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Abstrakt 
 
   Tato bakalářská práce se zabývá prováděcí dokumentací rodinného domu 
s kadeřnictvím. Předpokládané umístění této stavby je na pozemku číslo 35/2 v obci 
Kaceřov v katastrálním území Kynšperk nad Ohří v Karlovarském kraji. Pozemek se 
nachází ve svažitém terénu, toto hledisko ovlivnilo návrh této stavby. Objekt je řešen 
jako budova pro bydlení pro čtyři až pět osob. Budova má dvě nadzemní podlaží a 
obytné podkroví. Část prvního nadzemního podlaží tvoří provozovna, konkrétně 
kadeřnictví. Projekt vycházel z dispoziční studie a z projektu pro stavební povolení. 
Výsledkem této práce je kompletní prováděcí dokumentace, která obsahuje výkres 
situace, půdorysy podlaží, řezy, pohledy, výkresy základů, stropů, krovu, schodiště a 
detailů. Dále pak technickou zprávu, výpisy prvků, požárně bezpečnostní řešení 
stavby a tepelně technické posouzení stavby. 
 
 
 
Klíčová slova 
 
Keramické zdivo, keramický strop, krov, sedlová střecha, terasa, ztracené bednění, 
základové pasy  
  
  
 
 
  
Abstract 
 
   This thesis deals with documentation to the family house with a hairdressing salon. 
It issupposed to beplaced on thelandwiththenumber 35/2 in thevillagecalledKaceřov 
near to Kynšperknad Ohří in Karlovy Vary area. Thisland occurs in sloping area so 
this fact influenced the proposal of this plan. 
It is building for four to five people. This building has two aboveground floors and a 
residential loft-room. In the first aboveground floor there is the hairdressing salon. 
This plan came from the disposition studies and from the building permit. The result 
of this work will be the full detailed documentation, which consists of the drawing of 
situation, a floor plan, views, foundation drawings, ceilings, trusses, stairs, and 
details. Then a technical report, extracts elements, a fire safety solutions, technical 
assessment of the thermal of the building. 
 
 
 
  
Keywords 
 
Ceramicwalls, ceramicceiling,truss, gabledroof, terrace, formwork, footings 
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Úvod 

       Tato bakalářská práce se zabývá prováděcí dokumentací rodinného domu 
s kadeřnictvím. Předpokládané umístění této stavby je na pozemku číslo 35/2 v obci 
Kaceřov v katastrálním území Kynšperk nad Ohří v Karlovarském kraji. Pozemek se 
nachází ve svažitém terénu, toto hledisko ovlivnilo návrh této stavby. Objekt je řešen 
jako budova pro bydlení pro čtyři až pět osob. Budova má dvě nadzemní podlaží a 
obytné podkroví. Část prvního nadzemního podlaží tvoří provozovna, konkrétně 
kadeřnictví. Projekt vycházel z dispoziční studie a z projektu pro stavební povolení. 
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ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ 
ŘEŠENÍ 

 

-TECHNICKÁ ZPRÁVA- 

 

Rodinný dům s kadeřnictvím 

Kaceřov č. parcely 35/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Květoslav Smutný 

V Chodově 20. 5. 2012 
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A. Identifikační údaje stavby 

 

Investor :    Simona Radlová  
   1. Máje, Chodov 35735  
   Chodov    
   35735 
 

Zpracovatel PD: Květoslav Smutný 
   Nejdecká 386 
   Chodov    
   35735 
  

Název stavby: Rodinný dům s kadeřnictvím 
   na parcele 35/2 Kaceřov 

Druh stavby:            Novostavba rodinného domu s kadeřnictvím 

Pozemek:  35/1, 35/2, 35/3 

Kat. území:            Kaceřov u Kynšperka nad Ohří   
Druh pozemku: trvalý travní porost 

   Číslo LV:  153 

Ochrana :   nejsou evidovány žádné způsoby ochrany                                                             

Výměra:  35/1         352,51m2 

                                35/2         851,98 m2 

                                35/3         261,75 m2 

                                Součet   1466,24 m2 

 

Pozn. Objekt bude realizován na parcele číslo 35/2 
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B. Technická zpráva 

a) účel objektu 

     Objekt je řešen jako budova pro bydlení pro čtyři až pět osob. Část prvního 
nadzemního podlaží tvoří provozovna, konkrétně kadeřnictví. Provozovna má 
samostatný vchod a není o obytnou částí nějak propojena. 

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 
řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 

    Novostavba rodinného třípodlažního rodinného domu s obytným podkrovím a 
kadeřnictvím. Dům by měl sloužit pro 4 – 5ti člennou rodinu. Střešní konstrukce bude 
navržena sedlová se sklonem 38°. Jako krytina je navržena pálená taška od firmy 
Tondach černé barvy. Půdorysný rozměr domu je 19,00 x 11 metru. Do rodinného 
domu se vchází přes zádveří kde se nachází šatna, ze zádveří se dostaneme přes 
chodbu a schodiště do 2. NP kde máme obývací pokoj s jídelnou, kuchyň, WC a 
úklidovou místnost. Z obývacího pokoje můžeme vyjít na jižní terasu. Z chodby se 
dostaneme do podkroví, kde se nachází dva pokoje a ložnice se samostatnou 
šatnou, koupelnou a WC. Dále se tu nachází WC a koupelna pro oba pokoje. Vstup 
do kadeřnictví je řešen odděleně. V kadeřnictví se nachází čekárna, šatna pro 
zaměstnance, WC, prádelna, sklad, technická místnost a kuchyňka. 

Výtvarné řešení: Střecha – pálená taška černé barvy, stěny – omítka barva světle 
hnědá, obklad soklů – kamenný obklad barva tmavě hnědá, výplně otvorů – barva 
světle hnědá 

Vegetační úpravy: plochy kolem objektu budou zatravněny a vysázeny drobné 
dřeviny ( viz situace ) 

Řešení přístupu lidem s omezenou schopností pohybu: Rodinný dům není řešen jako 
bezbariérový.  

U objektu se nachází dvě parkovací stání,z nichž jedno je určeno pro imobilní. Vstup 
do kadeřnictví je zajištěn rampou pro imobilní zákazníky. Sklon rampy 6%. Délka 
rampy je 2500 mm a její šířka je 1500 mm Po obou stranách opatřena proti sjetí 
vozíku, respektive vodící prvek pro bílou hůl, jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 150 
mm. Po obou stranách rampy jsou madla ve výši 900mm a druhé madlo ve výši 750 
mm,madla přesahují začátek a konec rampy o 150 mm. 
  Vstupní dveře jsou jednokřídlé plné o šířce 900 mm. Přes celou šířku jsou 
vodorovná madla, umístěny na straně opačné než jsou závěsy. Výška prahu je 
20mm. 
 Nášlapná vrstva podlahy v kadeřnictví, hygienických prostorách a zázemí je z 
protiskluzové dlažby RACO OBJECT  20x20,který splňuje požadavky vyhlášky 
298/2009. 
 V komunikačních prostorech je min. průchozí šířka 900 mm. Záchod je šířky 1,8m a 
hloubky 2,15 m, šířka vstupních dveří je 900mm, dveře jsou z vnitřní strany opatřeny 
vodorovným madlem ve výšce 800mm. Zámek dveří je odjistitelný z venku. 
Záchodová mísa je v osové vzdálenosti 450mm od boční stěny. Horní hrana sedátka 
je ve výšce 460 mm nad podlahou. 
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Ovládání splachovacího zařízení je z boku ze strany ,ze které je volný přístup. V 
dosahu záchodové mísy je ve výšce 600 mm nad podlahou a v také v dosahu z 
podlahy ve výšce 150mm nad podlahou ovladač signalizačního systému nouzového 
volání. Umyvadlo je opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. 
Horní hrana umyvadla je ve výšce 800 mm. Po obou stranách záchodové mísy musí 
být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výšce 800 mm nad podlahou. U 
záchodové mísy bude madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu bude 
přesahovat o 200mm. Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky 
500mm. 

 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění 
 
Kapacity: Objekt je navržen pro čtyř až pětičlenou rodinu. Kadeřnictví pro dva až tři 
zákazníky a dva členy personálu. 
 
Užitkové plochy: celková plocha zpevněných ploch je 246,85 m2. Část je ze zámkové 
dlažby o ploše 135,15 m2 a část z přírodního kamene o ploše 111,70 m2. 
 
Obestavěné prostory: celkový obestavěný prostor je 1526,054 m3 
 
Zastavěné plochy: zastavěná plocha je 194,23 m2. Procento zastavění je 13,16%. 
 
Orientace ke světovým stranám: Na jih je orientován obývací pokoj s jídelnou a 
terasou, dva pokoje ve druhém nadzemním podlaží. Na sever koupelna, WC, 
koupelna, kuchyň, úklid a vstup do rodinného domu a kadeřnictví. 
 
Osvětlení a oslunění: 
 
Prosluněny jsou obytné místnosti 204 obývací pokoj, 203 jídelna, 201 kuchyň, 301 
ložnice, 304 pokoj, 306 pokoj. Místnosti splňují požadavky normy ČSN 73 7301 - 
obytné budovy 2004. Plocha oken v každé obytné místností je větší než 1/10 plochy 
místnosti. U všech obytných místností je splněn požadavek na proslunění nejméně 
90 minut 1. března a 21. června při zanedbání oblanosti. 
 
 
d) technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na 
užití objektu a jeho požadovanou životnost 
Rodinný dům s kadeřnictvím bude proveden klasickou zděnou technologií z 
cihelných bloků Heluz. Obvodové nosné stěny budou z tvárnic tloušťky 500mm a 
obvodová stěna pod úrovní terénu bude ze ztraceného bednění BEST tloušťky 500 
mm. Tito stěny bodu zatepleny perimetrovými deskami tl. 150 mm. 
 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 
Vnější obvodové zdivo z keramických tvárnic Heluz STI 49 má tepelný odpor 5,927 
m2K/W, kterému odpovídá součinitel tepelné vodivosti U=0,164 W/m2K. Stěna 
odpovídá hodnotám požadovaným i doporučeným. Stěna ze ztraceného bednění 
Best 50 zateplená perimetrovými deskami o tloušťce 150mm má tepelný odpor 4,589 
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m2K/W, kterému odpovídá součinitel tepelné vodivosti U=0,210 W/m2K. Stěna 
odpovídá hodnotám požadovaným i doporučeným. Konstrukce střechy má součinitel 
tepelné vodivosti U=0,122 W/m2K a plochá střecha 0,156 W/m2K. Obě skladby 
odpovídají hodnotám požadovaným i doporučeným. Okna mají součinitel tepelné 
vodivosti U=0,806 W/m2K ( viz. Výpočet ) a dveře 0,980 W/m2K. Obě konstrukce 
odpovídají hodnotám požadovaným i doporučeným. 
 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického 
a hydrogeologického průzkumu 

Objekt je zařazen do první geotechnice kategorie to znamená jednoduchá stavba a 
jednoduché zakladové poměry. Tabulková únosnost zeminy je 0,2 Mpa. 

Základy budou z prostého betonu třídy C16/20. ( viz. Výkres základů ). 

Hloubka založení u obvodových stěn je 1100mm od úrovně terénu. Šířka základů je 
1000mm a výška 500 mm. Základy pod vnitřními zdmi jsou šířky 1000 mm a výšky 
700 mm. 

 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 
 
Dokončená stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí, proto není 
řešena ochrana životního prostředí.  

 

h) dopravní řešení 
 
Napojení na dopravní infrastrukturu pomocí komunikace s parcelním číslem 25/1.  

Pěší přístup je ze zámkové dlažby a je napojen na hlavní komunikaci.  

 
 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření 

Na stavbě bude provedena ochrana proti zasažení bleskem pomocí hromosvodu. 
Agresivní spodní vody se na staveništi nenacházejí. 

 
Na staveništi byl proveden průzkum rizika pronikání radonu do budovy. Na 

základě protokolu kategorizace radonového rizika základových půd, byla parcela 
zařazena do kategorie nízkého radonového rizika. V daném případě není nutné 
provádět proti radonové opatření. 

Ověření podmínek staveniště bylo provedeno na místě.  
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j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Klimatické podmínky pro zdění: 

    Zdění by mělo být prováděno při teplotě +5 až +30°C. Zdící prvky se nenamáčejí. 
Nesmí být namrzlé, zaprášené, mastné nebo jinak znečištěné. Při zdění v zimě musí 
malta obsahovat mrazuvzdorné přísady a je nutno používat malty o vyšší pevnosti. 
Zdění pří teplotě nižší než -5°C je zakázáno 

Stropní panely: 

   Při přepravě a skladování se panely podkládají dvěma dřevěnými hranoly o šířce 
minimálně 80mm a délce 930mm a to 500 – 1000 od jeho konců. Při skladovaní více 
panelů nad sebou musí hranoly mezi nimi být nad sebou a převislé konce se nesmí 
zatěžovat. 

Uložení panelů na zdivu musí být minimálně 115mm. 

Betonáž základů 

Po provedení podkladního betonu je třeba zachovat technologickou pauzu na 
vytvrdnutí betonu minimálně 28 dní, přičemž se beton musí ošetřovat podle počasí. 
Voda, kterou se bude beton v případě potřeby vlhčit, má mít teplotu od 5 – 10°C. Pod 
venkovní teplotu 5°C se beton již nevlhčí. Za nízkých teplot se beton musí přikrýt a je 
potřeba zajistit nezamrznutí konstrukce.Ošetřování betonu se provádí alespoň po 
dobu 7 dní. 

 

k) technická, konstrukční, materiálová řešení 
 

1. Zdivo 

1.1 Obvodové zdivo Heluz STI 49 

První řada ( šár ) obvodového zdiva bude vysypána hydrofobizovaným perlitem 
Heluz, kvůli přerušení tepleného toku ve svislém směru. Keramické zdivo bude 
spojováno maltou Heluz superthern TM 39. Pevnost malty v tlaku je 5 MPa a v ohybu 
2,5 MPa, zrnitost 2mm. Jako zakládací malta bude použita Heluz SB Z ( zakládací 
malta )  o pevnosti v tlaku 10 MPa. 

 

1.2 Obvodové zdivo ze ztraceného bednění Best 50 

Zdivo ze ztraceného bednění se provede u obvodových zdí přilehlých k zemině. 
Tvarovky se kladou na vazbu za použití maltové směsy Heluz superthern TM 39 a 
vyztuží se svislou výztuží B500 o průměru 8mm, poté se pro zmonolitnění zalijí 
betonem C 16/20. Orientační spotřeba betonu 0,33 m3/m2 (0,68 m3/m3). 

Po zmonolitnění bude zeď potažena ochranou geotextilií 300g/m2. Jako hydroizolace 
bude použita folie fatrafol 813 V, která bude chráněna geotextílií 300g/m2. Zeď bude 
zateplena perimetrovými deskami o tloušťce 150 mm. Perimetrové desky slouží také 
k ochraně hydroizolace. 
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1.3 Vnitřní nosné zdivo 

Bude z keremických tvárnic Heluz STI 30 tloušťky 300 mm a Heluz STI 25 tloušťky 
250 mm. Keramické zdivo bude spojováno maltou Heluz superthern TM 39. Pevnost 
malty v tlaku je 5 MPa a v ohybu 2,5 MPa, zrnitost 2mm. Jako zakládací malta bude 
použita Heluz SB Z ( zakládací malta )  o pevnosti v tlaku 10 MPa. 

2. Příčky 

Příčky budou z příčkovek Heluz 11,5 o rozměrech 497 x 115 x 238 mm ( D x Š x V ). 
Budou spojovány maltou Heluz superthern TM 39. Pevnost malty v tlaku je 5 MPa a 
v ohybu 2,5 MPa, zrnitost 2mm. Jako zakládací malta bude použita Heluz SB Z ( 
zakládací malta )  o pevnosti v tlaku 10 MPa. 

 

3. Stropy 

 3.1 Z keramických panelů Heluz  

Panely mají výšku 230 mm, beton C20/25, výztuž B500 

Před betonáží zámků mezi panely se musí plocha zámků, zejména keramická část 
řádně navlhčit ( kropením ) z důvodu dobré přilnavosti betonu. K zalévání zámků a 
ztužujících věnců se používá beton třídy C 16/20 dostatečně měkké konzistence. 

3.2 Stropní železobetonová deska 

Část stropu nad druhém nadzemním podlaží bude ze železobetonové desky 
v jednom směru vyztužené. Třída betonu bude použita C 20/25 a výztuž B 500. 
Železobetonová stropní deska nad prvním nadzemním podlažím ( terasou ) bude o 
40mm snížená oproti stropnímu panelu Heluz, kvůli zvýšení tepelné izolace 
v podlaze ( zvýšení povrchové teploty ) viz detail D3. 

( viz výkres stropu ) 

4. Krov 

Krov je řešen jako hambálkový se neposuvným hambálkem. Krajní hámbálky jsou 
pevně připojené ke štítovým stěnám. Podélné ztužení zajišťuje fošna šířky 160 a 
tloušťky 80 mm ( prvek K4 )  a vrcholové podélné tužidlo šířky 100 mm a výšky 160 
mm ( prvek K5 ). Hambálky budou nadbity OSB deskami o tloušťce 25 mm. 

Celý krov bude z jehličnatého dřeva. Krokve budou třídy C 40 a ostatní prvky krovu 
třídy C 24. 

5. Komín 

Celý komín bude složen z komínového systému Heluz. 

Komín bude řešen jako jednoprůduchový. O půdorysném rozměru 400 x 400 mm. 
Komín začíná ve druhém nadzemním podlaží a proto bude vyzděn sloup ze 
traceného bednění z tvarovek Best 50 do druhého nadzemního podlaží. Komín bude 
tvořen broušenou keramickou komínovou tvarovkou, která bude tvořit obvodový plášť 
komínu, tepelnou izolací a komínovou vložkou. Nadstřešní část komínu bude 
opatřena komínovým návlekem, který bude seříznut podle sklonu střechy. Ukončení 
komínu bude provedeno pomocí komínového klobouku Heluz. 
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6. Podlahy 

Podlahy budou řešeny jako těžké plovoucí podlahy. Výška tepelné izolace v prvním 
nadzemním podlaží je 100 mm a v dalších podlažích 40 mm. Materiál na roznášecí 
vrstvu je použit samonivelační cementový litý potěr CEMLEVEL o pevnosti v tlaku 25 
MPa. Který má předepsanou rovinnost 2 mm na vzdálenost 2 metry. Výška 
cementového potěru bude 50 mm. Roznášecí vrstva bude vyztužena kari sítí o 
průměru 6 mm a rozměru 150 x 150 mm. Jako nášlapná vrstva bude použita 
keramická dlažba lepená pomocí lepící malty Ceresit CM 12. Nebo nášlapná vrstva 
bude z laminátových desek o tloušťce 8 mm pokládány na PE pěnu mirelon. 

 

7. Podhledy 

Strop nad garáží v 1.NP bude vytvořen z podhledu ze sádrokartonových desek. 
Podhled je zavěšen na závěsech výšky 40 mm připevněných na heluz panelech, 
nosný rošt je vytvořen z CD profilů 60x27x0,6, rošt je křížový v jedné úrovni, po 
obvodě je na svislé konstrukci připevněn UD profil 28x27x0,6. Sádrokartonové desky 
jsou k roštu připevňovány rychlošrouby 3,5/25 TN. Po připevnění SDK desek bude 
po obvodě spára mezi svislou konstrukcí a podhledem vyplněna polyuretanovým 
tmele, spoje SDK desek a upevňovací šrouby budou přetmeleny tmelem pro 
sádrokarton KNAUF Uniflot. Sádrokartonové desky budou  desky Knauf Green. 
Spodní hrana bude v relativní výšce + 2,515 m. 
Podhled ve 3. Nadzemním podlažím bude zavěšen na noniovém závěsu výšky 280 
mm, rošt bude křížový mimoúrovňový. Sádrokartonové desky budou  desky Knauf 
White, ve vlhkých prostorech jako je koupelna budou desky Knauf GREEN.Spodní 
hrana bude v relativní výšce +8,360 m. 
 

8. Omítky 

Před prováděním omítek bude proveden cementový nástřik o tloušťce 2mm, na 
rozhraní dvou materiálů například keramika-beton a při přechodu mezi svislou stěnou 
a stropem bude na nesena stěrka baumit star contact + výztužná síť baumit star tex 
V exteriéru bude provedena jádrová vrstva vápenocementové lehčené omítky baumit 
MPA 35 L o tloušťce min 20 mm, povrchová úprava bude z fasádní omítky baumit 
silikontop o minimální tloušťce 2mm,  
 
V interiéru bude jádrová vrstva z  jádrové omítky baumit o tloušťce minimálně 10 mm 
a povrchová úprava ze štukové omítky baumit  extra o tloušťce 2mm 
 
l) zpřesňující odchylky oproti ověřené projektové dokumentaci 
 
Došlo ke změně konstrukčního řešení části stropu nad druhém nadzemním 
podlažím. Stropní keramické panely heluz byli nahrazeny železobetonovou deskou 
v jednom směru vyztuženou. Třída betonu bude použita C 20/25 a výztuž B 500. 
Železobetonová stropní deska nad prvním nadzemním podlažím ( terasou ) bude o 
40mm snížená oproti stropnímu panelu Heluz, kvůli zvýšení tepelné izolace 
v podlaze ( zvýšení povrchové teploty ) viz detail D3. 
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Technická zpráva byla vypracovaná podle ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb. o 
dokumentaci staveb. 
 



  Stránka 

12 

 

  

Závěr 

    V projektu došlo k menším změnám oproti dokumentaci pro stavební povolení. 
Došlo ke změně konstrukčního řešení části stropu nad druhém nadzemním 
podlažím. Stropní keramické panely heluz byli nahrazeny železobetonovou deskou 
v jednom směru vyztuženou. Třída betonu bude použita C 20/25 a výztuž B 500. 
Železobetonová stropní deska nad prvním nadzemním podlažím ( terasou ) bude o 
40mm snížená oproti stropnímu panelu Heluz, kvůli zvýšení tepelné izolace 
v podlaze ( zvýšení povrchové teploty ) viz detail D3. Dále pak k malé úpravě 
dispozice ve třetím nadzemním podlaží z důvodu lepšího umístění instalační šachty. 
 
    Výsledkem této práce je kompletní prováděcí dokumentace, která obsahuje výkres 
situace, půdorysy podlaží, řezy, pohledy, výkresy základů, stropů, krovu, schodiště a 
detailů. Dále pak technickou zprávu, výpisy prvků, požárně bezpečnostní řešení 
stavby a tepelně technické posouzení stavby. 
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Seznam použitých zdrojů 

 

ČSN 01 3420    (2004) - Výkresy pozemních staveb - kreslení výkresů stavební části 
ČSN 73 4301    (2004) - Obytné budovy 
ČSN 73 0540-1 (2005) - Tepelná technika - část 1: Terminologie  
ČSN 73 0540-2 (2011) - Tepelná technika - část 2: Požadavky 
ČSN 73 0540-3 (2005) - Tepelná technika - část 3: Návrhové hodnoty veličin 
ČSN 73 0540-4 (2005) - Tepelná technika - část 4: Výpočtové metody 
ČSN 73 0802    (2009) - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0833    (2010) - Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a 
ubytování 
ČSN 73 4108    (1994) - Šatny, umývárny a záchody 
 
vyhláška 398/2009 - o obecných technických požadavcích zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb 
 

Projekční podklady: 

Technická příručka Heluz – 6 vydání září 2009 

Fatrafol  katalog 

Isover – projekční katalog 

Internetové stránky: 

www.isover.cz 

www.likov.cz 

www.best.info 

www.rockwool.cz 

www.tondach.cz 

www.ceresit.cz 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

RD  rodinný dům 

NP  nadzemní podlaží  

XPS  extrudovaný polystyren 

EPS  expandovaný polystyren 

EPS 200            expandovaný polyestern, 200 – pevnost v tlaku kPa 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

PÚ  požární úsek 

OSB  lisovaná dřevoštěpková deska 

SDK  sádrokartonová deska 

VZT  vzduchotechnika   

TI   tepelná izolace 

PT  původní terén 

UT  upravený terén 

NN  nízké napětí 

ŽB  železobeton 

PHP  přenosný hasící přístroj 

U   součinitel prostupu tepla  

R   tepelný odpor  

       λ   součinitel tepelné vodivosti 

PE folie  polyethylenová folie 

        M10  pevnost malty 10 MPa 

SH  spodní hrana 

C16/20 – označení třídy betonu  16 – válcová pevnost v tlaku( MPa ), 20 –krychelná 
pevnost v tlaku (MPa) 

TOPROCK – zateplení nad krokvemi ( firma rockwool ) 
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Seznam příloh 

 

SEZNAM PŘÍLOH: DESKY B – PODKLADY A STUDIE 

STUDIE 

• VÝKRESOVÁ ČÁST 
 

1) SITUACE – ŠIRŠÍ VZTAHY 
2) STUDIE 1.NP 
3) STUDIE 2.NP 
4) STUDIE 3.NP – PODKROVÍ 
5) STUDIE ŘEZ A – A´ 
6) STUDIE – SEVERNÍ A VÝCHODNÍ POHLED 
7) STUDIE – JIŽNÍ A ZÁPADNÍ POHLED 
8) STUDIE ZÁKLADŮ 
9) STUDIE STROP NAD 1.NP 
10) STUDIE STROP NAD 2.NP 

 
• TEXTOVÁ ČÁST 

 
1) PRŮVODNÍ  ZPRÁVA 
2) SOUHRNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA 

 
• VÝPOČTOVÁ ČÁST 

 
1) VÝPOČET ZÁKLADŮ 

PODKLADY 
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Seznam příloh 

 

SEZNAM PŘÍLOH: DESKY C1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 
• VÝKRESOVÁ ČÁST 

 
1) SITUACE  
2) PŮDORYS 1.NP 
3) PŮDORYS 2.NP 
4) PŮDORYS 3.NP – PODKROVÍ 
5) ŘEZ A – A´ 
6) ŘEZ B – B´ 
7) POHLEDY 
8) VÝKRES ZÁKLADŮ 
9) VÝKRES STROPU  1.NP 
10) VÝKRES STROPU  2.NP 
11) VÝKRES KROVU 
12) VÝKRES SCHODIŠTĚ 
13) DETAIL D1 – ULOŽENÍ KROKVE NA POZEDNICI 
14) DETAIL D2 – VSTUP NA TERASU 
15) DETAIL D3 – IZOLACE PRŮVLAKU 
16) DETAIL D4 – SCHODIŠTĚ 
17) DETAIL D5 – VSTUP NA TERASU 
18) DETAIL D6 – ATIKA 
19) PŮDORYS STŘECHY 
20) VÝPISY PRVKŮ 

 
• TEXTOVÁ ČÁST 

 
1) TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
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Seznam příloh 

 

SEZNAM PŘÍLOH: DESKY C2 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

• POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTÍ ŘEŠENÍ STAVBY 
 

1) VÝPOČET POŽÁRNÍHO ZATÍŽENÍ 
2) STANOVENÍ STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 
3) POŽÁRNÍ ODOLNOSTI 
4) VÝPOČET ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ 
5) TECHNICKÁ ZPRÁVA 
6) PŮDORYS 1.NP 
7) PŮDORYS 2.NP 
8) PŮDORYS 3.NP 
9) SITUACE 

 
• TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ ŘEŠENÝCH KONSTRUKCÍ 

 
1) SKLADBA S1 – PODLAHA 1. NP 
2) SKLADBA S2, S3 – PODLAHY 2.NP 
3) SKLADBA S4 
4) SKLADBA S5 – ŠIKMÁ STŘECHA 
5) SKLADBA S6 – PODHLED NAD PODKROVÍM 
6) SKLADBA S7 – POCHUZÍ STŘECHA 
7) SKLADBA S8 
8) SKLADBA S9 
9) SKLADBA S10 – GARÁŽ 
10) SKLADBA S11 – STĚNA HELUZ STI 49 
11) SKLADBA S12 – STĚNA ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ BEST 50 
12) SKLADBA S13 – VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA TL. 300mm 
13) SKLADBA S14 – VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA TL. 250mm 
14) SKLADBA S15 – PŘÍČKA 11,5 
15) POSOUZENÍ KONTRUKCE KROVU DLE FOKINA 
16) POSOUZENÍ KOUTU ( STĚNA HELUZ STI 49 A ZTRACENÉ BEDNĚNÍ 
17) POSOUZENÍ NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY 
18) POKLES DOTYKOVÉ TEPLOTY 
19) POSOUZENÍ VZDUCHOVÉ NEPRŮZVUČNOSTI 
20) POSOUZENÍ ROČNÍHO MNOŽSTVÍ ZKONDENZOVANÉ VODNÍ PÁRY 

 

• ENERGETICKÝ ŠTÍTEK BUDOVY 

 

 

 

 

 


