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Abstrakt

�

Tato bakalá�ská práce se zabývá tématem rodinného domu s kancelá�í pro �ty��lennou rodinu. Objekt se

nachází v Havlí�kov� Brod�, kraji Vyso�ina. Objekt je navržen jako dvoupodlažní s jednopláš�ovou

plochou st�echou.
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Abstract

�

This bachelor's thesis deals with topic of a house with offices for family of four. The building is located in

Havlí�k�v Brod, in Vyso�ina region. The building is designed as a two-floored with a flat roof. 
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Úvod

�

Tato bakalá�ská práce se zabývá tématem rodinného domu s kancelá�í pro �ty��lennou rodinu. Objekt se
nachází v Havlí�kov� Brod�, kraji Vyso�ina. Objekt je navržen jako dvoupodlažní s jednopláš�ovou
plochou st�echou.
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A) IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE STAVBY

Identifikace stavby

Název stavby: Rodinný d�m s kancelá�í

Místo stavby: Nad Tunelem , 580 01 Havlí�k�v Brod

Druh stavby: novostavba

Stavebník

Mat	j Šimánek

Klášt	rská 3227

580 01 Havlí�k�v Brod

Zodpov	dný projektant

Lukáš Ptá�ek

Stínadla 1096

584 01 Lede� nad Sázavou

B) ÚDAJE O STAVEBNÍM POZEMKU A MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

Objekt se bude stav	t na parcele �íslo 2038/103, která je ve vlastnictví stavebníka. 
Okolní zástavbu tvo�í rodinné domy.

C) ÚDAJE O PROVEDENÝCH PR�ZKUMECH A NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ
A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Na pozemku bylo provedeno m	�ení radonu s výsledným zat�íd	ním do nízkého 
radonového indexu pozemku. Stavba spadá do 1. geotechnické kategorie a není tak nutné
provád	t hydrogeologický pr�zkum.Vycházet lze z tabulkových hodnot pro návrh.

Na dopravní komunikaci bude objekt napojen ze severozápadní strany. P�ipojky
inženýrských sítí jsou na pozemek zavedeny rovn	ž ze severozápadní strany. Na hranici
pozemku je osazena p�ipojková sk�í
 Drokos PE II s elektrom	rovým rozvad	�em pro
p�edm	tný objekt a hlavním uzáv	rem plynu. Z elektrom	rového rozvad	�e bude kabelem
CYKY 4B x 16 napájen vnit�ní tozvad	� domu. Kabel bude uložen v zemi ve výkopu o
hloubce 500mm v pískovém loži. Pod komunikacemi a pod základem domu bude kabel



chrán	n ocelovou chráni�kou. STL plynová p�ípojka LTE je zakon�ena ve sloupku na hranici
pozemku v HUP s uzáv	rem KK1. P�ípojka vodovodu a kanalizace jsou na stavební pozemek
již p�ivedeny. P�ípojka vodovodu HDPE 32 x 3mm. P�ípojka kanalizace DN 150mm. Revizní
šachta bude umíst	na na pozemku. Stejn	 tak vodom	rná šachta s vodom	rnou soustavou.

D) INFORMACE O SPLN�NÍ POŽADAVK� DOT�ENÝCH ORGÁN�

Požadavky dot�ených orgán� byly spln	ny.

E) INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK� NA VÝSTAVBU

Projektová dokumentace je vytvo�ená podle vyhlášky 499/2006 Sb. Obecné požadavky
na výstavbu jsou v projektu dodrženy podle vyhlášky �.268/2009. P�i realizaci
budou zajiš�ovány stavebním dozorem.

F) ÚDAJE O SPLN�NÍ PODMÍNEK ÚZEMN�-PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A
ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

Schválená a platná územn	 plánovací dokumentace je v projektovém �ešení zohledn	na a
jejípožadavky na plánovanou výstavbu navrhovaná stavba spl
uje.

G) V�CNÉ A �ASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMI�UJÍCÍ STAVBY

Stavba neovlivní ráz okolní zástavby. P�i výstavb	 se p�edpokládá do�asné zvýšení
hlu�nosti a prašnosti a zvýšenou dopravní zát	ž na p�ilehlých komunikacích.

H) P�EDPOKLÁDANÁ LH�TA VÝSTAVBY, POPIS POSTUPU VÝSTAVBY

P�edpokládaná lh�ta výstavby se odhaduje na 13 m	síc�.
P�edpokládané zahájení stavby: 03/2013.
P�edpokládané ukon�ení stavby: 04/2014.
P�edpokládané dokon�ení spodní hrubé stavby: 05/2013.
P�edpokládané dokon�ení p�ípojek: 06/2013.
P�edpokládané dokon�ení vrchní hrubé stavby: 09/2013.
P�edpokládané dokon�ení prací vnit�ních a dokon�ovacích: 03/2014.
P�edpokládané dokon�ení úprav pozemku: 04/2014.



I) ÚDAJE O ORIENTA�NÍ HODNOT� STAVBY, PLOCHY A KAPACITY

Odhadovaná cena objektu: 7 000 000 K�
Zastav	ná plocha: 234,36 m2

Obestav	ný prostor: 400,98  m2

Podlahová plocha: 337,14 m2



SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení

1.1 Zhodnocení staveništ�

Staveništ�  je  v mírn�  sklonitém  terénu,  bez  stávajících  staveb,  strom�,  ke��,
inženýrských  sítí  a  ochranných  pásem.  K pozemku t�sn�  p�iléhá  p�íjezdová komunikace.
Staveništ� je pro stavbu domu vhodné, dostupnost je dobrá.

1.2 Urbanistické a architektonické �ešení stavby

Jedná  se  o  novostavbu  samostatn�  stojícího  nepodsklepeného  rodinného  domu  s
kancelá�í, který bude sloužit pro bydlení a podnikání.

Tvarov� d�m tvo�í dva obdélníky. Fasáda bude štuková s bílým nát�rem. St�echa je
navržena  plochá  jednopláš�ová  se  sklonem  5%.  Výpln�  otvor�  v exteriéru  z plastových
profil�  s imitací d�eva s p�erušeným tepelným mostem, v interiéru budou výpln�  p�evážn�
z d�ev�ných prvk�. Klempí�ské prvky se p�edpokládají z pozinkovaného plechu.

1.3 Technické �ešení

Základy  jsou  z  prostého  betonu,  obvodové  st�ny  z  tvarovek  Porotherm  44  P+D.
Vnit�ní  nosné st�ny Porotherm 30 P+D, p�í�ky z p�í�kovek Porotherm 11,5 P+D. Stropy
budou  ze systému  Porotherm,  nosníky  JISTROP,  vložky  MIAKO.  Vnit�ní  omítky  jsou
klasické - jádro a štuková vrstva. 

1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Sou�ástí  této  stavby je  i  napojení  na  komunikaci  vedoucí  soub�žn�  se  stavebním
pozemkem podél jeho severozápadní hranice.

Inženýrské sít� vedou ve zmín�né komunikaci, pop�. podél ní v zeleném pásu. Zde
bude provedeno napojení na elektrickou energii,  vodovodní a kanaliza�ní �ad a plynovod.
Veškeré  p�ípojky byly  p�ipraveny již  p�i  kladení  hlavních  �ad�  vyvedením až  na  vlastní
stavební pozemek.

1.5 �ešení technické a dopravní infrastruktury v�etn� �ešení dopravy v klidu

Napojení  na  ve�ejnou  komunikaci  bude  provedeno  pomocí  prefabrikovaného
obrubníku  kladeného naležato do betonového lože.  Vlastní  ve�ejná  komunikace  má ší�ku
6,0 m a je asfaltová, p�íjezdová cesta na pozemek  je navržena v ší�ce 3,5 m ze zámkové
dlažby.

Parkováni pro osobní automobily je zajišt�no na pozemku.
Na  hranici  pozemku  je  již  nyní  osazena  p�ípojková  sk�í�  SP4  FP1  s  elektrom�rovým
rozvad��em  pro  p�edm�tný  objekt  a  rovn�ž  pro  sousední  pozemek,  p�ípojková  sk�í�  je
majetkem E-ON,  a.s.  Z  elektrom�rového  rozvád��e  bude kabelem CYKY 4Bxl6 napájen
vnit�ní rozvád�� domu. Kabel bude uložen v zemi ve výkopu v pískovém loži, pop�. bude
uložen v chráni�ce.

P�ípojky vodovodu a kanalizace jsou již  p�ivedeny na stavební pozemek, na n�mž
bude osazena  revizní  Šachta  kanalizace  typu  Wawin 300,  do  níž  budou svedeny veškeré
deš�ové i splaškové vody. Vodom�rná šachta 1200x900 mm s vodom�rnou sestavou bude
z�ízena na pozemku stavebníka t�sn� za hranicí parcely. P�ípojka kanalizace je POLYCOR
TKP SN4  DN  150,  p�ípojka  vody  HDPE  32x3  mm. STL plynová  p�ípojka  LPE  32  je



zakon�ena ve sloupku na hranici pozemku v HUP s uzáv�rem K.K1. P�ípojka plynovodu i
projekt vnit�ní plynoinstalace je �ešen samostatným projektem.

1.6 Vliv stavby na životní prost�edí

Stavba tohoto domu nebude mít negativní dopad na životní prost�edí. P�i  likvidaci
odpad� je nutno postupovat podle zákona �. 185/2001 Sb. Zejména je t�eba odpady likvidovat
pouze v za�ízeních, která jsou k tomu ur�ena dle uvedeného zákona. P�itom je každý povinen
zjistit, zda osoba, které odpady p�edává, je k jejich p�evzetí dle zákona oprávn�ná, jinak jí
nesmí odpad p�edat.

1.7 �ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch a

komunikací

Napojení p�íjezdové komunikace na ve�ejnou komunikaci bude provedeno tak, aby
nezp�sobilo výškové rozdíly vyšší než 20 mm.

1.8 Pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk� do

projektové dokumentace

Radonový pr�zkum stanovil  nízký radonový index pozemku, výsledky radonového
pr�zkumu byly za�len�ny do návrhu rodinného domu.

1.9 Údaje o podkladech pro vyty�ení stavby, geodetický referen�ní polohový a

výškový systém

Umíst�ní stavby bylo navrženo dle regulativ� v regula�ním plánu. Osa komunikace je
7,5m  od  severozápadní  hranice  pozemku.  Vyty�ení  bude  probíhat  vzhledem  ke  dv�ma
sm�rovým bod�m, kterými jsou rohové body sousedního objektu.

1.10 �len�ní stavby

Stavba je rozd�lená jednotlivými patry a na denní a no�ní �ást.

1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby

Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Krátkodob� m�že dojít
ke zvýšení hlu�nosti a prašnosti. B�hem stavby bude t�eba �istit kola dopravních prost�edk�
tak, aby nedocházelo ke zne�iš�ování komunikací.

1.12  Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�

B�hem provád�ni stavebních prací musejí být striktn� dodržovány ustanovení na�ízení
vlády �. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví
p�i  práci na staveništích a dále na�ízení vlády �.  362/2005 Sb. O bližších požadavcích na
bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do
hloubky. Odpov�dnost na bezpe�nost spo�ívá na zadavateli, zhotovitel, pop�. na stavebním
dozoru.

2.   Mechanická odolnost a stabilita

Vlastní  nosná  konstrukce  stavby  je  jednoduchá,  je  navržena  v  uceleném  stavebním
systému Porotherm, tj. zd�né konstrukce s p�eklady s dodržením konstruk�ních zásad výrobce
s využitím statických tabulek tohoto systému.



3.  Požární bezpe�nost

Je �ešena samostatným projektem.

4.  Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí

V rodinném dom� je v každém pat�e navrženo sociální za�ízení. Likvidace odpadních vod
deš�ových  i  splaškových  bude  zajišt�na  odvodem  do  kanalizace.  Stavba  má  navrženou
povlakovou hydroizolaci  tak,  aby zdraví  obyvatel  nebylo  ohroženo výskytem vlhkosti  ve
stavebních konstrukcích. Jako ochrana proti radonu je navržena protiradonová izolace plnící
sou�asn� hydroizola�ní funkci.

Obytné místnosti mají zajišt�no dostate�né denní osv�tlení,  p�ímé v�trání  a vytáp�ní s
regulací tepla pomocí termostatických ventil�.

5.  Bezpe�nost p�i užívání

Stavba je navržena tak, aby byla p�i užívání bezpe�ná. Konstrukce zábradlí na schodišti a
na terase musí mít výšku madla nejmén� 1 m a musí být dále provedena v souladu s �SN
743305 Ochranná zábradlí.  Svislé mezery nebudou širší  než  120 mm, vodorovné mezery
max. 180 mm, mezera mezi vodorovnou poch�znou plochou a zábradelní výplní u zábradlí
bez  zarážky  nebude  širší  než  120  mm.  P�dorysný  pr�m�t  mezery  mezi  p�edsazeným
zábradlím a okrajem poch�zné plochy nebude širší než 50 mm.

6.  Ochrana proti hluku

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby spl�ovaly požadavky �SN 730532 Akustika -
Ochrana  proti  hluku  v  budovách  a  související  akustické  vlastnosti  stavebních  výrobk�  -
Požadavky.

Veškeré  instalace  budou  �ádn�  izolovány,  stoupa�ky  kanalizace  obaleny  m�kkou
minerální vlnou pro utlumení zvukového vln�ní.

7.  �ešení   p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a

orientace

Na navrhovaný d�m se dle §1 odst.l  nevztahují  ustanovení vyhlášky 369/2001, stavba
není �ešena bezbariérov�.

8.  Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí

Vzhledem k nízkému radonovému indexu pozemku se nevyžadují speciální protiradonová
opat�ení,  je  navrženo provedení  všech kontaktních konstrukcí v  2.  kategorii  t�snosti,  tzn.
podlahová  konstrukce  obsahuje  více  než  jednu  vrstvu  celistvé  povlakové  hydroizolace  s
vodot�sn� provedenými spoji a prostupy ut�sn�nými dle �SN 730601 Ochrana staveb proti
radonu z podloží.

9.  Inženýrské stavby (objekty)

Pozemek bude odvodn�n vyspádováním s hodnotou 2% od rodinného domu, p�edpokládá
se vsakování v�tšiny deš�ových vod na pozemku stavebník�. Vsakování spl�uje požadavky
vyhlášky 501/2006.

D�m bude zásobován vodou z ve�ejného vodovodu, elektrickou energií  z podzemního
rozvodu NN. Výjezd z pozemku na ve�ejnou komunikaci je navržen prost�ednictvím sjezdu z
obrubníku na plocho do betonu.



V nezastav�né �ásti  pozemku mimo p�íjezdovou komunikaci  a p�ístupových chodník�
budou provedeny rekultivace ornicí,  která bude stržena na �ásti  pozemku p�ed zahájením
výstavby. Po rekultivaci budou provedeny sadové a parkové úpravy spojené se zatravn�ním a
výsadbou okrasných, pop�. ovocných d�evin.

10.  Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení staveb

Na stavb� se žádná technologická za�ízení nevyskytují.

Vypracoval:     Lukáš PTÁ�EK
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A) IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE STAVBY

Identifikace stavby

Název stavby: Rodinný d�m s kancelá�í

Místo stavby: Nad Tunelem, 580 01 Havlí�k�v Brod

Druh stavby: novostavba

Stavebník

Mat�j Šimánek

Klášt�rská 3227

580 01 Havlí�k�v Brod

Zodpov�dný projektant

Lukáš Ptá�ek

Stínadla 1096

584 01 Lede� nad Sázavou

B) ZHODNOCENÍ STAVENIŠT�

Staveništ� se nachází na mírn� svažitém terénu o sklonu 2,5% sm�rem k západu. Veškeré
stavební zázemí v�etn� skládek materiálu a zeminy bude umíst�no na staveništi.

C) URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ �EŠENÍ STAVBY

Na pozemku bylo provedeno m��ení radonu s výsledným zat�íd�ním do nízkého 
radonového indexu pozemku. Stavba spadá do 1. geotechnické kategorie a není tak nutné
provád�t hydrogeologický pr�zkum.Vycházet lze z tabulkových hodnot pro návrh.

Na dopravní komunikaci bude objekt napojen ze severozápadní strany. P�ipojky
inženýrských sítí jsou na pozemek zavedeny rovn�ž ze severozápadní strany. Na hranici
pozemku je osazena p�ipojková sk�í	 Drokos PE II s elektrom�rovým rozvad��em pro
p�edm�tný objekt a hlavním uzáv�rem plynu. Z elektrom�rového rozvad��e bude kabelem
CYKY 4B x 16 napájen vnit�ní tozvad�� domu. Kabel bude uložen v zemi ve výkopu o
hloubce 500mm v pískovém loži. Pod komunikacemi a pod základem domu bude kabel
chrán�n ocelovou chráni�kou. STL plynová p�ípojka LTE je zakon�ena ve sloupku na hranici



pozemku v HUP s uzáv�rem KK1. P�ípojka vodovodu a kanalizace jsou na stavební pozemek
již p�ivedeny. P�ípojka vodovodu HDPE 32 x 3mm. P�ípojka kanalizace DN 150mm. Revizní
šachta bude umíst�na na pozemku. Stejn� tak vodom�rná šachta s vodom�rnou soustavou.

D) TECHNICKÉ �EŠENÍ

DI) Zemní práce

P�ed zahájením zemních prací se provede sejmutí ornice v tlouš
ce 15cm. Tato
p�da se bude skladovat na do�asné skládce, musí být správn� a na vhodném míst� uložená a
tvarovaná(výška nemá p�esahovat 2m, sklony svah� 1:1,5 až 1:2). Výkopy budou provád�ny
strojn�, do�išt�ní základových pas� bude provedeno ru�n�. Materiál z výkopu se použije pro
vyrovnání terénu kolem stavby, p�ebyte�ný výkopek bude odvezen na uznanou skládku.
Spodní voda nebyla p�i provád�ní zemních prací v okolí stavby zjišt�na. P�ed zahájením
zemních prací budou investorem vyt�eny veškeré podzemní inženýrské sít�.

DII) Základy

Základy budou provedeny podle výkresu základ�. Pod obvodovou stšnou budou
hluboké dle výpo�t�(p�i dodržení nezámrzné hloubky). Stejným postupem bude ur�ena
hloubky základ� pod st�ední nosnou st�nou.  Základy jsou navrženy jako monolitické pásy
z prostého betonu C16/20. V základových pasech je nutno ponechat prostupy pro p�ípojky
kanalizace, vody, plynu a pro p�ípojku elektro. Prostor pod betonovou deskou mezi
základovými pasy bude vypln�n št�rkovým násypem hutn�ným po vrstvách. Tato deska bude
tlouš
ky 150mm. Deska bude spojitá po celé ploše a bude tvo�it rovnom�rný podklad pro
hydroizola�ní vrstvu. Deska bude z betonu C16/20. Z d�vodu jednoduché stavby
v jednoduchých základových podmínkách bylo upušt�no od podrobného geologického
pr�zkumu a hydrogeologického pr�zkumu.

DIII) Svislé konstrukce

Celý rodinný d�m je navržen ze systému Porotherm. Obvodovou konstrukci v
1NP tvo�í cihelné bloky Porotherm 30 P+D. Vnit�ní nosné zdi jsou tvo�eny rovn�ž z t�chto
cihelných blok�. P�í�ky jsou vyzd�ny p�í�kovým zdivem Porotherm 11,5 AKU. V 2NP jsou
použité stejné materiály.

DIV) Komín

Komín bude proveden ze systému Schiedel UNI PLUS. Komín bude opat�en
základní krycí deskou a nad st�ešní rovinou bude proveden z betonových segment� UNI
FINAL. 

DV) Vodorovné konstrukce

Nosná konstrukce stopu nad 1NP a 2NP je tvo�ena keramobetonovými POT
nosníky Porotherm a cihelnými vložkami Miako. Strop bude následn� zmonolitn�n betonovou



zálivkou. Celková výška stropu je 250mm.

DVI) Krov

Vzhledem k použití ploché st�echy není krov v tomto projektu �ešen.

DVII) Schodišt�

Schodišt� z 1NP do 2NP bude železobetonové monolitické zalomené deskové
vyztužené výztuží hlavní a rozd�lovací. Deska bude sou�ástí jednolité konstrukce spolu se
sp�aženým keramicko-betonovým stropem pomocí prut� výztuže. Bude pevn� kotvené
v nosných st�nách. Zábradlí bude nerezové sloupkové se sklen�nými tabulemi sloužící jako
výpl	.Schodišt� bude kotvené do konstrukce schodišt�.

DVIII) Izolace proti vod� a radonu

Jako izolace základ� bude použita izolace Fatrafol 803, která bude chrán�ná z
každé strany separa�ní tkaninou Fatrafol. V místech prostup� instalací bude izolace t�sn�na ,
aby nedošlo k jejímu poškození. Izolace slouží zárove	 jako izolace nízkého radonového
rizika. Pro izolaci st�echy bude použita izolace Fatrafol 810 chrán�ná separa�ními vrstvami.
Izolace slouží zárove	 jako parozábrana.

DIX) Izolace tepelná a akustická

Veškeré izolace jsou certifikovanými systémy. Obvodové st�ny budou zatepleny
izolací Isover TF tlouš
ky 150mm. St�echa bude zateplena pomocí tepelné izolace Isover
Styrodur 3035 CS tlouš
ky 200mm a 40mm. Tepelná izolace podlah v 1NP bude pro vedena z
izolace Isover EPS 150S v tlouš
ce 150mm a tepelná izolace podlah v 2NP bude provedena z
izolace Isover TDPT o tlouš
ce 50mm.

DX) St�ešní krytina

St�ešní konstrukce je plochá jednopláš
ová. Konstrukci st�echy tvo�í spádový
beton, parot�sná fólie Fatrapar, hydroizola�ní fólie Fatrafol 810, tepelná izolace Isover EPS
200S a zat�žovací vrstva(št�rk F 16-32).

DXI) Klempí�ské výrobky

Oplechování parapetu oken bude provedeno z pozinkovaného plechu.
Oplechování naddve�ní st�íšky bude z nerezového plechu. Oplechování atiky bude provedeno z
poplastovaného pozinkovaného plechu.

DXII) Truhlá�ské výrobky

Parapetní desky budou vyrobeny z laminátových desek. Up�esn�ní bude
provedeno na základ� dodávky oken. Prahy venkovních dve�í budou sou�ástí dodávky dve�í.
Vnit�ní dve�e v dom� budou d�ev�né osazené do d�ev�ných obložkových zárubní. 



DXIII) Výpln� otvor�

Veškerá okna i dve�e budou d�ev�ná. Dve�e archivu budou protipožární.
Sklen�né výpln� budou provedeny z izola�ních trojskel. Všechny otevíravé výpln� otvor�
budou opat�eny kováním umož	ující mikroventilaci

DXIV) Podlahy

Viz. skladby podlah.

DXV) Obklady

Obklady st�n budou provedeny z keramických výrobk� dle výb�ru investora do
výšky 1 600mm na WC, do výšky 2250mm v koupeln� a výšky 500mm v kuchyni. Obklady a
dlažby provede specializovaná firma.

DXVI) Omítky

V interiéru budou provedeny omítkou Porotherm TO. Na tuto omítku bude
nanesena štuková vrstva Cemix.

DXVII) Podhledy

V tomto projektu není �ešeno.

DXVIII) Nát�ry

Na fasádu bude použit nát�r Baumit GranoporColor v barv� ART 3327.

DXIX) V�trání

V�trání je zajišt�no p�irozen� okny a otvory ve zdech. Odv�trání kanalizace a
digesto�e je �ešeno východem nad st�echu s p�esahem 500mm. V p�ípad� skladu a jiných
pot�ebných situacích bude využito axiálního ventilátoru.

E) KONTROLY

B�hem výstavby je nutné provést kontrolu základové spáry, kontrolu t�snosti potrubí,
kontrolu celistvosti hydroizolace, kontrolu rovinnosti a svislosti, kontrolu odchylek a kontrolu
dodržení technologických postup�.

F) OSV�TLENÍ A AKUSTICKÁ OPAT�ENÍ

Denní osv�tlení zajiš
ují okna. Objekt se nenachází v oblasti se zvláštním akustickým



zatížením nebo požadavky.

G) TECHNICKÁ ZA�ÍZENÍ BUDOV

GI) Kanalizace
Kanaliza�ní p�ípojka bude napojena na stávající kanaliza�ní �ád a bude opat�ena revizní

šachtou. DN potrubí je 150mm. Odpadní potrubí bude odv�tráno nad st�echu s p�esahem 0,5m.

GII) Vodovod
Pro zásobování vodou bude vybudována nová vodovodní p�ípojka. Vodovodní potrubí

bude napojeno na stávající vodovodní �ád. Na potrubí se do výkopu položí výstražná fólie.
Vodom�rná šachta bude umíst�na na pozemku. Potrubí bude vedeno prostupy a instala�ními
st�nami. Potrubí bude opat�eno výtokovými armaturami pro umyvadla, sprchu, vanu, kohouty
pro pra�ku, my�ku a zahradní výtok. Typ výtokových armatur ur�uje investor. P�ed zakrytím
výkopu se provede zkouška t�snosti.

GIII) Plynovodní p�ípojka
Na hranici pozemku je kapli�ka obsahující hlavní uzáv�r plynu a plynom�r. Odtud bude

provedena p�ípojka k domu. P�ípojka nebude vedena podzemními prostupy. Uvnit� domu bude
p�ípojka opat�ena domovním uzáv�rem.

GIV) Vytáp�ní a oh�ev TUV
Objekt bude vytáp�n teplovodním plynovým kotlem, který bude zárove	 sloužit pro

oh�ev užitkové vody.

GV) Elektrická energie
RD je napojen na rozvodnou sí
 obce. M��ení odb�ru elektrické energie je

v elektrom�rném rozvad��i. Výkop pro kabel bude proveden do hloubky 0,5m a kabel bude
položen do pískového lože tl. cca 0,1m a stejnou vrstvou písku zasypán. Nad 0,1m zásypu
zeminou bude položena výstražná fólie. Rozvodná sk�í	 bude umíst�na v zádve�í. Z rozvodné
sk�ín� budou napojeny jednotlivé sv�telné a zásuvkové rozvody. 
Elektroinstalace bude provedena pod omítkou do instala�ních trubek z kabel� CyKy. Veškeré
elektroinstala�ní práce bude provád�t odborná firma dle p�íslušných �SN a vlastní
dodavatelské(provád�cí) dokumentace. Podrobný projekt elektroinstalací není sou�ástí této
dokumentace. Elektroinstalace musí být provedena dle stanoveného prost�edí(�SN 33 0300),
revidována a bez závad.

GVI) Nakládání s odpady
Odpad vzniklý p�i provád�ní stavebn�-montážních prací bude t�íd�n, odd�len�

skladován a odvezen na �ízenou skládku. Odvoz odpadu vzniklého provozem objektu bude
zajišt�n zp�sobem b�žným v dot�ené obci (ukládání v popelnicových nádobách) a odvoz
zajišt�ný specializovanou firmou na �ízenou skládku.

GVII) Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci
Stavení práce budou provád�ny odbornou stavební firmou, p�ípadn� svépomocí za

odborného dozoru za dodržení platných p�edpis� a norem a to hlavn� vyhláška 591/2006 Sb. o



bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništi a
na�ízení vlády �.392/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci
na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky.
H) POŽADAVKY NA PROVÁD�NÍ STAVBY

Veškeré stavební práce provede odborná firma za dodržení platných p�edpis� p�ípadn�
svépomocí za odborného dohledu. Dále bude postupováno podle technologických podklad�
dodavatel� jednotlivých materiál�.

Zásadní p�edpisy:

�SN 73 0540 Tepelná ochrana budov
�SN 73 0600 Ochrana staveb proti vod�. Hydroizolace. Základní ustanovení.
�SN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží.
�SN 73 0802 Požární bezpe�nost staveb. Nevýrobní objekty.
�SN 73 1001 Zakládání staveb. Základová p�da pod plošnými základy
�SN 73 3050 Zemní práce. Všeobecné ustanovení
�SN 73 2400 Betonové práce
�SN 73 1901 Navrhování st�ech
�SN 73 2810 Provád�ní d�ev�ných konstrukcí
�SN 73 3300 Provád�ní st�ech
�SN 73 3451 Podlahy z dlaždic
�SN 73 3610 Klempí�ské práce stavební
ON 73 3630 Záme�nické práce stavební
�SN 73 4130 Schodišt� a šikmé rampy
�SN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení
�SN 73 8101 Lešení. Spole�ná ustanovení
�SN 73 0580 Denní osv�tlení budov
�SN 73 0532 Ochrana proti hluku v budovách
Vyhl. 591/2006 O bezpe�nosti práce a technických za�ízení p�i stavebních

pracích
Vyhl. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby
N. vlády �. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do 
hloubky.
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ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN� TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle �SN EN ISO 13788, �SN EN ISO 6946, �SN 730540 a STN 730540

Teplo 2010

Název úlohy : Ro�ní bilance
Zpracovatel : Lukáš Ptá�ek
Zakázka : 
Datum : 1.5.2012

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : Strop, st�echa - tepelný tok zdola
Korekce sou�initele prostupu dU :    0.050 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

�íslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3]      Mi[-] Ma[kg/m2]
 1 Omítka Porothe  0.0100   0.1300  840.0  1450.0       14.0  0.0000
 2 Strop. kce Por  0.2500   0.8500  960.0   800.0       18.0  0.0000
 3 Spádový beton  0.0700   0.6800  900.0   350.0       20.0  0.0000
 4 Podkladní text  0.0020   0.2100 1470.0   900.0   144000.0  0.0000
 5 Parot�sná zábr  0.0002   0.2100 1470.0   900.0   600000.0  0.0000
 6 Podkladní text  0.0200   0.2100 1470.0   900.0   144000.0  0.0000
 7 TI Isover EPS  0.2000   0.0340 1270.0    28.0       70.0  0.0000
 8 Podkladní text  0.0020   0.2100 1470.0   900.0   144000.0  0.0000
 9 HI Fatrafol 81  0.0020   0.2100  960.0  1300.0    20000.0  0.0000
10 Podkladní text  0.0020   0.2100 1470.0   900.0   144000.0  0.0000
11 Zat�žovací vrs  0.0800   0.6500  800.0  1650.0       15.0  0.0000

Okrajové podmínky výpo�tu :

Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v interiéru Rsi :   0.10 m2K/W
        dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor p�i p�estupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpo�et kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :  -13.0 C
Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai :   21.0 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnit�ního vzduchu RHi :   55.0 %

M�síc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe[Pa]

   1       31   21.0  53.9 1339.7   -2.4  81.2  406.1
   2       28   21.0  56.0 1391.9   -0.9  80.8  457.9
   3       31   21.0  56.9 1414.3    3.0  79.5  602.1
   4       30   21.0  57.8 1436.7    7.7  77.5  814.1
   5       31   21.0  60.9 1513.7   12.7  74.5 1093.5
   6       30   21.0  64.0 1590.8   15.9  72.0 1300.1
   7       31   21.0  65.7 1633.0   17.5  70.4 1407.2
   8       31   21.0  65.1 1618.1   17.0  70.9 1373.1
   9       30   21.0  61.4 1526.1   13.3  74.1 1131.2
  10       31   21.0  58.0 1441.6    8.3  77.1  843.7
  11       30   21.0  56.9 1414.3    2.9  79.5  597.9
  12       31   21.0  56.5 1404.4   -0.6  80.7  468.9

Pro vnit�ní prost�edí byla uplatn�na p�irážka k vnit�ní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí m�síc výpo�tu bilance se stanovuje výpo�tem dle �SN EN ISO 13788.
Po�et hodnocených let :     3

TISK VÝSLEDK� VYŠET�OVÁNÍ :

Tepelný odpor a sou�initel prostupu tepla dle �SN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :        4.91 m2K/W



Sou�initel prostupu tepla konstrukce U :       0.198 W/m2K

Sou�initel prostupu zabudované kce U,kc :   0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K
Uvedené orienta�ní hodnoty platí pro r�znou kvalitu �ešení tep. most� vyjád�enou p�ibližnou
p�irážkou dle poznámek k �l. B.9.2 v �SN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce ZpT :   2.7E+0013 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* :       596.5
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :        14.6 h

Teplota vnit�ního povrchu a teplotní faktor dle �SN 730540 a �SN EN ISO 13788:

Vnit�ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       19.37 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.952

�íslo Minimální požadované hodnoty p�i max. Vypo�tené
m�síce rel. vlhkosti na vnit�ním povrchu: hodnoty

--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]

   1   14.7  0.732   11.3  0.586   19.9  0.952   57.8
   2   15.3  0.741   11.9  0.584   19.9  0.952   59.8
   3   15.6  0.698   12.1  0.507   20.1  0.952   60.0
   4   15.8  0.610   12.4  0.351   20.4  0.952   60.1
   5   16.6  0.474   13.2  0.057   20.6  0.952   62.4
   6   17.4  0.298   13.9 ------   20.8  0.952   65.0
   7   17.8  0.095   14.3 ------   20.8  0.952   66.4
   8   17.7  0.172   14.2 ------   20.8  0.952   65.9
   9   16.8  0.450   13.3 ------   20.6  0.952   62.8
  10   15.9  0.596   12.4  0.325   20.4  0.952   60.2
  11   15.6  0.700   12.1  0.510   20.1  0.952   60.0
  12   15.5  0.743   12.0  0.585   20.0  0.952   60.2

Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnit�ním povrchu,
Tsi je vnit�ní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle �SN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a slune�ní radiace)

Pr�b�h teplot a tlak� v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5   5-6   6-7   7-8   8-9   9-10

tepl.[C]:  19.8  19.4  17.9  17.4  17.4  17.3  16.9 -12.1 -12.1 -12.2
p [Pa]:  1367  1367  1366  1366  1297  1009   318   314   245   236
p,sat [Pa]:  2304  2250  2056  1991  1985  1979  1922   216   215   214

rozhraní:   10-11    e

tepl.[C]: -12.2 -12.8
p [Pa]:   167   166
p,sat [Pa]:   213   202

P�i venkovní návrhové teplot� dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenza�ní zóny    Kondenzující množství
�íslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s]

   1  0.5540  0.5540  3.649E-0011

Celoro�ní bilance vlhkosti:

Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:      0.000 kg/m2,rok
Množství vypa�itelné vodní páry Mev,a:      0.003 kg/m2,rok

Ke kondenzaci dochází p�i venkovní teplot� nižší než   0.0 C.

Bilance zkondenzované a vypa�ené vlhkosti dle �SN EN ISO 13788:

Ro�ní cyklus �.  1

V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci.

Ro�ní cyklus �.  2

V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci.

Ro�ní cyklus �.  3

V konstrukci nedochází b�hem modelového roku ke kondenzaci.



Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro p�edpoklad 1D ší�ení vodní páry
p�evažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpo�tu jen orienta�ní. P�esn�jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

STOP, Teplo 2010
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VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1.1 IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE O STAVBY

Název stavby: rodinný d�m s kancelá�í

Místo stavby: Nad Tunelem, 580 01 Havlí�k�v Brod

Stavebník: Mat�j Šimánek, Klášterská 3227, 580 01 Havlí�k�v Brod

Vlastník pozemku: Mat�j Šimánek, Klášterská 3227, 580 01 Havlí�k�v Brod

Sousední pozemky: 2038/102, 2038/104, 2038/105

Zodpov�dný projektant: Lukáš Ptá�ek, Stínadla 1096, 584 01 Lede� nad Sázavou

Druh stavby: novostavba

1.2 OBECNÉ ÚDAJE O STAVB�

Projektová dokumentace �eší stavbu rodinného domu s kancelá�í na parcele �.2038/103
v katastrálním území Havlí�k�v Brod. Pozemek je majetkem stavebníka. Staveništ� je mírn�
svažité. V okolí jsou novostavby rodinných dom� spole�n� s vybudovanými inženýrskými sít�mi.
Na pozemku se nenachází žádné stromy, ke�e, bránící výstavb�. Pozemek bude využit k výstavb�
dvoupodlažního rodinného domu s kancelá�í. Objekt není podsklepený. St�echá je plochá,
jednopláš�ová. Nosné st�ny jsou z cihel Porotherm 30 P+D. Stropy jsou z keramobetonových
nosník� Porotherm a cihelných vložek MIAKO. Tlouš�ka stropu je 250mm. Spolu
s nadbetonovanou 60 mm vrstvou betonu dojde k spole�nému sp�ažení t�chto strop� v jeden
celek.

Dokumentace je zpracovaná v souladu s platnými zákonnými p�edpisy a zejména
vyhláškami MV�R 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, 246/2001
Sb. o stanovení podmínek požární bezpe�nosti a výkonu státního požárního dozoru, zákonem
133/1985 Sb. o požární ochran� a vyhláškami MMR�R �. 268/2009 Sb. o obecn� technických
požadavcích na výstavbu a �.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Dále je zpracována v souladu
s platnými �SN viz položka 2.1 Seznam použitých podklad� pro zpracování. 

1.3 POPIS DISPOZI�NÍHO �EŠENÍ

P�ízemí slouží jako spole�enská zóna sestávající se z obývacího pokoje a kuchyn� s
jídelnou. Kuchyn� a obývací pokoj jsou spojenými místnostmi. Na vstup do objektu, navazuje



p�ímo místnost zádve�í Ze zádve�í je možný vstup jednak do technické místnosti a chodby, která
navazuje na schodišt�, garáž, sklad a koupelnu. 

Druhé nadzemní podlaží je koncipováno jako klidová zóna. Nachází se zde d�tské pokoje,
ložnice, pokoj pro hosty a pracovna. Na chodbu jsou dále napojeny koupelna a WC.

Místnosti v 1NP:

101   Zádve�í 6,42m2

102   Technická místnost 4,00 m2

103   Chodba 18,98 m2

104   Garáž                      28,69 m2

105   Sklad    13,32 m2

106   Sklad                                         3,44 m2

107   Koupelna           8,30 m2

108   Obývací pokoj   19,32 m2

109   Kuchy	 + jídelna        21,50 m2

110   Kuchy	ka        7,31 m2

111   Projek�ní kancelá�        27,25 m2

112   Pracovna        6,53 m2

113   WC        2,82 m2

114   Archiv        4,24 m2

115   Zádve�í        3,79 m2

109   Schodiš�ový prostor        11,58 m2

Místnosti v 2NP:

201   Sch. prostor       21,81 m2

202   D�tský pokoj        20,29 m2

203   D�tský pokoj 2       22,63 m2

204   Ložnice rodi��                      18,33 m2

205   WC                  2,75 m2

206   Chodba      8,28 m2

207   Pokoj pro hosty 22,84 m2

208   Ložnice 21,50 m2

209   Šatna 6,78 m2

1.4 POPIS KONSTRUK�NÍHO �EŠENÍ

Svislé konstrukce

Celý rodinný d�m  je navržen ze systému Porotherm. Obvodovou konstrukci tvo�í cihly
Porotherm 30 P+D tlouš�ky 300mm. Vnit�ní nosná ze
 je také z cihel Porotherm 30 P+D
tlouš�ky 300mm. P�í�ky jsou vyzd�ny p�í�kovým zdivem Porotherm 11,5 AKU. V druhém
nadzemním podlaží je použito stejné zdivo. Konstruk�ní výška prvního nadzemního podlaží je
3000mm, sv�tlá výška je 2600mm, sv�tlá výška druhého nadzemního podlaží je 2630mm.



Vodorovné konstrukce

Nosná konstrukce stropu nad 1NP a nad 2NP je ze systému Porotherm. Stropy jsou
z keramobetonových nosník� Porotherm a cihelných vložek MIAKO. Strop bude zmonolitn�n
betonovou zálivkou tlouš�ky 60mm. Celková tlouš�ka stropu je 250mm. Na tento strop se po
vyzrání budou klást další vrstvy podlahy. Podrobný popis viz skladby podlah.

POŽÁRN� TECHNICKÉ POSOUZENÍ 

2.1 PODKLADY POUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍ 

� výkresy stavební �ásti PD
� zákon 133/1998 Sb. o požární ochran�
� vyhláška MV�R 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb
� vyhláška MV�R 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpe�nosti a výkonu

státního požárního dozoru
� vyhláška MMR�R 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
� vyhláška MMR�R 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
� �SN 73 0810:06/2005 – Požární bezpe�nost staveb – Spole�ná ustanovení
� �SN 73 0802/2009 – Požární bezpe�nost staveb – Nevýrobní objekty
� �SN 73 0833:01/1996 + zm�naZ1:12/2000 – Požární bezpe�nost staveb – budovy pro

bydlení a ubytování 
� �SN  73 0821:02/1973 – Požární bezpe�nost staveb – odolnost stavebních konstrukcí   
� �SN 73 0873:06/2003 – Požární bezpe�nost staveb – zásobování požární vodou

2.2 POŽÁRN� TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY 

Navržený objekt rodinného domu je posuzován v souladu s vyhláškou 23/2008 Sb., dle
�SN 73 0833, �SN  73 0802 a dalších souvisejících norem.
Ve smyslu �SN 73 0833 odst. 2.5 se jedná o budovu skupiny OB1, rodinný d�m s nejvýše t�emi
obytnými bu	kami.

Konstruk�ní systém: neho�lavý DP1 (v souladu s odst. 7.2.12. b), �SN 73 0802/2009
Požární výška objektu h=2,970mm.

2.3 ROZD�LENÍ OBJEKTU NA POŽÁRNÍ ÚSEKY

Rodinný d�m je rozd�len na t�i požární úseky.



P1.01           Archiv(místnost �. 114), 4,24m2, Pv=114,49kg/m2

P1.02/N2     RD(ostatní místnosti), 141,24m2, Pv=32,40kg/m2

P1.03           Garáž(místnost �. 104 a 105), 42,01m2, Pv=51,00kg/m2

2.4 STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA, STUPN� POŽÁRNÍ BEZPE�NOSTI A
POSOUZENÍ VELIKOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEK�

Viz. výpo�et požárního zatížení.

2.5 POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Pol. Druh konstrukce Požadavek Skute�nost Úprava Posudek

1
Obvodová st�na
v 1. nadzemním podlaží
tl.300mm
zajiš�ující stabilitu

REW 45 DP1 REI 180 DP1 VYHOVÍ

2
Obvodová st�na
v 2. nadzemním podlaží
tl.300mm
zajiš�ující stabilitu 

REW 30 DP1 REI 180 DP1 VYHOVÍ

3
Nosná konstrukce stropu
nad 1NP
zajiš�ující stabilitu

RE 45 DP1 REI 120 DP1 VYHOVÍ

4
Nosná st�na v 1. a  2.
nadzemním podlaží
tl.300mm, zajiš�ující
stabilitu

R 45 REI 180 DP1 VYHOVÍ

2.6 ÚNIKOVÉ CESTY

Dle �SN 73 0833 se v obytných bu	kách budov OB1 pro evakuaci osob považuje za
dosta�ující NÚC ší�ky 0,9m a ší�ka dve�í na NÚC 0,8m. Délka únikových cest se neposuzuje.

Ší�ka vstupních dve�í (hlavní vstup do budovy a kancelá�e):   0,9m

Ší�ka vstupních dve�í (vedlejší vstup do skladu): 0,8m

Ší�ka dve�í na NÚC:                                              0,8m
VYHOVÍ



Dve�e na únikové cest� musí umož	ovat snadný a rychlý pr�chod. Tvar kování by m�l
zabránit zachycení od�v� (nap�. tvar klik).

2.7 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI

Viz. výpo�et odstupových vzáleností.

2.8 STAVEBN� TECHNICKÁ ZA�ÍZENÍ

V�trání: Objekt bude v�trán p�irozen� okny, dve�mi.

Vytáp�ní: Objekt bude primárn� vytáp�n teplovodním záv�sným plynovým kotlem, který
bude sloužit i pro oh�ev teplé užitkové vody.
Dle �SN 06 1201 je bezpe�ná vzdálenost od ho�lavých konstrukcí  500mm.

Spalinová cesta: Spalinové cesty musí odpovídat požadavk�m �SN 73 4301 Komíny a
kou�ovody – Navrhování, provád�ní a p�ipojování spot�ebi�� paliv.
Dle odst. 8.1 �SN 734301 musí instalovaná spalinová cesta dosáhnout požární odolnosti EI. 

Údržba potrubních rozvod�: 
� pravideln�(alespo	 1x za 6 m�síc�) zkontrolovat stav nát�ru potrubí a uložení potrubí,
� 1x za rok p�ezkoušet ovladatelnost armatur(kohout�, ventil�),
� zajistit trvalý a bezpe�ný p�ístup k hlavnímu uzáv�ru, plynom�ru a ostatním armaturám na

plynovodu,
� dbát na �istotu a �itelnost orienta�ních tabulek a ozna�ení prostoru s hlavním uzáv�rem a

plynom�rem,
� 1x za 6 m�síc� prohlédnout trasu plynovodu v zemi, zda nad ním nejsou budovány pevná

za�ízení, nerostou nad plynovodem stromy, p�ípadn� se nejeví známky úniku plynu,
� 1x za 5 let zajistit p�ezkoušení t�snosti plynovodu uloženého v zemi, v�etn� revize

odbornou a oprávn�nou firmou nebo revizním technikem,
� dbát na to, aby byly k dispozici ovládací klí�e nebo páky pro p�ípadnou manipulaci,
� dbát na to, aby plynovod nebyl oh�íván na vyšší teplotu než 50 °C a nebyl mechanicky

poškozen,
� dbát aby místa napadená korozí nebo mechanicky poškozená byla novým nát�rem

ošet�ena, p�ípadn� opat�ena novou izolací,
� 1x za 3 roky zajistit p�ezkoušení t�snosti celého domovního plynovodu, v�etn� revize

odbornou a oprávn�nou firmou nebo revizním technikem,
� 1x za 10 let zajistit u oprávn�né organizace provedení kontroly technického stavu

plynovodu uloženého v zemi(stav izolace, stav koroze).



Kontrolní prohlídky a zkoušky:

� Pro ú�ely státního odborného dozoru je provozovatel povinen p�ipravit za�ízení ke
kontrolní prohlídce nebo zkoušce ve stanoveném termínu a za podmínek stanovených
orgánem dozoru.

� Technické úkony nutné k �ádnému provedení prohlídky nebo zkoušky �ídí a vykonává
revizní technik nebo jiný odborný pracovník ur�ený provozovatelem.

� Provozní revize – 1x za 3 roky dle 85/1978 tj. revize veškerého plynového za�ízení
� Kontrola plynového za�ízení 1x za rok.

Elektrická za�ízení a elektroinstalace: Sv�telný a zásuvkový okruh bude v b�žném
provedení. Správnost provedení elektroinstalace bude doložena revizní zprávou, která bude
p�edložena p�i kolaudaci. Rodinný d�m bude vybaven za�ízením autonomní detekce a
signalizace v souladu s �l. 5§ 15 vyhl. 23/2008. Za�ízení autonomní detekce bude umíst�no
v �ásti vedoucí k východu z domu v zádve�í. Z d�vodu v�tší podlahové plochy než 150m2

bude toto za�ízení umíst�no v další vhodné �ásti rodinného domu – obývacím pokoji a v
druhém nadzemním podlaží na chodb�. Provedení autonomního hlási�e musí odpovídat �SN
EN 14 604.

Hromosvod: objekt bude opat�en hromosvodem podle �SN EN 62305 – 1.4.

2.9 ZA�ÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH

2.9.1 POŽÁRNÍ VODA

Vnit�ní odb�rná místa
V souladu s �SN 730873 nebudou vnit�ní odb�rná místa z�izována.

Vn�jší odb�rná místa
Podzemní hydranty musí být osazeny na místním vodovodním �ádu  DN min.80mm,

vzdálenost od objektu nesmí p�esahovat 200m.

Odb�r vody z hydrantu p�i doporu�ené rychlosti v=0,8m/s musí být minimáln� Q=4l/s.

Odb�r p�i doporu�ené rychlosti v=1,5m/s musí být minimáln� Q=7,5l/s musí být minimáln�
Q=7,5l/s.

Statický p�etlak u hydrantu musí být minimáln� 0,2MPa.

P�enosné hasící p�ístroje(PHP)
V souladu s p�ílohou 4 vyhl, 23/2008 Sb. bude v rodinném dom� umíst�n 1 hasící p�enosný

p�ístroj s hasící schopností 34A. V garáži bude umíst�n 1 PHP 183B.

2.9.2 P�ÍJEZDOVÉ A P�ÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE



Objekt je umíst�n ve vzdálenosti 5 m od místní komunikace(dle �SN 730833 odst. 3.4.1.
min ší�e 2,5m, max. vzdálenost 50m).

VYHOVÍ
2.10 POŽÁRN� BEZPE�NOSTNÍ ZA�ÍZENÍ 

V objektu se nevyskytují žádná požárn� bezpe�nostní za�ízení.

2.11 BEZPE�NOSTNÍ ZNA�KY A TABULKY

P�enosný hasící p�ístroj bude ozna�en dle �SN ISO 3864. �SN 010813 a dle na�ízení vlády
NV 11/2002Sb. výstražnými bezpe�nostními zna�kami a tabulkami.

ZÁV�R

Posuzovaný rodinný d�m vyhovuje p�i dodržení výše uvedených skute�ností všem
požadavk�m požární bezpe�nosti staveb.

P�ílohy:
Situace s vyzna�ením odstupových vzdáleností.
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1. ÚVOD

Rodinný d�m je budova ur�ená k bydlení a aby bylo bydlení v daném

rodinném dom� p�íjemné a pohodlné po dobu celé p�edpokládané životnosti,

musí stavba spl�ovat základní požadavky, mezi n�ž se �adí požadavky

architektonické, konstruk�n� statické, tepeln� technické, požadavky protipožární

ochrany a další. Tato seminární práce je jakýmsi seznamem krok� a požadavk�,

které jsem absolvoval a musel dodržet v rámci návrhu mého rodinného domu s

kancelá�í. Seminární práce  tak m�že posloužit jako jakýsi pomocník p�i návrhu

rodinného domu s ohledem na platné normy a vyhlášky.



2. TYPOLOGICKÉ ZÁSADY NÁVRHU

P�i návrhu místností, respektive využití vnit�ní �ásti mého rodinného

domu, jsem musel respektovat normu �SN 73 4301 z roku 2004.

Požadavky na vnit�ní prost�edí

Spln�ním požadavk� na vnit�ní prost�edí dosáhneme tepelné pohody,

požadovaného osv�tlení prostor� rodinného domu a ochrany proti hluk�m a

vibracím.

Tepelná pohoda uživatel� a požadovaný stav vnit�ního prost�edí jsou dány

tepelnou ochrany budovy a systémem jejího vytáp�ní. P�i jejich �ešení se snažíme

dosáhnout minimální energetické náro�nosti budovy. P�i navrhování a ov��ování

budov s požadovaným stavem vnit�ního prost�edí jsem se držel následujících

norem:

- �SN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov - �ást 1: Terminologie z roku

2005

- �SN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - �ást 2: Požadavky z roku 2011

- �SN 74 0540-3 Tepelná ochrana budov - �ást 3: Návrhové hodnoty

veli�in z roku 2005

- �SN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - �ást 4: Výpo�tové metody z

roku 2005.

Pro zajišt�ní požadovaného osv�tlení se musíme �ídit následujícími

normami:

- �SN 73 0580-1 Denní osv�tlení budov - �ást 1: Základní

požadavky z roku 2007



- �SN 73 0580-2 Denní osv�tlení budov - �ást 2: Denní osv�tlení

obytných budov z roku 2007

- �SN  EN 12464-1 Sv�tlo a osv�tlení - Osv�tlení pracovních prostor� -

�ást 1: Vnit�ní pracovní prostory z roku 2012

- �SN EN 12464-2 Sv�tlo a osv�tlení - Osv�tlení pracovních prostor� -

�ást 2: Venkovní pracovní prostory z roku 2008.

Pro zajišt�ní ochrany vnit�ních prostor� proti hluku náhodn� vznikajícímu

p�i užívání budovy musíme splnit požadavky normy �SN 73 0532 Ochrana proti

hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobk� –

Požadavky z roku 2010.

Požadavky na rozm�ry místností

Každý rodinný d�m musí umož�ovat p�epravu p�edm�t� o rozm�rech 1

800 mm x 600 mm x 1 800 mm do všech obytných místností.

Obytná místnost musí mít plochu minimáln� 8 m2 a musí mít dostate�né

p�ímé denní osv�tlení.

Plocha obývacího pokoje, který bývá nejv�tší místností rodinného domu,

musí být alespo� 16 m2. Jeho ší�ka by m�la být minimáln� 3 300 mm.

V p�ípad� ložnice ložnice by m�la být plocha alespo� 12 m2. Minimální

ší�ka ložnice je v mém p�ípad�(dvoul�žkové provedení) 2 400 mm. Pro

jednol�žkové provedení se požaduje 1 950 mm Žádná obytná místnost nemá být

ur�ená ke spaní více než dvou osob.

Plocha kuchyn� by m�la mít alespo� 6 m2(v p�ípad� pracovní kuchyn�, lze

hodnotu snížit na 5 m2). Pokud je plocha kuchyn�(v�etn� plochy kuchy�ské

linky) v�tší než 12 m2 a spl�uje požadavky na p�ímé denní osv�ltení, považuje se



kuchy� za obytnou místnost. Kuchy� v mé bakalá�ské práci je tedy považována

za obytnou místnost.

V každém rodinném dom� musí být alespo� jedna koupelna a jedna

záchodová mísa.

Plocha koupelny musí umož�ovat bezpe�né používání instalovaných

za�izovacích p�edm�t� sloužících k mytí, koupání, sprchování a uspokojování

pot�eb osobní hygieny všech �len� domácnosti.

Minimální p�dorysné rozm�ry záchodu se záchodovu mísou splachovanou

vysoko nebo st�edn� položeným nádržkovým splachova�em, p�ípadn� tlakovým

splachova�em musí být alespo� 900 x 1 100 mm p�i otevírání dve�í ven a 900 x 1

500 mm p�i otevírání dve�í dovnit�. U záchodu se záchodou mísou splachovanou

nádržkovým splachova�em položeným na míse nebo nízko nebo se záv�snou �i

speciální záchodovou mísou délky 640 mm až 680 mm platí rozm�ry 900 x 1 200

mm a 900 x 1550mm. V p�ípad� bo�ních dv��í se doporu�uje rozší�it rozm�r o

100 mm.

obr.1 nejmenší odstupové vzdálenosti záchodové mísy dle �SN 73 4301 z roku

2004 – �l. 5.2.3.14.[1]



U vícepodlažních budov musíme navrhnout dv� umývadla ve dvou

rozdílných prostorech. Prostor pro osobní hygienu musí bý p�ímo p�ístupný z

komukika�ního prostoru rodinného domu. Ší�ka dve�í musí být minimáln� 700

mm.

Vstupní prostor bytu musí být tak velký, aby umožnil odložení svrchního

šatstva a obuvi. Jeho ší�ka i po smontování zabudovaného nábytku nebo umíst�ní

nábytku musí být alespo� 1 100 mm. V míst�, kde má charakter spojovací

chodby musí být alespo� 800 mm.

Minimální sv�tlá výška obytných místnosti rodinných dom� je 2 500mm.

Pro bytové domy to je 2 600 mm a pro podkroví to je 2 300 mm. Místnosti se

zkosenými stropy musí mít minimální výšku 2 300 mm alespo� nad polovinou

podlahové plochy, která je vymezena rovinou kolnou k rovin� podlahy,

protínající rovinu zkoseného stropu ve výšce 1 300 mm nad podlahou.

Doporu�uje se, aby v druhém a dalších nadzemních podlažích byl alespo�

z �ásti otev�ený p�im��en� velký prostor s možností oslun�ní. Nap�íklad balkon

nebo terasa.

Požadavky na rozm�ry komunikací

Hlavní domovní komunikace v obytné budov� nesmí být užší než ší�ka

schodiš	ového ramene a musí vyhovovat požadavk�m normy �SN 730802

Požární bezpe�nost staveb – Nevýrobní objekty z roku 2009 a normy �SN 73

0833 z roku 2010. Hlavní domovní komunikace musí umož�ovat p�epravu

p�edm�t� o rozm�rech 1 950 mm x 800 mm x 1 950 mm. Podchodná výška musí

být alespo� 2 100 mm a ší�ka minimáln� 900 mm.



3. UMÍST�NÍ A ORIENTACE OBJEKTU

Osazení do terénu

P�i rozhodování o umíst�ní objektu na pozemku jsem musel zohlednit

veškeré d�ležité požadavky jako vzájemné odstupy budov, minimální vzdálenost

od p�ilehlého chodníku �i hranic pozemku apod.

Tyto požadavky ur�ují následující normy a vyhlášky:

- vyhláška MMR �.268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na

výstavbu z roku 2009

- �SN 73 0802 – Požární bezpe�nost staveb – nevýrobní objekty z roku

2009

- �SN 73 0833 – Požární bezpe�nost staveb – budovy pro bydlení a

ubytování z roku 2010.

Z norem vychází požadavek na minimální vzdálenost pr��elí budovy, ve

které jsou okna obytných místností, která musí být nejmén� 3,0 m od okraje

vozovky nebo místní komunikace(neplatí u proluk �adové zástavby).

Vzdálenost mezi rodinnými domy, mezi kterými je volný prostor musí být

alespo� 7,0 m(ve stížených územních podmínkách lze tuto hodnotu snížit až na

4,0 m, pokud v protilehlých st�nách nejsou okna obytných místností) a zárove�

musí být vzdáleny alespo� 2,0 m od spole�né hranice pozemku.

Dle �SN 73 4301 z roku 2004 jsem musel splnit požadavek na úrove�

podlahy v��i okolnímu terénu, který nesmí být ve vzdálenosti 5,0 m od st�ny s

osv�tlovacím otvorem a 1,0 m od st�ny bez osv�tlovacího otvoru výše než 150

mm pod úrovní podlahy obytných místností.



     obr.2 úrove� podlahy obytných místností dle �SN 73 4301 z roku 2004 – �l.

5.1.3.1.[1]

Okenní parapety v obytných místnostech, pod nimiž je volný venkovní

prostor hlubší než 500 mm(vzdálenost mezi úrovní podlahy a upraveným

terénem) musí být vysoké alespo� 850 mm. V opa�ném p�ípad� musí být

opat�eny zábradlím nebo jiným prvkem, který funci zábradlí o této výšce splní.

P�i osazování objektu do terénu bychom m�li splnit zásadu, že objem

výkop� by m�l být p�ibližn� stejný jako objem násyp�.

Vhodnou orientací ke sv�tovým stranám jsem zajistil p�íjemné vnit�ní

prost�ení každé místnosti. Každý druh místnosti má ur�ité doporu�ení, jak tuto

místnost umístit, aby sm��ovala k ur�ité sv�tové stran�. P�i umis	ování místností

jsem vycházel ze zásady, že pod�adné místnosti orientujeme na neslunou stranu a

místnosti pro pobyt lidí orientujeme na stranu slunnou.



Sv�tové strany a jejich využití

Sever je sv�tovou stranou bez slune�ního sv�tla a tato strana je tak chladná

avšak rovnom�rn� osv�tlená. Na tuto stranu orientujeme nap�íklad garáž, sklady,

spíže, chodby, záchody, apod.

Východ je sv�tovou stranou s intenzivním ranním proslun�ním. V lét� je

velmi p�íjemný avšak v zim� chladný. Na tuto stranu orientujeme ložnice,

jídelny, kuchyn� �i kancelá�e.

Jih je nejcen�jší sv�tovou stranou a využití prostoru u této strany je tak

velmi d�ležité �ádn� promyslet. Místnosti mí�ené k jihu mají v zimním období

výrazné proslun�ní. Na tuto stranu orientujeme obývací pokoje, d�tské pokoje,

zimní zahrady, terasy, apod.

Západ má ve�erní hluboké proslun�ní, které je v zimním období až

nep�íjemné. Na tuto stranu orientujeme nap�íklad sušárny.

Teréní úpravy

P�i osazení objektu do terénu a také následných terénních úpravách se

snažíme využít daný terén tak, aby byly pot�ebné terénní úpravy co nejmenšího

rozsahu.

Upravený terén musí být v takové poloze, aby odvád�l srážkové vody od

budovy. P�i svahování zeminy musíme dodržovat takový sklon, který nenaruší

stabilitu svah�. Maximálního hodnota vnit�ního t�ení 
(17° - 37°) nesmí být

p�ekro�ena.

Vyrovnávací schodišt� z upraveného terénu do 1. podlaží by nem�lo být

vyšší než 1,2 m.



4. ZÁKLADY

P�i návrhu rodinného domu jsem jako základovou konstrukci navrhl

základové pasy, které se �adí do skupiny plošných základ�. V mém p�ípad� jsem

za materiál zvolil prostý beton, ale použit m�že být nap�íklad i železobeton.

Prostý beton je odolný v��i ú�ink�m vlhkosti.

Rozm�ry základových pas� jsem stanovil statickým výpo�tem. Ší�ka

základových pas� je závislá na zatížení, které p�enáší do základové p�dy a na

vlastnostech základové zeminy. Hloubku založení ur�ujeme s ohledem na

stabilitu a sedání stavby, klimatické vlivy, úrove� zeminy vhodné pro zakládání,

apod.

Základová spára musí být v hloubce, ve které na ni nebudou p�sobit

klimatické vlivy, jako je promrzání �i vysychání zeminy. Minimální hloubka

založení, respektive hloubka základu pod povrchem území(nepromrzající

hloubka) je 800mm. U základ� vnit�ních zdí chrán�ných proti klimatickým

vliv�m m�žeme tuto hodnotu snížit na 400mm. V soudržných zeminách, kde je

hladina podzemní vody v hloubce menší než 2,0 m pod povrchem území,

zvolíme hloubku založení minimáln� 1,2 m. Minimální výška základu z prostého

betonu pod nosnou zdí je 500mm. P�í�ky tl. 65 mm se zakládají p�ímo na

podkladní beton. P�í�ky tl. 150 mm zákládáme bu� na zesílený podkladní

beton(p�ípadn� vyztužený KARI sítí) nebo na základ o rozm�rech minimáln�

300x300 mm.

Orienta�ní výpo�et základové plochy

Orienta�ní výpo�et je ur�en pro studie a jednoduché stavby. P�i tomto

výpo�tu se neuvažuje excentricita a sedání. Vychází se z provozních hodnot

zatížení(bez sou�initel� zatížení) a pro zeminy bereme tabulkové hodnoty

únosnosni základové p�dy Rdt v Mpa. Výpo�et základ� pod vnit�í nosnou zdí lze



provést dle p�edlohy, kterou je p�íloha �.1  výpo�et základ� pod vn�jší nosnou

zdí. a p�íloha �.2 výpo�et základ� pod vnit�ní nosnou zdí.



5. ST�NY

St�ny ohrani�ují a rozd�lují objekt na jednotlivé mísnosti. Nosné st�ny

navíc tvo�í podp�ry pro stropní konstrukci.

Požadavky na st�ny

Hlavní funkcí nosných st�n, je p�enos veškerého zatížení ze strop�,

st�echy a schodiš	 do základové konstrukce. Mezi hlavní požadavky se tak �adí

požadavky statické. Nosné st�ny jsou namáhány p�edevším tlakem a proto musí

navržené zdivo mít dostate�nou pevnost v tlaku. V mé bakalá�ské práci plní

funkci nosných st�n zdivo Porotherm 30 P+D, které má pevnost v tlaku 15/10

N/mm2 a je tak dostate�n� únosné. 

P�edevším u obvodových st�n je velice d�ležitým požadavkem požadavek

tepeln� technický. Správn� zvolená obvodová st�na zaru�í spolu s dalšími

vhodn� zvolenými konstrukcemi pohodlý interiéru po celou dobu p�edpokládané

životnosti daného rodinného domu. V dnešní dob� se doporu�uje každý rodinný

d�m zateplit a dosáhnout tak energetické úspory. St�na musí spl�ovat normou

stanovený tepelný odpor, jehož velikost záleží na rozdílu teplot. Tepelný odpor

závisí na materiálu a skladb� konstrukce. Pro zajišt�ní správného tepelného

odporu se využívají porézní materiály.

Obvodová st�na, ale nap�íklad i vnit�ní nosná st�na m�že tvožit požární

st�nu požárního úseku. Taková st�na musí spl�ovat protipožární požadavky

týkající se požární odolnosti a stupn� ho�lavosti stavebních hmot. U požárn�

d�licí konstrukce, tedy st�ny, která rozd�luje budovu na požární úseky, musíme

prokázat, že po normou stanovenou dobu vyjád�enou požadavkem REI(t)

nedojde ke statickému porušení nosné konstrukce, ke ztrát� celistvosti a k nárustu

teploty na neoh�ívaném povrchu. V mé bakalá�ské práci jsem použil jako

obvodové st�ny a vnit�ní nosné st�ny zajiš	ující stabilitu zdivo Porotherm 30



P+D. Požadavek na požární odolnost je REW 45 DP1. Mnou navržené zdivo

dosahuje REW 180 DP1 a hodnotu požadovanou normou �SN 73 0802 z roku

2009 tak spl�uje.

Vnit�ní st�ny rozd�lují prostor na místnosti s r�znými provozy a obvodové

st�ny odd�lují vn�jší prost�edí od vnit�ního prost�edí. Proto musejí st�ny splnit

také ur�ité akustické požadavky. Jde p�edevším o vzduchovou nepr�zvu�nost Rw

v decibelech. St�na musí mít dostate�ný odpor v��i pr�niku zvuku ze vzduchu

jednoho prostoru p�es konstrukci do druhého prostoru. U mého rodinného domu

jsem pro vnit�ní p�í�ky použil zdivo Porotherm 11,5 AKU, tedy zdivo se

zvýšenými nároky na zvukovou izolaci. Vážená laboratorní nepr�zvu�nost tohoto

zdiva je  Rw  = 47(-2, -5) dB p�i plošné hmotnosti zdiva v�etn� omítek 175 kg/m2.

U architektonický požadavk� jde p�edevším u požadavky dispozi�ní. Tyto

požadavky totiž limitují umíst�ní svislých nosných konstrukcí a ur�ují tak

nejenom jejich typ a konstruk�ní �ešení, ale p�edevším rozpon a tím i typ stropní

konstrukce. St�ny umis	ujeme s ohledem na p�ípadné budoucí p�estavby a

rekonstrukce.



6. STROPNÍ KONSTRUKCE

Strop je vodorovnou nosnou konstrukcí, která rozd�luje budovu ve

vertikálním sm�ru na jednotlivá podlaží a p�enáší veškerá zatížení z t�chto

podlaží do svislých nosných konstrukcí. Zajiš	uje také tuhost a stabilitu celé

budovy.

Již z popisu funkce stropní konstrukce lze odhadnout, jaké na ní budou

kladeny požadavky.

Požadavky na stropní konstrukce

Mezi hlavní požadavky pat�í požadavky statické, �ímž se rozumí

p�edevším únosnost stropu, tuhost ve svislém sm�ru a tuhost v horizontální

rovin�. Strop musí totiž spolehliv� a s dostate�nou rezervou p�enášet zatížení od

uvažovaného provozu, zatížení od vlastní tíhy stropní konstrukce, p�í�ek apod.

Musí vyhovovat z hlediska maximálního pr�hybu. Tuhost v horizontální rovin�

pak zajistí prostorovou tuhost objektu. V mé bakalá�ské práci jsem použil stropní

konstrukci z keramobetonových stropních nosník� a cihelných vložek MIAKO.

Tento strop je považován se horizontáln� netuhou konstrukci, kterou lze využít

pro nízké objekty, kde je tuhost zajišt�na jiným konstruk�ním prvkem, nap�íklad

nosnými st�nami. Pokud však provedeme dostate�nou betonovou desku

vyztuženou ocelovou sítí, stane se z tohoto stropu strop s dostate�nou

horizontální tuhostí.

Mezi hlavní požadavky pat�í dále požadavky tepeln� technické. Strop

musí spl�ovat požadovaný tepelný odpor, jehož hodnota je závislá na rozdílu

teplot v prostorách, které jsou stropem odd�leny. Strop musí také zajistit, aby

nedocházelo k velkému poklesu dotykové teploty podlahy. Maximální hodnotu

poklasu udává norma a její velikost m�žeme omezit vhodnou nášlapnou vrstvou.

Stropní konstrukce se také podílí na tepelné stabilit� místnosti.



Stropní konstrukce musí spl�ovat také protipožární funkci a protipožární

požadavky. Z požárního hlediska jde o jednu z nejd�ležit�jších konstrukcí.

Stropní konstrukce rozd�luje objekt po výšce na úseky, které jsou �asto totožné s

úseky požárními. Stropní konstrukce tak musí spl�ovat požadavky z hlediska

požární odolnosti a stupn� ho�lavosti použitých stavebních hmot. Požární stropy

odd�lující sousedící požární úseky ve svislém sm�ru musí spl�ovat požární

odolnost p�íslušící danému stupni požární bezpe�nosti požárního úseku pod

daným stropem. V mé bakalá�ské práci je požadavek na strop REI 45 DP1. Mnou

navržený strop vyhoví, jelikož jeho hodnota je REI 120 DP1.

Dalšími požadavky na stropní konstrukci jsou požadavky akustické, tedy

vzduchová nepr�zvu�nost a kro�ejová nepr�zvu�nost. Vzduchové

nepr�zvu�nosti u mnou zvoleného stropu dosáhneme nadbetonováním dostate�n�

silné betonové desky. Kro�ejové nepr�zvu�nosti lze dosáhnout plovoucí

podlahou, tedy podlahou, která je od st�ny a svislých konstrukcí dilata�n�

odd�lena.

Mezi požadavky pat�í také požadavky architektonické. 



7. SCHODIŠT�

P�i projektování schodiš	 jsem se �ídil platnou normou �SN 73 4130

Schodišt� a šikmé rampy – základní ustanovení z roku 2010. 

Schodiš	ový prostor

Konstrukce ohrani�ující schodiš	ový prostor musí být z neho�lavého

materiálu. Schodiš	ový prostor musí být dostate�n� osv�tlen p�ímým sv�tlem a

musí být dostate�n� v�trán. V mé bakalá�ské práci tyto požadavky zajiš	ují nosná

st�na Porotherm 30 P+D a vhodn� umíst�né okno.

Schodiš	ové rameno

obr.3 názvosloví a parametry schodiš	ového ramene[1]

Schodiš	ové rameno je šikmá plochá konstrukce, která spojuje dv� r�zné

výškové úrovn� a má alespo� tri stupn�. Nejmenší povolená pr�chodná ší�ka

schodiš	ových ramen u rodinných dom� je 900 mm a musí vyhovovat norm�

�SN 73 0802 – Požární bezpe�nost staveb – nevýrobní objekty z roku 2009.

Pr�chodná ší�ka by m�la být násobkem 550 mm, což je ší�ka pot�ebná pro

pr�chod dosp�lého �lov�ka. Do této ší�ky m�že zasahovat zábradlí max. 50 mm,

madlo max. 100 mm a schodnice max. 200 mm. Mnou navržených 1000 mm je



tak vyhovujících. Sklon schodišt�, což je úhel mezi vodorovnou rovinou a

výstupní �árou, nesmí být v�tší než 35O. Výstupní �ára je p�itom pomyslná �ára

spojující p�ední hrany schodiš	ových stup�� v teoretické ose výstupu. Za�íná na

hran� nástupního stupn� a kon�í na hran� výstupního stupn�. Pokud konstruk�ní

výška není vyšší než 3 000 mm, m�žeme sklon sklon zvýšit až na 41O. V mém

návrhu jsem z výpo�tu získal sklon necelých 29O.  

obr.4 výpo�et podchodné a pr�chodné výšky schodišt�[1]



Podchodná výška je svislá vzdálenost hrany schodiš	ového stupn� a

podhledu konstrukce, která leží bezprost�edn� nad schodiš	ovým ramenem. Její

minimální výška se ur�í ze vzorce viz. obr. 5.

Pr�chodná výška se ur�í rovn�ž dle vzorce na obr. 5. Její minimální výška

je však 1 900 mm a nesmí být žádnou konstrukcí snížena.

Schodiš	ový stupe�

P�i návrhu schodišt� musíme dbát na to, aby schodiš	ové stupn� v jednom

rameni m�ly stejné rozm�ry, tedy výšku(svislá vzdálenost dvou stupnic po sob�

následujících stup�� na výstupní �á�e) a ší�ku(vodorovná vzdálenost

p�dorysných pr�m�t� p�edních hran dvou po sob� následujících stup�� na

výstupní �á�e).

Nejmenší možná ší�ka schodiš	ového stupn� je 210 mm a nejmenší možná

ší�ka stupnice je 250 mm.

Pom�r ší�ky a výšky schodiš	ového stupn� udává Lehman�v vzorec:

2h + b = 630 (mm).

h ... výška schodiš	ového stupn�

b … ší�ka schodiš	ového stupn�

630 (mm) … pr�m�rná délka lidského kroku

Maximální po�et stup�� v jednom rameni je 16. U rodinných dom� �i

pomocných schodiš	 m�že být i 18 stup��.



Podesta

P�i návrhu podesty jsem musel respektovat požadavek na její pr�chodnou

ší�ku, která by m�la být široká alespo� jako schodiš	ové rameno. U podlažní

podesty se doporu�uje  tuto hodnotu o 100 mm až 200 mm zv�tšit. V mém

návrhu jsem tedy k ší�ce schodiš	ového ramene p�idal p�es 200 mm.

Pokud na podestu navazují dve�e, musíme dodržet podmínku vzdálenosti

hrany zárubn� 300 mm od hrany nejbližšího schodiš	ového stupn�. Dále musíme

dodržet podmínku, že dve�e zasahující do podesty nesmí zužovat její pr�chodnou

ší�ku.

obr.5 požadavky na podesty[1]

Schodiš	ové zábradlí

Zábradlí u schodiš	ového ramena musí být alespo� na volných stranách a

jeho výška by m�la být 900 mm až 1 100 mm.

Schodiš	ové rameno musí mít alespo� jedno madlo, pokud jde o p�ímé

rameno s pr�chodnou ší�kou 1650 mm nebo o smíšená ramena do 1 100 mm a

dv� madla u schodiš	ových ramen s v�tší pr�chodnou ší�kou.



8. ST�EŠNÍ KONSTRUKCE

Pro m�j rodinný d�m s kancelá�í jsem si vybral inverzní jednopláš	ovou

plochou st�echu. Hlavní d�vod jejího výb�ru byla p�edevším tepelná úspora,

které dosahuje díky menší ploše, p�es kterou m�že teplo z budovy odcházet a její

skladba, kde n�které vrstvy plní více funkcí naráz, díky �emuž se ušet�í hned

dvakrát.

P�i návrhu ploché st�echy mého rodinného domu s kancelá�í jsem se �ídil

p�edevším  normou �SN 73 1901 z roku 2011. 

Plochá st�echa

Plochou st�echou je taková st�echa, jejíž sklon vn�jšího povrchu je nižší

než 5O. Minimální sklon ploché st�echy je 1%.

Pro návrh ploché st�echy jsou d�ležité následující informace:

� požadavky investora

� geografické umíst�ní st�echy(intenzita slune�ního zá�ení, zatížení

sn�hem, zatížení v�trem, pr�m�rné množství atmosférických srážek,

teplota vn�jšího vzduchu, relativní vlhkost vn�jšího vzduchu)

� typ vnit�ního a vn�jšího prost�edí(vliv na požární bezpe�nost, p�sobení

provoz�, statické zatížení, tepeln� technické zatížení, akustické

zatížení).

Skladba ploché st�echy:

Nosnou konstrukcí ploché st�echy m�že být nap�íklad beton nebo

železobeton. Použít lze i desky na bázi d�eva, prefamonolitických �i

montovaných prvk� apod. Nosná konstrukce p�enáší zatížení vlastní, zatížení

st�ešního plášt�, klimatické zatížení a zatížení dle daného provozu.



Jako parot�snou zábranu lze využít asfaltové pásy, syntetické fólie, nát�ry

a st�rky. Každý typ má své výhody a jejich výb�r tak záleží na bodech

uvedených výše. Parot�snou zábranu v�tšinou mechanicky kotvíme, lepíme nebo

voln� pokládáme. Parot�sná zábrana omezuje pronikání vody do dalších vrstev

s�ešní konstrukce.

Spádová vrstva, která vytvá�í spád ploché st�echy, se umis	uje ve v�tšin�

p�ípad� p�ímo na nosnou konstrukci.

Tepelná izolace, která je u pláš	ových st�ech v�tšinou ve form� tuhých

desek, se k podkladu lepí, mechanicky kotví nebo voln� pokládá. Tepelná izolace

omezuje únik tepla z interiéru budovy. Požadovaný sou�initel prostupu tepla,

který jsem musel podle normy �SN 73 0540-2 z roku 2011 dodržet je UN = 0,24

W/m2K. U energeticky úsporných dom� jde o doporu�ený sou�initel prostupu

tepla, který je 0,16 W/m2K.

Hydroizola�ní funkci plní asfaltové pásy, syntetické fólie, st�rkované �i

st�íkané systémy. St�rkované �i st�íkané systémy se však používají pouze pro

speciální ú�ely. Hydroizola�ní vrstva chrání vrstvy st�ešní konstrukce a interiér

p�ed srážkovou vodou.

Dilatace ploché st�echy

Jelikož je plochá st�echa vystavena vliv�m teplotních zm�n, musíme v

monolitických vrstvách provést odpovídající dilata�ní spáry. Jejich vzdálenost se

snižuje k vn�jšímu okraji konstrukce. Délka pole u železobetonu je 12 – 15 m. U

spádového betonu je délka pole 6 – 7,5 m. U betonu pod hydroizolací u povrchu

je délka pole 4 – 5 m.



Odvodn�ní ploché st�echy

Plochou st�echu jsem musel vy�ešit takovým zp�sobem, který z celé její

plochy umožní odtok vody.

Na odvod�ované ploše musí být alespo� dva vtoky jejichž pr�m�r je

alespo� 100 mm. Tyto vtoky musí být od atiky vzdáleny mén� než 15 m a od

konstrukcí vystupujících nad st�ešní rovinu by m�ly být vzdáleny alespo� 1 000

mm. Musíme zohlednit spolehlivou a jednoduchou údržbu, hromad�ní ne�istot na

st�eše, apod. Vtoky umis	ujeme tak, aby nenarušovaly dispozici objektu. Vtoky

umis	ujeme 20 mm až 50 mm pod okolní rovinu. Vtok musíme opat�it

ochranným košem nebo krycí mí�í, abychom zabránili zanesení hrubými

ne�istotami. Výška atiky nad st�ešní rovinou je minimáln� 150 mm.

Návrh deš	ového odpadního potrubí se �ídí normou �SN EN 12056-3

Vnit�ní kanalizace - Gravita�ní systémy - �ást 3: Odvád�ní deš	ových vod ze

st�ech - Navrhování a výpo�et z roku 2001 a normou �SN 73 6760 Vnit�ní

kanalizace z roku 2003 a závisí také na velikosti odvod�ované plochy a na

sou�initeli odtoku.



obr.6 možnosti odvodn�ní do úžlabí a odvodn�ní do žlabu[3]



9. ZÁV�R

Tato seminární práce vznikala b�hem tvorby mé bakalá�ské práce s tématem

rodinný d�m s kancelá�í, kdy jsem si zapisoval jednotlivé kroky návrhu. Má

seminární práce m�že posloužit budoucím student�m jako manuál, jak

postupovat p�i návrhu rodinného domu(s p�ihlédnutím k platným vyhláškám a

normám).
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�SN 73 0833 Požární bezpe�nost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování, z

roku 2010.
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P�ÍLOHA �.1

VÝPO�ET ZÁKLAD� POD VN�JŠÍ NOSNOU ZDÍ





Závěr
 

Během tvorby mé bakalářské práce jsem se seznámil s oblastmi přípravy projektové dokumentace pro
stavbu rodinného domu s kanceláří. Svůj nastavený cíl jsem splnil – narvhl jsem takovou stavbu, která je
reálně proveditelná a která splňuje potřebné požadavky.
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