech. Podsklepená část domu je 

navržena základová deska na zhutněném štěrkovém polštáři o tloušťce 200 mm. 

Nepodsklepená část budovy je řešena stejným systémem, ale zhutněný štěrk byl 

nahrazen štěrkem z pěnoskla o tloušťce 150 mm. Základová deska z prostého betonu 

se vloženou kari sítí 100x100x8mm o tloušťce 150 mm. Základové konstrukce jsou 

navrženy na základě tabulkové hodnoty únosnosti základové půdy.  

Stěny obvodové 

Obvodové stěny jsou navrženy z nosného zdiva Porotherm 40 EKO+Profi Dryfix 

na zdící pěnu s tepelnou izolací na vnější straně, tloušťky 80 mm pro suterén. Nadzemní 

podlaží jsou tvořena zdícími bloky Porotherm 50 EKO+Profi Dryfix na zdící pěnu. 

Vnější strana nosného zdiva je opatřena omitkou Porotherm TO. 

Stěny vnitřní 

Vnitřní nosné stěny jsou navrženy z nosného zdiva Porotherm 50 EKO+Profi Dryfix 

a Porotherm 25 SK Profi Dryfix na zdící pěnu. Nenosné stěny jsou navrženy také 

ze systému Porotherm, jedná se o akustické příčky Porotherm 11,5 AKU. 

Stropy 

Stropní konstrukce jsou tvořeny keramickými nosníky Porotherm a vložkami Miako 

s betonovou zálivkou o tloušťce 60 mm. Celková tloušťka stropu je 290 mm. 

ŽB věnce 

Veškeré věnce budou železobetonové monolitické z železobetonu C 20/25 ø R12 

s tepelnou izolací Isover EPS 100F různé šířky dle výkresu stropů daných podlaží 

a věncovkou Porotherm VT8/19,5 tl. 80 mm. 

Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je řešena jako sedlová střecha s dřevěnými příhradovými vazníky. 

Vazníky jsou spojeny styčníkovými deskami, uloženy na pozednicích v osové 

vzdálenosti 1000 mm. Pozednice jsou v průřezu 180x140 mm, kotvené 

do železobetonového věnce pomocí závitových tyčí M16. Střešní krytina bude řešena 

maloformátovou plechovou krytinou od firmy Satjam černé barvy. 
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Schodiště 

Navrženo dvouramenné monolitické železobetonové schodiště s dřevěným obkladem. 

Obě schodiště se opírají o betonový průvlak o rozměrech 250x250x2500 mm. Jelikož 

v domě jsou dvě odlišné světlé výšky, jsou navržena dvě různá schodiště, 

viz SLOŽKA E – Návrh schodiště. Obklad tvoří dřevo v barvě brazilského ořechu 

na lepidlo. 

Zábradlí 

Zábradlí bude řešeno jako kovové s dřevěným madlem uchycené vždy jen na jedné 

straně schodiště (vnější strana). Mělo by elegantně doplňovat schodišťový prostor. 

Okna 

Navržena jsou dřevěná okna s dvojsklem, více viz SLOŽKA B – výpis truhlářských 

prvků. 

Vnitřní dveře 

Navržena jsou dřevěné dveře, více viz SLOŽKA B – výpis truhlářských prvků. 

Vstupní dveře 

Vstupní dveře jsou navrženy dřevěné jednokřídlé s kovovým rámem, více viz 

SLOŽKA B – výpis truhlářských prvků. 

Komín 

V objektu je navrženo jedno komínové těleso jednoprůduchové, o rozměrech 360 x 360 

mm. Komín je systémový, od firmy Schiedel na pevná a plynná paliva ABS 1212 

o ø 150 mm. 

Podlahy  

Podlahy v domě jsou řešeny v podobě keramického obkladu, laminátové podlahy 

anebo samonivelační stěrkou (garáž). Více o skladbách viz SLOŽKA B – Výpis skladeb 

Klempířské výrobky 
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Budou použity ocelové lakované bezúdržbové okapy z okapového systému Bramac 

Stabicor M. Pro další klempířské prvky bude použit pozinkovaný plech. 

Střešní krytina 

Střešní krytina je navržena skládaná – maloformátová plechová – černá od firmy 

Satjam. Jedná se o lehkou krytinu, která může být použita právě na daném typu střešní 

konstrukce v daném sklonu 17°. 

Tepelná izolace 

Na izolaci suterénu je použito pěnosklo Refaglass o tloušťce 80 mm, pro zateplení 

věnců je použit polystyrén Isover EPS 100F. Pro zateplení stropu nad 2NP jsme použili 

Isover Orsik tl. 100 mm a 140 mm. Plochá střecha je zateplena pomocí minerální vlny 

Isover R tloušťky 80 mm a S tloušťky 120 mm.  V podlahách je použita kročejová 

izolace Isover T-P. Ve skladbách S1, S2,  S3 je použit Isover EPS 100S. 

Hydroizolace izolace 

Pro izolaci spodní stavby proti radonu a tlakové vodě, je použit hydroizolační pás 

Fatrafol 813/VS. Povrch ploché střechy je opatřen dvěma pásy střešní fólie Fatrafol 

810. Paropropustná fólie Guttafol 135 je použita u sklonité střechy 

pod kontralatěmi.V koupelnách je použita tekutá hydroizolační fólie Hydroflex. 

Omítky 

Omítka pro vnitřní prostředí je zvolena omítka Porotherm Universal. Venkovní omítky 

jsou použity Porotherm TO. 

c)  Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 

nosné konstrukce: 

 Zatížení sněhem:   1,00 kNm
-2 

 Zatížení větrem:    vb=22,5 ms
-1

 

 Ostatní zatížení určí statik výpočtem 

 

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů: 
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V rámci projektu novostavby rodinného domu se nenacházejí žádné speciální 

nebo neobvyklé konstrukce, ale některé detaily jsou řešeny ve výkresové části 

projektové dokumentace viz SLOŽKA D – výkresy č. D.15, D.16, D.17 . 

e)  Technologické podmínky postupu prací, které by mohli ovlivnit stabilitu 

vlastní konstrukce, případně sousední stavby: 

Pro zhotovení jednotlivých konstrukčních celků musí být dodrženy pokyny výrobce 

a dodavatele daného celku (základové konstrukce, zděné konstrukce, dřevěné 

konstrukce, izolační práce, konstrukce krovu apod.). 

Sousední stavby nejsou tímto projektem konstrukčně dotčeny, veškeré nosné konstrukce 

jsou součástí novostavby RD. 

f)  Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 

konstrukcí či prostupů: 

Žádné bourací a podchycovací práce nebudou prováděny. Nebudou použity žádné 

zvláštní zpevňovací konstrukce nebo prostupy. 

g)  Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí: 

Před zakrytím všech konstrukcí bude písemně, případně telefonicky vyzván investor 

nebo jeho zástupce k přejímce konstrukce a bude proveden zápis do stavebního deníku. 

U předem vytypovaných konstrukcí bude ještě k přejímce vyzván navíc statik 

a projektant. Jedná se především o přejímku základové spáry, kontrolu hydroizolací, 

výztuže schodiště, věnců, atd..  

h)  Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, 

software: 

Soubor použitých norem a literatury:  

ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí  

ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí- Obecná zatížení  

ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí- Obecná zatížení- zatížení sněhem  

ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí- Obecná zatížení- zatížení větrem  

ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí  

ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí  
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ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí  

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí  

ČSN 73 0037 Zemní a horninové tlaky na stavební konstrukce  

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov  

ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy  

ČSN 73 1701 Navrhování dřevěných stavebních konstrukcí  

ČSN 73 4301 Obytné budovy  

ČSN 73 1901 Navrhování střech- Základní ustanovení  

 

Webové stránky:  

http://www.wienerberger.cz/ - Zdivo, stropy, malty  

http://www. krytiny-strechy.cz/ - střešní krytina  

http://www.supellex.cz/ - podlahy  

http://www.e-strechy.cz/ - Difúzní podstřešní mikroperforované fólie  

http://www.knauf.cz/ - sádrokarton, malta  

http://www.isover.cz/ - tepelné, zvukové a protipožární izolace  

http://www.fatrafol.cz/ - separační fólie  

http:// www.refaglass.cz/ - pěnové sklo  

http://dektrade.cz/ - asfaltové pásy  

http://denbraven.cz/ - stavební chemie  

http://www.vekra.cz/ - okna, dveře  

http://www.jm.lomax.cz/ - garážová vrata 

http://www.rako.cz/ - obklady 

http://www.cemix.cz/ - lepidla pro obklady 

http://www.best.info/ - velkoformátová dlažba 

Použité programy:  

ArchiCad 15 

Nástroje MS Office  

 

i)  Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem: 
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Projekt rodinného domu s provozovnou kadeřnictví vyžaduje běžný rozsah projektové 

dokumentace pro stavební řízení a v tomto rozsahu je zpracován. 

j)  Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí: 

 Jedná se stavbu určenou pro rodinné bydlení a živnostenskou činnost. Z hlediska 

kontroly spolehlivosti konstrukcí jde o kontrolu: 

 Základových konstrukcí z hlediska založení v nezámrzné hloubce. Kontrolu 

zajistí stavební dozor investora. 

 Stěnových konstrukcí z hlediska správné vazby zdiva a použití odpovídajících 

spojovacích hmot. Kontrolu zajistí stavební dozor investora. 

 Stropních konstrukcí z hlediska kladení stropních prvků dle projektu a jejich 

zmonolitnění současně s použitím podkladního opěrného systému stropní 

konstrukce před jejím zmonolitněním až do nabytí únosnosti stropu. Kontrolu 

zajistí stavební dozor investora. 

 Konstrukce krovu z hlediska provedení dle projektu. Kontrolu zajistí stavební 

dozor investora. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

viz  SLOŽKA E – Technická zpráva požární ochrany, výkres E.1 – Odstupové 

vzdálenosti.    

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Dokládá se samostatně pro jednotlivá níže uvedená zařízení: 

Vytápění 

Jako zdroj tepla bude použit plynový kotel Vitopend 111-W. Vytápěn bude celý objekt 

kromě garáže. Spaliny budou z domu odváděny pomocí komínového tělesa Schiedel. 

Ohřev TUV 

Pro ohřev TUV bude použito tepelné čerpadlo – určí investor. 
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Kanalizace 

Splaškové vody budou odvedeny přes kanalizační přípojku do veřejné jednotné 

kanalizační sítě. Kanalizační přípojka bude z potrubí PVC KG DN 150 mm se spádem 

min. 2 % směrem od objektu k místu napojení v nezámrzné hloubce.  Před realizací je 

nezbytné ověřit hloubku jejího uložení.  

Odvětrání kanalizace, je řešeno stoupajícím potrubí HT DN 100 mm, které bude 

vytaženo až nad střešní rovinu. Rozvody pro připojení zařizovacích předmětů budou 

vedeny výhradně v instalačních předstěrách nebo v konstrukci podlahy. 

Dešťové vody ze šikmých střech rodinného domu budou svedeny dojednotné kanalizace 

pomocí svody po fasádě přes lapače střešní krytiny do potrubí z PVC KG DN 150 mm. 

Vodovod 

Zdrojem vody pro nově navržený rodinný dům bude stávající veřejný vodovodní řád, 

na který bude navazovat vodovodní přípojka. Přípojka bude z potrubí RPe 32 PN 10, 

které bude uloženo v nezámrzné hloubce. Potrubí bude přivedeno k hlavnímu 

domovnímu uzávěru vody, který bude osazen v nově zhotovené vodoměrné šachtě 

umístěné na pozemku rodinného domu. V objektu bude osazena přechodka z RPe 

na vnitřní polypropylenové potrubí. 

Potrubí budou vedena výhradně v instalačních předstěnách a v konstrukci podlahy 

v chráničkách obalených tepelnou izolací. Technické řešení rozvodů bude provedeno 

odbornou firmou. Po skončení montáže se provede tlaková zkouška systému. 

Plynová zařízení  

Plynové zařízení v objektu je pouze plynový kotel. Po instalaci potrubí je nutné provést 

zkoušku těsnosti a pevnosti.  

Zařízení silnoproudé elektrotechniky  

Není předmětem řešení. 
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Uzemnění 

V objektu musí být provedeno uzemnění a hlavní pospojování dle ČSN  33 2000-5-54. 

Provedení zemniče není předmětem řešení. 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

V rámci projektu novostavby rodinného domu se nevyskytují žádná výrobní 

a nevýrobní technologická a technická zařízení. 

 



 

Závěr 

 Bakalářská práce se v mém případě stala celoroční prací, která od zadání 

až po odevzdání, bývala pravidelně konzultována s vedoucím bakalářské práce panem 

Ing. Karlem Čuprem, CSc. Během společných konzultací jsem se dozvěděl spoustu 

zajímavých věcí, které pro mne v pozdější době byly velmi užitečné. Bakalářská práce 

byla tvořena na základě dispozičních studií, ze kterých se pomalu stávaly výkresy 

finální podoby. Během těchto kroků bylo počítáno tepelně technické posouzení 

společně s dalšími textovými částmi. Práce vrcholila technickou zprávou požární 

ochrany a seminární prací. 

Rozsah práce byl zpracován v souladu se zadáním bakalářské práce. Projekt a přílohy 

jsou zpracovány dle současně platných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a norem. 
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UT – upravený terén 

PT – původní terén 

HI – hydroizolace 

EPS – expandovaný polystyren 

NP – nadzemní podlaží 

S – suterén 

RD – rodinný dům 

T – truhlářské práce 

K – klempířské práce 

RŠ – revizní šachta 

HUP – hlavní uzávěr plynu 

ER – elektrický rozvaděč 

VŠ – vodoměrná šachta 

ŽB – železobeton 

ČSN – česká státní norma 

U – součinitel prostupu tepla 

Σ – suma 

Α – alfa 

θ – vnitřní povrchová teplota 

Ht – měrná ztráta prostupem tepla 

dB – decibel 

Uem – průměrný součinitel prostupu tepla 
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