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Abstrakt 
 
 Bakalářská práce se zabývá novostavbou rodinného domu ve Zruči nad Sázavou. 
V rodinném domě je řešena projekční kancelář pro majitele domu s parkovacím stáním. 
Výškové uspořádání je přizpůsobené niveletě pozemku, objekt je tedy ve svahu. Jedná 
se o dvoupodlažní, jednogenerační rodinný dům pro 4 až 5 osob s garáží pro dva osobní 
automobily. Půdorysný tvar je mnohoúhelník.  
 Konstrukční systém zděný z cihel Porotherm, stropní konstrukce z panelů 
Spiroll. Základové konstrukce z prostého betonu. Střecha plochá jednoplášťová.            
K objektu je připojena konstrukce zimní zahrady. 
 Projekt byl zpracován pomocí počítačového programu ArchiCAD. 
  
Klí čová slova 
 

Rodinný dům, projekční kancelář, dvoupodlažní, plochá střecha, ve svahu, terasa, zimní 
zahrada 
 

  
Abstract 
 
 This thesis deals with a new family house in Zruc nad Sazavou. The family 
house is designed for owners of the design office building with parking. Height position 
of the house is adapted to vertical alignment of the ground, the object is in slope. It is a 
two-story, single-family house for 4-5 persons with garage for two cars. Plan shape is a 
polygon. 
 The structural system of brick Porotherm bricks, ceiling structures of the panels 
Spiroll. Foundation strips are made from plain concrete. Flat roof single casing. The 
property is connected to the construction of winter garden. 
 The project was processed by a computer program ArchiCAD. 
 
Keywords 
 
Family house,  design office, two-story, flat roof, in slope, terrace, winter garden 
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Úvod 

 Bakalářská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace v rozsahu 

dokumentace pro provedení stavby pro Rodinný dům ve Zruči nad Sázavou ve 

Středočeském kraji. Stavba se bude realizovat ve městě Zruč nad Sázavou, v ulici        

Ke Brodu, parcelní číslo 616/13. Pozemek se nachází v zastavěném území v jižní části 

města. Pozemek je ve svahu na jihozápadní stranu. Objekt má vhodné architektonické 

řešení, které svým vzhledem nebude mít negativní dopad na okolní zástavbu rodinných 

domů.  

 Stavba je navrhována s projekční kanceláří, která bude sloužit pro majitele 

domu, jako dvoupodlažní, jednogenerační pro 4 až 5 osob s dispozičním řešením 5+kk. 

Půdorysný tvar je mnohoúhelník, zastavěná plocha je 253,27 m2 a výměra pozemku je 1 

998,53 m2. Dům je dispozičně řešený s prostorem pro bydlení, relaxaci    a práci. V 

objektu řešena garáž pro parkování dvou osobních automobilů a parkovací stání s 

dvěma místy pro projekční kancelář. 

 Práce je řešena několika přílohami, kterými jsou studijní a přípravné práce, 

situační výkresy, výkresová dokumentace architektonicko - stavebního řešení, stavebně 

konstrukčního řešení, požárně bezpečnostního řešení a řešení po stránce stavební 

fyziky. V práci jsou skladby konstrukcí, výpisy prvků, výpočty základových konstrukcí, 

schodiště a návrh železobetonových prvků. 

 

 
 



 
 

 

 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

RODINNÝ DŮM VE ZRUČI NAD SÁZAVOU 
FAMILY HOUSE, ZRUČ NAD SÁZAVOU 
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A.1 Identifika ční údaje  

A.1.1 Údaje o stavbě  
a) Název stavby:  Rodinný dům ve Zruči nad Sázavou 

b) Místo stavby:  Ke Brodu 

    Zruč nad Sázavou 285 22 

    k. ú. Zruč nad Sázavou 

    p. č. 616/13 

c) Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provedení stavby  

  

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) Fyzická osoba:  Josef Novák 

    U Sokolovny 1690  

    Humpolec 396 01 

  

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
a) Projektant:   Jiří Dvořák 

    Vraždovy Lhotice 44 

    Dolní Kralovice 257 68 

    Projektovou dokumentaci zpracoval student Vysokého  

    učení technického v Brně, obor Navrhování pozemních  

    staveb jako svou bakalářskou práci. 

b) Kontroloval:   Ing. Dáša Sukopová 

 

      

A.2 Seznam vstupních podkladů  

 Projekt byl vypracován na základě požadavků zadavatele jako bakalářské práce,  

vizuální prohlídky stavební parcely, limitů daných  platným územním plánem Zruče nad 

Sázavou, platných vyhlášek a norem používaných ve stavební výrobě  a projektové 

činnosti, katastrální mapy dané lokality. 

 

 

A.3 Údaje o území  

a) rozsah řešeného území, 

 Rozsah řešeného území je dán pozemkem č. 616/13. Pozemek se nachází na 

křížení ulic Ke Brodu a Jabloňová v katastrálním území města Zruč nad Sázavou. 
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Správní území se nachází v Kutnohorském okrese ve Středočeském kraji. Rodinný dům 

má 1S a 1NP, zastavěná plocha 253,27 m2, na pozemku o výměře 1998,53 m2. 

 

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

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),  

 Objekt se nenachází v žádném chráněném území. Území nepotřebuje jiné právní 

předpisy.   

 

c) údaje o odtokových poměrech,  

 Stavební pozemek je svažitý směrem od severu na jih a v současné době není 

zastavěn. Dešťové vody dopadající na nezpevněnou plochu budou vsakovány do země. 

Dešťové vody dopadající na zpevněné plochy budou odvedeny mimo ně pomocí 

spádové úpravy. Sítě veřejné infrastruktury jsou provedeny v ploše stávající 

komunikace. Napojení vodovodu bude provedeno pomocí přípojky k místnímu 

vodovodnímu řádu. Kanalizace je oddílná. Splašková kanalizace bude odvedena do 

kanalizačního řadu pomocí kanalizační přípojky.  Dešťová kanalizace bude odvedena 

do vsakovací jímky a odtud do dešťového veřejného řadu.  

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací,  

 Pro lokalitu výstavby  řešeného objektu platí územní plán Zruče nad Sázavou . 

Tento návrh je v souladu s platnou územní  plánovací dokumentací. Pozemek je 

vymezen jako plocha pro bydlení. 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím, 

  Byla vydána žádost o územní rozhodnutí a všechny podmínky jsou splněny    

dle požadavků orgánů a platné vyhlášky 501/2006 Sb. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

 Na parcele jsou dodrženy všechny obecné požadavky na využití území dle platné 

vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,  

Projektová dokumentace splňuje všechny požadavky dotčených orgánů, které v době 

zpracování projektové dokumentace byly známy. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení,  

 Stavba nemá výjimky ani úlevová řešení. 
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i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

 Žádna věcná břemena se k tomuto pozemku nevztahují. 

 

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

nemovitostí),  

 Podél pozemku vedou stávající místní komunikace (616/16, 623/3). Sítě veřejné 

infrastruktury jsou provedeny v ploše stávající komunikace (vodovodní řád, kanalizační 

řád, plynovod, vedení nízkého napětí). Napojení vodovodu bude provedeno pomocí 

přípojky k místnímu vodovodnímu řádu. Napojení elektrické energie bude pomocí 

zemního kabelu NN. Dešťová kanalizace bude napojena na jímku uloženou v zemi na 

pozemku investora. Splašková voda bude svedena do splaškové kanalizace, která bude 

napojena na místní splaškovou kanalizaci pomocí kanalizační přípojky.  

 

A.4 Údaje o stavbě  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,   

 Nová stavba rodinného domu se zastavěnou plochou 253,27 m2.     

 

b) účel užívání stavby, 

 Jedná se o stavbu pro bydlení s provozovnou (projekční kanceláří) dle platné 

vyhlášky č. 501/2006 Sb. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba,  

 Jedná se o trvalou stavbu. 

 

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

apod.), 

 Dle právních předpisů stavba nepodléhá žádné ochraně. Nejedná se o kulturní 

památku apod. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,  

 Návrh řešení dodržuje obecné technické požadavky na výstavbu. Stavba je 

řešena v souladu s platnou vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích na výstavbu. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s normami, 

stavebním zákonem a prováděcími vyhláškami co do rozsahu, tak do technické úrovně 

odpovídající danému stupni projektové dokumentace. Stavba není pro bezbariérové 

užívání.  
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 2),  

 Byly splněny všechny požadavky dotčených orgánů, které v době zpracování 

projektové dokumentace byly známy.   

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení,  

 Pro výstavbu rodinného domu nejsou potřeba žádné výjimky, ani úlevová řešení. 

 

h) navrhované kapacity stavby,   

– Výměra pozemku     1 998,53 m2  

– Zastavěná plocha objektu  253,27 m2     

– Zpevněné plochy     122,21 m2 

– Okapový chodníček   26,00 m2 

– Travnaté plochy     1 538,11 m2 

– Obestavěný prostor    1 873,26 m3  

– Návrhová kapacita   Rodinný dům 4+1 (obývací pokoj se stolováním, 

kuchyň, 2 dětské pokoje, 1 ložnice s koupelnou, 2 samostatné koupelny, 2 samostatné 

WC, posilovna, wellness, zimní zahrada, technická místnost, 2 sklady, šatna, garáž) s 

projekční kanceláří (kancelář, pracovna, 1 samostatné WC), která bude sloužit majiteli 

domu. 

 

i) základní bilance stavby, 

– Spotřeba vody: budova je napojena na veřejné vodovodní potrubí pitné vody. 

– Dešťové vody: budou svedeny do vsakovací jímky a odtud veřejné dešťové 

kanalizace. 

– Splaškové vody: budou odvedeny do veřejné splaškové kanalizace. 

– Komunální odpad: na pozemku je místo pro umístění popelnice, odpad bude odvážen 

a likvidován odbornou firmou na komunální odpad. 

– Průkaz energetické náročnosti budovy: jedná se o novostavbu, bude zhotoven průkaz 

energetické náročnosti. Viz tepelně technická zpráva - příloha P1.  

 

j) základní předpoklady výstavby,   

Předpokládaný termín zahájení stavby : 04/2016 

Předpokládaný termín dokončení stavby : 11/2017       

Postup výstavby: 

– zemní práce a přípojky inženýrských sítí 

– hrubá spodní stavba 
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– hrubá vrchní stavba  

– práce vnitřní a dokončovací 

 

k) orientační náklady stavby,  

– Objem obestavěného prostoru – 1 873,26 m3 

– Částka za m3 – 5 200 Kč 

– Orientační náklady – 9 740 000 Kč s DPH 

 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení  
Stavba je členěna na tyto stavební a inženýrské objekty:  

 SO 01 – Novostavba rodinného domu  

 SO 02 – Venkovní vedení vodovodu  

 SO 03a – Venkovní vedení splaškové kanalizace 

 SO 03b – Venkovní vedení dešťové kanalizace 

 SO 04 – Venkovní vedení elektro 

 SO 05 – Venkovní vedení plynovodu 

 SO 06 – Vsakovací štěrková jímka 5x4x2 m umístěna 1 m pod upraveným  

 terénem  

 SO 07 – opěrná zeď  

 SO 08 – vchod do RD  

 SO 09 – vjezd do RD  

 SO 10 - Parkovací stání pro projekční kancelář 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

RODINNÝ DŮM VE ZRUČI NAD SÁZAVOU 
FAMILY HOUSE, ZRUČ NAD SÁZAVOU 
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B.1 Popis území stavby  

a) Charakteristika stavebního pozemku,  

 Pozemek je charakterizován jako stavební parcela s p. č. 616/13. Pozemek se 

nachází v zastavěné části na jižním okraji města Zruč nad Sázavou. Je vedený v zóně 

pro bydlení podle urbanistického plánu města. V okolí jsou vystaveny rodinné domy. 

Pozemek je ve vlastnictví Josefa Nováka. Sklon terénu je svažitý od severu k jihu. 

Tento sklon nemá vliv na zařízení staveniště . Hlavní přístup na pozemek je z přilehlé 

ulice Ke Brodu. Na ploše staveniště se nenachází vzrostlé stromy ani drobná zeleň.  

Stavební pozemek je kompletně připravený pro zahájení stavebních prací. Jako 

staveniště budou po dobu výstavby využívána řešená parcela v majetku investora, jejíž 

kapacita je dostatečná. Stavba bude zásobována vstupními médii ze stávajících přípojek 

k parcele (voda, elektro). Z dvou stran pozemku vedou veřejné komunikace – ulice Ke 

Brodu, Jabloňová. 

Sousedící parcely: 

– Parcela č. 616/11: Gruber Václav a Gruberová Alena, Jabloňová 860, Zruč nad 

Sázavou 285 22 

– Parcely č. 626/1, 626/2, 627: SJM Závorka Josef a Závorková Iveta, Nádražní 1091, 

Zruč nad Sázavou 285 22 
 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů, 

 Na pozemku nebyly provedeny žádné průzkumy. Jedná se pouze o projekt 

týkající se bakalářské práce. Ve skutečnosti by byl proveden radonový průzkum            

a zaměření stávajícího stavu stavebního pozemku. 

 

c) stávající ochranná a bezpečností pásma,  

 Stavba se nebude stavět v ochranném pásmu ani bezpečnostním pásmu. Neřeší 

se tato opatření.   

 

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

 Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.   

 

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

poměry v území, 

  V této lokalitě se nenachází stavby typu rodinných domů, nově vzniklý objekt 

nebude mít negativní dopad. Realizací stavby se neovlivní okolní stavby ani pozemky, 

vše bude realizováno na vlastním pozemku. Okolní stavby budou chráněny jen 

dodržováním pracovní doby a řádným očištěním dopravních prostředků při výjezdu ze 
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staveniště na veřejnou komunikaci. Dešťové vody dopadající na nezpevněnou plochu 

budou vsakovány do země. Dešťové vody dopadající na zpevněné plochy budou 

odvedeny mimo ně pomocí spádové úpravy. Dešťové vody dopadající na střechu           

a terasu budou odvedeny do vsakovací jímky a následně do veřejné dešťové kanalizace.  

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  

 Na ploše staveniště se nenachází vzrostlé stromy ani drobná zeleň, které by byli 

určeny ke kácení. Zároveň se zde nenachází žádné stavby, které by byly určeny             

k demolici.   

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa, 

 Pozemek je veden v katastru nemovitostí jako stavební parcela, tudíž                  

v souvislosti se stavbou nejsou potřebné zábory ani ze zemědělského půdního fondu ani 

ve funkci lesa.  

 

h) územně technické podmínky,  

 V současné době jsou veškeré přípojky inženýrských sítí již provedeny               

a zakončeny na hranici pozemku investora. V případě plynovodní a elektrické přípojky 

jsou v již vybudovány pilíře na hranici pozemku. Jedná se zejména o přípojky:  

vodovod, plynovod, elektrická energie, splašková kanalizace a dešťová kanalizace. 

Provede se dopravní napojení na místní komunikaci. 

 Objekt bude napojen na tyto stávající přípojky, jejichž polohy a zakončení 

zůstávají beze změny. Plánovanými stavebními pracemi nebudou dotčeny žádné 

stávající  řady sítí v ulici před objektem. Nebudou zřizovány žádné nové přípojky. 

Provoz stavby neovlivní stávající dopravní systém v okolí objektu, pouze při navážení 

materiálu na stavbu může po dobu vykládání dojít k částečnému omezení provozu.  

 

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

 Stavba není omezena podmiňujícími investicemi a není podmíněna žádnými 

časovými vazbami. Přívod jednotlivých médií na stavbu bude zajištěn ze stávajících 

přípojek v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací. Nebudou zřizovány 

žádné nové přípojky. Řešení jednotlivých profesních částí je uvedeno dále                     

v samostatných oddílech dokumentace. Technické zabezpečení stavby (krátkodobé 

skladování materiálů) bude využívat plochy v majetku investora, jejichž kapacita je 

dostatečná.  
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B.2 Celkový popis stavby  

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  
 Jedná se o novostavbu dvoupodlažního, jednogeneračního, rodinného domu      

ve svahu. Objekt je vyzděný z bloků Porotherm, založený na základových pasech           

a patkách z prostého betonu. Stropní konstrukce je z panelů Spiroll. Střecha je plochá 

jednoplášťová. Objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. 

Celková zastavěná plocha je 252,27 m2.  

 Účelem je vybudovat na pozemku rodinný dům 4+1 (obývací pokoj se 

stolováním, kuchyň, 2 dětské pokoje, 1 ložnice s koupelnou, 2 samostatné koupelny,      

2 samostatné WC, posilovna, wellness, zimní zahrada, technická místnost, 2 sklady, 

šatna, garáž) s projekční kanceláří (kancelář, pracovna, 1 samostatné WC), která bude 

sloužit majiteli domu. 

  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
 Architektura domu je založena především na začlenění do okolní zástavby. 

Objekt je navržen tak, aby splňoval podmínky územního plánu.   

 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení,  

 Celá oblast je územním plánem charakterizována jako zastavitelné území pro 

individuální bydlení v rodinných domech. Na parcele bude dům umístěn tak, aby byly 

dodrženy povinné odstupy od hranic pozemku a sousedních objektů – viz výkres C.1 

koordinační situace. Součástí prvního nadzemního podlaží je i dvojgaráž, které je 

napojena na veřejnou komunikaci. Samotný dům bude na pozemku umístěn tak, aby 

bylo možné využít co nejvíce tepelných zisk ze slunce. To znamená, že ve všech 

obytných místnostech budou okna převážně na jižní stranu. 

 

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

řešení,  

 Jedná se o dvoupodlažní částečně podsklepený rodinný dům s dvojgaráží. 

Rodinný dům s projektovou kanceláří, který je určen pro 4-5 člennou rodinu. Má tvar 

mnohoúhelníku. Hlavní vchod a vjezd do objektu je orientován na jihovýchod. Zde se 

také nachází hl. příjezdová komunikace a vjezd do dvojgaráže. Střecha je plochá 

jednoplášťová. Výška atiky je 3,850 m. Dům bude mít bílou fasádu. Všechny obytné 

místnosti jsou orientovány převážně na jih. Díky tomu je zajištěno dostatečné 

prosvětlení místností v průběhu celého dne. Na jižní stran domu je dominantní terasa po 
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celé jihozápadní straně v 1NP. Oplocení pozemku bude k ulicím z KB bloků a dřevěné 

výplně, k okolním parcelám z drátěného plotu. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Vchod do domu je umístěn na jihovýchodní straně domu. Po vstupu do domu se 

projde přes zádveří na chodbu. Ze zádveří je vstup do šatny a dvojgaráže. Z chodby je 

možný přístup do všech místností obytné části domu, na schodiště a do pracovny, přes 

kterou se dostane do části projekční kanceláře. V obytné části podlaží se nachází           

2 pokoje, ložnice s koupelnou, samostatná koupelna a WC. Po schodišti dolu do 1S se 

vejde do velkého obývacího pokoje s kuchyní. Odkud je vstup na terasu, zimní zahradu 

a chodby. Z chodby je vstup do technické místnosti a relaxační části domu, což je 

wellness místnost a posilovna, pro které jsou koupelna a WC. V rodinném domě jsou 

vyřešené provozní vazby dle architektonických zásad. Kompletní stavba bude 

provedena stavební firmou, která si vybere dodavatele a subdodavatele podle výběru 

investora nebo bude stavba provedena svépomocí s oprávněným stavbyvedoucím           

v souladu se stavebním zákonem EU. Na stavbě se budou pohybovat i subdodavatelé. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
 Stavba není určena k bezbariérovému užívání. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
 Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na bezpečnost při užívání, 

mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, 

zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku a úsporu 

energie a ochranu tepla v souladu s vyhláškou č. 268/2011 Sb. v pozdějším znění.  

Jednotlivé části stavby a výrobky musí být užívány způsobem, ke kterému jsou určeny  

a v souladu s podmínkami jejich výrobce. Podlahy jsou navrženy dle statických             

a mechanických vlastností pro daný provoz. V objektech se provede uzemnění všech 

kovových částí. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů  
a) stavební řešení,  

 V 1S bude umístěna kuchyň, obývací pokoj, zimní zahrada, wellness místnost, 

posilovna, technická místnost, koupelna a WC. V 1NP ložnice s koupelnou, 2 pokoje, 

koupelna a WC, pracovna odkud je přístup do projekční kanceláře se samostatným WC. 

Samotný dům je navržen jako dvoupodlažní jednogenerační. 
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b) konstrukční řešení,  

 Základové konstrukce jsou řešeny z betonu C 25/30, Podkladní betonová 

mazanina je z betonu C 20/25 vyztužená kari sítí 150/150/Ø6. Obvodové konstrukce 

jsou z broušených cihelných bloků POROTHERM 40 Profi zateplené kontaktním 

zateplovacím systémem ETICS. Vnitřní nosné zdivo je z broušených cihelných bloků 

POROTHERM 30 Profi, 24 Profi. Stropní a střešní konstrukce z panelů spiroll 

uložených na nosném zdivu a železobetonových průvlacích tvořených I-profily          

180 mm. Střecha řešena jako jednoplášťová nepochůzná. Terasa řešena jako 

jednoplášťová pochozí s betonovou dlažbou. Sloupy jsou železobetonové 300x300 z 

betonu C 25/30    a oceli R20. Povrchová úprava fasády je tvořena akrylátovou omítkou 

Jubizol v bílé barvě. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita,  

 Zajištěno druhem použitých materiálů potvrzených certifikáty od výrobce. 

Ostatní nosné prvky budou posouzeny statickým výpočtem od statika. 

  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  
a) technické řešení,  

Vytápění  

 Objekt bude vytápěn pomocí plynového kondenzačního kotle Veissmann 

Vitodens 300 – W od výkonu 1 – 35 kW, který bude umístěn v technické místnosti S09. 

Dále bude možné použít krbovou vložku umístěnou v obývacím pokoji S01, která bude 

mít výkon 5 kW. Kotel bude kombinovaný pro ohřev TUV a vody do otopného 

systému. V objetu bude vedeno podlahové topení Ø16 mm. Viz skladby podlah. Teplota 

podlahy nesmí přesáhnout 28 °C   

  

Plynovod  

 Objekt bude vytápěn ústředním vytápěním - HUP na hranici pozemku. Za tímto 

účelem je v objektu nově navržen plynový kondenzační kotel, odvětrání oknem.   

 

Bleskosvod  

  Objekt bude opatřen bleskosvodem dle ČSN EN 62305. A ten bude sveden        

a napojen na zemnící pásky FeZn. Součástí bleskosvodu je i jímací tyč umístěná na 

střeše  objektu. 
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Vodovod  

 Rozvod vnějšího vodovodu do navrhovaného objektu rodinného domu                

s čtyřčlennou rodinnou je navrhován DN 50. Předpokládaná spotřeba vody na osobu 

denně je 50 l. Vodoměrná šachta je umístěna před domem u místní pozemní 

komunikace. Potrubí bude vedeno domem v podlaze, případně ve svislých nebo 

vodorovných drážkách ve zdivu. Kanalizace splaškové vody jsou odvedeny pomocí 

přípojky do hlavní veřejné kanalizace.  

 

Elektrická energie  

 Napojení objektu na el. energii bude provedeno nově vybudovanou přípojkou 

napojenou na stávající veřejné vedení NN. Na hranici pozemku bude umístěn 

elektroměr připojen na veřejné vedení NN kabelovým vývodem 4B × 10mm.   

 

Osvětlení  

 Osvětlení v objektu budou použita především zářivková, případně technologie 

LED světel. Počet světel bude takový, aby byla v místnostech zajištěna zraková pohoda. 

Důležité je zejména typ použitého osvětlení v koupelnách. Dané světlo musí vyhovovat 

použití v koupelně.    

 

Zásuvky  

 Zásuvkové okruhy slouží pro připojení běžných spotřebič a jejich rozmístění je 

nutné konzultovat s elektrikářem, který bude osazování zásuvek, případně celé 

elektroinstalace provádět. Zásuvky, které budou umístěny venku (zejména pro zahradní 

účely) musí být homologovány pro použití v exteriéru.    

 

Elektroinstalace 

  Elektroinstalace bude vedena z rozvaděče umístěného v technické místnosti. 

Dále pak bude vedena drážkami ve zdivu.   

 

Odvodnění a odpadní vody 

 Odpadní voda bude svedena z veškerých zařizovacích předmětů pomocí 

připojovacího potrubí umístěného v instalačních šachtách do svodného potrubí, které 

bude napojeno na odvod do veřejné splaškové kanalizační sítě. Dešťové vody budou 

svedeny vnitřními svody do vsakovací jímky a napojena na veřejnou dešťovou 

kanalizaci.  
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B.2.8 Požárně bezpečností řešení  
 Je řešena jako samostatná příloha D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  
a) kritéria tepelně technického hodnocení,  

 Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích 

ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov – viz tepelně 

technická zpráva. 

 

b) energetická náročnost stavby,  

 Zpracován štítek energetické náročnosti budovy viz tepelně technická zpráva.  

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií,  

 Alternativní zdroje zde nejsou navrhovány.   

 

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

komunální prostředí  
 Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí 

stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí.  

– Větrání: přirozené okny. 

– Vytápění: plynový kotel, navržené podlahové vytápění 

– Osvětlení: kombinované (přirozené okny i uměle) 

– Voda: z vodovodního potrubí pitné vody 

– Kanalizace: řešena jako oddílná. Dešťové vody svedeny do vsakovací jímky a odtud 

do veřejné dešťové kanalizace. Splaškové vody do veřejné splaškové kanalizace. 

– Odpad: na pozemku místo pro umístění popelnice, odvážen odbornou firmou. 

– Vibrace, hluk, prašnost: ani jeden z faktorů nebude užíváním stavby vznikat. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,  

 Ochrana proti radonu je zajištěna již izolací spodní stavby proti účinkům vody 

vyskytující se v zemině. Bude použito PVC folie Alkorplan.   

 

b) ochrana před bludnými proudy,  

 Neřeší se, v dané oblasti se nevyskytují.   
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c) ochrana před technickou seizmicitou,  

 Neřeší se, objekt se nenachází v seizmické oblasti.   

 

d) ochrana před hlukem,  

 Vnější stěna i příčky dle údajů výrobce zabezpečuje vnitřní prostor z hlediska 

pronikání hluku z vnějšího prostředí.   

 

e) protipovodňová opatření,  

 Protipovodňová opatření není potřeba řešit, objekt se nenachází v záplavové 

oblasti. 

 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu   

a) napojovací místa technické infrastruktury,  

 Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu města. Podél dvou stran 

pozemku vedou stávající místní komunikace, ze kterých budou zhotoveny vjezdy na 

pozemek ze zámkové dlažby, jeden pro vjezd do garáže, druhy pro parkovací stání        

k projekční kanceláři. Dešťová kanalizace bude napojena na vsakovací jímku uloženou 

v zemi na pozemku stavebníka.  Zásobování vodou a elektrickou energií bude 

realizováno z místních sítí lemujících hranici pozemku. Napojení na kanalizační řad 

bude řešeno pomocí zbudované kanalizační přípojky. Na pozemku budou umístěny 

vodoměrná šachta a revizní šachta. Jističová skříň bude umístěna v zádveří. Ve skříni 

bude umístěn elektroměr a hlavní jistič.  

 

b) připojovací rozměry, výkonné kapacity a délky, 

– Splašková kanalizace: d. 9,96 m 

– Dešťová kanalizace: d. 19,05 m 

– Vodovodní: d. 5,50 m 

– Plynovodní potrubí: d. 7,30 m, nízkotlaké NN do 10 kV 

– Silové venkovní potrubí: d. 5,50 m, napětí NN do 5 kPa 
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B.4 Dopravní řešení  

a) popis dopravního řešení,  

 Na jihovýchodní straně bude garáž napojena na místní komunikaci ul. Ke Brodu. 

Na severovýchodní straně bude parkovací stání napojeno na místní komunikaci           

ul. Jabloňová.  

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,  

 Pozemek bude s veřejnou místní komunikací spojen vjezdy z betonové zámkové 

dlažby.    

 

c) doprava v klidu,  

 Vybudována zpevněná plocha pro dvě parkovací stání pro osobní automobily      

k projekční kanceláři. 

 

d) pěší a cyklistické stezky,  

 Neřeší se, u objektu se nevyskytují.   

 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) terénní úpravy,  

 Navržena opěrná zeď pro terénní úpravy. Jsou řešeny spádováním od objektu. 

 

b) použité vegetační prvky,  

 Žádné vegetační prvky nejsou navrhovány, pouze nové zatravnění.    

 

c) biotechnická opatření,  

 Žádná biochemická opatření nejsou navrhnuta.    

 

 

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

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

 Provoz stavby neobsahuje žádnou výrobu, takže nebudou vznikat žádné 

zplodiny, které by ohrožovaly ovzduší. Hluk bude vznikat běžným užíváním objektu. 

Splaškové vody budou svedeny do veřejné splaškové kanalizace. Na pozemku je 

vyhrazeno místo pro popelnici, odpad bude vyvážen odbornou firmou. 
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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 

krajin ě,  

 Stavba neovlivní přírodu ani krajinu. V okolí stavby se nevyskytují chráněné 

rostliny ani živočichové.   

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,  

 Nenachází se v území Natura 2000.   

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisek EIA,  

 Tato dokumentace neřeší.   

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů,  

 Nejsou navrhována ochranná, bezpečností pásma ani jiné omezení podle jiných 

právních předpisů.   

 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva   

 Nejedná se o typ stavby, která plní funkci ochrany obyvatelstva, ani nebude 

nebezpečná pro obyvatele. 

 

 

B.8 Zásady organizace výstavby  

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

 Potřeby a spotřeby budou vypočteny z podkladů projektové dokumentace. 

Materiály budou dováženy na stavbu v potřebných obdobích od dodavatelů. 

 

b) odvodnění staveniště,  

 Voda bude v průběhu výstavby vsakována do zeminy.    

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  

 Pozemek bude s veřejnou místní komunikací spojen příjezdovou cestou.             

U výjezdu budou položené 2 betonové panely. Všechna vozidla budou řádně očištěna, 

než vjedou na veřejnou komunikaci. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,  

 Objekt nebude mít vliv na životní prostředí, okolní pozemky a stavby. Negativní 

vlivy provázející výstavbu budou omezovány dodržováním režimu pracovní doby          

a pracovního klidu. Prašnost bude co nejvíce eliminována kropením, hlučné procesy 

budou omezovány na nezbytně nutnou dobu. Vzhledem k rozsahu stavby budou tyto 

negativní vlivy minimální.   

 

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

dřevin,  

 Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic 

neskladovat ani se nepohybovat. Rovněž tak je nutno činit opatření proti znečištění 

okolí staveniště odfouknutím lehkých odpadů. V souvislosti se stavbou nejsou 

navrhovány žádné asanace, ani kácení dřevin.   

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),  

 Jiný pozemek než stavební pozemek nebude používán pro zábor ani dočasně ani 

trvale. 

 

g) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace,  

 Odpady vzniklé při stavbě (papír, plast, dřevo,…) budou tříděny a likvidovány 

podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady.  

 – č. odpadu Název odpadu  

 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly  

 15 01 02 Plastové obaly  

 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků  

 17 02 01 Dřevo  

 17 08 02 Materiál na bázi sádry   

 

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

 Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení podlaží 1S    

a základových konstrukcí a přípojek. Skládka bude zřízena v jihozápadní části 

stavebního pozemku. Předběžně se nepředpokládá nutnost přísunu nebo odsunu deponie 

zeminy. Výkopek ze základů bude znovu použit na násypy kolem stavby.   
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i) ochrana životního prostředí při výstavbě,  

 Během výstavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém 

technickém stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy. Během stavby 

nesmí docházet ke znečišťování ovzduší. Na pozemku se nenachází žádná stávající 

zeleň.   

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů),   

 Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb.             

O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích                

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na 

zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru.  Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi podle zákona č.309/2006 Sb. §15, odst. 2 zajistí podle druhu  a velikosti 

stavby zadavatel stavby, budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 

fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. K tomu zde             

v souladu s přílohou č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 nedochází, neboť nehrozí pád          

z větší výšky než 10 m. Z hlediska rozsahu jde o malou stavbu, kde by nemusela být 

přítomnost koordinátora bezpečnosti nevyhnutelnou. Závisí však na budoucím 

dodavateli a jeho případných subdodavatelích.   

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  

 Objekt se neřeší jako bezbariérový.   

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,  

 Stavba nebude zasahovat do komunikace. Komunikace bude opatřena dočasnou 

jednoduchou značkou výjezd a vjezd vozidel ze stavby. Jiná dopravní inženýrská 

opatření se nepředpokládají. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby, 

 Speciální podmínky pro provádění stavby nebyly stanoveny, stavba nebude 

nikoho omezovat.   

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny,  

 Předpokládaný termín zahájení stavby: 3/2015  



 
 29 

     

 Předpokládaný termín ukončení stavby: 5/2016  

Popis postupu výstavby:  

1. výkopové práce 

2. základové konstrukce a prostupy inženýrských sítí 

3. vyzdění 1S, provedení ztužujícího věnce, provedení stropní konstrukce včetně 

prostupů 

4. vyzdění 1NP, provedení ztužujícího věnce, provedení stropní konstrukce včetně 

prostupů 

5. provedení jednoplášťové střechy a terasy  

6. instalace výplně otvorů v obvodových konstrukcích 

7. provedení vnějších povrchových úprav 

8. dokončení vnitřních instalací, provedení vnitřních povrchových úprav, instalace 

vestavěného vybavení 

9. terénní úpravy zahradní práce 

 

  

 

 



 
 

 

 

 

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ                 
A) TECHNICKÁ ZPRÁVA 

RODINNÝ DŮM VE ZRUČI NAD SÁZAVOU 
FAMILY HOUSE, ZRUČ NAD SÁZAVOU 
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D.1.1.a.1 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní 

řešení. Architektonické řešení, tvarové řešení, materiálové a barevné 

řešení 
 Jedná se o novostavbu dvoupodlažního, jednogeneračního, rodinného domu ve 

svahu. Rodinný dům s projektovou kanceláří, který je určen pro 4 – 5 člennou rodinu. 

Má tvar mnohoúhelníku. Hlavní vchod a vjezd do objektu je orientován na jihovýchod. 

Zde se také nachází hl. příjezdová komunikace a vjezd do dvojgaráže. Střecha je plochá 

jednoplášťová. Výška atiky je 3,850 m. Dům bude mít bílou fasádu. Všechny obytné 

místnosti jsou orientovány převážně na jih. Díky tomu je zajištěno dostatečné 

prosvětlení místností v průběhu celého dne. Na jižní stran domu je dominantní terasa po 

celé jihozápadní straně v 1NP. Oplocení pozemku bude k ulicím z KB bloků a dřevěné 

výplně, k okolním parcelám z drátěného plotu. 

 

Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Vchod do domu je umístěn na jihovýchodní straně domu. Po vstupu do domu se 

projde přes zádveří na chodbu. Ze zádveří je vstup do šatny a dvojgaráže. Z chodby je 

možný přístup do všech místností obytné části domu, na schodiště a do pracovny, přes 

kterou se dostane do části projekční kanceláře. V obytné části podlaží se nachází            

2 pokoje, ložnice s koupelnou, samostatná koupelna a WC. Po schodišti dolu do 1S se 

vejde do velkého obývacího pokoje s kuchyní. Odkud je vstup na terasu, zimní zahradu 

a chodby. Z chodby je vstup do technické místnosti a relaxační části domu, což je 

wellness místnost a posilovna, pro které jsou koupelna a WC. V rodinném domě jsou 

vyřešené provozní vazby dle architektonických zásad. 

 

 

D.1.1.a.2 Bezbariérové užívání stavby 

 Úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace nejsou předmětem 

tohoto projektu, nejsou požadavkem investora. 

 

 

D.1.1.a.3 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické 

vlastnosti stavby 
 Na stavbu budou použity pouze materiály a hmoty, jejichž veškeré vlastnosti 

požadované normami a předpisy jsou certifikovány státní zkušebnou. Stavební hmoty     

a materiály může dodavatel skladovat, zpracovávat a používat pouze v souladu              

s podmínkami uvedenými výrobcem. Při provádění stavebních prací je nutno 
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respektovat platné technické normy, prováděcí a související předpisy, zejména 

bezpečnostní. Výsledné stavební dílo musí svou kvalitou a svými parametry odpovídat 

požadavkům platných norem. 

 

Zemní práce 

 Práce bude provádět odborná stavební firma na zemní práce podle projektové 

dokumentace. 

 Na místě stavby se provede sejmutí ornice 150 mm o 2 m na každou stranu, 

která bude uskladněná v jihozápadní části pozemku. Ornice bude použita pro dokončení 

terénních úprav. Objekt je ve svahu, proto se bude kopat z jedné strany do svahu. 

Hloubka stavební jámy od projektované nuly (0,000 m) bude –3,550 m. Dále se provede 

vyhloubení stavebních rýh pro základové pasy. Obvodové rýhy a výkopy pro patky 

budou vyhloubeny do nezámrzné hloubky –4,400 m od upraveného terénu UT = –3,220 

m. Vnitřní rýhy pro vnitřní nosné zdivo a schodiště do hloubky –4,150 m. Výkopové 

práce pro zpevněné plochy budou provedeny až v dokončovacích pracích. 

 

Základové konstrukce 

 Výpočet základových konstrukcí byl proveden pod všemi nosnými konstrukcemi 

pro největší zatížení. Výpočet je v příloze D.1.2 Výpočet základů. 

 Nejprve se provede osazení prostupů pro inženýrské sítě. Do stavebních rýh se 

vloží zemnící pásek PeZn 10 mm. Základové pasy a patky budou provedeny jako 

monolitické z prostého betonu C 20/25. Základy pod obvodovou zdí jsou izolovány 

deskami XPS Stysodur tl. 100 mm. Základovou spáru je nutné před zabetonováním 

chránit proti klimatickým podmínkám. Posledních 200 mm zeminy nad základovou 

spárou bude odtěženo ručně těsně před betonáží. Základovou spáru převezme 

odpovědný projektant. 

 Podkladní základová deska tl. 150 mm bude z betonu C C 20/25 vyztužena 

KARI sítí 150/150/Ø6. Na základové desce bude položena izolace z PVC folie 

Alkorplan tl. 1,5 mm. 

 

Svislé konstrukce 

Zděné konstrukce 

 Obvodové nosné konstrukce jsou vyzděny z broušených cihelných bloků 

Porotherm 40 Profi, rozměry 248/400/249. Vnitřní nosné zdivo je vyzděno z cihelných 

broušených bloků Porotherm 30 Profi, rozměry 247/300/249 a bloků Porotherm 24 

Profi, rozměry 372/240/249. Zdivo atiky je vyzděno z bloků Porotherm 30 profi, 

rozměry 247/300/249. Zábradlí terasy je vyzděno z bloků Porotherm 14 Profi, rozměry 
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497/140/249. Vnitřní dělící konstrukce jsou z příčkovek 11,5 Profi, rozměry 

497/115/249. Jako spojovací materiál je použita malta Porotherm Profi, jako zakládající 

malta je použita Porotherm Profi AM. 

 

Monolitické konstrukce  

 Železobetonové sloupy 300x300 mm z betonu C 25/30 vyztuženy 4ØR20. 

Nosný sloup schodišťové podesty z betonu C 25/30 vyztuženy 4ØR12.  

 

Komíny 

 V objektu jsou dvě komínová tělesa. Komín od plynového kotle je ze systému 

SCHIEDEL UNI*** PLUS s komínovou vložkou Ø 160 mm. Komín od krbových 

kamen z obývacího pokoje je ze systému SCHIEDEL UNI*** PLUS s komínovou 

vložkou Ø 200 mm. Oba komíny jsou od stěny dilatovány minerální rohoží tl. 30 mm. 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce 

 Konstrukce jsou provedeny z panelů Spiroll PPD 250 dle výkresů sestavy dílců. 

Panely jsou uloženy na nosné zdi a ŽB překlady. Konstrukce pod terasou je 

železobetonová monolitická deska tl. 100 mm z betonu C 25/30 vyztuženy ocelí 

RØ10á150 mm. Prostupy v panelech budou řešeny už ve výrobě. 

Věnce budou provedeny o 250 mm níž než stropní konstrukce, z betonu C 20/25 a ocel 

4ØR12. Věnce jsou z vnější strany vymezeny tepelnou izolací XPS Stysodur tl. 100 

mm. U ŽB překladů věnec proběhne mezi I-profily. 

 

Překlady 

 ŽB překlady provedeny z 2x I-profilů výšky 180 mm, obetonovány betonem         

C 20/25.  

 Keramické nosné překlady Porotherm 7. 

 

Střešní konstrukce 

Střecha nad 1NP 

 Skladba střešní konstrukce je jednoplášťová uložena na konstrukci stropu. Sklon 

střechy je tvořen ze spádového betonu z keramzitu. Pojistná vrstva z modifikovaného 

asfaltového pásu Glastek 40 Special Mineral. Tepelná izolace z Isover EPS 150 S. 

Hydroizolační vrstva z 2x modifikovaného asfaltového pásu Glastek 40 Combi. Horní 

úprava je z tříděného říčního kameniva frakce 32/16. Nejvyšší hrana střešní roviny je 
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+3,690 m, hrana atiky je +3,850 m. Podrobná skladba střechy viz D.1.1 Výpis skladeb, 

skladba S10. 

 

Pod terasou v 1NP 

  Střecha je pochozí. Skladba střešní konstrukce tvoří terasu v 1NP, je 

jednoplášťová uložena na konstrukci stropu. Sklon střechy je tvořen ze spádového 

betonu z keramzitu. Pojistná vrstva z modifikovaného asfaltového pásu Glastek 40 

Special Mineral. Tepelná izolace z Isover EPS 200 S. Hydroizolační vrstva                    

z 2x modifikovaného asfaltového pásu Glastek 40 Combi. Nášlapná vrstva z betonové 

dlažby tl. 40 mm uložena na rektifikační terče. Horní hrana dlažby ve 0,100 m. 

Podrobná skladba střechy viz D.1.1 Výpis skladeb, skladba S9. 

 

Hydroizolace 

 Spodní stavba je izolována z PVC folie Alkorplan tl. 1,5 mm. Folie splňuje 

akreditaci proti ochraně radonu podle ČSN 73 0601 (2006) Ochrana staveb protiradonu 

z podloží. Rohy jsou chráněny poplastovaným plechem, ke kterému je folie přitavena 

horkovzdušnou pistolí. Systém Alkorplan 35034.  

 Střechy jsou izolovány pomocí pojistné hydroizolace z modifikovaného 

asfaltového pásu Glastek 40 Special Mineral a vrchní hydroizolační vrstvy                      

z 2x modifikovaného asfaltového pásu Glastek 40 Combi. 

 

Tepelná izolace 

 Suterénní stěna soklu a základové konstrukce jsou zatepleny z tepelné izolace 

XPS Stysodur tl. 100 mm, λ= 0,038 W.m-1.K-1. 

 Nad úrovní terénu je objekt zateplen kontaktním zateplovacím systémem 

(ETICS) Jubizol EPS F-WO tl. 100 mm, λ= 0,039 W.m-1.K-1. Kotvení bude provedeno 

talířovými plastovými hmoždinkami TTP 10/160 mm. Počet hmoždinek v ploše bude 7. 

V rozích desky, ve spáře a uprostřed desky. 

 Zateplení střešní konstrukce nad 1NP provedeno z Isover EPS 150S tl. 200 mm, 

λ= 0,035 W.m-1.K-1.  

 Zateplení střešní konstrukce pod terasou provedeno z Isover EPS 200S                

tl. 150 mm, λ= 0,034 W.m-1.K-1. 

 Tepelná izolace podlah v 1S provedena z Isover EPS 150S tl. 120 mm,              

λ= 0,035 W.m-1.K-1. 

 Akustická a tepelná izolace podlah v 1NP provedena z Isover T-N tl. 80 mm,             

λ= 0,039 W.m-1.K-1. 
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Schodiště 

 V objektu je navrženo železobetonové monolitické deskové schodiště. Schodiště 

je z 1S do 1NP. Schodiště bude dvouramenné levotočivé s podestou. Deska bude jednou 

zalomená, v místě podesty uložená do nosné zdi a v horní části uložena do ocelové 

výměny stropní konstrukce. Stupně se betonují současně s deskou a budou obloženy 

keramickou dlažbou. Výška stupňů je 168,4 mm a šířka stupně 290 mm. Počet stupňů v 

nástupním rameni je 10 a ve výstupním 9. Zábradlí je ocelové ve výšce 900 mm. 

Výpočet viz D1.2 Návrh schodiště. 

 

Podlahy 

 Podlahy budou provedeny jako těžké s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby     

a z betonové mazaniny a lehké s nášlapnou vrstvou kobercem. Podlahy s keramickou 

dlažbou budou opatřeny keramickým soklem do výšky 100 mm. Podrobný popis 

skladeb viz D1.1 Výpis skladeb. 

 

Obklady 

 Obklady od výrobce RAKO budou navrženy v kuchyni výšky h = 600 mm, 

začátek 800 mm od podlahy (č. m. S02), na WC do výšky h = 1 800 mm (č. m. S0, 111, 

115) a v koupelně h = 1 800 mm (č. m. S07, 110, 112). Přehledně výška a umístění ve 

výkresech projektové dokumentace D1.1.01 PUDORYS 1S a D1.1.0 PUDORYS 1NP. 

Obklady budou lepeny k podkladu lepidlem RAKO AD 550. Typ a odstín bude záviset 

na investorovi. 

 Obložení instalačních šachet jednoduchým opláštěním deskou KNAUF 12,5 mm 

na ocelové profily CD - profil a UD - profil. 

 

Terasa 

 Terasa v 1NP byla popsána jako střecha pochozí pod terasou v 1NP. Druhá 

terasa se nachází v 1S při výstupu z obývacího pokoje a zimní zahrady. Nášlapná vrstva 

je betonová dlažba tl. 40 mm. Podrobná skladba terasy viz D.1.1 Výpis skladeb, skladba 

S4. 

 

Omítky 

 Vnější povrch stěn bude tvořen lepící maltou tl. 3 mm s výztužnou mřížkou, 

opatřen akrylátovou omítkou Jubizol.  
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Vnitřní omítky 

Strop bude natažen stěrkou extra BAUMIT tl. 3 mm s výztužnou mřížkou, stěny budou 

ohozeny omítkou Porotherm UNIVERSAL tl. 15 mm. Stěny i strop budou nataženy 

vnitřním štukem Baumit tl. 2 mm a opatřeny disperzní barvou.    

 

Výplně otvorů 

 Okna a zimní zahrada jsou plastová VEKRA Design Evo s izolačním trojsklem    

a šesti komorami Ug = 0,6 W*m-2*K -1. Vstupní dveře jsou VEKRA opatřeny bočním 

světlíkem s izolačním dvojsklem  Ug = 1,5 W*m-2*K -1. Barevné provedení exteriéru je 

antracitová šeď. Bližší specifikace viz D1.1 Výpis výrobků. 

 

Klempířské, zámečnické výrobky 

 Viz D1.1 Výpis výrobků. 

 

 

D.1.1.a.4 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 

prostředí 
Bezpečnost při užívání stavby 

 Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na bezpečnost při užívání, 

mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví osob a zvířat, 

zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochranu proti hluku a úsporu 

energie a ochranu tepla v souladu s vyhláškou č. 268/29 Sb. 

 Jednotlivé části stavby a výrobky musí být užívány způsobem, ke kterému jsou 

určeny a v souladu s podmínkami jejich výrobce. Podlahy jsou navrženy dle statických  

a mechanických vlastností pro daný provoz. V objektech se provede zemnění všech 

kovových částí. 

 

Ochrana zdraví a pracovní prostředí 

 Při výstavbě je nutné postupovat v souladu s příslušnými platnými zákony ČR    

a předpisy, vztahujícími se na předmětnou stavbu, zejména s vyhláškou ČÚBP 

č.324/1990 Sb. O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích           

a nařízením vlády č.37Ř/2001, kterým se stanoví požadavky na bezpečný provoz           

a používání strojů, technických zařízení a přístroji s ustanoveními norem pro provádění 

příslušných stavebních prací a konstrukcí a požadavků dílčích částí projektové 

dokumentace. Pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je třeba upozornit zejména na 

následující povinnosti stavby: 
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– součástí dodavatelské dokumentace bude technologický nebo pracovní postup, který 

musí zajišťovat bezpečné provedení prací na stavbě, zejména pokud se týká použití 

strojů a zařízení, pracovních prostředků a pomůcek, způsob dopravy a opatření při 

pracích za mimořádných podmínek - dodavatel stavby je povinen seznámit ostatní 

dodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu a dodavatelské 

dokumentaci. 

 Dodavatel stavby ve své dodavatelské dokumentaci stanoví technologické           

a pracovní postupy stavebních prací. Pozornost je třeba věnovat pracím, při kterých by 

mohlo dojít k narušení konstrukce sousedních nemovitostí nebo inženýrských sítí          

a zařízení. Před zahájením výkopových prací je nutné zjistit a vytyčit vedení všech 

podzemních sítí a zařízení v místě stavby. V případě jejich obnažení je nutné zajistit 

jejich ochranu před poškozením. Vzájemné vztahy investora a dodavatele budou 

stanoveny před zahájením stavby smluvně nebo popř. jinou vhodnou formou. Příslušní 

pracovníci obou stran budou náležitě poučeni o bezpečnostních rizicích z výstavby. 

 Každý dodavatel stavebních prací, který zaměstnává pracovníky je povinen vést 

podrobnou evidenci všech pracovníků, kteří jsou na stavbě od jejich příchodu na 

pracoviště až po jejich opuštění. Dodavatelé jednotlivých prací musí být vybaveni 

osobními ochrannými pracovními prostředky, které jsou adekvátní možnému ohrožení 

na zdraví při provádění jednotlivých dílčích činností. 
 

 

D.1.1.a.5 Stavební fyzika – tepelná technika  
 Tepelně technické a akustické výpočty jsou zpracovány v samostatné příloze     

viz Složka č. 6 Stavební fyzika. 

 

 

D.1.1.a.7 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
 Požární bezpečnost objektu je zpracována v samostatné příloze viz Složka          

č. 5 - D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 
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Závěr 

 V zimním semestru jsem si zvolil téma své bakalářské práce Rodinný dům ve 

Zruči nad Sázavou. Součástí projektu jsou architektonické studie, situace, výkresy, 

zprávy apod. Nedílnou součástí této práce je nejen posouzení z požární bezpečnosti, ale 

také posouzení objektu z hlediska tepelné techniky a akustiky. 

 Novostavbu rodinného domu jsem se snažil navrhnout tak, aby byly dodrženy 

požadavky na provoz, energetickou náročnost a aby provoz byl co nejhospodárnější. 

Orientace ke světovým stranám je řešena tak, aby obytné místnosti byly v denní dobu 

správně osvětleny a osluněny.  

 Projektová dokumentace byla navržena se všemi platnými vyhláškami, normami 

a zákony. Pro návrh byly použity technické podklady od výrobců. 

Celá bakalářská práce byla vypracovaná v rozsahu zadání. Cílem bylo vypracovat 

projektovou dokumentaci pro provádění stavby. 

 Snažil jsem se využít znalosti, které jsem získal při studiu, ale i znalostí 

získaných při konzultaci mé práce.  
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