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Abstrakt 

 
Tématem bakalářské práce je projekt rodinného domu s kadeřnictvím pro podnikatelskou činnost. 

Projektovaný objekt by se měl nacházet v obci Jemnice v ulici ,,Na Předlískách“. Jedná se o 

dvoupatrový dům s částečným podsklepením a připojenou garáží pro 2 auta,  stojící na mírně svažitém 

pozemku. Dům je postaven z cihelných bloků POROTHERM. Stropy domu jsou vytvořeny ze 

skládaných  stropů Miako. Příčky jsou kombinací ze zděných příčkovek POROTHERM a 

sádrokartonových příček KNAUF. Střecha je plochá jednoplášťová pokryta povlakovou krytinou 

Fatrafol. 
  

Klíčová slova 

 
Rodinný dům, dvoupatrový dům, suterén, svažitý pozemek, garáž, cihelný blok, zastropení, příčky, 

sádrokarton, střecha, jednoplášt, … 

  

  

  

Abstract 

 
The theme of this bachelor´s thesis is a project of the house with hairdressing salon for business 

activities. The projected building should be located in the village Jemnice in the street ,, Na Předlískách 

It is a two-storey house with partial basement and attached garage for 2 cars, which is situated on midly 

sloping land. The house is built of brick blocks POROTHERM. The ceilings of the house are made out 

of fundamentals roofs Miako. The partitions are combination of brick systems POROTHERM and 

Knauf plasterboard partitions. The roof is flat single-coated Fatrafol folie. 
  

Keywords 
 
 house, two storey, basement, sloping land, garage, brick block, roof(ceiling), partitions, plasterboard, 

top, sigle-coated, roofs, Fatrafol… 
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A Průvodní zpráva 
 

   A.1 Identifikační údaje 

   
    A.1.1 Údaje o stavbě 
   a) název stavby:  Rodinný dům s provozovnou (kadeřnický salon) 

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

         čísla pozemků):  Jemnice , Na Předlískách, K.uzemi Jemnice,  p.č.p. 1147/25,  

 

   c) předmět dokumentace: Technická zpráva k výstavbě rodinného domu s provozovnou. 

   A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
   a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba):   

   Václav Vyhnálek, 12.5.1992 ,  Jemnice,  Červenomlýnská 439,  psč.: 67531 Jemnice  

 

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

         podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 

   c)  obchodní  firma  nebo  název,  IČ,  bylo-li přiděleno, adresa sídla 

        (právnická osoba). 

   A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
   a)  jméno,  příjmení,  obchodní  firma,  IČ,  bylo-li  přiděleno, místo 

        podnikání  (fyzická  osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, 

        IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba):   Václav Vyhnálek , student VUT 

   b)  jméno  a  příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je 

        zapsán  v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů 

        nebo  Českou  komorou  autorizovaných  inženýrů  a  techniků činných ve 

        výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace:  

                                                                                                          Václav Vyhnálek, student VUT 

   c)  jména  a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně 

        čísla,  pod  kterým  jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 

        Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 

        techniků   činných   ve   výstavbě,   s  vyznačeným  oborem,  popřípadě 

        specializací jejich autorizace. 

              Václav Vyhnálek, student VUT 

   A.2 Seznam vstupních podkladů: 
                                                                                                 Situace, výkres inženýrských sítí. 

   A.3 Údaje o území 
Objekt se nachází na místní stavební parcele č. 1147/25. V současné době je pozemek užíván jako 

travní plocha.. Na severo-východní straně pozemku se nachází příjezdová cesta, kde jsou vedeny 

veškeré stávající inženýrské sítě, do kterých se objekt napojí pomocí nových přípojek. Hranice 

stavebního pozemku jsou zakresleny v koordinační situaci. Objekt se nachází v mírně svažitém území. 

Přibližný sklon terénu je 3° - 4,5° směrem od jihu k severu. 

    



a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území:  

   Zastavěné území 169,84   m
2
, Nezastavěné území: 865,76 m

2
 

  b) dosavadní využití a zastavěnost území: V současné době je pozemek užíván jako travní 

plocha. Území je určené podle územního plánu pro výstavbu rodinného domu. 

   c)  údaje  o ochraně území podle jiných právních předpisů^1) (památková 

        rezervace,  památková  zóna,  zvláště  chráněné  území, záplavové území 
        apod.): Objekt se nenachází v poddolovaném ani památkovém území, není nijak chráněno. 

d) údaje o odtokových poměrech:  Objekt se bude napojovat pomocí přípojek na stávající 

dešťové a splaškové kanalizační potrubí. Veškeré inženýrské sítě potřebné pro objekt jsou 

vedeny pod silniční komunikací, kde budou připojeny i přípojky (kanalizace, plynu, vody, 

elektrické energie) 

   e)  údaje  o  souladu  s  územně  plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 

      územního plánování:  
Stavba je plně v souladu s platnou dokumentací včetně závazné části Územního plánu obce 

Jemnice  (schválený v lednu 2014). Jedná se o stavební parcelu určenou pro občanskou stavbu. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  

      Navržená stavba splňuje ustanovení: Vyhl. Č. 398/2009 o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zákon Č. 183/2006 o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) , vyhl. Č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby, 

vyhl. Č. 269/2009o obecných požadavcích na využívání území (501/2006), vyhl. Č. 499/2006 o 

dokumentaci staveb, dále pak následně veškerých souvisejících předpisů majících vztah k 

předmětné stavbě. 

  g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:  
    JMP a.s. Brno, OSPM MS Znojmo:  

- velikost skříně na plynoměr 500/500/300 mm  

 

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha:  

- před započetím prací provést vytýčení metalické sítě Rmts Třebíč odpovědným pracovníkem O2  

- upozornit provádějící firmu na pracovní podmínky při provádění prací v pásmu 1,50 m kolem 

vedení O2  

- přesnou polohu sítě ověřit sondou, vytýčení s přesností +- 30 cm  

- při zjištění rozporu mezi podklady od O2 a skutečností zastavit práce a informovat O2  

 

Vodárenská , a.s. Brno, divize Třebíč – z provozních důvodů napojit objekt na vodovod  

DN 110 samostatnou vodovodní přípojkou, která bude přecházet přes komunikaci.  

Kanalizační přípojkou napojit objekt na veřejnou kanalizaci.  

E.ON-připojení provést dle podmínek E.ON  

 

JMP Jihomoravská plynárenská-při výstavbě přípojek inženýrských sítí k novostavbě dojde k 

souběhu a křížení podzemního zařízení.    

h) seznam výjimek a úlevových řešení:  Nebyl sestaven seznam výjimek, ani úlevových řešení. 

 i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: Nebyl sestaven seznam souvisejících, ani 

podmiňujících investic. 

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

        nemovitostí): Dotčený pozemek je parcela č. 1147/25. Okolní pozemky nebudou dotčeny. 

   A.4 Údaje o stavbě 

   a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: Jedná se o novou stavbu. 

   b) účel užívání stavby: Dům bude sloužit jako rodinný dům s kadeřnickým salonkem.. 

   c) trvalá nebo dočasná stavba: Trvalá stavba. 

    



 

   d)  údaje  o ochraně stavby podle jiných právních předpisů^1) (kulturní 

         památka apod.): Stavba není nijak chráněna. 

   e)  údaje  o  dodržení  technických  požadavků  na  stavby  a  obecných 

         technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

               Není  vyžadováno bezbariérové užívání. 

   f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

        z jiných právních předpisů^2):  Všechny požadavky dotčených orgánů budou splněny. 

   g) seznam výjimek a úlevových řešení:  Není sestaven seznam výjimek a úlevových řešení. 

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

   užitná  plocha,  počet  funkčních  jednotek  a  jejich velikosti, počet 

      uživatelů / pracovníků apod.):  
- zastavěná plocha:    169,84m2 

 - užitná plocha:  - 1.SP    50,76 m2 

    -1. NP  196,81 m2 

    -2. NP  165,00 m2 

 -počet funkčních jednotek:  2 (RD a provozovna) 

 -velikost funkčních jednotek:          RD-58,07 m2, Prov.-247,16 m2 

 -počet uživatelů RD:    5 

 -počet pracovníků provozovny:  1 

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

        hospodaření  s  dešťovou  vodou,  celkové  produkované množství a druhy 

        odpadů a emisí apod.):   

- spotřeba el. energie:   x 

- spotřeba vody:    x 

- dešťová voda bude svedena do dešťové kanalizace, běžné odpady budou svedeny do    

odpadní, splašky do splaškové kanalizace.  

- nebudou produkovány odpady a emise na nichž se vztahují zvláštní předpisy. Mezi 

produkované odpady patří komunální, jeho odvoz je zajištěn v rámci celé obce. 

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

       členění na etapy):   
- stavba bude postavena během   14  měsíců. 

- etapy:  zemní práce, základy, zdění, stropní konstrukce, plochá střecha, příčky, omítky, 

podlahy. 

   k) orientační náklady stavby:  
- celkové náklady na výstavbu stavby jsou odhadovány na 7 600 000,- Kč. 

 

   A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:  
 1.1. SO 01 Rodinný dům - 1.SP - skladovací prostory  

- 1.NP - obytné místnosti 
               - ostatní místnosti 
      - provozovna 

- 2.NP - obytné místnosti 
 - ostatní místnosti 

 
 1.2. SO 02 Přípojky a komunální odpad 



Závěr  
- Navrhovaný objekt je navržen v souladu se zadáním a s platnými českými normami 

a vyhláškami. A to výkresová část i textová výpočtová a posudková část. Je 

zpracováno v příslušném rozsahu a provedení. 

 



 

 Seznam použitých zdrojů  

Zákony, vyhlášky, nařízení vlády:  

Zákon č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon  

Zákon č. 185/2001 Sb. – O odpadech  

Zákon č. 258/2000 Sb. – O ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů  

Zákon č. 92/2004 Sb. – O posuzování vlivů na živ. prostředí a o změně některých 

souv. zákonů  

Vyhláška č. 268/2009 Sb. – O technických požadavcích na stavby  

Vyhláška č. 499/2006 Sb. – O dokumentaci staveb  

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

Vyhláška č. 307/2002 Sb. – O radiační ochraně  

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

Vyhláška č. 246/2001 Sb. – O požární prevenci  

Nařízení vlády č. 362/2006 Sb. – O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. – O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací  

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích  

Normy:  

ČSN 73 4301- Obytné budovy  

ČSN 73 0540- Tepelná ochrana budov  

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

ČSN 72 0802- Požární bezpečnost staveb- Nevýrobní objekty  

ČSN 72 0810- Požární bezpečnost staveb- Společná ustanovení  



ČSN 72 0873- Požární bezpečnost staveb- Zásobování požární vodou  

ČSN 73 0532- Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností  

stavebních prvků - Požadavky  

ČSN 01 3420- Výkresy pozemních staveb- Kreslení výkresů stavební části  

ČSN 73 0580- Denní osvětlení budov  

ČSN 73 1001- Zakládání staveb- Základová půda pod plošnými základy  

ČSN 73 4201- Komíny a kouřovody- Navrhování, provádění a připojování spotřebičů  

ČSN 73 0601- Ochrana stav eb proti radonu z podloží  

Webové stránky:  

http://www.wienerberger.cz/  

http://www.tondach.cz/  

http://www.isover.cz/  

http://www.tzb-info.cz/  

http://www.schiedel.cz/  

http://www.ravak.cz/  

http://www.knauf.cz/  

http://www.weber.cz/  

http://www.protherm.cz/  

http://www.thermona.cz/  

http://www.klinkercentrum.cz/ 



SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ  
 

- ČSN - Česká státní norma  

- m.n.m (bpv) - Metrů nad mořem (balt po  

vyrovnání)  

- PTH - Porotherm 

- MVC - Malta vápenocementová  

- NP - Nadzemní podlaží  

- SP - Suteréní podlaží  

- K-CE - Konstrukce  

- TI  - Tepelná izolace  

- HI  - Hydroizolace  

- PE  - Polyethylen  

- EPS  - Extrudovaný polystyren  

- tl.  - Tloušťka  

- Ø  - Průměr prvku  

- ʎ  - Součinitel tepelné vodivosti  

- P+D  - Pero + drážka(druh vazby mezi    

cih.bloky)  

- ŽB  - Železobeton  

 

- VŠKP - Vysokoškolská kvalifikační práce 

- TL  - Tloušťka  

- Č.  - Číslo 

- B  - Šířka  

- H    - Výška  

- L  - Délka 

- ČP.  - Číslo popisné  

- KÚ  - Katastrální území 

- P.Ú  - Požární úsek 

- PP  - Podzemní podlaží  

- NP  - Nadzemní podlaží  

- PBŘ  - Požárně bezpečnostní řešení 


