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Abstrakt 
 Tato práce se zabývá novostavbou samostatně stojícího rodinného domu s provozovnou 
– kadeřnictvím. Stavba je situována do JZ části městyse Pozořice, asi 15 km východně 
od Brna. Objekt je navržen jako nepodsklepený, dvoupodlažní, s plochou 
jednoplášťovou střechou. V 1NP se nachází kadeřnictví a obytné místnosti pro denní 
užívání, ve 2NP část klidová s ložnicemi a dětskými pokoji. Bytová jednotka je 
navržena pro 2 dospělé a 3 – 4 děti. 
 
Klíčová slova 
 Rodinný dům 
 Provozovna 
 Kadeřnictví 
 Samostatně stojící dům 
 Porotherm 
 Plochá střecha 
 Kryté stání pro auto 
 
 
Abstract 
 This work deals with a newly built detached house with a place of business – a 
hairdresser’s. The building is situated in the south-west part of the town of Pozořice in a 
distance of approximately 15 kilometres east of Brno. It is designed as an edifice on two 
floors, without a cellar and with a flat roof with single covering. On the ground floor the 
hairdresser’s and residential rooms for daily use are located while on the first floor there 
are places designed for relaxation with bedrooms and rooms for children. The house is 
planned for 2 adults and from 3 to 4 children. 
 
 
Keywords 
 Family house 
 Place of business 
 Hairdresser’s 
 Detached house 
 Porotherm 
 Flat roof 
 Carport 
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1. ÚVOD 

Cílem této bakalářské práce je zpracovat návrh projektu pro stavbu samostatně 
stojícího rodinného domu s provozovnou v městyse Pozořice, asi 15 km východně od 
Brna. Návrh domu svou velikostí a vybavením bude odpovídat požadavkům dnešní pěti 
až šestičlenné rodiny. Součástí objektu je i provozovna – kadeřnictví. Tato provozovna 
bude navržena jako bezbariérová. 

Dům bude navržen jako nepodsklepený, maximálně dvoupodlažní, s plochou 
střechou. Jedná se o samostatně stojící objekt na téměř rovinatém, jen velmi mírně 
svažitém pozemku. Vstup do části rodinného domu a do provozovny musí být oddělen, 
je však požadavek na funkční spojení provozovny právě s prostorem vlastního 
rodinného domu. Již zmíněná provozovna bude umístěna v 1NP. V 1NP bude navržena 
denní část rodinného domu, tedy zejména kuchyň, jídelna a obývací pokoj. 2NP bude 
navržené jako klidová část s ložnicemi a dvěma dětskými pokoji. 

V rámci projektu bude vyřešené i parkování, oddělené pro majitele domu a pro 
zákazníky kadeřnictví. 

Součástí bakalářské práce bude i zpracování vybraných konstrukčních detailů a 
výpočty stavební fyziky. 

Součástí bude i seminární práce na téma Nášlapné vrstvy podlah. 
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
Název stavby: Rodinný dům s provozovnou 
Místo stavby: ul. Nová, Pozořice, parcelní číslo: 1554/9 
 
A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
Stavebník: Zuzana Klasová, Skoumalova 209/41, Mokrá Hora, 621 00 Brno 
 
A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Projektant: Jana Zichová, Ponětovská 185, 664 58 Prace 
 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

- informace o parcele z katastru nemovitostí 
- územní plán městyse Pozořice 
- mapy podloží a radonového indexu 
- inženýrské sítě (podklady od Ing. Zdeňka Rambouska) 
- konzultace s investorem 
- studie objektu 
 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) rozsah řešeného území 
Stavební parcela je situována na ulici Nová v JZ části městyse Pozořice, ve směru 

na obec Sivice. Výměra parcely je 3971 m2. Podrobnější informace viz příloha – Složka 
A: Přípravné a studijní práce: Informace o pozemku. 

Pozemek, na kterém bude stavba realizována, je ve vlastnictví investora, není 
zastavěn a v katastru nemovitostí pro katastrální území Pozořice je veden jako orná 
půda, je téměř rovinatý, svažitý jen velmi mírně směrem k Pozořickému potoku, který 
protéká za parcelou. 

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

rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
Nejsou zaznamenány žádné památkové ani chráněné zóny. 
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c) údaje o odtokových poměrech 
Pozemek je téměř rovinatý, jen velmi mírně svažitý severozápadu k jihovýchodu, 

směrem k Pozořickému potoku. Dle projektu na pozemku bude dostatek travnatých 
ploch, které umožní vsakování dešťových vod. 

Dešťová voda ze střechy bude svedena do retenční nádrže na pozemku. 
 
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, případně nebyl-li vydán územní souhlas 
Navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem městyse Pozořice, dle platného 

územního plánu spadá zájmová plocha do potenciální rozvojové obytné zóny (Ba). 
Převzato z Územního plánu městyse Pozořice: plocha Ba - bydlení v rodinných 

domcích s příslušenstvím v přípustné kombinaci s obchodní činností, službami, 
integrovanou drobnou výrobou, hygienicky, dopravně a esteticky neobtěžující sousední 
pozemky, možnost chovu zvířat v nekomerčním rozsahu, PHO nesmí zasáhnout 
sousední pozemky, rozsah bydlení min. 50% zastavěných ploch. 
 

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 charakteru stavby (konkrétně velikosti zastavěné plochy) je 
vyžadováno stavební povolení. Místní regulativy budou dodrženy. 

 
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Stavba je v souladu s obecnými požadavky na využití území. 
 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Žádné požadavky dotčených orgánů nejsou známy. 
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení 
Žádné výjimky ani úlevová řešení nebyly uděleny. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Stavba nemá věcnou ani časovou vazbu na okolní výstavbu, s realizací jiných 

investic nijak nesouvisí. 
 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 
Pozemek, na kterém bude stavba realizována: p.č. 1554/9; vlastnické právo: 

Zuzana Klasová, Skoumalova 209/41, Mokrá Hora, 621 00 Brno 
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sousední pozemky: 
- p.č. 188; Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, Veveří, 601 82 Brno 
- p.č. 1540; Česká republika 
- p.č. 1550/1; Ing. Petr Mánek, Nová 683, 664 07, Pozořice 
- p.č. 1554/8; Ing. Jaroslav Brabec, Kachlíkova 888/10, Bystrc, 635 00 Brno 

 
 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu samostatně stojícího rodinného domu. 
 
b) účel užívání stavby 
Objekt bude sloužit převážně k bydlení, část zastavěné plochy bude zabírat 

provozovna - kadeřnictví. Návrh je realizován s ohledem na územní plán i na místní 
regulativy (viz A.3 d) 

 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.) 
Žádné požadavky na ochranu stavby nejsou známy. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
Projektová dokumentace stavby byla vypracována v souladu s vyhláškou 

268/20009 Sb. – o technických požadavcích na stavby. Jedná se o neveřejnou budovu, 
pouze část (provozovna) je řešena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

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

jiných právních předpisů 
Vzhledem k charakteru budovy lze konstatovat, že požadavky dotčených orgánů 

jsou splněny. 
Musí být dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při provádění 
stavebních a montážních prací je nutné dodržet technologické postupy zpracované 
dodavatelem stavby. Vedení stavby musí zajistit splnění veškerých zásad a předpisů 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při provádění stavby, o těchto opatřeních musí být 
zapsán zápis do stavebního deníku. Veškeré činnosti, které vyžadují speciální vzdělání, 
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školení či kurzy budou provádět pouze osoby, které mají k dané činnosti potřebnou 
kvalifikaci. 

Požadavky z hlediska požární bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí i 
požadavky na stavební konstrukce jsou v projektu splněny, tím je vytvořen předpoklad 
bezpečného provozu stavby. 

 
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
Žádné výjimky ani úlevová řešení nebyly uděleny. 
 
h) navrhované kapacity stavby 
plocha pozemku:   3971 m2 
zastavěná plocha:   247,44 m2 
užitná plocha:    284,59 m2 
obestavěný prostor:   813,18 m3 
počet funkčních jednotek:  1+1 (bytová jednotka, kadeřnictví) 
počet uživatelů bytu:   2 + 3 (až 4) děti 
počet pracovníků kadeřnictví:  1 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 
Roční spotřeba elektrické energie celkem: 4500 kWh 
Roční spotřeba plynu celkem:   34 MWh 
Roční spotřeba vody pro bytovou jednotku: 198 m3 
Roční spotřeba vody pro kadeřnictví:  53 m3 
Roční spotřeba vody celkem:   251 m3 
Dešťová voda ze střechy bude svedena do retenční nádrže na pozemku, odkud bude 

následně využívána k zalévání zahrady. 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizace stavby, členění na 

etapy) 
Předpokládané zahájení stavby je během 07/2014, dokončení stavby je plánováno 

na 8/2015. 
Postup výstavby bude přibližně následující 
- výkopové práce 
- základové konstrukce 
- realizace svislých a vodorovných nosných konstrukcí 
- střešní konstrukce 
- osazení otvorových výplní 
- dokončovací práce (osazení oken, dveří, podlahy, omítky…)  
- terénní úpravy, zahrada 
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k) orientační náklady stavby 
Orientační cena novostavby rodinného domu je přibližně 4 mil. Kč (při výpočtové 

ceně 4905 Kč/m3 obestavěného prostoru) 
 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Technická a technologická zařízení nejsou v projektu řešena. 
Stavbu tvoří jediný stavební objekt – SO01. 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek je situován na jihozápadním konci městyse Pozořice, asi 15 km 

východně od Brna, ve směru na obec Sivice, na ulici Nová, z této komunikace je 
pozemek přístupný. Pozemek je téměř rovinný, velmi mírně svažitý od severozápadu 
k jihovýchodu, směrem k Pozořickému potoku, který protéká v těsném sousedství 
parcely. Na pozemku nestojí žádná stavba, dle katastru nemovitostí i ve skutečnosti je 
využívaný jako orná půda. Pozemek je ve vlastnictví investora. Výměra pozemku je 
3971 m2. 

Oba sousední pozemky jsou zastavěny v souladu s územním plánem stavbami pro 
bydlení, na každém sousedním pozemku je realizován jeden samostatně stojící rodinný 
dům, čísla popisná těchto domů jsou 683 (při pohledu na uliční fasádu vlevo) a 732 (při 
pohledu na uliční fasádu vpravo). 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Před zahájením prací byl proveden stavebně technický průzkum. 
Z mapy radonového indexu České geologické služby je patrné, že zájmová lokalita 

spadá do oblasti se středním radonovým indexem (2). Na tomto pozemku je tedy nutné 
veškeré konstrukce v přímém kontaktu se zeminou provést v 1. kategorii těsnosti, tedy 
s protiradonovou izolací. 

Z geologických map vyplývá, že v zájmovém území se nachází zpevněné kvartérní 
hlinitopísčité sedimenty. 

Hydrogeologický průzkum nebyl zpracován, hladina podzemní vody se nachází 
zhruba 5 m pod povrchem, zjištění proběhlo pohledem do studny na sousedním 
pozemku. 

Archeologický průzkum nebyl požadován. 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
V místě stavby se nenacházejí žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
Stavba není navržena v záplavovém území, nejsou tedy na ni kladeny žádné 

zvláštní požadavky. Území není poddolováno. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 
Dokončená stavba nebude mít na okolní objekty ani na životní prostředí rušivý či 

negativní vliv, odtokové poměry v území nebudou narušeny. Na pozemku bude 
realizován dostatek travnatých ploch pro vsakování srážek, dešťová voda ze střechy 
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bude svedena do retenční nádrže na pozemku, odtud bude dále využívána k zalévání 
zahrady. 

Během realizace stavby bude v okolí zvýšená prašnost a hlučnost, proto budou 
stavební práce vzhledem k okolním objektům určeným pro bydlen) prováděny pouze 
v denních hodinách, konkrétní čas a další podmínky budou stanoveny ve smlouvě. 
S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem 
185/2001 Sb. o odpadech. Přímo na stavbě budou odpady tříděny a postupně odváženy 
k likvidaci. 

 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Na pozemku se nenacházejí žádné stavby, asanace ani demolice tedy nejsou nutné. 
Na pozemku se nenacházejí žádné dřeviny, žádné kácení tedy nebude nutné. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Nejsou žádné dočasné ani trvalé požadavky zmíněného charakteru. 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu) 
Objekt bude napojen a stávající dopravní a technickou infrastrukturu na ulici Nová. 

Pod vozovkou na ulici Nová vedou veškeré potřebné sítě pro objekt, tedy plynovod, 
elektrokabel, vodovod a jednotná kanalizace. 

 
i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice 
Žádné věcné či časové vazby, podmiňující, vyvolané či související investice nejsou 

známy. 
 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH 
JEDNOTEK 

Objekt bude složit převážně k bydlení, část zastavěné plochy bude zabírat 
provozovna (kadeřnictví). Návrh je realizován s ohledem na územní plán městyse 
Pozořice i na místní regulativy. 

plocha pozemku:   3971 m2 
zastavěná plocha:   247,44 m2

 

užitná plocha:    284,59 m2 

obestavěný prostor:   813,18 m3 
počet funkčních jednotek:  1+1 (bytová jednotka, kadeřnictví) 
počet uživatelů bytu:   2 + 3 (až 4) děti 
počet pracovníků kadeřnictví:  1 
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B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
a) urbanizmus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
V souladu s místními regulativy bude rodinný dům řešen jako samostatně stojící, 

maximálně dvoupodlažní. Druhé nadzemní podlaží je realizováno nad větší částí 
objektu. Bude dodržena uliční čára. Střecha je plochá, jednoplášťová, nepochůzí, se 
sklonem 3%, pultového tvaru. Podlaha přízemí bude ve výšce 150 mm nad okolním 
upraveným terénem. Jako výplně otvorů budou použita dřevěná euro okna. 

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

řešení 
Půdorys samostatně stojícího objektu připomíná mírně písmeno „L“ o maximálních 

rozměrech 21,25 x 13,25 m. Při pohledu na uliční fasádu je část vpravo dvoupodlažní, 
vlevo jednopodlažní. 

Nad oběma částmi objektu je realizována jednoplášťová plochá nepochůzí střecha 
pultového tvaru. Nosná a spádová vrstva je tvořena keramzit betonem, tepelná izolace je 
zajištěna tepelnou izolaci Isover EPS 100S o konstantní tloušťce 160 mm, hydroizolace 
je řešena souvrstvím asfaltových pásů. Konkrétní skladba je uvedena v příloze Složka 
C: Textová část: Výpis skladeb konstrukcí. 

Hlavním stavebním materiálem jsou zdící prvky POROTHERM, nosné obvodové 
zdivo je tvořeno tvarovkami PTH 50 Hi, vnitřní nosné konstrukce PTH 25 AKU P+D a 
nenosné příčky PTH 11,5 AKU. Obvodové stěny budou bez zateplení. Prvky budou 
vyzdívány na klasickou vápennocementovou maltu, tloušťka spár bude 12 mm. 
Výjimku tvoří dva sloupy u stání pro auto, ty jsou z tvárnic pro ztracené bednění BEST, 
a sklobetonová příčka v kadeřnictví, která je tvořena tvárnicemi – Luxfery. Realizace 
této příčky bude probíhat dle informací od výrobce. 

Stropy jsou skládané, též ze systému POROTHERM, tloušťka stropů v celém 
objektu je 250 mm. 

Na části objektu bude realizován kamenný obklad Holland Brick, odstín 303 – 
Granada. Tento materiál bude použit i na sokl výšky 500 mm kolem celého objektu. Na 
zbytku fasády bude použita fasádní barva Baumit Nanopor Color s barevným 
pigmentem. Konkrétní fasádní řešení viz složka D – Výkresová část – Pohledy. 

 
B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
Část rodinného domu je rozdělena na dvě části: v 1NP se nachází část denního 

užívání, ve 2NP část klidová. Provozovna (kadeřnictví) se nachází v 1NP. 
V 1NP je umístěný přes závětří vstup do objektu, oddělený pro kadeřnictví a pro 

rodinný dům, obě dvě tyto části jsou přitom funkčně spojeny. 
V 1NP, v obytné části rodinného domu se nachází zádveří, hala, WC, koupelna se 

sprchovým koutem a pračkou, pracovna paní domu (která může v případě potřeby 
sloužit i jako pokoj pro hosty či ložnice), obývací pokoj a kuchyně s jídelnou. 
Z obývacího pokoje je zřízen vstup na terasu do zahrady. V tomto podlaží se nachází i 
technická místnost. 
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Provozovna kadeřnictví, též situována v 1NP, je jeden velký, bezbariérově 
přístupný prostor, opticky dělený příčkami, čímž je vytvořen prostor pro čekající 
zákazníky, prostor pro stříhání i malá kuchyňka. Ke kadeřnictví patří i sklad. Pro 
návštěvníky je zřízeno bezbariérové WC. Provozovna je se zbytkem domu propojena 
přes zádveří. 

Druhé nadzemní podlaží je s prvním spojeno monolitickým betonovým 
schodištěm, které je umístěno v hale. Ve 2 NP jsou navrženy 2 dětské pokoje celkem 
pro 3 až 4 děti, 1 šatna pro tyto pokoje, ložnice přímo propojená s další šatnou, 
koupelna s vanou a WC. 

Parkovací stání pro majitele objektu je řešeno formou krytého přístřešku. Ten 
přiléhá přímo k objektu rodinného domu, je zastřešený stejnou střechou, jako stavební 
objekt. Parkovací stání je odvodněno vyspádováním do odvodňovacího žlabu 
s ocelovým roštěm. Za tímto parkovacím stáním je zřízena zvenku přístupná nevytápěná 
místnost, která bude sloužit jako sklad zahradního náčiní. 

 
B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVY 
Projektová dokumentace stavby byla vypracována v souladu s vyhláškou 

268/20009 Sb. – o technických požadavcích na stavby. Jedná se o neveřejnou budovu, 
pouze část (provozovna) je řešena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 
B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Po montáži musí být veškerá zařízení vyzkoušena a zregulována. Investor stavby 

musí být seznámen s funkcí, provozem i údržbou veškerých zařízení, dodavatel je 
povinen při předání díla investorovi předat nejen dokumentaci skutečného provedení 
stavby, ale i dokumentaci od všech použitých výrobků vč. návodů k obsluze, prohlášení 
o shodě, protokolů o revizích, zregulování apod. 

Vzhledem k tomu, že jsou do projektu zapracovány požadavky z hlediska požární 
bezpečnosti staveb, ochrany zdraví a životního prostředí, a také požadavky na stavební 
konstrukce, je vytvořen základní předpoklad bezpečného provozu stavby. 

 
B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
a) stavební řešení 
Stavební pozemek je situován na jihozápadním konci městyse Pozořice, asi 15 km 

východně od Brna, ve směru na obec Sivice, na ulici Nová. Jedná se o novostavbu 
samostatně stojícího rodinného domu. Objekt není podsklepen, je založen na 
základových pasech z prostého betonu třídy C 20/25, má maximálně dvě nadzemní 
podlaží. Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou nepochůzí střechu pultového tvaru. 
Co se týká založení, tak výjimku tvoří dva sloupy u stání pro auto, ty jsou založeny na 
betonových patkách. 

Hlavním stavebním materiálem jsou zdící prvky POROTHERM, stropy jsou 
skládané, též ze systému POROTHERM. Sloupy u státní pro auto jsou z tvárnic pro 
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ztracené bednění BEST. Obvodové stěny budou bez zateplení. Na části objektu bude 
realizován kamenný obklad Holland Brick, tento materiál bude použit i na sokl výšky 
500 mm. Na zbytku fasády bude použita fasádní barva Baumit Nanopor Color 
s barevným pigmentem. 

 
b) konstrukční a materiálové řešení 
Objekt bude založen na betonové desce tl. 120 mm vylité na betonových 

základových pasech z prostého betonu C20/25. Základová spára pasů pod obvodovými 
konstrukcemi je navržená v nezámrzné hloubce, která byla stanovena na 0,8 m. 
Základové konstrukce pod obvodovými stěnami budou zatepleny tepelnou izolací 
Isover EPS Perimetr tloušťky 100 mm. Bude provedena ochrana proti radonu 
asfaltovými pásy, vše bude provedeno v 1. kategorii těsnosti. Spára základových patek 
pod sloupy u stání pro auto je také v nezámrzné hloubce 0,8 m. 

Nosné obvodové stěny budou vyzděny z tvarovek PTH 50 Hi, tyto stěny nebudou 
zatepleny. Na vnitřní nosné konstrukce budou použity tvarovky PTH 25 AKU P+D a na 
nenosné příčky tvarovky PTH 11,5 AKU. Všechny prvky budou vyzdívány na 
klasickou vápennocementovou maltu, tloušťka spár bude 12 mm. 

Stropy budou skládané ze systému POROTHERM konstantní tloušťky 250 mm. 
Stropy ve všech místnostech budou zality betonovou deskou, která bude spojena 
s železobetonovým ztužujícím věncem. Použitý beton bude třídy C25/30. Věnce budou 
zatepleny 80 mm vrstvou ISOVER EPS 100S. 

Schodiště je betonové, monolitické, deska je na mezipodestě vetknutá do stěny, 
deska podestová je spojena se stropem, výztuž desek bude provedena dle statického 
výpočtu, který není součástí této PD. Schodiště bude opatřeno ocelovým zábradlím, 
jehož výplň tvoří 5 ocelových prutů. Madlo na schodišti bude dřevěné, barvy olše. 

Střecha je plochá, nepochůzí, jednoplášťová, se sklonem 3%, spádová vrstva je 
tvořena z keramzit betonu (min. tl. 50 mm), tepelnou izolaci tvoří 160 mm tlustá vrstva 
Isover EPS 100S. Hydroizolace bude tvořena souvrstvím asfaltových pásů, přesná 
skladba střechy viz příloha Složka C: Výkresová část: Výpis skladeb konstrukcí. 

Výplně všech otvorů (dveřních vstupních i interiérových, i okenních) budou 
dřevěné, dveře jsou navrženy jako obložkové. 

 
c) mechanická odolnost a stabilita 
Statickým výpočtem bylo prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni 

působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:  
• zřícení stavby nebo její část  
• větší stupeň nepřípustného přetvoření,  
• poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 

vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
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B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Nejsou instalována žádná technická ani technologická zařízení  
 

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Požárně bezpečnostní řešení stavby je zpracováno v samostatné části projektové 

dokumentace. Toto řešení splňuje nařízení vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

Technická zpráva požární ochrany, viz příloha Složka C: Textová část: Textová 
zpráva požární ochrany. 

Výkresy P.B.Ř. viz příloha Složka D: Výkresová část, obsahuje výkres situace, 
1NP a 2NP. 

 
B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
V objektu nebudou využívány žádné alternativní zdroje energie. Tepelně technické 

posouzení konstrukcí bylo provedeno v souladu s normou ČSN EN 73 0540-2 : 2011 
+Z1:2012 - Tepelná ochrana budov - požadavky a je samostatně zpracováno ve 
výpočtové části projektové dokumentace (viz příloha Složka E: Výpočtová část). Byl 
zpracován energetický štítek obálky budovy, dle něj je budova zatříděna do kategorie B. 

 
B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA 

PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 
Na RD nejsou vzneseny žádné speciální hygienické požadavky, požadavky na 

pracovní a komunální prostředí. Veškeré požadavky na provoz rodinného domu jsou 
splněny. Stavba nebude negativně působit na okolní stavby ani na okolní prostředí. 
Během realizace stavby bude zvýšená prašnost a hlučnost, proto budou stavební práce 
(vzhledem k okolním objektům určeným pro bydlení) prováděny pouze v denních 
hodinách, přesný čas a další upřesnění budou specifikovány ve smlouvě. 
 

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 
PROSTŘEDÍ 

a) ochrana před pronikáním radonu s podloží 
Na pozemku byl zjištěn střední radonový index, z toho důvodu budou všechny 

konstrukce v kontaktu se zeminou provedeny v 1. kategorii těsnosti. 
 
b) ochrana před bludnými proudy 
Ochrana před bludnými proudy je zajištěna stavebním řešením elektroinstalace. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
V objektu se neplánuje instalace provozu, který by případnou technickou 

seizmicitu mohl vyvolat, ochrana tedy není třeba. 
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d) ochrana před hlukem 
Ochrana před hlukem z vnějšího prostředí je zajištěna správným návrhem a 

provedením obvodového pláště budovy. Ochrana před hlukem vznikajícím v budově 
bude zajištěna vzduchovou a kročejovou neprůzvučnostní použitých konstrukcí. 

 
e) protipovodňová opatření 
Stavba není navržena v záplavovém území, proto na ni nejsou kladeny žádné 

speciální požadavky. 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Všechny přípojky budou napojeny na stávající sítě, které jsou uloženy pod 

vozovkou na ulici Nová. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Připojovací rozměry a výkonové kapacity budou specifikovány v části Vodovody a 

kanalizace, elektroinstalace, plynovod, která není součástí této projektové dokumentace. 
Délky jednotlivých přípojek a základní materiály jsou uvedeny v příloze Složka D: 
Výkresová část: D.1 – Situace. 

Na pozemku investora bude realizován hlavní uzávěr plynu (HUP) a přípojková 
skříň, v betonovém sloupku na hranici pozemku. Do 2 m od hranice pozemků bude 
zřízena revizní šachta kanalizace a vodoměrná šachta na vodovodním potrubí. Všechny 
přípojky a zařízení budou provedena dle pokynů vydaných majiteli jednotlivých sítí. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení 
Příjezd na pozemek je zajištěn z ulice Nová, provoz na této ulici je obousměrný. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
K objektu bude příjezd zajištěn po zpevněné cestě za zámkové dlažby z ulice Nová. 

Na hraně s komunikací Nová bude osazen sklopený obrubník. 
 
c) doprava v klidu 
Parkovací stání pro majitele objektu je řešeno formou krytého přístřešku. Ten 

přiléhá přímo k objektu rodinného domu, je zastřešený stejnou střechou, jako stavební 
objekt. Pojížděným materiálem bude zámková betonová dlažba tl. 80 mm vhodná pro 
pojezd osobních automobilů. Přesná skladba souvrství viz příloha Složka C: Textová 



21 

 

část: Výpis skladeb konstrukcí. Parkovací stání je odvodněno vyspádováním do 
odvodňovacího žlabu s ocelovým roštěm. 

 
Pro návštěvníky provozovny (kadeřnictví) je zajištěné zpevněné parkovací stání na 

pozemku. Předpokládá se kolmé řazení vozidel, při splnění tohoto předpokladu je místo 
pro 2 osobní automobily. 

 
d) pěší a cyklistické stezky 
V blízkém okolí se žádné pěší a cyklistické stezky nevyskytují. V okolí stavebního 

pozemku není na ulici Nová ani realizován chodník pro pěší. 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 

a) terénní úpravy 
Před zahájením výstavby bude sejmuta ornice, po dokončení stavby bude v okolí 

provedeno urovnání terénu. 
 
b) použité vegetační prvky 
Většina nezpevněných ploch bude zatravněna, část bude využívána jako zahrada 

okrasná (předzahrádka a bezprostřední okolí terasy v zahradě), zadní část zahrady bude 
realizovaná jako užitná, vysázeny budou i ovocné stromy a keře. Konkrétní řešení je 
předmětem architektonického zahradního návrhu, který není součástí této PD. Kolem 
částí pozemku bude realizován živý plot z jehličnaný, viz příloha Složka D: Výkresová 
část: D.1 – Situace. 

 
c) biotechnická opatření 
Žádná biotechnická opatření nejsou navržena. 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
JEHO OCHRANA 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Během realizace stavby bude zvýšená prašnost a hlučnost, proto budou stavební 

práce (vzhledem k okolním objektům určeným pro bydlení) prováděny pouze v denních 
hodinách. Během výstavby se nepředpokládá znečištění podzemních vod ani půdy. 

Stavba samotná ani její užívání nebude negativně ovlivňovat životní prostředí. 
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b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině 

Na pozemku ani v jeho okolí se nenachází žádné dřeviny, které by potřebovaly 
ochranu ani památné stromy. Nevyskytují se zde žádné chráněné rostliny ani 
živočichové. Ekologické funkce a vazby v krajině nebudou porušeny. Stavba nebude 
negativně ovlivňovat přírodu a krajinu. 

 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Na pozemku ani v jeho okolí se nenachází žádné lokality chráněných území Natura 

2000. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA 
Vzhledem k charakteru stavby není zjišťovací řízení ani stanovisko EIA 

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

ochrany podle jiných právních předpisů 
V okolí objektu se nenacházejí žádná bezpečnostní pásma. 
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Veškeré požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva byly splněny, 
během výstavby bude zamezen přístup nepovolaných osob na staveniště 1,8 m vysokým 
oplocením, viditelně budou umístěny výstražné cedulky s nápisem „zákaz vstupu“, 
místo výjezdu vozidel ze stavby bude přehledné a bude viditelně označeno. Ochrana 
pracovníků je řešena samostatně v technologických předpisech jednotlivých etap 
výstavby. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Součástí projektové dokumentace je výkaz výměr, který obsahuje výpis všech 

dodávek a prací včetně materiálů. Zajištění těchto materiálů je plně v kompetenci 
budoucího zhotovitele. 

 
b) Odvodnění staveniště 
Odvodnění staveniště je řešeno do okolního terénu. 
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Napojení je realizována z ulice Nová, připojení na sítě je realizováno z přípojných 

míst pro budoucí objekt. 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Během provádění stavby budou dodržovány všechny příslušné normy, zákony, 

nařízení a vyhlášky. Aby stavba zbytečně neobtěžovala okolí hlukem a prachem, bude 
výstavba realizována pouze za denních hodin, přesný čas a další upřesnění budou 
předmětem smlouvy. 

 
e) Ochrana okolí staveniště 
Stavba bude probíhat výhradně na parcele 1554/9, od okolí bude oddělena plotem, 

ten zároveň bude bránit vstupu nepovolaných osob na staveniště. 
 
f) Maximální zábory pro staveniště 
Stavba bude probíhat výhradně na parcele 1554/9, žádné další pozemky nebudou 

zabírány. Vzhledem k velikosti pozemku ne něm budou realizovány i deponie vytěžené 
zeminy. 

 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě 
Množství jednotlivých produkovaných odpadů je součástí výkazu, který je 

samostatnou součástí projektové dokumentace. Nepředpokládá se nadměrná produkce 
odpadů. Odpad bude přímo na staveništi tříděn a průběžně převážen k likvidaci, 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb – o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  
Bilance zemních prací je součástí výkazu výměr, který není součástí této PD. 

Vzhledem k velikosti pozemku na něm budou realizovány i deponie vytěžené zeminy. 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Budou dodržovány požadavky zákony číslo 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. 
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi budou zpracovány 
v technologických předpisech pro jednotlivé stavební etapy. Do těchto předpisů budou 
zahrnuty požadavky a nařízení příslušných zákonů, norem a vyhlášek, všichni 
pracovníci o nich budou poučeni a jsou povinni se jimi řídit. 
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k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Bezbariérově bude přístupná pouze část provozovna – kadeřnictví. Úpravy budou 

provedeny dle projektové dokumentace. 
 
l) Zásady pro dopravní a inženýrská opatření 
Výjezd ze stavby bude viditelně označen a bude proveden takovým způsobem, aby 

veškerá auta vyjíždějící ze stavby měla výhled na vozovku. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  
Pro provádění stavby nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládané zahájení stavby je během 07/2014, dokončení a předání stavby je 

plánováno na 8/2015. 
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A) TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
Jedná se o samostatně stojící objekt rodinného domu, převážně bude sloužit 

k bydlení, menší část objektu bude zabírat provozovna, kterou je kadeřnictví. Navržený 
stavební objekt má maximálně dvě nadzemní podlaží a není podsklepen. 

plocha pozemku:   3971 m2 
zastavěná plocha:   247,44 m2

 

užitná plocha:    284,59 m2 

obestavěný prostor:   813,18 m3 
počet funkčních jednotek:  1+1 (bytová jednotka, kadeřnictví) 
počet uživatelů bytu:   2 + 3 (až 4) děti 
počet pracovníků kadeřnictví:  1 
 
Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové 

užívání stavby. 
Stavební pozemek je situován na jihozápadním konci městyse Pozořice, asi 15 km 

východně od Brna, ve směru na obec Sivice, na ulici Nová. Jedná se o novostavbu 
samostatně stojícího rodinného domu. Objekt není podsklepen, je založen na 
základových pasech z prostého betonu třídy C 20/25, má maximálně dvě nadzemní 
podlaží. Objekt je zastřešen plochou jednoplášťovou nepochůzí střechu pultového tvaru. 
Co se týká založení, tak výjimku tvoří dva sloupy u stání pro auto, ty jsou založeny na 
betonových patkách. 

Hlavním stavebním materiálem jsou zdící prvky POROTHERM, stropy jsou 
skládané, též ze systému POROTHERM, tloušťky 250 mm. Sloupy u státní pro auto 
jsou z tvárnic pro ztracené bednění BEST. Obvodové stěny budou bez zateplení. Na 
části fasády bude realizován kamenný obklad Holland Brick, barva 303 - Granada, tento 
materiál bude použit i na sokl výšky 500 mm, který je realizován kolem celého objektu. 
Na zbytku fasády bude použita fasádní barva Baumit Nanopor Color s barevným 
pigmentem. 

Jedná se o neveřejnou budovu, pouze část (provozovna) je řešena v souladu s 
vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 

 
Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Rodinný dům je rozdělen na dvě části: v 1NP se nachází část denního užívání, ve 

2NP část klidová. Provozovna (kadeřnictví) se nachází v 1NP. 
V 1. nadzemním podlaží je umístěný přes závětří vstup do objektu, oddělený pro 

kadeřnictví a pro rodinný dům, obě dvě tyto části jsou přitom funkčně spojeny. 
V 1NP, v obytné části rodinného domu, se nachází zádveří, hala, samostatné WC, 

koupelna se sprchovým koutem a pračkou, pracovna paní domu (která může v případě 



27 

 

potřeby sloužit i jako pokoj pro hosty či ložnice), prostorný obývací pokoj a kuchyně 
s jídelnou. Z obývacího pokoje je zřízen vstup na terasu do zahrady. V tomto podlaží se 
nachází i technická místnost, kde je umístěn stacionární plynový kotel s integrovaným 
zásobníkem na teplou vodu o objemu 120 l. 

Provozovna kadeřnictví je též situována v 1NP, jedná se o jeden velký prostor, 
opticky rozdělený příčkami, čímž je vytvořen prostor pro čekající zákazníky, prostor 
pro stříhání i malá kuchyňka. Ke kadeřnictví patří i sklad. Pro návštěvníky je zřízeno 
bezbariérové WC. Provozovna je se zbytkem rodinného domu propojena přes zádveří. 

Druhé nadzemní podlaží je s prvním spojeno monilitickým železobetonovým 
schodištěm, které je umístěno v hale. Jsou navrženy 2 dětské pokoje celkem pro 3 až 4 
děti, 1 šatna pro tyto pokoje, ložnice přímo propojená s další šatnou, koupelna s vanou a 
samostatné WC. 

Vzhledem k charakteru stavby se neřeší technologie výroby. 
 
Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 
- Příprava území: 

Staveniště bude zřízeno pouze na pozemku investora v městyse Pozořice, na 
parcele č. 1554/9, žádné další pozemky nebudou během stavby zabrány, 
s výjimkou krátkodobých záborů pro realizaci přípojek. Připojení na sítě pro 
potřeby stavby z ulice proběhne z ulice Nová. Práce na přípojkách vyžadují 
bezpečností opatření, aby se předešlo možným úrazů a pádům osob do výkopů 
pro tyto inženýrské sítě. 
Proběhne přeměření a vytyčení pozemku, před zahájením stavby bude na celém 
pozemku sejmuta ornice do hloubky 200 mm, následně budou kvalifikovaným 
geodetem vytyčeny všechny rohy budovy a na podkladě tohoto vytyčení budou 
realizovány stavební lavičky. O vytyčení stavby bude sepsán protokol. 
 

- Výkopy 
Před započetím výkopových prací bude na celém pozemku sejmuta ornice do 
hloubky 200 mm a v celém svém objemu deponována na pozemku pro terénní 
úpravy po skončení stavby. Místo stavby bude srovnáno na hodnotu 290,742 m 
n. m. B. p. v. Od této srovnávací roviny budou vyhloubeny výkopy, pod 
obvodovými konstrukcemi do hloubky 730 mm, v místech vnitřních nosných 
konstrukcí do hloubky 380 mm. V místech sloupů u parkovacího stání budou 
vyhloubeny výkopy pro patky, rozměry těchto výkopů budou shodné s následně 
realizovanými patkami, tedy 800 x 800 x 730 mm. V obvodu kolem stavby bude 
realizován pracovní výkop šířky 600 mm, sklon svahu bude v závislosti na typu 
zeminy 1 : 0,5. Veškerá vytěžená zemina bude deponována na pozemku. 
Před betonáží základů bude uložen zemnící pásek. 
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- Základové konstrukce 
Rozsah a tvar základových konstrukcí je patrný z výkresu základových 
konstrukcí, viz příloha Složka D: Výkresová část: D.6 – Základy. Před betonáží 
základů budou provedeny veškeré prostupy inženýrských sítí. 
Základové konstrukce budou provedeny ze základových pasů z monolitického 
prostého betonu C20/25. Základové pasy pod obvodovými konstrukcemi jsou 
navržené v nezámrzné hloubce, která byla stanovena na 0,8 m. Základové 
konstrukce pod obvodovými stěnami budou zatepleny tepelnou izolací Isover 
EPS Perimetr tloušťky 100 mm, ta bude před zasypáním pracovních výkopů 
k základům připevněna pomocí polyuretanového lepidla doporučeného 
výrobcem. Tato izolace bude po celém obvodu stavby chráněna nopovou folií o 
výšce nopku 8 mm. 
Jednotlivé základové pasy budou po provedení prostupů doplněny podkladní 
betonovou deskou tl. 120 mm z betonu třídy C 20/25 vyztuženého karisítí s oky 
150 x 150 mm. 
Bude provedena ochrana proti radonu asfaltovými pásy, vše bude provedeno v 1. 
kategorii těsnosti. 
Základové patky pod sloupy u stání pro auto jsou také v nezámrzné hloubce, 
nejsou zatepleny. 
 

- Svislé konstrukce 
Základním zdícím prvkem jsou tvarovky Porotherm. 
Nosné obvodové stěny budou vyzděny z tvarovek PTH 50 Hi, tyto stěny 
nebudou zatepleny, i bez zateplení vyhoví na požadovaný součinitel prostupu 
tepla UN,20, viz příloha Složka E: Výpočtová část. Zdění proběhne na klasickou 
vápennocementovou maltu předepsané pevnosti, tloušťka spár bude 12 mm. Pro 
vnitřní nosné konstrukce jsou použity tvarovky PTH 25 AKU P + D, pro 
nenosné příčky tvarovky PTH 11,5 AKU, i tyto příčky budou zděné na klasickou 
vápennocementovou maltu předepsané pevnosti, tloušťka spár bude 12 mm. 
V případě potřeby budou použity doplňkové tvarovky od téhož výrobce. 
Všechny zděné svislé nosné konstrukce budou ztuženy železobetonovým 
věncem v úrovni stropu. Zdění bude prováděno v souladu s technologickými 
předpisy výrobce. 
Rozvody instalací budou ve svislých konstrukcích vedeny minimálně, za tímto 
účelem budou v koupelnách a na WC zhotovené sádrokartonové instalační 
předstěny. 
V provozovně – kadeřnictví, je realizována příčka ze skleněných tvárnic – 
luxferů. Při budování této příčky bude postupováno v souladu s technologickým 
předpisem výrobce. 
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- Komín 
V objektu, v technické místnosti (č.m. 105) je jedno komínové těleso tvořené 
jedním průduchem, který prochází všemi podlažími. Typ tělesa je Schiedel UNI 
14 PLUS, je na něj napojený plynový kondenzační kotel. Komínová konstrukce 
bude od okolních dilatována 30 mm spárami. Stavba komína bude provedena 
v souladu s platnými normami ČSN 73 4201 – Navrhování komínů a kouřovodů 
a ČSN EN 1443 Komíny – všeobecné požadavky. 
 

- Vodorovné konstrukce 
Vodorovné stropní konstrukce jsou v celém objektu skládané ze systému 
POROTHERM, tloušťka stropů je 250 mm. Stropy budou zality betonovou 
deskou tl. 60mm, která bude spojena s železobetonovým ztužujícím věncem. 
Betonu bude třídy C25/30. Věnce budou zatepleny 80 mm vrstvou izolace Isover 
EPS 100S. Uložení stropních nosníků, jejich délky, počet a typ vložek a 
rozmístění nutných prostupů a otvoru na schodiště je patrné z výkresu, viz 
příloha Složka D: Výkresová část: D.4.a – Strop nad 1NP a D.4.b – Strop nad 
2NP. Při realizaci stropu budou dodrženy veškeré pokyny dle technologických 
předpisů dodávaných výrobcem. 
 

- Vertikální komunikace 
V objektu bude zřízeno jedno schodiště spojující obě podlaží, toto schodiště 
bude umístěno v hale, konkrétní umístění viz příloha Složka D: Výkresová část: 
D.3.a – Půdorys 1NP a D.3.b – Půdorys 2NP. 
Schodiště je monolitické, železobetonové, s dobetonovanými stupni. Tloušťka 
schodišťové desky je 135 mm, tloušťka podestové a mezipodestové desky je 
shodná a to 150 mm. Výztuž schodišťových a podestových desek bude 
provedena dle statického výpočtu, který není součástí této PD. Schodiště je 
v místě mezipodestové desky vetknuto do přilehlé svislé nosné konstrukce, 
podestová deska je spojena se stropem provázanou výztuží, která bude 
provedena dle statického výpočtu, který není součástí této PD. Výkres tvaru 
schodiště: viz příloha Složka D: Výkresová část: D.4.a – Strop nad 1NP. 
Schodiště je dvouramenné, šířka obou ramen je shodná - 1050 mm. V každém 
rameni je navrženo 10 pohodlných stupňů o výšce 150 mm a šířce 330 mm. 
Jako nášlapná vrstva schodiště budou použity laminátové lamely, skladba na 
mezipodestě a podestě (S6) je uvedena v příloze Složka C: Textová část: Výpis 
skladeb konstrukcí. 
Schodiště bude opatřeno ocelovým zábradlím výšky 1000 mm, jako výplň 
zábradlí bude 5 vodorovných ocelových prutů o průměru 12 mm. Zábradlí bude 
kotveno mechanickými kotvami dle doporučení výrobce. Madlo zábradlí bude 
dřevěné, ⌀ 50 mm, barvy olše. 
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- Zpevněné plochy 
Příjezdová a přístupová cesta budou zpevněny zámkovou dlažbou, stejně tak 
stání pro auto v těsné blízkosti domu i parkovací stání pro zákazníky kadeřnictví 
na pozemku investora. Na plochách, kde je počítáno s pojezdem osobních 
automobilů, bude užita zámková dlažba tl. 80 mm vhodná pro toto zatížení. 
V místech přístupové cesty, kde není s pojezdem automobilů uvažována, bude 
užita zámková dlažba tl. 60 mm. Spáry mezi jednotlivými prvky budou dle 
doporučení výrobce široké 3 – 5 milimetrů, vyplněné křemičitým pískem frakce 
0 – 2 mm. Podklad pro tyto dlažby je navržen v souladu s doporučeními výrobce 
betonové zámkové dlažby, přesné skladby (S7, S8) viz příloha Složka C: 
Textová část: Výpis skladeb konstrukcí. 
Za domem, v přímé návaznosti z obývacího pokoje, bude zpevněná plocha 
z velkoformátové betonové dlažby, ze stejného materiálu budou realizovány i 
schody pro pohodlný přístup do zahrady. Spáry mezi prvky budou dle 
doporučení výrobce široké 3 – 5, vyplněné křemičitým pískem frakce 0 – 2 mm. 
Skladba (S9) vrstev pod velkoformátovou betonovou dlažbou: viz příloha Složka 
C: Textová část: Výpis skladeb konstrukcí. 
 

- Konstrukce zastřešení 
Nad celým objektem je realizován stejný typ střechy, a to střecha plochá, 
jednoplášťová, nepochází, pultového tvaru. Sklon střešních rovin je 3 %. 
Spádová vrstva je tvořena z keramzit betonu o minimální tloušťce 50 mm, 
tepelnou izolaci tvoří 160 mm tlustá vrstva Isover EPS 100S, který bude 
k podkladu lepen polyuretanovým lepidlem doporučeným od výrobce. 
Hydroizolace bude tvořena souvrstvím asfaltových pásů. Skladba střešní 
konstrukce (S1): viz příloha Složka C: Textová část: Výpis skladeb konstrukcí. 
Odvodnění střechy je řešeno vyspárováním střechy do okapního žlabu 
z pozinkovaného plechu, odkud je dešťová voda svedena dále, do retenční 
nádrže o objemu 2591 l, odkud bude dále využívána k zalévání zahrady. 
 

- Omítky 
Omítky budou použity jako jednovrstvé ze směsi Porotherm Universal tl. 10 mm 
pro interiér a Porotherm TO tl. 15 mm pro exteriér. Na vnějším plášti bude 
fasáda částečně opatřena keramickým obkladem Holland Brick, barva 303 – 
Granada, na většině fasády však bude použita fasádní barva Baumit Nanopor 
Color s barevným pigmentem. 
 

- Obklady 
V některých místnostech (viz příloha Složka D: Výkresová část: D.3.a – 
Půdorys 1NP a D.3.b – Půdorys 2NP) jsou na stěnách realizovány keramické 
obklady. Jejich rozměry a umístění jsou patrné z již uvedených výkresů. Lepení 
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těchto obkladů designu dle výběru investora proběhne dle doporučení výrobce 
obkladů flexibilním lepidlem na obklady. 

 
- Izolace tepelné a akustické 

Základové konstrukce pod obvodovými stěnami budou zatepleny tepelnou 
izolací Isover EPS Perimetr tloušťky 100 mm, která bude k základovým 
konstrukcím lepena polyuretanovým lepidlem doporučeným výrobcem a po 
celém obvodu stavby bude chráněna nopovou folií o výšce nopku 8 mm. 
Věnce budou zatepleny 80 mm vrstvou Isover EPS 100S. 
Tepelnou izolaci střešního pláště tvoří 160 mm tlustá vrstva Isover EPS 100S, 
celoplošně lepená k podkladu polyuretanovým lepidlem doporučeným od 
výrobce. 
V podlahových konstrukcích v 1NP bude použito 80 mm tepelné izolace Isover 
EPS 100S, tyto konstrukce vyhoví na požadovaný součinitel prostupu tepla 
UN,20, viz příloha E: Výpočtová část. Ve 2NP bude ve skladbách podlah použita 
50 mm vrstva Isover EPS Rigifloor 4000, čímž budou splněny požadavky na 
vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost dle ČSN 73 0532. 
Obvodové stěny zatepleny nebudou, i bez zateplení splňují požadavek na 
doporučený součinitel prostupu tepla daný normou ČSN 73 0540. 
 

- Výplně otvorů 
Jako výplně otvorů budou použita dřevěná eurookna, profil IV78 s izolačním 
trojsklem, součinitel prostupu trojskla Ug = 0,7 W.m-2.K-1. Tloušťka skel je 4 
mm, 12 mm mezera mezi skly bude vyplněna argonem. Hodnota součinitele 
prostupu tepla celým oknem Uw = 0,93 W.m-2.K-1. Konkrétní rozměry, 
otevíravost a počet oken viz příloha C: Textová část: Výpis výrobků. Barva 
všech oken je kaštan. 
Vstupní dveře budou též dřevěné, jednokřídlové, s proskleným pruhem, 
s bezpečnostním kováním. Barva vstupních dveří je kaštan. Konkrétní rozměry a 
specifikace viz příloha C: Textová část: Výpis výrobků. 
Na terasu jsou navrženy dvoukřídlové balkonové dveře s dřevěným rámem IV 
78, barvy kaštan. Použita budou izolační trojskla o hodnotě Ug = 0,7 W.m-2.K-1. 
Hodnota součinitele prostupu tepla celými dveřmi bude U = 1,1 W.m-2.K-1. 
V interiéru jsou použity dřevěné obložkové dveře. Jejich rozměry, prosklenost či 
plnost dveří a počty viz příloha C: Textová část: Výpis výrobků. Barva všech 
dveří užitých v interiéru je olše. 
 

- Podlahy 
Všechny podlahy jsou navržené jako těžké plovoucí, u stěn budou provedeny 
dilatační pásky z minerální izolace Mirelon, překrytí bude provedeno okrajovou 
lištou, případně soklem. Na rozhraní mezi jednotlivými typy podlah budou 
použity hliníkové přechodové lišty. 
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Ve většině prostorů budou jako nášlapná vrstva podlah použity laminátové 
lamely tl. 8mm, pod nimi bude provedena 2 mm vrstva z minerální izolace 
Mirelon. V koupelnách, na WC a v kadeřnictví bude podlaha z keramické 
dlažby, barva, design a tvar bude dle přání investora. Keramická dlažba bude 
lepena flexibilním lepidlem doporučeným výrobcem dlažby. 
Užití konkrétní nášlapné vrstvy podlahy v mísnostech: viz příloha Složka D: 
Výkresová část: D.3.a – Půdorys 1NP a D.3.b – Půdorys 2NP. 
Podlahy, tvořící konstrukce obálky budovy, vyhoví na požadovaný součinitel 
prostupu tepla UN,20, viz příloha E: Výpočtová část. 
Skladba všech podlah: viz příloha Složka C: Textová část: Výpis skladeb 
konstrukcí, jedná se o skladby S2 až S6. 
 

- Podhledy 
Podhledy v objektu nejsou realizovány. 
 

- Nátěry 
Veškeré konstrukce v objektu, které to vyžadují, budou natřeny ochranným 
nátěrem doporučeným výrobcem. 
 

- Malby 
Vnitřní omítky a sádrokartonové konstrukce budou opatřeny kvalitní disperzní 
barvou, a to buď bílou a nebo barevnou, což záleží na rozhodnutí investroa. 
V místnostech s mokrým provozem budou provedeny malby vhodné do vlhkého 
prostředí. 
 

- Tesařské práce 
V objektu nejsou žádné tesařské práce navrhovány. 
 

- Zámečnické práce 
Zámečnické práce spočívají ve vytvoření ocelového zábradlí. Toto zábradlí bude 
výšky 1000 mm, jako výplň bude sloužit 5 ocelových prutů o průměru 12 mm. 
Zábradlí bude do konstrukce schodiště kotveno mechanickými kotvami dle 
doporučení výrobce. Zábradlí bude osazeno dřevěném madlem o ⌀ 50 mm, 
madlo bude barvy olše. 
 

- Truhlářské práce 
Truhlářské práce v objektu spočívají v osazení dřevěných zárubní, dveří, a oken. 
Všechny dveře a okna jsou navržená jako dřevěná, i s kováním, dveře jsou 
navržené jako obložkové, bezprahové. Konkrétní specifikace viz příloha Složka 
C: Textová část: Výpis výrobků. 
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- Klempířské práce 
Klempířské prvky sestávají z oplechování prostupů střešní konstrukcí, parapetů 
okenních otvorů a systému odvodu dešťových vod, všechny tyto prvky budou 
zhotoveny z pozinkovaného plechu tl. 0,6 a 0,75 mm. Barva všech použitých 
klempířských prvků bude tmavě hnědá. 
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3. ZÁVĚR 

V rámci této bakalářské práce byla vytvořena projektová dokumentace samostatně 
stojícího rodinného domu s provozovnou v městyse Pozořice. 

Dům byl navržen jako nepodsklepený, nad částí je realizováno i 2.NP. 
Jako hlavní stavební materiál byly použity prvky systému Porotherm, a to jak pro 

nosné i nenosné svislé konstrukce, tak i pro vodorovné nosné konstrukce. Střecha nad 
objektem byla navržena jako plochá, nepochází, pultového tvaru, se sklonem 3 %. 

Parkování bylo pro majitele objektu a pro zákazníky vyřešeno odděleně. Majitelé 
domů mají kryté parkovací stání v těsném sousedství domu, pro zákazníky kadeřnictví 
je vytvořena zpevněná parkovací plocha na pozemku. 

Objekt je navržený v souladu s podmínkami, které kladou platné technické normy, 
a splňuje veškeré související vyhlášky. 

Byla vypracována i seminární práci na téma Nášlapné vrstvy podlah, viz příloha 
Složka F: Seminární práce. 



35 

 

4. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

Zákony a vyhlášky: 
- Zákon č. 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
- Vyh. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  
- Vyhl.a č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území  
- Vyhl. č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov 
- Vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb  
- Vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
- Vyhl. č. 269/2009 sb. O obecných požadavcích na využívání území  

 
 
ČSN: 
- ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 
- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
- ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
- ČSN 73 0540 – 1,2,3,4 – Tepelná ochrana budov 
- ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení 
- ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí 
- ČSN 73 4201 – Navrhování komínů a kouřovodů 
- ČSN 73 0532 – Akustika - ochrana proti hluku v budově 
- ČSN EN 1443 – Komíny – všeobecné požadavky 
- ČSN 73 4301 – Obytné budovy 
 
Webové stránky: 
- www.wienergerger.cz 
- www.dektrade.cz 
- www.tzb-info.cz 
- www.isover.cz 
- www.schiedel.cz 
- www.cuzk.cz 
- www.cadforum.cz 
- www.siko.cz 
- www.baumit.cz 
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5. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

RD – rodinný dům 
PD – projektová dokumentace 
Kce - konstrukce 
NP – nadzemní podlaží 
k.ú. – katastrální území 
p.č. – parcelní číslo 
PO – požární ochrana 
PÚ – požární úsek 
P.B.Ř. – požárně bezpečnostní řešení 
PT – původní terén 
UT – upravený terén 
RN – retenční nádrž 
RŠ – revizní šachta 
VŠ – vodoměrná šachta 
HUP – hlavní uzávěr plynu 
PUR – polyuretan 
ŽB – železobeton 
TI – tepelná izolace 
HI – hydroizolace 
EPS – expandovaný polystyren 
PTH – Porotherm 
P + D – pero a drážka 
MVC – malta vápenocementová 
Vyhl. – vyhláška 
UN,20 – normová hodnota součinitele prostupu tepla 
Ug – součinitel prostupu tepla sklem 
Uw – součinitel prostupu tepla oknem 
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