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Abstrakt v českém jazyce 

Projekt bakalářské práce kompletně zpracovává dokumentaci rodinného domu 

na úrovni pro provedení stavby. Projekt byl zpracováván pomocí počítačových 

programů AutoCad a ArchiCad.  Při zpracování byl kladen důraz na správné 

dispoziční řešení, správné statické řešení a bezpečné užívání stavby. 

 

Abstrakt vanglickém jazyce 

The project of the Bachelor thesis completely handles the documentation of 

the detached house which can be used forthe building realization. The 

ArchiCad software wasused to createt heproject and I focused on the best 

layout, static solution and safety precautions. 
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a) identifikační údaje 

Název stavby  : Novostavba rodinného domu 

Místo stavby  : Strmilov, parc. č. 3638/16 

Stavebník  : Jindřich Řádek, Pivovarská  31, 378 56 Strmilov 

Zodp. projektant :          Radek Řimnáč, číslo autorizace: 739125 

    U  Nádraží 786/2, 37701  Jindřichův Hradec 

Datum   : 05/2012 

Stupeň   : Dokumentace pro stavební povolení 

 

Základní charakteristika stavby a její účel: 

Jedná se o novostavbu  rodinného domu ve svažitém terénu na okraji obce Strmilov. Dům o 

jedné bytové jednotce je navržen pro čtyřčlenou rodinu.  

Budova je třípodlažní s plochou střechou a garáží v úrovni 1. nadzemního podlaží. 

Podzemní podlaží je ze dvou stran skryto v terénu. Součástí stavby je terénní schodiště spojující 

úrovně 1.NP a 1.S , opěrné stěny, zpevněné plochy kolem domu, napojení na inženýrské sítě, sjezd 

na místní komunikaci a terénní úpravy.  

Dům je založen na základových pasech z prostého betonu. Suterén je proveden ze 

ztraceného bednění s vnitřní nosnou zdí z cihelných tvárnic Porotherm a zastropený železobetonou 

monolitickou deskou s konzolou na dvou stranách orientovanou na jih. Nadzemní část budovy je 

provedena z cihelných tvárnic Porotherm. Nad 1.NP je použit systémový strop Porotherm. Nad 

2.NP je montovaný strop z předpjatých ŽB panelů Spiroll. Obvodové konstrukce jsou zatepleny 

kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenu. Na plochou střechu je použita minerální vata a 

povlaková hydoizolace. 

 

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

Pozemek byl dříve využíván jako zemědělská půda. Od roku 2003, kdy byl schválen místní 

územní plán, není využíván. 

 Jedná se o stavební pozemek, který se nachází v urbanizovaném území, zóně určené pro 

bydlení v zastavitelných plochách dle územního plánování. Na většině sousedních pozemcích 

probíhá individuální výstavba rodinných domů. Na jihovýchodě sousedí s pozemky určenými pro 

zemědělství od kterých je oddělen účelovou komunikací – polní cestou. Pozemek je ve vlastnictví 

investora. 

 

 



c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu  

Na pozemku investora byl proveden polohopis a výškopis. Před zahájením stavby se 

provedou ostatní měření (geotechnické atd.). Hloubka základů bude v případě špatného podloží 

upravena po projednání s projektantem. Stavební pozemek, který si investor vybral pro stavbu RD a 

jejího příslušenství je dobře dostupný z místní komunikace a inženýrské sítě, jsou v blízkosti 

pozemku investora a budoucího RD. 

Napojení RD na dopravní infrastrukturu tj. obecní komunikaci parc. č. 3638/7, bude pomocí 

příjezdové cesty a sjezdu na tuto komunikaci. Napojení na inženýrské sítě (vodovod, plynovod, 

vedení NN) vedené v obecní komunikaci parc.č. 3638/7. Napojení kanalizace vedené v parc.č. 

3638/5 – účelová komunikace. 

 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Hasičský sbor – požární způsobilost objektu je podrobně řešena v Technické zprávě požární 

ochrany (Požárně bezpečnostní řešení stavby). Objekt byl shledán způsobilým z hlediska požární 

ochrany. 

Životní prostředí – veškeré práce spojené s výstavbou a později s užíváním stavby nejsou v rozporu 

s ochranou živ. prostředí.  

Energetika – objekt bude využívat centrálního vytápění 

Vodovody a kanalizace – bude zřízena vodovodní a kanalizační přípojka, 

Vlastníci sousedních objektů – 3638/17 - Henková Svatava Ing., CSc., Hradisko 673 

Bílovice nad Svitavou, 664 01  

       3638/15 - Gabrhel Jiří, Skrýchov 26, Studená, 378 56 

       3638/7  - Město Strmilov, Náměstí 60, Strmilov, 378 53 

       3638/5  - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,  

                       Praha, Nusle, 140 00 

Plynovody - bude zřízena plynovodní přípojka 

Hygiena – budova splňuje všechna hygienická hlediska pro bytové domy 

 

Veškeré požadavky stanoveny s koordinovaným návazným stanoviskem budou splněny. 

 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Jsou dodrženy veškeré požadavky na výstavbu. Především ČSN 73 4301 Obytné budovy, 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, Zákon 186/2006 Sb. A související zákony a vyhlášky 

(268/2009 Sb., 499/2006 Sb., atd.) 

 



f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně 

plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

Veškeré podmínky jsou splněny. Výstavba je v souladu s územním plánem obce a 

projektová dokumentace (PD) je zpracována v souladu s těmito rozhodnutími. 

 

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 

území. 

Žádné věcné a časové vazby u této stavby nejsou. 

Před zahájením stavebních prací se musí nechat vytyčit veškeré inženýrské sítě, které se nacházejí 

na parc. č. 3638/16 a v její blízkosti. Tyto sítě se následně porovnají s PD. Odchylky od PD budou 

evidovány. 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně postupu výstavby 

Přepokládané zahájení výstavby  : 03/2013 

Předpokládané ukončení výstavby  : 06/2014 

Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení. 

 

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 

prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2 

Zastavěná plocha    : 166,46 m2 

Užitná plocha            : 272,39 m2 

Vymezení stav. pozemku   : 1053,56 m2 

Zpevněné plochy    : 144,25 m2 

Obestavený prostor stavby   : 1072,54 m3 

Výška RD od terénu    : 6,38 ~ 9,38 m 

 

Předpokládaná cena stavby    : cca 3 250 000 Kč 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) zhodnocení staveniště 

Rozsah staveniště je situován pouze na vlastním pozemku - parc. č. 3638/16 k.ú. Strmilov. 

Pozemek se nachází v řadě stavebních parcel ve svahu orientovaném na jihovýchod. Ze 

severozápadu je přístupný z ulice U Vodojemu po veřejné komunikaci, z jihovýchodu pak po 

účelové komunikaci – polní cesta. V současné době není pozemek využíván a je zarostlý především 

náletovou zelení. 

 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 

 

Urbanistické řešení 

Navrhovaný dům se nachází na kraji obce v části určené pro novou výstavbu rodinných 

domů. V územním plánu není požadavek na dodržení urbanistického řádu. Sousední pozemky jsou 

různých tvarů a velikostí. Neexistuje společná stavební čára ani jiný společný prvek. 

 

Architektonické řešení 

 Základem návrhu je třípodlažní kvádr zapuštěný do zeminy, tak aby z ulice (pohled 

severozápadní) byli viditelná pouze dvě horní podlaží. Tento tvar rozbíjí garáž se zádveřím, které 

jsou napojeny na základní kvádr. Z jihovýchodu je potom objekt viditelný v celé své výšce. To 

umožňuje sklon terénu a boční opěrné stěny. Spojení spodní a vrchní části objektu venkovním 

terénním schodištěm.  

 Hlavní provoz v objektu je situován do vrchní části stavby. Denní část je v 1.NP, pobytová 

pak v 2.NP. Podzemní podlaží je určeno pro technické zázemí a účelové místnosti – posilovna a 

černá kuchyně.  

 

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch 

Dům je založen na základových pasech z prostého betonu. Suterén je proveden ze 

ztraceného bednění s vnitřní nosnou zdí z cihelných tvárnic Porotherm a zastropený železobetonou 

monolitickou deskou s konzolou na dvou stranách orientovanou na jih. Nadzemní část budovy je 

provedena z cihelných tvárnic Porotherm. Nad 1.NP je použit systémový strop Porotherm. Nad 

2.NP je montovaný strop z předpjatých ŽB panelů Spiroll. Obvodové konstrukce jsou zatepleny 

kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenu. Na plochou střechu je použita minerální vata a 

povlaková hydoizolace. Okna a dveře budou dřevohliníková s izolačním trojsklem. 



Hlavní opěrná stěna pro lepší využití podzemního podlaží je železobetonová monolitická. 

Doplňkové opěrné stěny pro napojení původního a upraveného terénu jsou provedeny 

z gabionového zdiva. Terénní schodiště spojující spodní a vrchní část pozemku tvoří betonové 

stupně a podesta ukládané částečně na hlavní opěrnou stěnu. Zpevněné plochy jsou provedeny 

z betonové dlažby ukládané do štěrkopískového lože. Terénní úpravy provedeny tak, aby došlo k co 

nejplynulejšímu napojení upraveného terénu na původní. 

 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Hlavní přístup na pozemek bude z ulice U Vodojemu (parc.č. 3638/7) sjezdem 

z komunikace přes dlážděnou plochu a vstupem pro pěší. 

Napojení inženýrských sítí (vodovod, plyn a elektřina) bude z téže ulice. Napojení 

kanalizace bude provedeno přes spodní část pozemku na hlavní řád vedený v parcele č. 3638/5.  

 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

V rámci technické infrastruktury budou vybudovány přípojky: vody 10,5 m s vodoměrnou 

šachtou na vlastním pozemku před domem, elektřiny 23 m, plynu 23 m a jednotné kanalizace 22,5 

m s revizní šachtou na spodní části vlastního pozemku. Součástí zhotovení přípojek plynu a 

elektřiny bude kampelička s HUP a elektroměrem na hranici pozemku. 

V rámci dopravní infrastruktury bude zhotoven sjezd na pozemek z veřejné komunikace. Na 

vlastním pozemku pak vznikne dlážděná plocha s dostatečnou únosností pro parkování a vjezd do 

garáže. Na spodní hranici pozemku bude zhotoven vedlejší vjezd především pro potřeby samotné 

výstavby. 

 

Dále – Neřeší se. 

 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Stavba a její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Vytápění bude 

zajištěno plynovým kotlem, jehož splodiny jsou zanedbatelné. Vzhledem k tvaru budovy a tepelně 

technickým vlastnostem konstrukcí je hodnocení dle energetického štítku obálky budovy – úsporná. 

Odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány v souladu s platnými zákony o odpadech. 

Po skončení stavebních prací budou provedeny terénní úpravy, na které se použije 

přebytečná zemina z výkopu a sejmutá ornice. Součástí terénních úprav je i výsadba nové zeleně. 

 

 



g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

Rodinný dům není řešen s ohledem na vyhlášku 398/2009 - O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků od projektové 

dokumentace 

Pro objekt nebyly prováděny. Při návrhu se spoléhalo na informace od místních obyvatel a 

majitelů sousedních pozemků, na kterých v současnosti probíhá výstavba. V případě nesrovnalostí 

s těmito informacemi při průběhu výstavby budou dodatečně provedeny a po konzultaci 

s projektantem se provedou nezbytné úpravy projektu. 

 

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém 

Souřadnicový systém S-JTSK, 0,000=570,150 m.n.m Bpv 

PP1: 571,050 m.n.m. – sloup veřejného osvětlení 

PP2: 570,680 m.n.m. – poklop jednotné kanalizace 

 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

Novostavba RD bude provedena jako jeden stavební celek vč. přípojek inženýrských sítí, 

opěrných stěn, terénního schodiště, zpevněných ploch, terénních a parkových úprav. 

 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 

provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

V rámci realizace vlastní stavby nedojde k zásahu do sousedních pozemků ani staveb jiných 

vlastníků. Veškerá stavební činnost bude prováděna na vlastním pozemku. 

V průběhu výstavby může dojít ke krátkodobému zvýšení hluku či prašnosti vůči okolí, ale toto 

mírné zvýšení nebude mít neblahý vliv na okolí stavby. Při provádění veškerých prací bude dbáno 

na to, aby se minimalizovaly negativní účinky spojené s touto výstavbou. 

 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Řídí se vyhláškou 591/2006 Sb. Každý pracovník bude před zahájením prací řádně 

proškolen o bezpečnosti osob a zdraví při práci. Záznam bude uveden do stavebního deníku a 

podepsán školícím pracovníkem a mistrem nebo stavbyvedoucím. Pracovníci, u kterých to vyžaduje 

vyhláška, musí mít platná osvědčení pro provádění příslušné práce. 

 



2. Mechanická odolnost a stabilita 

Veškeré konstrukce byly navrženy podle empirických vzorců a přípustných hodnot 

uvedených výrobci použitého materiálu. Pro atypické a náročnější prvky je nutné statické 

posouzení. 

 

3. Požární bezpečnost 

Viz. samostatná část PD – Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Veškeré konstrukce, materiály a vybavení domu byli navrženy tak, aby byly zajištěny 

veškeré požadavky na hygienu a ochranu zdraví. Vliv stavby na životní prostředí byl zhodnocen 

v odstavci 1.f. 

 

5. Bezpečnost při užívání 

Stavba splňuje podmínky pro bezpečnost užívání. 

 

6. Ochrana proti hluku 

Při provádění stavby se bude stavebník snažit minimalizovat šíření hluku a vibrací ze 

staveniště do okolí. 

Vzhledem k umístění stavby v klidné lokalitě na okraji obce není nutné chránit objekt před 

hlukem vycházejícím z okolí. 

Index vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí: 

Rw > 52 dB pro obvodové zdivo Porotherm 30 P+D zateplené pěnovým polystyrénem, což je 

v souladu s normovými požadavky. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnáva-cích ukazatelů 

podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

Stupeň energetické náročnosti budovy → C, budova je tak klasifikována jako Vyhovující. 

 

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

Není řešeno 

 



 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

Rodinný dům není řešen s ohledem na vyhlášku 398/2009 - O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Objekt je navržen tak, aby odolával běžným a zvýšeným nárokům na ochranu před 

škodlivými vlivy vnějšího prostředí. Což jsou např. klimatické vlivy (vítr, déšť, sluneční záření, 

mráz), vliv podzemní vody, radonu, hluku,… 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

Stavba RD splňuje základní požadavky situování a stavební řešení RD z hlediska ochrany 

obyvatelstva. 

 

11. Inženýrské stavby 

 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Odvodnění zpevněných ploch je řešeno jejich spádováním min. 2% s propustným 

podkladem a 1% s nepropustným podkladem od budovy směrem k zeleným plochám.  

Odpadní a dešťové vody budou svedeny do jednotné kanalizace. Drenážní systém bude sveden do 

vsakovacích jímek na spodní části pozemku. 

 

b) zásobování vodou 

Přípojka vody napojená na hlavní řád v ulici U Vodojemu bude svedena do suterénu RD. 

Odtud budou napojeny všechny domovní zařízení. Vodoměr bude umístěn ve vodoměrné šachtici 

na parc. stavebníka. Spotřeba vody bude cca 150 m3 vody. 

1 os ...100 l/den 

4 os ...4x100 = 400 l/den 

400 l/den x 365 dní = 146 m3 

 

 

 

 



c) zásobování energiemi 

 Přípojka elektřiny a plynu napojené na hlavní větve v ulici U Vodojemu budou svedeny do 

suterénu. Zde bude umístěn vedlejší uzávěr plynu a pojistková skříň. HUP a elektroměr budou 

umístěny v kampeličce na hranici objektu sousedící s ulicí U Vodojemu.  

 

d) řešení dopravy  

Na parc. č. 3638/16 bude vybudován nový sjezd z komunikace parc. č.  3638/7. Sjezd bude 

proveden bezprašnou povrchovou úpravou z betonové dlažby. Spád sjezdu bude od komunikace k 

budově. Sjezd z obecní komunikace musí být upraven v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o 

pozemních komunikacích v platném znění. Zároveň dle §12 odst. 3) prováděcí vyhl. č. 104/1997 

Sb. musí být stavební uspořádání takové, aby se zabránilo stékání srážkové vody na komunikaci a 

jejímu znečištění. Vlastní stavbou nebude poškozeno těleso komunikace a zařízení v něm 

vybudovaných a také nebudou zhoršeny odtokové poměry komunikace. V rozhledovém poli 

nebudou umístěny žádné předměty, které by mohly zhoršovat rozhledové poměry. Délka sjezdu od 

hrany stavby bude 8 m. 

 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Před zahájením stavebních prací se odstraní stávající vegetační porosty. Vlastní zemní práce 

se zahájí skrývkou ornice na pozemku a to do hloubky cca 250 mm. Sejmutá ornice a přebytečná 

zemina z výkopu se uloží v místě stavení parcely na deponii, následně se použije pro terénní úpravy 

po dokončení stavby. Po dokončení stavebních prací se okolí stavby následně zatravní vč. 

zahumusování a dle požadavků investora dojde k dalším vegetačním úpravám. 

 

 

f) elektronické komunikace 

Neřeší se. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení stave 

Neřeší se. 
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a) identifikační údaje 

Název stavby  : Novostavba rodinného domu 

Místo stavby  : Strmilov, parc. č. 3638/16 

Stavebník  : Jindřich Řádek, Pivovarská  31, 378 56 Strmilov 

Zodp. projektant :          Radek Řimnáč, číslo autorizace: 739125 

    U  Nádraží 786/2, 37701  Jindřichův Hradec 

Datum   : 05/2012 

Stupeň   : Dokumentace pro stavební povolení 

 

Základní charakteristika stavby a její účel: 

Jedná se o novostavbu  rodinného domu ve svažitém terénu na okraji obce Strmilov. Dům o 

jedné bytové jednotce je navržen pro čtyřčlenou rodinu.  

Budova je třípodlažní s plochou střechou a garáží v úrovni 1. nadzemního podlaží. 

Podzemní podlaží je ze dvou stran skryto v terénu. Součástí stavby je terénní schodiště spojující 

úrovně 1.NP a 1.S , opěrné stěny, zpevněné plochy kolem domu, napojení na inženýrské sítě, sjezd 

na místní komunikaci a terénní úpravy.  

Dům je založen na základových pasech z prostého betonu. Suterén je proveden ze 

ztraceného bednění s vnitřní nosnou zdí z cihelných tvárnic Porotherm a zastropený železobetonou 

monolitickou deskou s konzolou na dvou stranách orientovanou na jih. Nadzemní část budovy je 

provedena z cihelných tvárnic Porotherm. Nad 1.NP je použit systémový strop Porotherm. Nad 

2.NP je montovaný strop z předpjatých ŽB panelů Spiroll. Obvodové konstrukce jsou zatepleny 

kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenu. Na plochou střechu je použita minerální vata a 

povlaková hydoizolace. 

 

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

Pozemek byl dříve využíván jako zemědělská půda. Od roku 2003, kdy byl schválen místní 

územní plán, není využíván. 

 Jedná se o stavební pozemek, který se nachází v urbanizovaném území, zóně určené pro 

bydlení v zastavitelných plochách dle územního plánování. Na většině sousedních pozemcích 

probíhá individuální výstavba rodinných domů. Na jihovýchodě sousedí s pozemky určenými pro 

zemědělství od kterých je oddělen účelovou komunikací – polní cestou. Pozemek je ve vlastnictví 

investora. 

 

 



c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu  

Na pozemku investora byl proveden polohopis a výškopis. Před zahájením stavby se 

provedou ostatní měření (geotechnické atd.). Hloubka základů bude v případě špatného podloží 

upravena po projednání s projektantem. Stavební pozemek, který si investor vybral pro stavbu RD a 

jejího příslušenství je dobře dostupný z místní komunikace a inženýrské sítě, jsou v blízkosti 

pozemku investora a budoucího RD. 

Napojení RD na dopravní infrastrukturu tj. obecní komunikaci parc. č. 3638/7, bude pomocí 

příjezdové cesty a sjezdu na tuto komunikaci. Napojení na inženýrské sítě (vodovod, plynovod, 

vedení NN) vedené v obecní komunikaci parc.č. 3638/7. Napojení kanalizace vedené v parc.č. 

3638/5 – účelová komunikace. 

 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Hasičský sbor – požární způsobilost objektu je podrobně řešena v Technické zprávě požární 

ochrany (Požárně bezpečnostní řešení stavby). Objekt byl shledán způsobilým z hlediska požární 

ochrany. 

Životní prostředí – veškeré práce spojené s výstavbou a později s užíváním stavby nejsou v rozporu 

s ochranou živ. prostředí.  

Energetika – objekt bude využívat centrálního vytápění 

Vodovody a kanalizace – bude zřízena vodovodní a kanalizační přípojka, 

Vlastníci sousedních objektů – 3638/17 - Henková Svatava Ing., CSc., Hradisko 673 

Bílovice nad Svitavou, 664 01  

       3638/15 - Gabrhel Jiří, Skrýchov 26, Studená, 378 56 

       3638/7  - Město Strmilov, Náměstí 60, Strmilov, 378 53 

       3638/5  - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,  

                       Praha, Nusle, 140 00 

Plynovody - bude zřízena plynovodní přípojka 

Hygiena – budova splňuje všechna hygienická hlediska pro bytové domy 

 

Veškeré požadavky stanoveny s koordinovaným návazným stanoviskem budou splněny. 

 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Jsou dodrženy veškeré požadavky na výstavbu. Především ČSN 73 4301 Obytné budovy, 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, Zákon 186/2006 Sb. A související zákony a vyhlášky 

(268/2009 Sb., 499/2006 Sb., atd.) 

 



f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně 

plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona 

Veškeré podmínky jsou splněny. Výstavba je v souladu s územním plánem obce a 

projektová dokumentace (PD) je zpracována v souladu s těmito rozhodnutími. 

 

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném 

území. 

Žádné věcné a časové vazby u této stavby nejsou. 

Před zahájením stavebních prací se musí nechat vytyčit veškeré inženýrské sítě, které se nacházejí 

na parc. č. 3638/16 a v její blízkosti. Tyto sítě se následně porovnají s PD. Odchylky od PD budou 

evidovány. 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně postupu výstavby 

Přepokládané zahájení výstavby  : 03/2013 

Předpokládané ukončení výstavby  : 06/2014 

Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení. 

 

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 

prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2 

Zastavěná plocha    : 166,46 m2 

Užitná plocha            : 272,39 m2 

Vymezení stav. pozemku   : 1053,56 m2 

Zpevněné plochy    : 144,25 m2 

Obestavený prostor stavby   : 1072,54 m3 

Výška RD od terénu    : 6,38 ~ 9,38 m 

 

Předpokládaná cena stavby    : cca 3 250 000 Kč 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) zhodnocení staveniště 

Rozsah staveniště je situován pouze na vlastním pozemku - parc. č. 3638/16 k.ú. Strmilov. 

Pozemek se nachází v řadě stavebních parcel ve svahu orientovaném na jihovýchod. Ze 

severozápadu je přístupný z ulice U Vodojemu po veřejné komunikaci, z jihovýchodu pak po 

účelové komunikaci – polní cesta. V současné době není pozemek využíván a je zarostlý především 

náletovou zelení. 

 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 

 

Urbanistické řešení 

Navrhovaný dům se nachází na kraji obce v části určené pro novou výstavbu rodinných 

domů. V územním plánu není požadavek na dodržení urbanistického řádu. Sousední pozemky jsou 

různých tvarů a velikostí. Neexistuje společná stavební čára ani jiný společný prvek. 

 

Architektonické řešení 

 Základem návrhu je třípodlažní kvádr zapuštěný do zeminy, tak aby z ulice (pohled 

severozápadní) byli viditelná pouze dvě horní podlaží. Tento tvar rozbíjí garáž se zádveřím, které 

jsou napojeny na základní kvádr. Z jihovýchodu je potom objekt viditelný v celé své výšce. To 

umožňuje sklon terénu a boční opěrné stěny. Spojení spodní a vrchní části objektu venkovním 

terénním schodištěm.  

 Hlavní provoz v objektu je situován do vrchní části stavby. Denní část je v 1.NP, pobytová 

pak v 2.NP. Podzemní podlaží je určeno pro technické zázemí a účelové místnosti – posilovna a 

černá kuchyně.  

 

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch 

Dům je založen na základových pasech z prostého betonu. Suterén je proveden ze 

ztraceného bednění s vnitřní nosnou zdí z cihelných tvárnic Porotherm a zastropený železobetonou 

monolitickou deskou s konzolou na dvou stranách orientovanou na jih. Nadzemní část budovy je 

provedena z cihelných tvárnic Porotherm. Nad 1.NP je použit systémový strop Porotherm. Nad 

2.NP je montovaný strop z předpjatých ŽB panelů Spiroll. Obvodové konstrukce jsou zatepleny 

kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenu. Na plochou střechu je použita minerální vata a 

povlaková hydoizolace. Okna a dveře budou dřevohliníková s izolačním trojsklem. 



Hlavní opěrná stěna pro lepší využití podzemního podlaží je železobetonová monolitická. 

Doplňkové opěrné stěny pro napojení původního a upraveného terénu jsou provedeny 

z gabionového zdiva. Terénní schodiště spojující spodní a vrchní část pozemku tvoří betonové 

stupně a podesta ukládané částečně na hlavní opěrnou stěnu. Zpevněné plochy jsou provedeny 

z betonové dlažby ukládané do štěrkopískového lože. Terénní úpravy provedeny tak, aby došlo k co 

nejplynulejšímu napojení upraveného terénu na původní. 

 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Hlavní přístup na pozemek bude z ulice U Vodojemu (parc.č. 3638/7) sjezdem 

z komunikace přes dlážděnou plochu a vstupem pro pěší. 

Napojení inženýrských sítí (vodovod, plyn a elektřina) bude z téže ulice. Napojení 

kanalizace bude provedeno přes spodní část pozemku na hlavní řád vedený v parcele č. 3638/5.  

 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

V rámci technické infrastruktury budou vybudovány přípojky: vody 10,5 m s vodoměrnou 

šachtou na vlastním pozemku před domem, elektřiny 23 m, plynu 23 m a jednotné kanalizace 22,5 

m s revizní šachtou na spodní části vlastního pozemku. Součástí zhotovení přípojek plynu a 

elektřiny bude kampelička s HUP a elektroměrem na hranici pozemku. 

V rámci dopravní infrastruktury bude zhotoven sjezd na pozemek z veřejné komunikace. Na 

vlastním pozemku pak vznikne dlážděná plocha s dostatečnou únosností pro parkování a vjezd do 

garáže. Na spodní hranici pozemku bude zhotoven vedlejší vjezd především pro potřeby samotné 

výstavby. 

 

Dále – Neřeší se. 

 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Stavba a její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Vytápění bude 

zajištěno plynovým kotlem, jehož splodiny jsou zanedbatelné. Vzhledem k tvaru budovy a tepelně 

technickým vlastnostem konstrukcí je hodnocení dle energetického štítku obálky budovy – úsporná. 

Odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány v souladu s platnými zákony o odpadech. 

Po skončení stavebních prací budou provedeny terénní úpravy, na které se použije 

přebytečná zemina z výkopu a sejmutá ornice. Součástí terénních úprav je i výsadba nové zeleně. 

 

 



g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

Rodinný dům není řešen s ohledem na vyhlášku 398/2009 - O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků od projektové 

dokumentace 

Pro objekt nebyly prováděny. Při návrhu se spoléhalo na informace od místních obyvatel a 

majitelů sousedních pozemků, na kterých v současnosti probíhá výstavba. V případě nesrovnalostí 

s těmito informacemi při průběhu výstavby budou dodatečně provedeny a po konzultaci 

s projektantem se provedou nezbytné úpravy projektu. 

 

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém 

Souřadnicový systém S-JTSK, 0,000=570,150 m.n.m Bpv 

PP1: 571,050 m.n.m. – sloup veřejného osvětlení 

PP2: 570,680 m.n.m. – poklop jednotné kanalizace 

 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

Novostavba RD bude provedena jako jeden stavební celek vč. přípojek inženýrských sítí, 

opěrných stěn, terénního schodiště, zpevněných ploch, terénních a parkových úprav. 

 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 

provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

V rámci realizace vlastní stavby nedojde k zásahu do sousedních pozemků ani staveb jiných 

vlastníků. Veškerá stavební činnost bude prováděna na vlastním pozemku. 

V průběhu výstavby může dojít ke krátkodobému zvýšení hluku či prašnosti vůči okolí, ale toto 

mírné zvýšení nebude mít neblahý vliv na okolí stavby. Při provádění veškerých prací bude dbáno 

na to, aby se minimalizovaly negativní účinky spojené s touto výstavbou. 

 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Řídí se vyhláškou 591/2006 Sb. Každý pracovník bude před zahájením prací řádně 

proškolen o bezpečnosti osob a zdraví při práci. Záznam bude uveden do stavebního deníku a 

podepsán školícím pracovníkem a mistrem nebo stavbyvedoucím. Pracovníci, u kterých to vyžaduje 

vyhláška, musí mít platná osvědčení pro provádění příslušné práce. 

 



2. Mechanická odolnost a stabilita 

Veškeré konstrukce byly navrženy podle empirických vzorců a přípustných hodnot 

uvedených výrobci použitého materiálu. Pro atypické a náročnější prvky je nutné statické 

posouzení. 

 

3. Požární bezpečnost 

Viz. samostatná část PD – Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Veškeré konstrukce, materiály a vybavení domu byli navrženy tak, aby byly zajištěny 

veškeré požadavky na hygienu a ochranu zdraví. Vliv stavby na životní prostředí byl zhodnocen 

v odstavci 1.f. 

 

5. Bezpečnost při užívání 

Stavba splňuje podmínky pro bezpečnost užívání. 

 

6. Ochrana proti hluku 

Při provádění stavby se bude stavebník snažit minimalizovat šíření hluku a vibrací ze 

staveniště do okolí. 

Vzhledem k umístění stavby v klidné lokalitě na okraji obce není nutné chránit objekt před 

hlukem vycházejícím z okolí. 

Index vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí: 

Rw > 52 dB pro obvodové zdivo Porotherm 30 P+D zateplené pěnovým polystyrénem, což je 

v souladu s normovými požadavky. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnáva-cích ukazatelů 

podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

Stupeň energetické náročnosti budovy → C, budova je tak klasifikována jako Vyhovující. 

 

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

Není řešeno 

 



 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

Rodinný dům není řešen s ohledem na vyhlášku 398/2009 - O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Objekt je navržen tak, aby odolával běžným a zvýšeným nárokům na ochranu před 

škodlivými vlivy vnějšího prostředí. Což jsou např. klimatické vlivy (vítr, déšť, sluneční záření, 

mráz), vliv podzemní vody, radonu, hluku,… 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

Stavba RD splňuje základní požadavky situování a stavební řešení RD z hlediska ochrany 

obyvatelstva. 

 

11. Inženýrské stavby 

 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Odvodnění zpevněných ploch je řešeno jejich spádováním min. 2% s propustným 

podkladem a 1% s nepropustným podkladem od budovy směrem k zeleným plochám.  

Odpadní a dešťové vody budou svedeny do jednotné kanalizace. Drenážní systém bude sveden do 

vsakovacích jímek na spodní části pozemku. 

 

b) zásobování vodou 

Přípojka vody napojená na hlavní řád v ulici U Vodojemu bude svedena do suterénu RD. 

Odtud budou napojeny všechny domovní zařízení. Vodoměr bude umístěn ve vodoměrné šachtici 

na parc. stavebníka. Spotřeba vody bude cca 150 m3 vody. 

1 os ...100 l/den 

4 os ...4x100 = 400 l/den 

400 l/den x 365 dní = 146 m3 

 

 

 

 



c) zásobování energiemi 

 Přípojka elektřiny a plynu napojené na hlavní větve v ulici U Vodojemu budou svedeny do 

suterénu. Zde bude umístěn vedlejší uzávěr plynu a pojistková skříň. HUP a elektroměr budou 

umístěny v kampeličce na hranici objektu sousedící s ulicí U Vodojemu.  

 

d) řešení dopravy  

Na parc. č. 3638/16 bude vybudován nový sjezd z komunikace parc. č.  3638/7. Sjezd bude 

proveden bezprašnou povrchovou úpravou z betonové dlažby. Spád sjezdu bude od komunikace k 

budově. Sjezd z obecní komunikace musí být upraven v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o 

pozemních komunikacích v platném znění. Zároveň dle §12 odst. 3) prováděcí vyhl. č. 104/1997 

Sb. musí být stavební uspořádání takové, aby se zabránilo stékání srážkové vody na komunikaci a 

jejímu znečištění. Vlastní stavbou nebude poškozeno těleso komunikace a zařízení v něm 

vybudovaných a také nebudou zhoršeny odtokové poměry komunikace. V rozhledovém poli 

nebudou umístěny žádné předměty, které by mohly zhoršovat rozhledové poměry. Délka sjezdu od 

hrany stavby bude 8 m. 

 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Před zahájením stavebních prací se odstraní stávající vegetační porosty. Vlastní zemní práce 

se zahájí skrývkou ornice na pozemku a to do hloubky cca 250 mm. Sejmutá ornice a přebytečná 

zemina z výkopu se uloží v místě stavení parcely na deponii, následně se použije pro terénní úpravy 

po dokončení stavby. Po dokončení stavebních prací se okolí stavby následně zatravní vč. 

zahumusování a dle požadavků investora dojde k dalším vegetačním úpravám. 

 

 

f) elektronické komunikace 

Neřeší se. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení stave 

Neřeší se. 
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Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
Identifika ční údaje 
Druh stavby 
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Katastrální území a katastrální číslo 
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 

Rodinný dům 
Strmilov,U Vodojemu 16, 378 53 
Strmilov, č.kat 756962 
Jindřich Řádek 

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř.stavebník 
Adresa 
Telefon / e-mail 

Jindřich Řádek 
Pivovarská 31, 378 56, Strmilov 
736423569 / radekj@seznam.cz 

Charakteristika budovy 
Objem budovy V – vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, 
římsy, atiky a základy 
Celková plocha A – součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí  
ohraničujících objem budovy 
Objemový faktor tvaru budovy A/V 

 
1160,95m3 

 

718,13m2 

0,618 
Převažující vnitřní teplota v otopném období θim 
Vnější návrhová teplota v zimním období θe 

21oC 
-17oC 

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí 
Ochlazovaná 
konstrukce 

Plocha 
 
 
 

A i 
(m2) 

Součinitel 
prostupu tepla 

 
 

Ui 

(W . m-2.K-1) 

Požadovaný 
(doporučený) 

součinitel 
prostupu tepla 

UN 

(W . m-2.K-1) 

Činitel 
teplotní 
redukce 

 
bi 

(-) 

Měrná ztráta 
prostupem tepla 

 
 

HTi = Ai.Ui.bi 

(W.K-1) 
Střešní 
konstrukce nad 
1.NP 

38,5 
 

0,2 0,24 (0,16) 1 7,7 

Střešní 
konstrukce nad 
2.NP 

108,6 0,22 0,24 (0,16) 1 23,892 

Obvodové 
zdivo 
1.NP/2.NP 

237,4 0,22 0,3 (0,25) 1 52,23 

Obvodové 
zdivo 1.S – 
vzduch 

58,48 0,26 0,3 (0,25) 1 15,2 

Obvodové 
zdivo 1.S – 
zemina 

61,3 0,3 0,45 (0,30) 0,58 10,67 

Podlaha na 
terénu s P-KD 

119,68 0,47 0,45 (0,30) 0,26 14,62 

Podlaha na 
terénu s P-
ZKO 

26,98 0,45 0,45 (0,30) 0,26 3,156 

Okna + dveře 71,43 0,72 1,7 (1,2) 1,15 59,14 
Garážová vrata 7,05 1,22 1,7 (1,2) 1,15 9,89 
Tepelné vazby 
mezi 
konstrukcemi 

(∑A i) 
 
718,13 

(∑ψi . l +∑χi)/Ai 
 

0,05 

  
 
 

 
 

35,91 
celkem 718,13    231,688 

Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2. 



 
 
Stanovení prostupu tepla obálkou 
Měrná ztráta prostupem tepla HT W.K-1 231,688 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT/A W . m-2.K-1 0,322 
Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rc W . m-2.K-1 0,41 
Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N,rq W . m-2.K-1 0,55 
Průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s W . m-2.K-1  
 
Klasifika ční třídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy 

Hranice 
klasifikačních 

tříd 

Klasifikační 
ukazatel CI pro 

hranice 
klasifikačních 

tříd 

Uem (W . m-2.K-1) pro hranice klasifikačních tříd 

Obecně Pro hodnocenou 
budovu 

A - B 0,3 0,3. Uem,N,rq 0,165 
B - C 0,6 0,6. Uem,N,rq 0,33 

(C1 – C2) (0,75) (0,75. Uem,N,rq) 0,413 
C - D 1 Uem,N,rq 0,55 
D - E 1,5 0,5.(Uem,N,rq + Uem,s)  
E - F 2,0 Uem,s =Uem,N,rq+0,6  
F - G 2,5 1,5. Uem,s  

 
Klasifikace : C – vyhovující 
Datum vystavení energetického štítku:  11 / 05 / 2012 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy: Řimnáč Radek 
Adresa zpracovatele: U Nádraží 786/2, Jindřichův Hradec 
IČO:  
Zpracoval: Řimnáč Radek     Podpis:................................ 
 
Tento protokol a energetický štítek odpovídá směrnici evropského parlamentu a rady č. 
2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540 a podle projektové 
dokumentace stavby dodané objednatelem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ENERGETICKÝ  ŠTÍTEK 
OBÁLKY  BUDOVY 

Rodinný dům 
Bohumín-Záblatí č.p. 1284/2 

Hodnocení obálky 
budovy 

Celková podlahová plocha Ac =229,19m2 stávající doporučení 
CI     Velmi úsporná 
 
 
 
0,3 
 
 
 
0,6 
 
 
 
1,0 
 
 
 
1,5 
 
 
 
2,0 
 
 
 
2,5 
 
 
        
       
          Mimořádně nehospodárná 

  

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy  
Uem (W . m-2.K-1)                                                         Uem = HT/A 

x y 

Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem pro A/V=  0,618  m2/m3  
CI 0,30 0,60 (0,75) 1,0 1,5 2,0 2,5 
Uem 0,165 0,330 0,413 0,550    
Platnost štítku do Datum : 1/06/2014 
Štítek vypracoval 
 
 

Radek Řimnáč 
 
 

 
 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

0,6 

0,3 



Předběžná tepelná ztráta budovy  -  obálková metoda 
 
Celková měrná ztráta prostupem 

HT  =  ∑ HTi + HT ψ, χ   z energetického štítku obálky budovy 231,688 W/K 

 
Celková ztráta prostupem 
QTi = HT  . (ti,m – te) = 231,688 . (21-(-17)) = 8804,14 W 

 
Ztráta v ětráním (přirozené) 
Zjednodušený vzduchový objem budovy  
Va = 0,8 . Vb = 0,8 . 1160,95 = 928,76 

 
Číslo výměny vzduchu 
n = 0,5 
 
Objemový tok větracího vzduchu z hygienických požadavků 
Vih =( n/3600).Va = (0,5/3600) . 928,76 = 0,161 

 
Ztráta v ětráním 
QVi  = 1300 . Vih . (ti,m – te ) = 1300 . 0,161 . (21 – (-17)) = 7953,4 W 

 
 
Celková předběžná tepelná ztráta budovy  
Qi = QTi + QVi   = 8804,14 + 7953,4  = 16575,54 W 

 
16,576  kW 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   obvodová stěn 1.S - styk se vzduchem 
 
 Rekapitulace vstupních dat  
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Beton hutný 3  0,300       1,360  23,0 
   3  Lepící malta ETICS - terče na  0,003       0,300  20,0 
   4  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)  0,150       0,039  20,0 
   5  Lepící malta ETICS - plnoplošn  0,005       0,700  40,0 
   6  Omítka ETICS minerální  0,003       0,800  20,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,000 = 0,781 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,920 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na sou činitel prostupu tepla ( čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,33 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na ší ření vlhkosti konstrukcí ( čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLN ĚNY. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   obvodová stěn 1.S -styk se zeminou + T.I. 
 
 Rekapitulace vstupních dat  
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -6,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Beton hutný 3  0,300       1,360  23,0 
   3  Folie PVC  0,0005       0,160  16700,0 
   4  Rigips EPS P Perimeter (1)  0,100       0,034  30,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,670+0,000 = 0,670 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,928 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na sou činitel prostupu tepla ( čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,30 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na ší ření vlhkosti konstrukcí ( čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLN ĚNY. 
 
 
 Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   obvodová stěn 1.S -styk se zeminou + T.I. 
 
 Rekapitulace vstupních dat  
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -6,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Beton hutný 3  0,300       1,360  23,0 
   3  Folie PVC  0,0005       0,160  16700,0 
   4  Rigips EPS P Perimeter (1)  0,100       0,034  30,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,670+0,000 = 0,670 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,928 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na sou činitel prostupu tepla ( čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,85 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,30 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na ší ření vlhkosti konstrukcí ( čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLN ĚNY. 
 
 
 Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   obvodová stěn 1.NP/2.NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat  
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,3 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Porotherm 30 P+D tř. 1000  0,300       0,270  8,0 
   3  Lepící malta ETICS - terče na  0,003       0,300  20,0 
   4  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)  0,150       0,039  20,0 
   5  Lepící malta ETICS - plnoplošn  0,005       0,700  40,0 
   6  Omítka ETICS minerální  0,003       0,800  20,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,802+0,000 = 0,802 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,947 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na sou činitel prostupu tepla ( čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na ší ření vlhkosti konstrukcí ( čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,068 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 70 F Fasádní (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,068 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0100 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,5518 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.  
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
 
 
 Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   střešní plášť nad 1.NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat  
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,3 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Porotherm 24 CB  0,250       0,290  5,0 
   3  Fatrapar P druh 21  0,0002       0,300  500000,0 
   4  Isover Orsil T  0,140       0,039  1,0 
   5  Isover Orsil S  0,140       0,039  1,5 
   6  Fatrafol 810  0,002       0,350  12200,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,802+0,000 = 0,802 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,958 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na sou činitel prostupu tepla ( čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na ší ření vlhkosti konstrukcí ( čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,079 kg/m2,rok 
  (materiál: Fatrafol 810). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,079 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0090 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0654 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.  
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
 
 
 Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   střešní plášť nad 2.NP 
 
 Rekapitulace vstupních dat  
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,3 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Dutinový panel  0,165       1,200  23,0 
   3  Fatrapar P druh 21  0,0002       0,300  500000,0 
   4  Isover Orsil T  0,140       0,039  1,0 
   5  Isover Orsil S  0,140       0,039  1,5 
   6  Fatrafol 810  0,002       0,350  12200,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,802+0,000 = 0,802 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,956 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na sou činitel prostupu tepla ( čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na ší ření vlhkosti konstrukcí ( čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,079 kg/m2,rok 
  (materiál: Fatrafol 810). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,079 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0085 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0654 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.  
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
 
 
 Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   podlaha na terénu + P-KD 
 
 Rekapitulace vstupních dat  
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Potěr polymercementový  0,040       0,960  38,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Rigips EPS 150 S Stabil (1)  0,100       0,035  30,0 
   5  Folie PVC  0,002       0,160  16700,0 
   6  Beton hutný 3  0,150       1,360  23,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,525+0,015 = 0,540 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,925 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na sou činitel prostupu tepla ( čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,31 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na ší ření vlhkosti konstrukcí ( čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 
  zóna č. 1: 0,075 kg/m2,rok (materiál: Rigips EPS 150 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,075 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
  Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0487 kg/m2 
   Na konci modelového roku je zóna suchá. 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.  
  Ma,vysl = 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
 
 
 Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   podlaha na terénu + P-ZKO 
 
 Rekapitulace vstupních dat  
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Koberec  0,006       0,065  6,0 
   2  Potěr polymercementový  0,040       0,960  38,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Rigips EPS 150 S Stabil (1)  0,100       0,035  30,0 
   5  Folie PVC  0,002       0,160  16700,0 
   6  Beton hutný 3  0,150       1,360  23,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,525+0,015 = 0,540 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,927 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na sou činitel prostupu tepla ( čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,30 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na ší ření vlhkosti konstrukcí ( čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 
  zóna č. 1: 0,075 kg/m2,rok (materiál: Rigips EPS 150 S Stabil (1)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,075 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
  Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0547 kg/m2 
   Na konci modelového roku je zóna suchá. 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.  
  Ma,vysl = 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
 
 
 Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   strop nad 1.S bez podl. vyt. 
 
 Rekapitulace vstupních dat  
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,3 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Beton hutný 1  0,080       1,230  17,0 
   3  Rigips EPS 150 S Stabil (1)  0,060       0,035  30,0 
   4  Železobeton 2  0,150       1,580  29,0 
   5  Omítka vápenocementová  0,0015       0,990  19,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   -0,396+0,000 = -0,396 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,895 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na sou činitel prostupu tepla ( čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   1,05 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,44 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na ší ření vlhkosti konstrukcí ( čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLN ĚNY. 
 
 
 Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   strop nad 1.S s podl. vyt. 
 
 Rekapitulace vstupních dat  
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Rigips EPS 150 S Stabil (1)  0,060       0,035  30,0 
   2  Železobeton 2  0,150       1,580  29,0 
   3  Omítka vápenocementová  0,0015       0,990  19,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor ( čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   -0,239+0,015 = -0,224 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,892 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na sou činitel prostupu tepla ( čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   1,05 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,45 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN ĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na ší ření vlhkosti konstrukcí ( čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLN ĚNY. 
 
 
 Teplo 2007, (c) 2006 Svoboda Software 
 
 

 



NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÁ TEPLOTA V KOUTECH  

 
STYK OBVODOVÉ ZDI A ST ŘECHY 
 
 
STŘECHA:   U1 = 0,18 W/m²K 
OBVODOVÁ STĚNA:  U1 = 0,22 W/m²K 

Rsi = 0,25W/m²K 
 
Ověření podmínky spolehlivosti -     0,8<U1/U2<1,25 
 
0,18/0,22 = 0,82 
0,8<0,82<1,25      VYHOVÍ   
 
Poměrný pr ůměrný teplotní rozdíl  
 
ξRsim = 1,05*(U*Rsi)*0,69 = 1,05*(0,22*0,25) = 
 
Nejnižší teplota povrchu  
 
Θsi = Θai – ξRsim*(Θai- Θe) = 21-0,139*(21-(-17)) =15,71 °C  
 
Teplotní faktor  
 

fRsi = (Θsi – Θe)/(Θai – Θe) = (15,71+17)/(21+17) = 0,860 
 

fRsiN = fRsiCR + ∆fRsi = 0,804 + 0,015 = 0,819 
 

fRsi = 0,860 > fRsiN = 0,819    VYHOVÍ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,691,05*(0,22*0,25) 0,139=



 
SVISLÝ KOUT V 1.S 
 
 
STŘECHA:   U1 = 0,33 W/m²K 
OBVODOVÁ STĚNA:  U1 = 0,33 W/m²K 

Rsi = 0,25W/m²K 
 
Ověření podmínky spolehlivosti -     0,8<U1/U2<1,25 
 
0,33/0,33 = 1 
0,8<1<1,25      VYHOVÍ   
 
Poměrný pr ůměrný teplotní rozdíl  
 
ξRsim = 1,05*(U*Rsi)*0,69 = 1,05*(0,33*0,25) = 
 
Nejnižší teplota povrchu  
 
Θsi = Θai – ξRsim*(Θai- Θe) = 15-0,139*(15-(-17)) =10,55 °C  
 
Teplotní faktor  
 

fRsi = (Θsi – Θe)/(Θai – Θe) = (10,55+17)/(15+17) = 0,861 
 

fRsiN = fRsiCR + ∆fRsi = 0,804 + 0,015 = 0,819 
 

fRsi = 0,860 > fRsiN = 0,819    VYHOVÍ  
 

0,691,05*(0,22*0,25) 0,139=



 

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2007

Název úlohy : obvodová st ěn 1.S - styk se vzduchem
Zpracovatel : Radek Řimnáč
Zakázka : 
Datum : 2.5.2012

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : Stěna
Korekce součinitele prostupu dU :    0.024 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3]      Mi[ -] Ma[kg/m2]
 1 Omítka vápenoc  0.0150   0.9900  790.0  2000.0       19.0  0.0000
 2 Beton hutný 3  0.3000   1.3600 1020.0  2300.0       23.0  0.0000
 3 Lepící malta E  0.0030   0.3000  840.0   520.0       20.0  0.0000
 4 Rigips EPS 70  0.1500   0.0390 1270.0    15.0       20.0  0.0000
 5 Lepící malta E  0.0050   0.7000  840.0  1300.0       40.0  0.0000
 6 Omítka ETICS m  0.0030   0.8000  840.0  1550.0       20.0  0.0000

Okrajové podmínky výpo čtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.13 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :  -17.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   15.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %

Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe [Pa]

   1       31   15.6  57.7 1022.1   -2.8  81.3  393.1
   2       28   15.6  60.7 1075.2   -1.2  80.8  446.6
   3       31   15.6  64.6 1144.3    2.5  79.7  582.5
   4       30   16.6  65.1 1229.2    7.2  77.7  788.8
   5       31   18.6  64.5 1381.6   12.2  74.9 1063.9
   6       30   19.6  66.1 1506.9   15.5  72.3 1272.5
   7       31   20.6  65.0 1576.4   17.0  70.9 1373.1
   8       31   20.6  63.8 1547.3   16.3  71.6 1326.3
   9       30   19.6  61.5 1402.0   12.6  74.6 1087.8
  10       31   18.6  58.4 1250.9    7.6  77.5  808.6
  11       30   16.6  60.9 1149.9    2.5  79.7  582.5
  12       31   15.6  60.7 1075.2   -1.2  80.8  446.6

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :        3.71 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.26 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.28 / 0.31 / 0.36 / 0.46 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.



 

Difuzní odpor konstrukce ZpT :   5.6E+0010 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* :       519.3
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :        12.1 h

Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       13.56 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.937

Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty

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

 

   1   10.6  0.728    7.3  0.549   14.4  0.937   62.1
   2   11.4  0.748    8.0  0.550   14.5  0.937   64.9
   3   12.3  0.749    9.0  0.493   14.8  0.937   68.1
   4   13.4  0.659   10.0  0.300   16.0  0.937   67.6
   5   15.2  0.469   11.8 ------   18.2  0.937   66.1
   6   16.6  0.259   13.1 ------   19.3  0.937   67.2
   7   17.3  0.076   13.8 ------   20.4  0.937   65.9
   8   17.0  0.158   13.5 ------   20.3  0.937   64.9
   9   15.4  0.405   12.0 ------   19.2  0.937   63.2
  10   13.7  0.552   10.3  0.244   17.9  0.937   61.0
  11   12.4  0.701    9.0  0.463   15.7  0.937   64.4
  12   11.4  0.748    8.0  0.550   14.5  0.937   64.9

 

Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,
Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance  vlhkosti dle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5   5-6    e

 

tepl.[C]:  13.7  13.6  12.0  11.9 -16.6 -16.7 -16.7
p [Pa]:   974   951   386   382   136   120   115
p,sat [Pa]:  1571  1560  1401  1395   142   141   141

Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Množství difundující vodní páry  Gd :  1.636E-0008 kg/m2s

Bilance zkondenzované a vypa řené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

Roční cyklus č.  1

V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci.

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry
převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

STOP, Teplo 2007

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2007

Název úlohy : obvodová st ěn 1.S -styk se zeminou + T.I.
Zpracovatel : Radek Řimnáč
Zakázka : 
Datum : 2.5.2012



 

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : Stěna
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3]      Mi[ -] Ma[kg/m2]
 1 Omítka vápenoc  0.0150   0.9900  790.0  2000.0       19.0  0.0000
 2 Beton hutný 3  0.3000   1.3600 1020.0  2300.0       23.0  0.0000
 3 Folie PVC  0.0005   0.1600  960.0  1400.0    16700.0  0.0000
 4 Rigips EPS P P  0.1000   0.0340 1270.0    30.0       30.0  0.0000

Okrajové podmínky výpo čtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.13 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :   -6.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   15.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   99.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %

Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe [Pa]

   1       31   15.6  57.7 1022.1   -2.8  81.3  393.1
   2       28   15.6  60.7 1075.2   -1.2  80.8  446.6
   3       31   15.6  64.6 1144.3    2.5  79.7  582.5
   4       30   16.6  65.1 1229.2    7.2  77.7  788.8
   5       31   18.6  64.5 1381.6   12.2  74.9 1063.9
   6       30   19.6  66.1 1506.9   15.5  72.3 1272.5
   7       31   20.6  65.0 1576.4   17.0  70.9 1373.1
   8       31   20.6  63.8 1547.3   16.3  71.6 1326.3
   9       30   19.6  61.5 1402.0   12.6  74.6 1087.8
  10       31   18.6  58.4 1250.9    7.6  77.5  808.6
  11       30   16.6  60.9 1149.9    2.5  79.7  582.5
  12       31   15.6  60.7 1075.2   -1.2  80.8  446.6

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :        3.18 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.30 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.32 / 0.35 / 0.40 / 0.50 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce ZpT :   9.9E+0010 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* :       397.6
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :        11.9 h

Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       14.04 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.928

Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty

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

 

   1   10.6  0.728    7.3  0.549   14.3  0.928   62.8
   2   11.4  0.748    8.0  0.550   14.4  0.928   65.6
   3   12.3  0.749    9.0  0.493   14.7  0.928   68.6



 

   4   13.4  0.659   10.0  0.300   15.9  0.928   68.0
   5   15.2  0.469   11.8 ------   18.1  0.928   66.4
   6   16.6  0.259   13.1 ------   19.3  0.928   67.3
   7   17.3  0.076   13.8 ------   20.3  0.928   66.0
   8   17.0  0.158   13.5 ------   20.3  0.928   65.0
   9   15.4  0.405   12.0 ------   19.1  0.928   63.5
  10   13.7  0.552   10.3  0.244   17.8  0.928   61.4
  11   12.4  0.701    9.0  0.463   15.6  0.928   65.0
  12   11.4  0.748    8.0  0.550   14.4  0.928   65.6

 

Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,
Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance  vlhkosti dle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4    e

 

tepl.[C]:  14.0  13.9  12.6  12.6  -5.8
p [Pa]:   974   965   738   463   364
p,sat [Pa]:  1602  1593  1456  1454   376

Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Množství difundující vodní páry  Gd :  6.580E-0009 kg/m2s

Bilance zkondenzované a vypa řené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

Roční cyklus č.  1

V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci.

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry
převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

STOP, Teplo 2007

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2007

Název úlohy : obvodová st ěn 1.NP/2.NP
Zpracovatel : Radek Řimnáč
Zakázka : 
Datum : 2.5.2012

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : Stěna
Korekce součinitele prostupu dU :    0.024 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3]      Mi[ -] Ma[kg/m2]
 1 Omítka vápenoc  0.0150   0.9900  790.0  2000.0       19.0  0.0000
 2 Porotherm 30 P  0.3000   0.2700  960.0  1000.0        8.0  0.0000
 3 Lepící malta E  0.0030   0.3000  840.0   520.0       20.0  0.0000
 4 Rigips EPS 70  0.1500   0.0390 1270.0    15.0       20.0  0.0000
 5 Lepící malta E  0.0050   0.7000  840.0  1300.0       40.0  0.0000
 6 Omítka ETICS m  0.0030   0.8000  840.0  1550.0       20.0  0.0000



 

Okrajové podmínky výpo čtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.13 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :  -17.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.3 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %

Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe [Pa]

   1       31   20.3  44.2 1052.3   -2.8  81.3  393.1
   2       28   20.3  46.4 1104.6   -1.2  80.8  446.6
   3       31   20.3  49.3 1173.7    2.5  79.7  582.5
   4       30   20.3  52.6 1252.2    7.2  77.7  788.8
   5       31   20.3  58.5 1392.7   12.2  74.9 1063.9
   6       30   20.3  63.6 1514.1   15.5  72.3 1272.5
   7       31   20.3  66.1 1573.6   17.0  70.9 1373.1
   8       31   20.3  64.9 1545.1   16.3  71.6 1326.3
   9       30   20.3  59.1 1407.0   12.6  74.6 1087.8
  10       31   20.3  53.0 1261.8    7.6  77.5  808.6
  11       30   20.3  49.3 1173.7    2.5  79.7  582.5
  12       31   20.3  46.4 1104.6   -1.2  80.8  446.6

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :        4.42 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.22 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce ZpT :   3.2E+0010 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* :       780.8
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :        15.3 h

Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       18.32 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.947

Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty

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

 

   1   11.0  0.599    7.7  0.456   19.1  0.947   47.7
   2   11.8  0.603    8.4  0.448   19.2  0.947   49.8
   3   12.7  0.573    9.3  0.384   19.4  0.947   52.3
   4   13.7  0.495   10.3  0.237   19.6  0.947   54.9
   5   15.3  0.386   11.9 ------   19.9  0.947   60.1
   6   16.6  0.237   13.2 ------   20.0  0.947   64.6
   7   17.2  0.075   13.8 ------   20.1  0.947   66.8
   8   17.0  0.164   13.5 ------   20.1  0.947   65.8
   9   15.5  0.375   12.1 ------   19.9  0.947   60.6
  10   13.8  0.488   10.4  0.222   19.6  0.947   55.3
  11   12.7  0.573    9.3  0.384   19.4  0.947   52.3
  12   11.8  0.603    8.4  0.448   19.2  0.947   49.8

 

Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,
Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.



 

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance  vlhkosti dle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5   5-6    e

 

tepl.[C]:  18.5  18.4  10.6  10.5 -16.6 -16.7 -16.7
p [Pa]:  1309  1253   775   763   167   127   115
p,sat [Pa]:  2133  2119  1276  1270   141   141   140

Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenza ční zóny    Kondenzující množství
číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s]

 

   1  0.4322  0.4680  2.147E-0008

Celoroční bilance vlhkosti:
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:      0.010 kg/m2,rok
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:      3.552 kg/m2,rok
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než -10.0 C.

Bilance zkondenzované a vypa řené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

Roční cyklus č.  1

V konstrukci nedochází během modelového roku ke kondenzaci.

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry
převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

STOP, Teplo 2007

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2007

Název úlohy : střešní pláš ť nad 1.NP
Zpracovatel : Radek Řimnáč
Zakázka : 
Datum : 2.5.2012

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : Strop, střecha - tepelný tok zdola
Korekce součinitele prostupu dU :    0.049 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3]      Mi[ -] Ma[kg/m2]
 1 Omítka vápenoc  0.0150   0.9900  790.0  2000.0       19.0  0.0000
 2 Porotherm 24 C  0.2500   0.2900 1000.0   800.0        5.0  0.0000
 3 Fatrapar P dru  0.0002   0.3000 1470.0   900.0   500000.0  0.0000
 4 Isover Orsil T  0.1200   0.0390 1150.0   150.0        1.0  0.0000
 5 Isover Orsil S  0.1000   0.0390 1150.0   175.0        1.5  0.0000
 6 Fatrafol 810  0.0020   0.3500 1470.0  1313.0    12200.0  0.0000

Okrajové podmínky výpo čtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.10 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W



 

        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :  -17.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.3 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %

Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe [Pa]

   1       31   20.3  44.2 1052.3   -2.8  81.3  393.1
   2       28   20.3  46.4 1104.6   -1.2  80.8  446.6
   3       31   20.3  49.3 1173.7    2.5  79.7  582.5
   4       30   20.3  52.6 1252.2    7.2  77.7  788.8
   5       31   20.3  58.5 1392.7   12.2  74.9 1063.9
   6       30   20.3  63.6 1514.1   15.5  72.3 1272.5
   7       31   20.3  66.1 1573.6   17.0  70.9 1373.1
   8       31   20.3  64.9 1545.1   16.3  71.6 1326.3
   9       30   20.3  59.1 1407.0   12.6  74.6 1087.8
  10       31   20.3  53.0 1261.8    7.6  77.5  808.6
  11       30   20.3  49.3 1173.7    2.5  79.7  582.5
  12       31   20.3  46.4 1104.6   -1.2  80.8  446.6

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :        4.88 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.20 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce ZpT :   6.7E+0011 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* :      1304.8
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :        19.2 h

Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       18.50 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.952

Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty

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

 

   1   11.0  0.599    7.7  0.456   19.2  0.952   47.4
   2   11.8  0.603    8.4  0.448   19.3  0.952   49.5
   3   12.7  0.573    9.3  0.384   19.4  0.952   52.0
   4   13.7  0.495   10.3  0.237   19.7  0.952   54.7
   5   15.3  0.386   11.9 ------   19.9  0.952   59.9
   6   16.6  0.237   13.2 ------   20.1  0.952   64.5
   7   17.2  0.075   13.8 ------   20.1  0.952   66.8
   8   17.0  0.164   13.5 ------   20.1  0.952   65.7
   9   15.5  0.375   12.1 ------   19.9  0.952   60.5
  10   13.8  0.488   10.4  0.222   19.7  0.952   55.1
  11   12.7  0.573    9.3  0.384   19.4  0.952   52.0
  12   11.8  0.603    8.4  0.448   19.3  0.952   49.5

 

Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,
Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance  vlhkosti dle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5   5-6    e

 



 

tepl.[C]:  18.9  18.8  14.1  14.1  -2.7 -16.7 -16.8
p [Pa]:  1309  1307  1295   348   347   346   115
p,sat [Pa]:  2187  2176  1611  1611   487   140   140

Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenza ční zóny    Kondenzující množství
číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s]

 

   1  0.4852  0.4852  2.091E-0009

Celoroční bilance vlhkosti:
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:      0.009 kg/m2,rok
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:      0.066 kg/m2,rok
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C.

Bilance zkondenzované a vypa řené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

Roční cyklus č.  1

V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci.

Kondenza ční zóna č.  1
Hranice kondenza ční zóny Akt.kond./vypa ř. Akumul.vlhkost

Měsíc levá [m] pravá Gc [kg/m2s] Ma [kg/m2]
 

 12  0.4852  0.4852  1.46E-0010    0.0004
  1  0.4852  0.4852  3.12E-0010    0.0012
  2  0.4852  0.4852  1.46E-0010    0.0016
  3  0.4852  0.4852 -4.10E-0010    0.0005
  4   ---     ---   -1.45E-0009    0.0000
  5   ---     ---       ---         ---  
  6   ---     ---       ---         ---  
  7   ---     ---       ---         ---  
  8   ---     ---       ---         ---  
  9   ---     ---       ---         ---  
 10   ---     ---       ---         ---  
 11   ---     ---       ---         ---  

 

Maximální množství kondenzátu Mc,a:    0.0016 kg/m2
 

Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a).

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry
převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

STOP, Teplo 2007

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2007

Název úlohy : střešní pláš ť nad 2.NP
Zpracovatel : Radek Řimnáč
Zakázka : 
Datum : 2.5.2012

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : Strop, střecha - tepelný tok zdola
Korekce součinitele prostupu dU :    0.049 W/m2K



 

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3]      Mi[ -] Ma[kg/m2]
 1 Omítka vápenoc  0.0150   0.9900  790.0  2000.0       19.0  0.0000
 2 Dutinový panel  0.1650   1.2000  840.0  1200.0       23.0  0.0000
 3 Fatrapar P dru  0.0002   0.3000 1470.0   900.0   500000.0  0.0000
 4 Isover Orsil T  0.1200   0.0390 1150.0   150.0        1.0  0.0000
 5 Isover Orsil S  0.1000   0.0390 1150.0   175.0        1.5  0.0000
 6 Fatrafol 810  0.0020   0.3500 1470.0  1313.0    12200.0  0.0000

Okrajové podmínky výpo čtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.10 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :  -17.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.3 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %

Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe [Pa]

   1       31   20.3  44.2 1052.3   -2.8  81.3  393.1
   2       28   20.3  46.4 1104.6   -1.2  80.8  446.6
   3       31   20.3  49.3 1173.7    2.5  79.7  582.5
   4       30   20.3  52.6 1252.2    7.2  77.7  788.8
   5       31   20.3  58.5 1392.7   12.2  74.9 1063.9
   6       30   20.3  63.6 1514.1   15.5  72.3 1272.5
   7       31   20.3  66.1 1573.6   17.0  70.9 1373.1
   8       31   20.3  64.9 1545.1   16.3  71.6 1326.3
   9       30   20.3  59.1 1407.0   12.6  74.6 1087.8
  10       31   20.3  53.0 1261.8    7.6  77.5  808.6
  11       30   20.3  49.3 1173.7    2.5  79.7  582.5
  12       31   20.3  46.4 1104.6   -1.2  80.8  446.6

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :        4.46 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.22 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.24 / 0.27 / 0.32 / 0.42 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce ZpT :   6.8E+0011 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* :       325.8
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :        13.6 h

Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       18.34 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.947

Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty

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

 

   1   11.0  0.599    7.7  0.456   19.1  0.947   47.7
   2   11.8  0.603    8.4  0.448   19.2  0.947   49.8
   3   12.7  0.573    9.3  0.384   19.4  0.947   52.2
   4   13.7  0.495   10.3  0.237   19.6  0.947   54.9
   5   15.3  0.386   11.9 ------   19.9  0.947   60.1



 

   6   16.6  0.237   13.2 ------   20.0  0.947   64.6
   7   17.2  0.075   13.8 ------   20.1  0.947   66.8
   8   17.0  0.164   13.5 ------   20.1  0.947   65.7
   9   15.5  0.375   12.1 ------   19.9  0.947   60.6
  10   13.8  0.488   10.4  0.222   19.6  0.947   55.2
  11   12.7  0.573    9.3  0.384   19.4  0.947   52.2
  12   11.8  0.603    8.4  0.448   19.2  0.947   49.8

 

Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,
Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance  vlhkosti dle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5   5-6    e

 

tepl.[C]:  18.8  18.7  17.8  17.8  -1.0 -16.7 -16.8
p [Pa]:  1309  1307  1272   344   343   341   115
p,sat [Pa]:  2165  2152  2041  2041   561   140   140

Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenza ční zóny    Kondenzující množství
číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s]

 

   1  0.4002  0.4002  2.031E-0009

Celoroční bilance vlhkosti:
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:      0.008 kg/m2,rok
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:      0.066 kg/m2,rok
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než   5.0 C.

Bilance zkondenzované a vypa řené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

Roční cyklus č.  1

V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci.

Kondenza ční zóna č.  1
Hranice kondenza ční zóny Akt.kond./vypa ř. Akumul.vlhkost

Měsíc levá [m] pravá Gc [kg/m2s] Ma [kg/m2]
 

 12  0.4002  0.4002  1.12E-0010    0.0003
  1  0.4002  0.4002  2.77E-0010    0.0010
  2  0.4002  0.4002  1.12E-0010    0.0013
  3  0.4002  0.4002 -4.38E-0010    0.0001
  4   ---     ---   -1.47E-0009    0.0000
  5   ---     ---       ---         ---  
  6   ---     ---       ---         ---  
  7   ---     ---       ---         ---  
  8   ---     ---       ---         ---  
  9   ---     ---       ---         ---  
 10   ---     ---       ---         ---  
 11   ---     ---       ---         ---  

 

Maximální množství kondenzátu Mc,a:    0.0013 kg/m2
 

Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a).

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry
převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

STOP, Teplo 2007

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE



 

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2007

Název úlohy : podlaha na terénu + P-KD
Zpracovatel : Radek Řimnáč
Zakázka : 
Datum : 2.5.2012

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : Strop - tepelný tok shora
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3]      Mi[ -] Ma[kg/m2]
 1 Dlažba keramic  0.0080   1.0100  840.0  2000.0      200.0  0.0000
 2 Potěr polymerc  0.0400   0.9600  840.0  1200.0       38.0  0.0000
 3 PE folie  0.0001   0.3500 1470.0   900.0   144000.0  0.0000
 4 Rigips EPS 150  0.1000   0.0350 1270.0    25.0       30.0  0.0000
 5 Folie PVC  0.0020   0.1600  960.0  1400.0    16700.0  0.0000
 6 Beton hutný 3  0.1500   1.3600 1020.0  2300.0       23.0  0.0000

Okrajové podmínky výpo čtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.17 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :    5.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   99.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %

Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe [Pa]

   1       31   20.6  43.5 1054.9   -2.8  81.3  393.1
   2       28   20.6  45.7 1108.3   -1.2  80.8  446.6
   3       31   20.6  48.5 1176.2    2.5  79.7  582.5
   4       30   20.6  51.8 1256.2    7.2  77.7  788.8
   5       31   20.6  57.6 1396.9   12.2  74.9 1063.9
   6       30   20.6  62.5 1515.7   15.5  72.3 1272.5
   7       31   20.6  65.0 1576.4   17.0  70.9 1373.1
   8       31   20.6  63.8 1547.3   16.3  71.6 1326.3
   9       30   20.6  58.1 1409.0   12.6  74.6 1087.8
  10       31   20.6  52.1 1263.5    7.6  77.5  808.6
  11       30   20.6  48.5 1176.2    2.5  79.7  582.5
  12       31   20.6  45.7 1108.3   -1.2  80.8  446.6

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :        3.03 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.31 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.33 / 0.36 / 0.41 / 0.51 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce ZpT :   3.0E+0011 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* :        53.6



 

Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         8.5 h

Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       19.43 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.925

Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty

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

 

   1   11.1  0.593    7.8  0.451   18.8  0.925   48.5
   2   11.8  0.597    8.5  0.444   19.0  0.925   50.6
   3   12.7  0.565    9.4  0.379   19.2  0.925   52.8
   4   13.7  0.488   10.3  0.235   19.6  0.925   55.1
   5   15.4  0.378   11.9 ------   20.0  0.925   59.9
   6   16.7  0.226   13.2 ------   20.2  0.925   64.0
   7   17.3  0.076   13.8 ------   20.3  0.925   66.1
   8   17.0  0.158   13.5 ------   20.3  0.925   65.1
   9   15.5  0.364   12.1 ------   20.0  0.925   60.3
  10   13.8  0.479   10.4  0.218   19.6  0.925   55.4
  11   12.7  0.565    9.4  0.379   19.2  0.925   52.8
  12   11.8  0.597    8.5  0.444   19.0  0.925   50.6

 

Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,
Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance  vlhkosti dle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5   5-6    e

 

tepl.[C]:  19.4  19.4  19.2  19.2   5.8   5.7   5.2
p [Pa]:  1334  1321  1308  1190  1165   891   863
p,sat [Pa]:  2255  2250  2223  2222   920   916   883

Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenza ční zóny    Kondenzující množství
číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s]

 

   1  0.1481  0.1481  3.732E-0009

Celoroční bilance vlhkosti:
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:      0.020 kg/m2,rok
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:      0.106 kg/m2,rok
Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  10.0 C.

Pozn.: Vypočtená celoroční bilance má pouze informativní charakter,
protože výchozí vnější teplota nebyla zadána v rozmezí od -10 do -21 C.
Uvedený výsledek byl vypočten za předpokladu, že se konstrukce nachází
v teplotní oblasti -15 C.

Bilance zkondenzované a vypa řené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

Roční cyklus č.  1

V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci.

Kondenza ční zóna č.  1
Hranice kondenza ční zóny Akt.kond./vypa ř. Akumul.vlhkost

Měsíc levá [m] pravá Gc [kg/m2s] Ma [kg/m2]
 

 10  0.1481  0.1481  1.69E-0010    0.0005
 11  0.1481  0.1481  2.81E-0009    0.0077
 12  0.1481  0.1481  4.06E-0009    0.0186
  1  0.1481  0.1481  4.34E-0009    0.0302
  2  0.1481  0.1481  4.06E-0009    0.0401
  3  0.1481  0.1481  2.81E-0009    0.0476
  4  0.1481  0.1481  4.13E-0010    0.0487



 

  5  0.1481  0.1481 -2.76E-0009    0.0413
  6  0.1481  0.1481 -5.46E-0009    0.0271
  7  0.1481  0.1481 -6.90E-0009    0.0087
  8   ---     ---   -6.21E-0009    0.0000
  9   ---     ---       ---         ---  

 

Maximální množství kondenzátu Mc,a:    0.0487 kg/m2
 

Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a).

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry
převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

STOP, Teplo 2007

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2007

Název úlohy : podlaha na terénu + P-ZKO
Zpracovatel : Radek Řimnáč
Zakázka : 
Datum : 2.5.2012

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : Strop - tepelný tok shora
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3]      Mi[ -] Ma[kg/m2]
 1 Koberec  0.0060   0.0650 1880.0   160.0        6.0  0.0000
 2 Potěr polymerc  0.0400   0.9600  840.0  1200.0       38.0  0.0000
 3 PE folie  0.0001   0.3500 1470.0   900.0   144000.0  0.0000
 4 Rigips EPS 150  0.1000   0.0350 1270.0    25.0       30.0  0.0000
 5 Folie PVC  0.0020   0.1600  960.0  1400.0    16700.0  0.0000
 6 Beton hutný 3  0.1500   1.3600 1020.0  2300.0       23.0  0.0000

Okrajové podmínky výpo čtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.17 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :    5.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   99.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %

Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe [Pa]

   1       31   20.6  43.5 1054.9   -2.8  81.3  393.1
   2       28   20.6  45.7 1108.3   -1.2  80.8  446.6
   3       31   20.6  48.5 1176.2    2.5  79.7  582.5
   4       30   20.6  51.8 1256.2    7.2  77.7  788.8
   5       31   20.6  57.6 1396.9   12.2  74.9 1063.9
   6       30   20.6  62.5 1515.7   15.5  72.3 1272.5
   7       31   20.6  65.0 1576.4   17.0  70.9 1373.1



 

   8       31   20.6  63.8 1547.3   16.3  71.6 1326.3
   9       30   20.6  58.1 1409.0   12.6  74.6 1087.8
  10       31   20.6  52.1 1263.5    7.6  77.5  808.6
  11       30   20.6  48.5 1176.2    2.5  79.7  582.5
  12       31   20.6  45.7 1108.3   -1.2  80.8  446.6

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :        3.11 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.30 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.32 / 0.35 / 0.40 / 0.50 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce ZpT :   3.0E+0011 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* :        57.5
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         8.7 h

Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       19.45 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.927

Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty

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

 

   1   11.1  0.593    7.8  0.451   18.9  0.927   48.4
   2   11.8  0.597    8.5  0.444   19.0  0.927   50.5
   3   12.7  0.565    9.4  0.379   19.3  0.927   52.7
   4   13.7  0.488   10.3  0.235   19.6  0.927   55.1
   5   15.4  0.378   11.9 ------   20.0  0.927   59.8
   6   16.7  0.226   13.2 ------   20.2  0.927   64.0
   7   17.3  0.076   13.8 ------   20.3  0.927   66.1
   8   17.0  0.158   13.5 ------   20.3  0.927   65.1
   9   15.5  0.364   12.1 ------   20.0  0.927   60.2
  10   13.8  0.479   10.4  0.218   19.6  0.927   55.3
  11   12.7  0.565    9.4  0.379   19.3  0.927   52.7
  12   11.8  0.597    8.5  0.444   19.0  0.927   50.5

 

Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,
Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance  vlhkosti dle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5   5-6    e

 

tepl.[C]:  19.5  19.0  18.8  18.8   5.7   5.7   5.2
p [Pa]:  1334  1334  1321  1199  1174   892   863
p,sat [Pa]:  2259  2200  2174  2174   918   915   883

Při venkovní návrhové teplotě dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenza ční zóny    Kondenzující množství
číslo levá [m] pravá vodní páry [kg/m2s]

 

   1  0.1461  0.1461  4.085E-0009

Celoroční bilance vlhkosti:
Množství zkondenzované vodní páry Mc,a:      0.022 kg/m2,rok
Množství vypařitelné vodní páry Mev,a:      0.111 kg/m2,rok



 

Ke kondenzaci dochází při venkovní teplotě nižší než  10.0 C.

Pozn.: Vypočtená celoroční bilance má pouze informativní charakter,
protože výchozí vnější teplota nebyla zadána v rozmezí od -10 do -21 C.
Uvedený výsledek byl vypočten za předpokladu, že se konstrukce nachází
v teplotní oblasti -15 C.

Bilance zkondenzované a vypa řené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

Roční cyklus č.  1

V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci.

Kondenza ční zóna č.  1
Hranice kondenza ční zóny Akt.kond./vypa ř. Akumul.vlhkost

Měsíc levá [m] pravá Gc [kg/m2s] Ma [kg/m2]
 

 10  0.1461  0.1461  3.27E-0010    0.0009
 11  0.1461  0.1461  3.15E-0009    0.0090
 12  0.1461  0.1461  4.49E-0009    0.0211
  1  0.1461  0.1461  4.78E-0009    0.0339
  2  0.1461  0.1461  4.49E-0009    0.0447
  3  0.1461  0.1461  3.15E-0009    0.0532
  4  0.1461  0.1461  5.88E-0010    0.0547
  5  0.1461  0.1461 -2.79E-0009    0.0472
  6  0.1461  0.1461 -5.67E-0009    0.0325
  7  0.1461  0.1461 -7.20E-0009    0.0133
  8   ---     ---   -6.46E-0009    0.0000
  9   ---     ---       ---         ---  

 

Maximální množství kondenzátu Mc,a:    0.0547 kg/m2
 

Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a).

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry
převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

STOP, Teplo 2007

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2007

Název úlohy : strop nad 1.S bez podl. vyt.
Zpracovatel : Radek Řimnáč
Zakázka : 
Datum : 2.5.2012

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : Strop - tepelný tok shora
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3]      Mi[ -] Ma[kg/m2]
 1 Dlažba keramic  0.0080   1.0100  840.0  2000.0      200.0  0.0000
 2 Beton hutný 1  0.0800   1.2300 1020.0  2100.0       17.0  0.0000



 

 3 Rigips EPS 150  0.0600   0.0350 1270.0    25.0       30.0  0.0000
 4 Železobeton 2  0.1500   1.5800 1020.0  2400.0       29.0  0.0000
 5 Omítka vápenoc  0.0015   0.9900  790.0  2000.0       19.0  0.0000

Okrajové podmínky výpo čtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.17 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.24 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.25 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :   15.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   20.3 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   50.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %

Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe [Pa]

   1       31   20.3  44.2 1052.3   -2.8  81.3  393.1
   2       28   20.3  46.4 1104.6   -1.2  80.8  446.6
   3       31   20.3  49.3 1173.7    2.5  79.7  582.5
   4       30   20.3  52.6 1252.2    7.2  77.7  788.8
   5       31   20.3  58.5 1392.7   12.2  74.9 1063.9
   6       30   20.3  63.6 1514.1   15.5  72.3 1272.5
   7       31   20.3  66.1 1573.6   17.0  70.9 1373.1
   8       31   20.3  64.9 1545.1   16.3  71.6 1326.3
   9       30   20.3  59.1 1407.0   12.6  74.6 1087.8
  10       31   20.3  53.0 1261.8    7.6  77.5  808.6
  11       30   20.3  49.3 1173.7    2.5  79.7  582.5
  12       31   20.3  46.4 1104.6   -1.2  80.8  446.6

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :        1.88 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.44 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.46 / 0.49 / 0.54 / 0.64 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce ZpT :   4.9E+0010 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* :       231.7
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :        12.1 h

Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       19.74 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.895

Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty

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

 

   1   11.0  0.599    7.7  0.456   17.9  0.895   51.4
   2   11.8  0.603    8.4  0.448   18.0  0.895   53.4
   3   12.7  0.573    9.3  0.384   18.4  0.895   55.4
   4   13.7  0.495   10.3  0.237   18.9  0.895   57.3
   5   15.3  0.386   11.9 ------   19.5  0.895   61.7
   6   16.6  0.237   13.2 ------   19.8  0.895   65.6
   7   17.2  0.075   13.8 ------   20.0  0.895   67.5
   8   17.0  0.164   13.5 ------   19.9  0.895   66.6



 

   9   15.5  0.375   12.1 ------   19.5  0.895   62.1
  10   13.8  0.488   10.4  0.222   19.0  0.895   57.6
  11   12.7  0.573    9.3  0.384   18.4  0.895   55.4
  12   11.8  0.603    8.4  0.448   18.0  0.895   53.4

 

Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,
Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance  vlhkosti dle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3   3-4   4-5    e

 

tepl.[C]:  19.7  19.7  19.6  15.8  15.6  15.6
p [Pa]:  1309  1229  1161  1071   854   852
p,sat [Pa]:  2300  2298  2277  1791  1767  1766

Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Množství difundující vodní páry  Gd :  1.000E-0008 kg/m2s

Bilance zkondenzované a vypa řené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

Roční cyklus č.  1

V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci.

Kondenza ční zóna č.  1
Hranice kondenza ční zóny Akt.kond./vypa ř. Akumul.vlhkost

Měsíc levá [m] pravá Gc [kg/m2s] Ma [kg/m2]
 

 12  0.1480  0.1480  5.30E-0009    0.0142
  1  0.1480  0.1480  6.42E-0009    0.0314
  2  0.1480  0.1480  5.30E-0009    0.0442
  3  0.1480  0.1480 -1.00E-0009    0.0415
  4  0.1480  0.1480 -1.26E-0008    0.0086
  5   ---     ---   -2.74E-0008    0.0000
  6   ---     ---       ---         ---  
  7   ---     ---       ---         ---  
  8   ---     ---       ---         ---  
  9   ---     ---       ---         ---  
 10   ---     ---       ---         ---  
 11   ---     ---       ---         ---  

 

Maximální množství kondenzátu Mc,a:    0.0442 kg/m2
 

Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a).

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry
převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

STOP, Teplo 2007

ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELN Ě TECHNICKÉ
POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE

podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540

Teplo 2007

Název úlohy : strop nad 1.S s podl. vyt.



 

Zpracovatel : Radek Řimnáč
Zakázka : 
Datum : 2.5.2012

KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT :

Typ hodnocené konstrukce : Strop - tepelný tok shora
Korekce součinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

Číslo Název D[m] L[W/mK] C[J/kgK] Ro[kg/m3]      Mi[ -] Ma[kg/m2]
 1 Rigips EPS 150  0.0600   0.0350 1270.0    25.0       30.0  0.0000
 2 Železobeton 2  0.1500   1.5800 1020.0  2400.0       29.0  0.0000
 3 Omítka vápenoc  0.0015   0.9900  790.0  2000.0       19.0  0.0000

Okrajové podmínky výpo čtu :

Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :   0.17 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :   0.24 m2K/W
        dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :   0.25 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :   15.0 C
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :   21.0 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   50.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :   55.0 %

Měsíc Délka[dny] Tai[C] RHi[%] Pi[Pa] Te[C] RHe[%] Pe [Pa]

   1       31   21.0  42.5 1056.4   -2.8  81.3  393.1
   2       28   21.0  44.7 1111.1   -1.2  80.8  446.6
   3       31   21.0  47.4 1178.2    2.5  79.7  582.5
   4       30   21.0  50.6 1257.7    7.2  77.7  788.8
   5       31   21.0  56.3 1399.4   12.2  74.9 1063.9
   6       30   21.0  61.1 1518.7   15.5  72.3 1272.5
   7       31   21.0  63.5 1578.3   17.0  70.9 1373.1
   8       31   21.0  62.4 1551.0   16.3  71.6 1326.3
   9       30   21.0  56.8 1411.8   12.6  74.6 1087.8
  10       31   21.0  51.0 1267.6    7.6  77.5  808.6
  11       30   21.0  47.4 1178.2    2.5  79.7  582.5
  12       31   21.0  44.7 1111.1   -1.2  80.8  446.6

Pro vnitřní prostředí byla uplatněna přirážka k vnitřní relativní vlhkosti :   5.0 %
Výchozí měsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem dle ČSN EN ISO 13788.
Počet hodnocených let :     1

TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ :

Tepelný odpor a sou činitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :        1.81 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.45 W/m2K

Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :   0.47 / 0.50 / 0.55 / 0.65 W/m2K
Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou
přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4.

Difuzní odpor konstrukce ZpT :   3.3E+0010 m/s
Teplotní útlum konstrukce Ny* :        86.7
Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         7.1 h

Teplota vnit řního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788:

Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       20.35 C



 

Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :       0.892

Číslo Minimální požadované hodnoty při max. Vypočtené
měsíce rel. vlhkosti na vnitřním povrchu: hodnoty

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

 

   1   11.1  0.584    7.8  0.445   18.4  0.892   49.9
   2   11.9  0.588    8.5  0.438   18.6  0.892   51.9
   3   12.8  0.554    9.4  0.373   19.0  0.892   53.7
   4   13.8  0.475   10.4  0.229   19.5  0.892   55.5
   5   15.4  0.364   12.0 ------   20.0  0.892   59.7
   6   16.7  0.216   13.2 ------   20.4  0.892   63.4
   7   17.3  0.073   13.8 ------   20.6  0.892   65.2
   8   17.0  0.153   13.5 ------   20.5  0.892   64.4
   9   15.5  0.350   12.1 ------   20.1  0.892   60.1
  10   13.9  0.468   10.5  0.215   19.6  0.892   55.8
  11   12.8  0.554    9.4  0.373   19.0  0.892   53.7
  12   11.9  0.588    8.5  0.438   18.6  0.892   51.9

 

Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitřním povrchu,
Tsi je vnitřní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance  vlhkosti dle ČSN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a slune ční radiace)

Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách:
rozhraní:    i   1-2   2-3    e

 

tepl.[C]:  20.4  15.9  15.7  15.6
p [Pa]:  1367  1217   855   852
p,sat [Pa]:  2388  1806  1777  1777

Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Množství difundující vodní páry  Gd :  1.667E-0008 kg/m2s

Bilance zkondenzované a vypa řené vlhkosti dle ČSN EN ISO 13788:

Roční cyklus č.  1

V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci.

Kondenza ční zóna č.  1
Hranice kondenza ční zóny Akt.kond./vypa ř. Akumul.vlhkost

Měsíc levá [m] pravá Gc [kg/m2s] Ma [kg/m2]
 

 11  0.0600  0.0600  1.82E-0008    0.0471
 12  0.0600  0.0600  3.23E-0008    0.1335
  1  0.0600  0.0600  3.41E-0008    0.2249
  2  0.0600  0.0600  3.23E-0008    0.3029
  3  0.0600  0.0600  1.82E-0008    0.3516
  4  0.0600  0.0600 -7.43E-0009    0.3324
  5  0.0600  0.0600 -3.87E-0008    0.2287
  6  0.0600  0.0600 -6.40E-0008    0.0627
  7   ---     ---   -7.73E-0008    0.0000
  8   ---     ---       ---         ---  
  9   ---     ---       ---         ---  
 10   ---     ---       ---         ---  

 

Maximální množství kondenzátu Mc,a:    0.3516 kg/m2
 

Na konci modelového roku je zóna suchá (tj. Mc,a < Mev,a).

Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry
převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty
je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

STOP, Teplo 2007
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VÝPOČET SCHODIŠTĚ 

 
Konstruk ční výška ve všech podlažích 3000 mm 
 
 
VÝŠKA STUPNĚ:  3000/185=16,21 => 16 STUPŇŮ                                      
                          3000/16=187,5 mm 
 
ŠÍŘKA STUPNĚ:  2h+b=630 
                2x187,5+b=630 
                375+b=630 
                b=255 mm 
 
ÚHEL SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE: 
 
 
 
 
 
 
PODCHODNÁ VÝŠKA: 
 
 
 
 
 
 
PORŮCHODNÁ VÝŠKA: 
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Výpočet minimální šířky základového pasu pod středovou zdí tl. 250 mm

Základová zemina - hlína štěrkovitá - Rdt= 300 kPa
Zatížení viz. tabulka

Pod zdí je navržen základový pas šířky 550 mm 

 Jednotná 

kN/m³
Celková kN

Součet 
kN/m´

a)Stálé zatížení

Výpočet                        
m

0,688 25 17,2

Poips zatížení
Tíha

Množství 
m³

17,2

2. ŽB pilíř ze ztraceného 
bednění 250x500 mm 0,25x0,5x2,6 0,325 25 8,125 x 2 Ks 16,25

1. ŽB zeď ze ztraceného   

bednění tl. 250 mm
0,25x1x2,75

3. ŽB monolitický strop            
tl. 150 mm (2,625+2,25) x0,15 0,886 25 22,15 22,15

Zatížení na středový zákl.pas pod zdí tl.250 mm

1
143,76

300
0,479 0,550

Nd
Rdt

A
Nd Nd

Rdt b
b m Rdt

b

b m b m

≥

≥ ⇒ =
×

=

= ≤ =

117,56

26,196

143,76

0,976
7. Střecha - min. vata tl. 150 
mm + spád. vrstva 2% (2,625+2,25) x0,25 1,22 0,8 0,976

5. Strop z panelů Spiroll tl. 
165 mm

(2,625+2,25) x1 5,9 m² 2,72 kN/m² 16,05 16,05

tl. 150 mm

4. Porotherm strop             tl. 
250 mm (2,625+2,25) x0,25 0,825 13 10,72

(2,625+2,25) x1 5,9 m² 1,6 kN/m² 9,44 x 2 podlaží

10,72

8,85

18,88

∑

6. Omítky,příčky 15 %

102,226

102,226x0,15 15,33

6. Podlahy

5,9 m² 2 11,8 x(0,8x0,9x1) 8,496

b)Nahodilé zatížení

1. Užitné (2,625+2,25) x 1 5,9 m² 1,5

Stálé celkem

Nahodilé celkem

x2 podlaží 17,7

2. Sníh-oblast IV (2,625+2,25) x 1

Zatížení celkem

1
143,76

300
0,479 0,550

Nd
Rdt

A
Nd Nd

Rdt b
b m Rdt

b

b m b m

≥

≥ ⇒ =
×

=

= ≤ =

1
143,76

300
0,479 0,550

Nd
Rdt

A
Nd Nd

Rdt b
b m Rdt

b

b m b m

≥

≥ ⇒ =
×

=

= ≤ =



Výpočet minimální šířky základového pasu pod obvodouvou zdí tl. 300 mm

Základová zemina - hlína štěrkovitá - Rdt= 300 kPa
Zatížení viz. tabulka - Nd = 90,15 kN/m

Pod zdí je navržen základový pas šířky 450 mm 

 Jednotná 

kN/m³
Celková kN

20,625

3. ŽB monolitický strop            
tl. 150 mm 2,625x0,15x1 0,394 25 9,85 9,85

2. ŽB zeď ze ztraceného   
bednění tl. 300 mm 0,3x2,75x1 0,825 25 20,625

a)Stálé zatížení

1. Zeď z cihelných tvárnic 

Porotherm tl. 300 mm
0,3x2,75x1 0,825 8 6,6 x 2 podlaží 13,2

Zatížení na středový zákl.pas pod zdí tl.250 mm

Poips zatížení
Výpočet                        

m
Množství 

m³

Tíha
Součet 
kN/m

1
90,15

300
0,300 0,450

Nd
Rdt

A
Nd Nd

Rdt b
b m Rdt

b

b m b m

≥

≥ ⇒ =
×

=

= ≤ =

78,51

11,64

90,15

Nahodilé celkem

Zatížení celkem

x2 podlaží

∑

0,525

7,86

2. Sníh-oblast IV 2,625 x 1 2,625 m² 2 5,25 x(0,8x0,9x1) 3,78

Stálé celkem

b)Nahodilé zatížení

1. Užitné 2,625 x 1 2,625 m² 1,5 3,93

68,268

6. Omítky,příčky 15 % 68,268x0,15 10,24

8,4

7. Střecha - min. vata tl. 150 
mm + spád. vrstva 2% 2,625x0,25x1 0,656 0,8 0,525

6. Podlahy
2,625x1 2,625 m² 1,6 kN/m² 4,2 x 2 podlaží

8,528

5. Strop z panelů Spiroll tl. 

165 mm
2,625x1 2,625 m² 2,72 kN/m² 7,14 7,14

4. Porotherm strop             tl. 
250 mm 2,625x0,25x1 0,656 13 8,528

tl. 150 mm 2,625x0,15x1 0,394 25 9,85 9,85

1
90,15

300
0,300 0,450

Nd
Rdt

A
Nd Nd

Rdt b
b m Rdt

b

b m b m

≥

≥ ⇒ =
×

=

= ≤ =
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1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE  
 
1.1. OBECNÉ ÚDAJE O STAVB Ě 
 
Jedná se o novostavbu rodinného domu, která bude umístěna ve Strmilově parc.č. 
3638/16. V objektu se budou nacházet 4 stálí členové rodiny. Půdorysné rozměry objektu 
jsou 12,45m x 14,45m. Objekt má dvě nadzemní podlaží (1.NP,2.NP) a jedno podzemní 
podlaží (1.S). Zastřešení plochou střechou s povlakovou hydroizolací. Všechna okna a 
dveře jsou dřevohliníková. Z požárního hlediska bude objekt z nehořlavého konstrukčního 
systému. Objekt se nachází ve svažitém terénu. Pozemek se nachází v řadě parcel se 
samostatně stojící zástavbou. Přístup k objektu je z veřejné komunikace ze severozápadu 
(ul. U Vodojemu) a polní cesty z jihovýchodu. 

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákonnými předpisy zejména 
vyhláškami MVČR: 23/2008sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, 
246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru, zákonem 133/1985sb. o požární ochraně a vyhláškami MMRČR č.268/2009sb. o 
obecně technických požadavcích na výstavbu a č.499/2006sb. o dokumentaci staveb. 
Dále je zpracována v souladu s platnými ČSN 730802 z roku 2010.  

 
1.2. POPIS DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ 
 

Objekt je třípodlažní z toho dvě jsou nadzemní a jedno je podzemní. V podzemním 
podlaží jsou chodba, posilovna, koupelna s kotlem, komora a černá kuchyně s otevřeným 
ohništěm a přístupem na spodní část pozemku. V 1. nadzemním podlaží je hlavní vstup do 
objektu. Následuje zádveří, které je propojeno protipožárními dveřmi s garáží. Dále se zde 
nachází chodba, šatna, WC, dispozičně otevřená kuchyň s jídelnou, obývacím pokojem a 
posuvnou příčkou oddělitelná pracovna. Z obývacího pokoje je přístup na balkon. V 2. 
nadzemním podlaží se nachází 2 dětské pokoje, ložnice se šatnou a vlastní koupelnou 
s WC, samostatné WC, společná koupelna a chodba s možností výlezu na střechu nad 
garáž v 1. NP a odtud pak po žebříku na střechu nad 2.NP. 

Hlavní vstup do objektu je situován na severozápadní straně, vstupuje se do zádveří 
a poté do chodby se schodištěm. Vstup do objektu je dále umožněn přes garáž do zádveří 
(severozápad), přes balkon do obývacího pokoje (jihovýchod) a ze spodní části zahrady 
do černé kuchyně (jihovýchod). 

Příjezd na pozemek je možný z přilehlé ulice U vodojemu ze severozápadu a po 
polní cestě z jihovýchodu. 

Z objektu vedou dvě únikové cesty. Jedna přes hlavní vstup v 1.NP (severozápad) a 
druhá v podzemním podlaží z černé kuchyně (jihovýchod). 
 
1.3. POPIS KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 
 

1.Podzemní podlaží – 1.S: 
 Obvodová stěna – systém ztraceného bednění se zateplením z pěnového 
    polystyrenu 

 Betonové tvarovky Presbeton ZB 25-30, 500x300x250 mm, beton C25/30, ocel B500 
 Vnitřní nosná stěna – Keramické tvárnice Porotherm 25 P+D 

Stropní konstrukce – Železobetonová monolitická deska tl. 150 mm s konzolou, 
beton C25/30, ocel B500 

 Vnitřní konstrukce (nenosné) – příčky ze sádrokartonu Knauf tl. 100 a 150 mm 
 

 



 

1.Nadzemní podlaží – 1.NP: 
Obvodová stěna – Keramické tvárnice Porotherm 30 P+D se zateplením z pěnového 
polystyrenu 

 Vnitřní nosná stěna – Keramické tvárnice Porotherm 25 P+D 
Stropní konstrukce – Keramický strop Porotherm tl. 250 mm 

 Vnitřní konstrukce (nenosné) – příčky ze sádrokartonu Knauf tl. 100 a 150 mm 
 
2.Nadzemní podlaží – 2.NP: 

Obvodová stěna – Keramické tvárnice Porotherm 30 P+D se zateplením z pěnového 
polystyrenu 

 Vnitřní nosná stěna – Keramické tvárnice Porotherm 25 P+D 
Stropní konstrukce – Montovaný strop z ŽB panelů Spiroll tl. 165 mm 
Vnitřní konstrukce (nenosné) – příčky ze sádrokartonu Knauf tl. 100, 150 a 220 mm, 
příčka ze skleněných tvárnic tl. 150 mm 

 
 
2. POŽÁRNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
 
2.1. PODKLADY POUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍ 

• výkresy stavební části PD 
• technické listy výrobce  
• zákon 133/1998sb. o požární ochraně 
• Vyhl.MVČR 23/2008sb.  o technických podmínkách požární ochrany staveb 
• Vyhl.MVČR 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru 
• Vyhl. MMRČR č.268/2009sb. o technických požadavcích na stavby 
• Vyhl. MMRČR č.499/2006sb. o dokumentaci staveb 
• ČSN 73 0810:04/2009-Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení 
• ČSN 73 0802:05/2009-Požární bezpečnost staveb-Nevýrobní objekty 
• ČSN 73 0873:06/2003-Požární bezpečnost staveb-Zásobování požární vodou 

 
2.2. POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY 
Navržený objekt je posuzován v souladu s vyhláškou 23/2008Sb., dle ČSN 730802 a 
dalších souvisejících norem.  
Konstrukční systém:  nehořlavý (dle odst.7.2.8 a 7.2.12 ČSN 730802/2009) 
Požární výška objektu:  h= 6 m 
 
2.3. ROZDĚLENÍ OBJEKTU NA POŽÁRNÍ ÚSEKY 
Ve smyslu ČSN 730802 tvoří posuzovaný obytný objekt 1 požární úsek 
 

Úsek Účel místnosti Plocha PÚ [m2] 

P1.01/N2 Rodinný dům 272,37 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.4. STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA, STUPN Ě POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A 
POSOUZENÍ VELIKOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEK Ů 

Stupně požární bezpečnosti požárních úseků určeny z tab.8 ČSN 730802. 
 

 
2.5. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONST RUKCÍ 
N1.01/N2 
V souladu s odst.1 §5 vyhl.č.23/2008Sb. jsou požadavky na požární odolnost stavebních 
konstrukcí stanoveny dle tab.12, ČSN 730802. 
 
1.S – 1. Podzemní podlaží 

Stavební 
konstrukce 

Požární odolnost kce a její druh Zhodnocení -  
opatření Požadovaná Skutečná 

Požární stěny 
obvodové konstrukce II.SPB 
 

REI 45 DP1 REI 180 DP1 Vyhovuje 

Nosné kce. uvnitř objektu 
zajišťující stabilitu  
Nosné stěny - II.SPB 
 

R 45 DP1 REI 180 DP1 Vyhovuje 

Nosné kce. uvnitř objektu 
zajišťující stabilitu  
Strop - II.SPB 
 

R 45 DP1 REI 180 DP1 Vyhovuje 

  
1.NP – 1. Nadzemní podlaží 

Stavební 
konstrukce 

Požární odolnost kce a její druh Zhodnocení -  
opatření Požadovaná Skutečná 

Požární stěny 
obvodové konstrukce 
II.SPB 
 

REI 30 DP1 REI 180 DP1 Vyhovuje 

Nosné kce. uvnitř 
objektu zajišťující 
stabilitu  
Nosné stěny - II.SPB 
 

R 30 DP1 REI 180 DP1 Vyhovuje 

Nosné kce. uvnitř 
objektu zajišťující 
stabilitu  
Strop - II.SPB 
 

R 45 DP1 REI 180 DP1 Vyhovuje 

Nosné kce. střech  
II.SPB 
 
 

REI 15 DP1 REI 180 DP1 Vyhovuje 

P.Ú. pv SPB mezní velikost [m] skutečná velikost [m]  

P1.01/N2 40 kg·m-2 II. 
Délka: 62,5 
Šířka: 40 

Délka: 12,45 
Šířka: 14,45 VYHOVUJE 



 

2.NP – 2. Nadzemní podlaží 

Stavební 
konstrukce 

Požární odolnost kce a její druh Zhodnocení -  
opatření Požadovaná Skutečná 

Požární stěny 
obvodové konstrukce 
II.SPB 
 

REI 15 DP1 REI 180 DP1 Vyhovuje 

Nosné kce. uvnitř 
objektu zajišťující 
stabilitu  
Nosné stěny - II.SPB 
 

R 15 DP1 REI 180 DP1 Vyhovuje 

Nosné kce. uvnitř 
objektu zajišťující 
stabilitu  
Strop - II.SPB 
 

R 15 DP1 REI 180 DP1 Vyhovuje 

Nosné kce. střech  
II.SPB 
 
 

REI 15 DP1 REI 180 DP1 Vyhovuje 

 
pozn.: 
Požární pásy nejsou dle ČSN 730833 u objektů do 12m požární výšky h požadovány. 
Ke kolaudaci budou předloženy platné atesty a certifikáty ve smyslu příslušných paragrafů 
zákona 22/1997, vyhl. 246/2001 Sb. a dalších platných předpisů. 
 
2.6. ÚNIKOVÉ CESTY 
 
Nechrán ěná úniková cesta 

 
Únikový východ pro 1. a 2 .NP se nachází v 1.NP – hlavní vstup do budovy. Dveřní 

otvor pro únik 6-ti osob má rozměry 900x2250 mm, dveře nejsou samootevírací. Únikový 
východ pro 1.S se nachází v 1.S – vstup na spodní část zahrady. Dveřní otvor pro únik 6-ti 
osob má rozměry 1350x2200 mm, dveře nejsou samootevírací. 

 
 
 

Požární 
úsek 

Podla
ží 

Počet 
osob 

Požadovaná 
šířka 

Maximál
ní délka  

Skute čn
á šířka 

Skute čn
á délka 

Posouzení  

P1.01/N
2 

1.S 6 
(4x1,
5) 

1 ÚP – 550 
mm 

40 m Min. 
900 mm 

13 m Vyhovuje 

P1.01/N
2 

1.NP 6 
(4x1,
5) 

1 ÚP – 550 
mm 

40 m Min. 
900 mm 

16,5 m Vyhovuje 

P1.01/N
2 

2.NP 6 
(4x1,
5) 

1 ÚP – 550 
mm 

40 m Min. 
900 mm 

23,3 m Vyhovuje 



 

 
2.7. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI 
 
Odstupové vzdálenosti jsou určeny dle přílohy F ČSN 730802.  

 
požární 

úsek 

 
Fasáda 

délka 
požárního 
úseku l [m] 

výška 
požárního 

úseku h [m] 

výpočtové 
požární zatížení 

pv [kg/m²] 

Procento pož. 
otevřených 

ploch po [%] 

Odstupová 
vzdálenost 

 d1 [m] 

  P1.01/N2 

SZ 14,45 6 40 20 1,4 
SV – dům 10,4 6 40 20 1,35 
JV – garáž 4,05 3,3 40 28 1,34 
JV - dům 10,4 9 40 27 4,43 

JZ – 1.+2.NP 10,4 6 40 20 1,4 
JZ- vstup 2,05 3,3 40 55 3,1 
JZ – 1.S 10,4 3 40 20 0,8 

    

Odstupové vzdálenosti dle možného dopadu hořících částí 
 

požární 
úsek 

 
Fasáda 

výška 
požárního 

úseku h [m] 

Odstupová 
vzdálenost 

 d2 [m] 

  P1.01/N2 

SZ 6 2,16 
SV – dům 9 3,24 
SV - garáž 3,3 1,19 

JV 9 3,24 
JZ 9 3,24 

   

Bude použita vždy větší odstupová vzdálenost. 

Požárně nebezpečný prostor může zasahovat do veřejného prostranství dle pozn. 
odst. 10.2.1. ČSN 730802. 

 
2.8. TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 
Větrání: 
Odvětrání požárních úseků nepřirozené okny 
 
Vytápění: 
Objekt bude vytápěn plynovým kotlem umístěným v 1.S - místnost 0.04.  
 
Spalinová cesta: 
Spalinové cesty musí odpovídat požadavkům ČSN 73 4301 Komíny a kouřovody-
Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. 
Dle odst.8.1 ČSN 734301 musí instalovaná spalinová cesta dosáhnout požární odolnosti  
EI. 
Kontrola a čištění spalinových cest, výběr kondenzátu a provozní revize dle přílohy E ČSN 
734201 pro celoroční provoz spotřebiče na plynná paliva musí probíhat jednou ročně.  
 
 
 
 



 

Tepelná soustava: 
Tepelná soustava a tepelné zařízení musí být umístěno v bezpečné vzdálenosti od 
výrobků třídy reakce na oheň B-F dle ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných 
zařízení. 
Pro instalaci tepelných spotřebičů platí ČSN 06 1008. 
 
Prostupy instalací: 
Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů), technických a 
technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být navrženy 
tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Tyto rozvody a instalace 
neprocházejí požárně dělícími konstrukcemi. Proto nejsou žádné požadavky na jejich 
utěsnění nebo provedení. 
 
Elektrická zařízení a elektroinstalace: 
RD musí být vybaven dvěma zařízeními autonomní detekce a signalizace. První bude 
umístěno v místnosti 1.02 (chodba) a druhé v místnosti 1.09 (garáž). 
 
Bleskosvod: 
Objekt bude opatřen bleskosvodem podle ČSN EN 62305 – 1-4.  
 
2.9. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH 
 
2.9.1. POŽÁRNÍ VODA 
 
Vnitřní odběrní místa 
Objekt spadá do skupiny OB1 s kapacitou do 20-ti osob, proto nebylo třeba navrhovat 
hadicový systém. 
 
 Vnější odběrní místa 
Podzemní hydranty musí být osazeny na místním vodovodním řadu DN min 100mm, 
vzdálenost od objektu nesmí přesahovat 150 m a mezi sebou nesmí přesahovat 300 m. 
Odběr vody z hydrantu při doporučené rychlosti v=0,8ms-1 musí být minimálně Q= 6ls-1. 
Odběr při doporučené rychlosti v=1,5ms-1 musí být minimálně Q= 12ls-1. 
Statický přetlak u hydrantu musí být min. 0,2MPa. 
pozn. pokud není možné zásobování požární vodou z vnějších požárních hydrantů, musí 
být navržena jiná varianta dle ČSN 730873 a ČSN 73 2411:04/2004-Zdroje požární vody. 
 
Přenosné hasicí přístroje (PHP) 
 
Dle vyhlášky 23/2008 Sb. Musí být rodinný dům, jehož součástí je garáž, vybaven alespoň 
jedním hasícím přístrojem schopností 34A a 183B. 
 
 
požární úsek podlaží Počet přístrojů 

 

návrh Typ 
 

  P1.01/N2 

1.S 1     34A PG 
1.NP 1     34A PG 
2.NP 1     34A PG 

 
 
 



 

2.9.2. PŘÍJEZDOVÉ A PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE 
Dle odst.12.2 ČSN 730802 musí k objektu vést přístupová komunikace alespoň do 
vzdálenosti 20m od vchodu do objektu.  
K objektu vede přístupová komunikace dlouhá 8 m a široká 3,7 m. Přístupová komunikace 
je napojena na stávající veřejnou komunikaci širokou 7 m. 
 
2.10. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 
 
RD musí být vybaven dvěma zařízeními autonomní detekce a signalizace. První bude 
umístěno v místnosti 1.02 (chodba) a druhé v místnosti 1.09 (garáž). Dále pak třemi 
přenosnými hasícími přístroji schopností 34A, které budou umístěny na každém podlaží 
jeden v blízkosti schodišťového prostoru. 
 
2.11. BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY A TABULKY 
Přenosný hasicí přístroj bude označen dle ČSN ISO 3864, ČSN 010813 a dle nařízení 
vlády NV 11/2002sb. výstražnými bezpečnostními značkami a tabulkami. 
 
 



 

3. ZÁVĚR 
 

PBŘS řeší novostavbu rodinného domu o dvou nadzemních a jednom podzemním 
podlaží. 

Objekt tvoří 1 požární úsek: 
P1.01/N2         zatříděný do II.SPB; 
 
Únikové cesty vyhovují normovým požadavkům ČSN 730802.  
Požárně nebezpečný prostor neohrožuje sousední objekty a nezasahuje na sousední 
pozemky, viz. Požárně bezpečnostní řešení - situace.  
 
V souladu s přílohou 4 vyhl.23/2008Sb. budou v objektu umístěny PHP a to: 
Místnost:  0.01 – chodba 1x34A 
 1.01 – chodba 1x34A 

2.01 – chodba 1x34A 
 
Kontrola a čištění spalinových cest, výběr kondenzátu a provozní revize dle přílohy E ČSN 
734201 pro celoroční provoz spotřebiče na plynná paliva musí probíhat jednou ročně.  
 
 
Posuzovaný rodinný d ům vyhovuje p ři dodržení výše uvedených skute čností všem 
požadavk ům požární bezpe čnosti staveb. 
 
 
 
 
 
 

 
V Brně v květnu 2012       Vypracoval: Radek Řimnáč 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
Výkres č.D-04 Požárně bezpečnostní řešení – situace  M 1:200 
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Obsah : 
 
a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 
oplocení, trvalé depónie a mezidepónie, příjezdy a přístupy na staveniště 
 
b) Významné sítě technické infrastruktury 
 
c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
 
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 
i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 
j) Orientační lhůta výstavby a přehled rozhodující dílčích termínů 
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1. Technická zpráva 
 
a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, 
jeho oplocení, trvalé depónie a mezidepónie, příjezdy a přístupy na staveniště 
 Stavební objet se nachází na svažitém pozemku k jihovýchodu na parcele č. 3638/16, 
v katastrálním území Strmilov. Po dobu výstavby bude jako staveniště použit pouze pozemek 
stavby, který je v majetku investora. Na parcele se nenachází vzrostlá zeleň. Pro dopravní obsluhu 
staveniště je vymezen dopravní systém s jedním vjezdem. Prostor výstavby je přístupný z místní 
komunikace. Zařízení staveniště bude zřízeno na pozemku investora. Staveniště bude oploceno 
plotem z poplastovaného pletiva. 
 
b) Významné sítě technické infrastruktury 

Kolem objektu dotčeného stavebními pracemi se nacházejí zejména tyto sítě technické 
infrastruktury : 

- Plynové potrubí NTL 
- Vodovodní potrubí 
- Kanalizace 
- Elektrické vedení 

Obsah navržených stavebních prací svým charakterem nevyvozuje obavy o poškození 
jednotlivých sítí technické infrastruktůry, budou provedeny částečně výkopy, v případě přiblížení 
k inženýrským sítím budou prováděny práce s vysokou obezřetností, aby nedošlo k porušení vedení. 
Budou dodrženy podmínky zadané jednotlivými vlastníky sítí. Před započetím prací bude 
provedeno vytyčení sítí. 
 
c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
 
Zdroj vody pro zařízení staveniště 

Bude vybudována dočasná přípojka. Voda pro potřebu zařízení staveniště a pro účely 
stavební činnosti, bude samostatně měřena. 
Elektrická energie pro potřeby zařízení staveniště 

Pro potřebu bude na staveništi zřízen staveništní rozvaděč, který bude napájen z hlavní 
rozvodnice. Ve staveništním rozvaděči, bude osazen elektroměr 
Odvodnění staveniště: není řešeno  
Řešení dopravy: vjezd z místní komunikace 
 
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
 Staveniště musí být navrženo a provedeno takovým způsobem, aby neohrožovalo život, 
zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovalo 
životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. Úpravy pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace se zde neřeší. 

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
 Uspořádání a bezpečnost staveniště je navrženo tak, aby splňovalo podmínky z hlediska 
ochrany veřejných zájmů. Po celou dobu výstavby bude zachován nerušený provoz v sousedních 
objektech. Ve vazbě na tyto objekty není nutno řešit mimořádná opatření týkající se omezení 
hlučnosti, prašnosti a vibrací. Po dobu výstavby bude zajištěn příjezd ke všem stávajícím objektům 
pro zásobování a údržbu. 
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f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
 K zařízení staveniště bude použit pouze pozemek dotčený stavbou. Nepředpokládá se 
budování dočasných stavebních objektů pro provoz staveniště. Podle potřeby bude na pozemku 
umístěna přenosná stavební buňka a nezbytné sociální a bezpečnostní zařízení. Staveniště je třeba 
vybavit základními hasebními prostředky. Telefonické spojení pro případ nouzového volání bude 
zajištěno mobilními telefony dodavatele. Jako sociální zařízení budou použity mobilní buňky 
umístěné na pozemku stavby. Veškeré objekty budou na staveništi osazeny pouze po dobu výstavby 
na nejnutnější dobu. Po uzavření stavby se předpokládá, že materiál bude skladován uvnitř 
nedokončené stavby. 

 Ubytování stavebních dělníků bude mimo staveniště. Sociální zařízení bude dle potřeby 
využíváno i případnými subdodavateli. Pozemek je již oplocen. Výkopy, nezabezpečené jámy a 
stavební šachty zajistí prováděcí organizace ve smyslu vyhlášky č. 320/1990 Sb. 

 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
 Na zařízení staveniště se nevyskytují stavby vyžadující ohlášení. 

 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Při nástupu na staveniště musí být zaměstnanci seznámeni s pracovním řádem a s právními a 
ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci 
dodržovat. Zaměstnanci musí být také seznámeni s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy. Musí 
nosit osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděvy a obuv. 
Více viz. zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně-právní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
 
i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

S odpady bude nakládáno dle příslušných ustanovení zákona o odpadech  
č. 185/2001 Sb., novely č. 314/2006 Sb a prováděcích předpisů. Odpady vzniklé při realizaci stavby 
budou tříděny a nabízeny k materiálovému využití, nebo bude využito služeb oprávněné firmy. 
Materiálové využití odpadů má přednost před jinou likvidací. Výstavbou nedojde ke zhoršení 
podmínek životního prostředí. Všechny emisní limity ze stacionárních zdrojů znečištění budou 
dodrženy. Při výstavbě nebudou vznikat žádné nebezpečné odpady. Nakládání s případnými 
nebezpečnými odpady se řídí zvláštními předpisy. 
 

Problematiku jako celek řeší zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 
Zákon upravuje posuzování připravovaných staveb, jejich změn a změn v užívání, činností, 
technologií, rozvojových koncepcí a programů a výrobků na životní prostředí. 
Stavební práce budou probíhat pouze ve všední den od 7.00-21.00 hod. 
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Hluk 
Nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovuje zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a jeho další následné prováděcí předpisy např.nařízení vlády č.148/2006 (ochrana proti hluku), 
nařízení vlády č.178/2001 (pracovní podmínky), vyhláška 376/2000 Sb.(pitná voda), vyhláška 
č.37/2001 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace, občané jsou povinni činit potřebná 
opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli vystaveni hluku v co 
nejmenší míře a po co nejkratší dobu. Zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší 
přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy. 
Z výše uvedených ustanovení vyplývají pro účastníky výstavby následující povinnosti: 
Zhotovitel díla je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje 
vydávají a provádět opatření na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen 
vybavit pracovníky, pracující se stroji, pracovními pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném 
prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. 
Orgán hygienické služby může stanovit v závazném posudku podmínky pro provádění stavby s 
ohledem na hluk. 
Ochrana proti hluku a vibracím je řešena pomocí : 

- dostupných opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů 
- nasazením vhodných strojů, s pravidelnou technickou údržbou 
- provozovat stroje alespoň ve vzdálenosti 30 m od míst pobytu lidí 
- podle nařízení vlády 148/2006 Sb. se hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu LAeq,s 

stanoví jako součet základní hladiny LAeq,T = 40 dB a korekce pro pracovní dobu od 7 do 21 
hodiny +15 dB. Pokud je doba prací kratší než uvedený interval, vypočítá se nejvyšší 
přípustná hladina podle vztahu 

LAeq, s = LAeq, T + 10 log [(429 + t1)/t1], 
kde 
t1 je doba trvání hluku ze stavební činnosti v hodinách v období 7:00 – 21:00 hod. 
LAeq, T nejvyšší přípustná hladina akustického tlaku A v posuzovaném místě stanovená podle §10 
odst. 2 nařízení vlády č. 148/2006 Sb. 
 
Nejvyšší přípustné hladiny po dobu výstavby v chráněném vnitřním prostoru staveb, trvající kratší 
dobu než 14 hodin (7 – 21 hod.), vypočítané podle tohoto vztahu jsou uvedené 
v následující tabulce. 
 
Tabulka -nejvyšší přípustné hladiny akustického tlaku při době činnosti kratší než 14 hodin (uvnitř) 
Čas [hod] 1 2 4 6 8 10 12 

LAq, s [dB] 66 63 60 58 57 56 56 
- hodinu před a po zahájení stanovené pracovní doby tj. 6-7 a 21-22 je přípustná hladina 

hluku stanovena na 55dB. 
- a v noci v době od 22-6 je hladina hluku stanovena na 45dB. 

V případě, že organizací výstavby nelze dosáhnout limitních hodnot hladin hlučnosti ve vzdálenosti 
2,0 m před fasádou obytných a ostatních chráněných objektů, je možno navrhnout taková opatření 
(kryty z ocelových plechů, event. z jiných materiálů umožňujících údržbu a přístup ke stroji), která 
zajistí, aby uvnitř takových objektů hluk ze stavební činnosti nepřesáhl 40dB ve dne a 30dB v noci. 

Hluková zátěž v chráněném venkovním prostoru nejbližšího domu vznikající v době 
provádění příček, vysekávání otvorů, vrtání, bourací práce, instalace a dalších prací se eliminuje, 
nelze-li účinky na okolí omezit na tuto míru, smí se tato zařízení provozovat jen ve vymezené době 
a to od 9-15 hodin. Jde o hluk, který se šíří konstrukcí při vysekávání a bourání, nutno zajistit 
dohodu s postiženými obyvateli sousedního domu, vhodná doba, provádění ve všední dny a 
dodržení parametrů dle hlukové studie. 
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Emise 
Znečištění ovzduší způsobuje také stavební činnost. Jedná se zejména o zemní práce, výrobu 

betonu, demolice objektů apod. 
Zhotovitel musí dodržovat zejména : 
Nařízení vlády 351/2002, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující 
ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí ve pozdějších 
předpisů 
Nařízení vlády 352/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování 
spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších  předpisů 
Nařízení vlády 353/2002, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ve znění pozdějších předpisů 
Vyhlášku MŽP 355/2002, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních 
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících 
organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu ve znění pozdějších předpisů 
Vyhlášku 356/2002, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob 
předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti 
kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity zápachů, podmínky autorizace osob, 
požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování 
ve znění pozdějších předpisů 

 
Vibrace 
Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády 148/2006 Sb., o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. K 
zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů s vibračními účinky na budovu v blízkosti stavby 
pozemní komunikace je možné tyto použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po předchozím 
posouzení statického stavu budov. 

 
Prašnost 
V průběhu provádění demoličních a zemních prací je zhotovitel povinen provádět opatření 

ke snížení prašnosti(u demolic kropením bouraných konstrukcí), u veřejných komunikací pak jejich 
pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. Tuto povinnost zpravidla stanoví 
zhotoviteli stavební úřad. Lešení doporučuji opatřit fólií proti uniku prachu do okolí. 

 
Ochrana povrchových a podzemních vod 
V průběhu stavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování povrchových vod a 

ohrožování kvality podzemních vod. 
Zhotovitel musí dodržovat zejména ustanovení uvedená ve vyhlášce MLVH č.6/1977Sb., o ochraně 
jakosti povrchových a podzemních vod a nařízení vlády ČR č.171/92 Sb., kterým se stanoví 
ukazatele přípustného znečištění vod. 
Zákon č.254/2001 o vodách (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. 
Vyhlášku Mze č. 428/2001, kterou se provádí zákon č.274/2001Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně některých (zákonů o vodovodech a kanalizacích) 
Nařízení vlády 61/2003, o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a 
odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do 
kanalizací a o citlivých oblastech. 

 
Odpady 
V průběhu stavby musí zhotovitel dodržovat zejména tato ustanovení uvedených zákonů a 

zákonných opatření : 
- vyhláška ČBÚ 99/1992, o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů 

v podzemních prostorech ve znění pozdějších předpisů, 
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- zákon č.111/1994, o silniční dopravě(část III-Přeprava nebezpečných věcí v silniční dopravě ve 
znění pozdějších předpisů, 

- zákon č.185/2001 o odpadech ve znění pozdějších předpisů, 
- vyhláška MŽP A MZD 376/2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění 

pozdějších předpisů, 
- vyhláška MŽP 381/2001, kterou stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 

seznamy odpadů ze státu pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů,a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhlášku MŽP 383/2001, o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů, 
- nařízení vlády 197/2003, o Plánu odpadového hospodářství ČR. 

Povinnosti původce odpadu : 
Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č.185/2001. Původce odpadu, podle 
§2odstavce 12 zákona, je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů, odpady které nemůže 
sám využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze –li odpady využít, 
potom musí zhotovitel zajistit zneškodnění odpadů. Dále je podle § 5 povinen odpad třídit a 
kontrolovat zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Původce odpadu je povinen vést 
evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem. Způsob vedení evidence je stanoven § 20 
zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby než jsou předány 
zodpovědné osobě. Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu a skončí před 
jejím předáním do provozu. Hospodaření s odpady na plochách staveniště bude v souladu s 
platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými látkami. Při provozování 
stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních 
technologických kapalin. Dále bude odvážena suť z demolice, a zbytečná zemina z výkopů. 
 

Seznam odpadů vzniklých při výstavbě a zařazení odpadů dle vyhl. 381/2001 Sb.: 

Druh odpadu Kód 

Papírové a lepenkové odpady 150101 
Kovové obaly 150104 
Beton 170101 
Tašky a keramické výrobky 170103 
Dřevo 170201 
Sklo 170202 
Plasty 170203 
Asfaltové směsi obsahující dehet S 170301(*) 
Kovový odpad znečištěný zbytky nebezpečných látek S 170409 (*) 
Kabely 170411 
Jiné stavební a demoliční odpady 170904 
Papír a lepenka 200111 
Textilní materiály 200111 
Směsný komunální odpad 200301 
Uliční smetky 200303 
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j) Orientační lhůta výstavby a přehled rozhodující dílčích termínů 
Předpokládaná lhůta výstavby 1 rok a 3 měsíce. Datum výstavby 3/2013 – 6/2014.  
 
 Popis výstavby:  1) vytyčení stavby 
      2) výkopové práce 
     3) základy  

4) hrubá stavba 1.S včetně hydroizolací,hlavní opěrné stěny,  přípojek 
a drenáží  

     5) strop nad 1.S  
      6) hrubá stvaba 1.NP 
     7) strop nad 1.NP 
     8) hrubá stavba 2.NP  
     9) strop nad 2.NP 
     10) střecha 
      10) osazení oken 
      11) rozvody instalací 
     12) povrchové úpravy stěn, spodní skladba podlah 
     13) betonáž podlah 

14) zpevněné plochy, opěrné stěny, venkovní schodiště a hrubé teréní 
úpravy 

    14) dokončovací práce 
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8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

    orientace 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

10. Ochrana obyvatelstva 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení 
 



ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 

a) Účel objektu 

Jedná se o novostavbu rodinného domu ve svažitém terénu na okraji obce Strmilov. Dům o 
jedné bytové jednotce je navržen pro čtyřčlenou rodinu.  

Budova je třípodlažní s plochou střechou a garáží v úrovni 1. nadzemního podlaží. 
Podzemní podlaží je ze dvou stran skryto v terénu. Součástí stavby je terénní schodiště spojující 
úrovně 1.NP a 1.S , opěrné stěny, zpevněné plochy kolem domu, napojení na inženýrské sítě, sjezd 
na místní komunikaci a terénní úpravy.  
 
b) Architektonické řešení 

Základem návrhu je třípodlažní kvádr zapuštěný do zeminy, tak aby z ulice (pohled 
severozápadní) byli viditelná pouze dvě horní podlaží. Tento tvar rozbíjí garáž se zádveřím, které 
jsou napojeny na základní kvádr. Z jihovýchodu je potom objekt viditelný v celé své výšce. To 
umožňuje sklon terénu a boční opěrné stěny. Spojení spodní a vrchní části objektu venkovním 
terénním schodištěm.  
 Hlavní provoz v objektu je situován do vrchní části stavby. Denní část je v 1.NP, pobytová 
pak v 2.NP. Podzemní podlaží je určeno pro technické zázemí a účelové místnosti – posilovna a 
černá kuchyně.  
 
- Funkční, dispoziční a výtvarné řešení 

Hlavní provoz v objektu je situován do vrchní části stavby. Denní část je v 1.NP, pobytová 
pak v 2.NP. Podzemní podlaží je určeno pro technické zázemí a účelové místnosti – posilovna a 
černá kuchyně. 

Hlavní vstup do objektu je ze severozápadní strany v úrovni 1.NP. Na vstup navazuje 
zádveří, které je propojené protipožárními dveřmi s garáží. Ze zádveří vstupujeme do chodby se 
schodištěm a prostorem pro přijímání návštěv. Z chodby je přístup do všech místností 1.NP – šatna, 
samostatné WC, kuchyně obývací pokoj s jídelnou. Obývací pokoj, jídelna a kuchyň tvoří jeden 
velký otevřený prostor. V obývacím pokoji se nachází pracovna, která je oddělitelná od prostoru 
posuvnou stěnou. Z obývacího pokoje je možné vstoupit na balkon, který je přístupný i z exteriéru 
díky svažitému terénu na kterém je objekt umístěn. Z chodby 1.NP můžeme vystoupat do 2.NP 
nebo sestoupit do 1.S. V 2.NP se nachází dva dětské pokoje, ložnice rodičů s vlastní koupelnou se 
záchodem a šatnou, samostatné WC a společná koupelna. Všechny tyto místnosti jsou přístupné 
z chodby 2.NP. Z této chodby je také umožněn vstup francouzským oknem na střechu garáže a 
odtud pak žebříkem na střechu nad 2.NP. Při sestoupení do 1.S se ocitneme v chodbě, ze které jsou 
přístupné všechny místnosti suterénu. Jsou to posilovna, černá kuchyně, koupelna s plynovým 
kotlem pro zásobování objektu otopnou a teplou užitkovou vodou, samostatné WC a komora. 
Z černé kuchyně je pak možno vyjít na spodní část pozemku, která je propojená s vrchní částí 
pozemku terénním schodištěm. Díky opěrné stěně, na které je částečně uložené terénní schodiště 
vznikl na jihozápadě prostor pod balkonem vhodný k uskladnění zahradnických a jiných potřeb. 

Objekt nese prvky funkcionalismu. Hlavní hmota objektu je oživena napojením 
jednopodlažní garáže se zádveřím. Jednotlivá podlaží jsou zvýrazněna barevnými pruhy na fasádě.  

 
- Řešení vegetačních úprav okolí objektu 

Po dokončení stavebních a prací a terénních úprav dojde ke zpětnému ozelenění všech 
ploch, které byly dotčeny stavební činností, a které nemají být využity jako zpevněné plochy. 
Zelená plocha bude zatravněna a osázená keřovitými rostlinami a menšími stromy. 
 
- Užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a    orientace 

Rodinný dům není řešen s ohledem na vyhlášku 398/2009 - O obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 



 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace 

Dům je navržen pro 4 stálé obyvatele (rodina se dvěma dětmi). Garáž je určena pro jeden 
automobil. Před domem je však dostatečně velká plocha pro parkování druhého vozu. 

Hlavní vstup, garáž a schodišťový prostor jsou orientovány na severovýchod a severozápad. 
Pobytové a denní místnosti potom na jihovýchod a jihozápad. 

 
Zastavěná plocha    : 166,46 m2 

Užitná plocha            : 272,39 m2 

Vymezení stav. pozemku   : 1053,56 m2 

Zpevněné plochy    : 144,25 m2 

Obestavený prostor stavby   : 1072,54 m3 

Výška RD od terénu    : 6,38 ~ 9,38 m 
 
 
 
 



d) Stavebně technické řešení stavby 
Před zahájením zemních prací pro vedení přípojek, je nutno nechat vytýčit všechna stávající 

podzemní vedení sítí a respektovat podmínky správců těchto sítí! 
 
- Zemní práce 

Před zahájením zemních prací bude stržena vrstva ornice o tl. cca 250 mm na ploše 315 m² 
což odpovídá zastavěným a zpevněným plochám, která se uloží na deponii na pozemku. Potom se 
vytyčí hlavní stavební jáma, která bude pažena štětovými stěnami tam, kde by její hloubka přesáhla 
1,5 m od terénu. Následně budou pomocí laviček vytyčeny rýhy pro základové pasy a opěrnou 
stěnu v hlavní stavební jámě. Součástí zemních prací bude vykopání rýh pro napojení inženýrských 
sítí. Tam, kde to nebude možné z důvodů umístění opěrných stěn, se provedou dodatečně po jejich 
vyjmutí a zasypání stavební jámy. Je však nutné před zásypem připravit prostupy v suterénní 
konstrukci a důkladně je označit, aby bylo zjednodušeno jejich dodatečné odhalení. Po dokončení 
suterénní konstrukce včetně zastropení a jejím alespoň částečném zásypu budou pomocí laviček 
vytyčeny a vykopány zbývající rýhy pro základové pasy pod zdivem 1.NP. Veškerá vykopaná 
zemina bude uložena na pozemku na deponii (ne společně s ornicí) a bude využita k zásypům a 
hrubým terénním úpravám. 
 
- Základy 

Základy jsou řešeny formou základových pasů z prostého betonu C25/30. Založení 
minimálně v nezámrzné hloubce. V místech, kde dojde ke zvýšení původního terénu, se provede 
nadezdívka na základové pasy ze ztraceného bednění Presbeton ZB 25-40. Základové pasy 1.NP 
budou vyneseny pilíři ze ztraceného bednění Presbeton ZB 25-40 založenými na základech 
suterénního zdiva. Podkladní desky budou provedeny z prostého betonu C25/30 vyztužené Kari sítí 
(oko 150x150 mm Ø 8 mm) uložené na základových pasech. V případě základů 1.NP se podkladní 
desky uloží do vyříznutých drážek v nadezdívce ze ztraceného bednění. Základy pod všechny svislé 
konstrukce je nutné zaměřit podle stavebního výkresu ZÁKLADY. Pod základy použít pro 
kanalizaci trubku tuhosti minimálně SN4.  
 
- Opěrné stěny 

Hlavní opěrná stěna tl. 250 mm bude provedena ze železobetonu (beton C25/30, ocel B500). 
Bude prováděna po vyzdění suterénního zdiva, od kterého je nutné ji oddilatovat extrudovaným 
polystyrenem tl. 100 mm. Její založení bude ve stejné hloubce jako u základových pasů 1.S.  

Vedlejší opěrné stěny z gabionového zdiva tl. 300 mm budou založeny na štěrkových 
polštářích tl. 300 v úrovni dle PD. Prováděny budou až při hrubých terénních úpravách. 
 
- Svislé nosné konstrukce 
    1.S – obvodová konstrukce tl. 300 mm ze ztraceného bednění Presbeton ZB 25-30 
skládaného na sucho, plněná betonem C25/30 a vyztužená pruty z oceli B500. Vnitřní nosná zeď tl. 
250 mm ze ztraceného bednění Presbeton ZB 25-25 skládaného na sucho, plněná betonem C25/30 a 
vyztužená pruty z oceli B500. 
 1.NP – obvodová konstrukce tl. 300 mm z keramických tvárnic Porotherm 30 P+D zděných 
na maltu Porotherm TM 10 Mpa. Vnitřní nosná zeď tl. 250 mm z keramických tvárnic Porotherm 
25 P+D zděných na maltu Porotherm TM 10 Mpa. Vnitřní nosná zeď tl. 300 mm z keramických 
tvárnic Porotherm 30 P+D zděných na maltu Porotherm TM 10 Mpa . Železobetonový pilíř ze 
ztraceného bednění Presbeton ZB 25-25 plněný betonem C25/30 a pruty Ø 12 mm z oceli B500.  
 2.NP -  obvodová konstrukce tl. 300 mm z keramických tvárnic Porotherm 30 P+D zděných 
na maltu Porotherm TM 10 Mpa. Vnitřní nosná zeď tl. 250 mm z keramických tvárnic Porotherm 
25 P+D zděných na maltu Porotherm TM 10 Mpa. Železobetonový sloup 500 x 250 mm z betonu 
C25/30 a oceli B500. 
 
- Svislé nenosné konstrukce - příčky 



    1.S – Jednoduchá příčka Knauf W112 s dvojitým opláštěním tl. 100, 150 mm. Jednoduchá 
příčka Knauf W112 s dvojitým opláštěním z desek vhodných do vlhkého prostředí tl. 100, 150 mm. 
Instalační přizdívka z Knauf W112 s dvojitým opláštění z desek vhodných do vlhkého prostředí  tl. 
125 mm – opláštění pouze z jedné strany = tl. 100 mm. 
 1.NP – příčka Knauf W112 s trojitým opláštěním tl. 100, 150 mm. Protipožární příčka 
Knauf W13 EI 90 M s dvojitým opláštěním + 2x ocelový plech tl.0,5 mm tl. 136 mm. Jednoduchá 
příčka Knauf W112 s trojitým opláštěním tl. 100, 150 mm vhodná do vlhkého prostředí. Instalační 
přizdívka z Knauf W112 s dvojitým opláštění tl. 125 mm – opláštění pouze z jedné strany = tl. 100 
mm. 
 2.NP -  příčka Knauf W112 s trojitým opláštěním tl. 100, 150 mm. Jednoduchá příčka Knauf 
W112 s dvojitým opláštěním z desek vhodných do vlhkého prostředí tl. 100, 150 mm. Instalační 
příčka W 116 dvojité opláštění vhodné do vlhkého prostředí, dvojitá konstrukce, tl. 220 mm. 
Instalační přizdívka z Knauf W112 s dvojitým opláštění z desek vhodných do vlhkého prostředí tl. 
125 mm – opláštění pouze z jedné strany = tl. 100 mm.  
 
 
 
 
- Svislé nenosné konstrukce – posuvné stěny 
    Posuvná stěna Milt Espero, typ Sonico – viz. výkres X výpis oken a dveří 
 
- Komíny  
    Odvod spalin z krbu v 1.S - jednoprůduchový komín Schiedel Avant Primo s vložkou Ø 120 
mm, celková výška 10430 mm 
 Odvod spalin z plynového kotle v 1.S – jednoprůduchový komín Schiedel Uni Plus 
s vložkou Ø 140 mm, celková výška 10430 mm 
 Nutná dilatace ostatních konstrukcí nehořlavým materiálem – Kamenná vlna tl. 30 mm 
 
- Vodorovné konstrukce 
 Stropní konstrukce nad 1.S – železobetonová monolitická deska tl. 150 mm s konzolou na 
dvou stranách (jihovýchodní a jihozápadní) tl. 160 mm,vyložení 1650 mm se spádem 1% od 
budovy. Balkon odsazen oproti hornímu lícu ŽB desky o 90 mm směrem dolů – použití iso-nosníku 
Schöck Isokorb typ K50-HV10-CV30-H160-R120 pro vynesení konzoly z věnce.  

Stropní konstrukce nad 1.NP – systémový strop Porotherm z keramobetonových nosníků a 
Miako vložek, tl. 250 mm. Použit skrytý průvlak z ocelového válcovaného nosníku HEB 200 mm.  

Stropní konstrukce nad 2.NP – montovaná strop z předpjatých železobetonových panelů 
Spiroll. Použit skrytý průvlak z ocelového válcovaného nosníku HEB 200 mm. 

Výpisy prvků stropů a věnců včetně kubatur betonu viz. výkresy P07, P08, P09.  
Překlady všech podlaží sestaveny z Porotherm překlad 7. Pouze ve 2.NP použit nad okenním 
otvorem (okno O13) 2x ocelový nosník IPE 240 obložený polystyrenem. Výpisy překladů viz. 
výkresy P04, P05, P06. 
 
- Podhledy 

Nejsou použity 
 
- Podlahy 

Podlahy v suterénu jsou tvořeny nášlapnou vrstvou z keramické dlažby nebo koberce na 
betonové mazanině tl. 80 mm, izolované podlahovým polystyrenem Styrotrade EPS 150 S tl. 60 
mm položené na podkladním betonu tl. 150 mm.  

Podlahy v 1.NP a 2.NP budou tvořeny z vrstvy podlahového vytápění – systémová deska 
Izorol–L s otopnou trubkou na vrstvě podlahového polystyrenu Styrotrade EPS 150 S tl. 30 mm, 
samonivelační stěrkou Anhyfast 20 Mpa a lepenou tenkovrstvou nášlapnou plochou z vinylu, 



keramické dlažby a marmolea. V 1.NP v místnostech 1.01, 1.07, 1.08 bude podlaha provedena 
z keramické dlažby na betonové mazanině tl. 80 mm, izolované podlahovým polystyrenem 
Styrotrade EPS 150 S tl. 60 mm. V garáži bude podlaha provedena z betonové mazaniny tl. 150 mm 
vyztužené Kari sítí (oko 150x150, Ø 6 mm) a podlahového nátěru Sikafloor 2530W. 

Povrch balkonu z dřevoplastových prken Woodplastic uložených rámu z hliníkových H-
profilů a retenčních podložkách. Zateplený polystyrenem Styrotrade EPS 150 S tl. 50 mm a 
zaizolován povlakovou hydroizolací Fatrafol 814.  

Detailní skladby podlah a tloušťky jednotlivých vrstev viz.  X výpis skladeb podlah nebo 
příslušný řez 

 
- Zpevněné plochy 

Zpevněné plochy včetně okapového chodníku na severovýchodní straně jsou tvořeny 
betonovou dlažbou Presbeton na štěrkopískovém podkladu. Pod pochozími plochami podklad tl. 
150 mm, pod pojezdovými plochami podklad tl. 300 mm. Před vstupem bude proveden podklad 
z betonu tl. 100 mm, aby se v maximální míře zabránilo přímému průsaku dešťové vody do zásypu 
stavební jámy. Okapový chodník pod balkonem na jihovýchodní straně z kačírku 4/8 mm mezi 
betonovými obrubníky Presbeton 

 
- Schodiště - vnitřní 

Vnitřní schodiště je dvouramenné s mezipodestou ve tvaru „L“, řešeno jako železobetonové 
monolitické, uložené na stropních deskách a ŽB monolitickém mezipodestovém nosníku uloženém 
ve zdi.  

Šířka ramene - 900 mm 
Rozměry stupně - 187x255 mm 

 Povrch stupňů – lepené MDF desky Mandelli s laminátovou vrstvou 
 Zábradlí –  nástupní rameno: typové hliníkové zábradlí Smip s dřevěným madlem 
   výstupní rameno: dřevěné madlo dělané na zakázku Ø 100 mm 
 
- Schodiště - vnější 

Vnější schodiště z betonových stupňů Presbetonu 1000x350x150 mm ukládaných do 
betonového lože tl. 50 mm na střerkovém podkladu. Mezipodesta z betonové dlažby Presbeton tl. 
40 mm lepená na betonovém desce tl. 150 mm. Typové zábradlí Smip se svislou tyčovou výplní a 
dřevěným madlem kotvené shora do stupňů.  
 
- Střecha 
 Tvořená dvěma vrstvami tepelné izolace z minerální vaty Isover T  tl. 100 mm jako spodní a 
Isover S tl. 50 mm jako vrchní. Spád 2% k severozápadnímu okraji střechy do okapového žlabu ze 
spádových klínů Isover SD. Hydroizolační vrstva z povlakové izolace Fatrafol 810 kotvené přes 
tepelnou izolaci do nosné konstrukce a vzájemně svařované horkým vzduchem. Na opracování 
prostupů hydroizolací a detailů použít fólii Fatrafol 804 a doplňkové prvky Fatrafol. Konstrukce 
atiky z plynosilikátových tvárnic Ytong P4-500 tl. 200 mm ztužená atikovým věncem 200x150 mm 
s horní hranou ve spádu 2% na střechu. 
 Střešní a stěnový žebřík Lindab – přístup na střechu 2.NP ze střechy 1.NP, severozápadní 
strana.  
 
- Hydroizolace 
 Pro svislé i vodorovné hydroizolace použita fólie Fatrafol 803 tl. 2 mm. Jednotlivé pásy 
budou kotveny ocelovými vruty do betonu s roznášecí podložkou a vzájemně svařovány horkým 
vzduchem s přesahem min. 100 mm. Hydroizolaci je nutné chránit z obou stran netkanou geotextilií 
Tegola GTX-N – plošná hmotnost 600 g/m². 
 
- Drenáže 



 Drenážní trubka z PVC KG DN 80 mm – provrtávaná shora (cca 100 x Ø 6 mm/1m´) ve 
štěrkovém zásypu frakce 16/32 mm – obalit geotextilií Tegola GTX-N – plošná hmotnost 300 g/m². 
Podélný spád 0,5 %, vyústění do vsakovacích jímek. Revizní šachty Ø 150 mm na rozích objektu. 
 
- Tepelné izolace 
 Na svislé obvodové konstrukce ve styku se vzduchem použit kontaktní zateplovací systém 
z polystyrenový desek Styrotrade EPS 70 F tl. 150 mm. Svislé obvodové konstrukce ve styku se 
zeminou zatepleny deskami Styrotrade Perimetr tl. 100 mm. Desky budou lepenu PUR pěnou nebo 
skládány na sucho a ihned zasypávány zeminou.   
 
- Klempířské práce 
Klempířské prvky budou provedeny dle ČSN 73 3610 – Navrhování klempířských konstrukcí. 
Většina prvků bude z poplastovaného  plechu Fatranyl tl. 0,6 mm. 

Odvod dešťových vod ze střechy bude pomocí okapního systému Lindab – půlkruhový žlab 
Ø 150 mm a kruhový svod Ø 100 mm. 

Veškeré klempířské výrobky jsou uvedeny ve výpisu prvků. 
 
 
 
 
- Povrchové úpravy 

Vnitřní omítky stěn jsou dvouvrstvé s nátěrem. Spodní vrstvu tvoří jádrová omítka Cemix 
nanášena strojně. Vrchní tvoří vrstva štuková omítka Cemix. Vnitřní keramické obklady, sokly a 
lišty provedeny z materiálu odpovídajícímu podlahové krytině. 

V exteriéru použita minerální zatíraná omítka Cemix. Venkovní obklad opěrné stěny 
z kamenných desek 300x300x40 mm. Venkovní sokl betonový odpovídající přilehlé dlažbě. Na 
balkoně použita nerezová soklová lišta.  
 
- Výplně otvorů 

Okna a venkovní dveře dřevohliníková Slavona zasklená izolačním trojsklem - UW = 0,72 
W/m2K. Kotvení pomocí turbošroubů v bocích rámu do ostění. Součástí dodávky oken a dveří jsou 
vnitřní i vnější parapet. 

Vnitřní dveře dřevěné SAPELI s obložkovou zárubní v 1.NP a 2.NP, v 1.S s ocelovou 
zárubní Metalik. Garáž oddělena od zádveří protipožárními dveřmi Sapeli s protipožární zárubní 
Metalik a prahem jako součástí zárubně. Dále jsou použity posuvné dveře do pouzdra Jap 700 
standart a Jap 710 komfort. 

Garážová vrata sekční Lomax vyplněná 40 mm polyuretanové izolace s eletrickým pohonem 
na dálkové ovládání – U=1,22 W/m2K. 
 
- Větrání 

Všechny obytné místnosti jsou odvětrány přirozeně okny, pouze samostatná WC v 1.S a 
1.NP budou odvětrány nuceně (PVC trubka Ø 100 mm vyústěná nad střechu, osazená axiálním 
ventilátorem v úrovni střešního pláště spouštěným z odvětrávaných místností). Digestoř v kuchyni 
bude využívat uhlíkový filtr. Místnost garáže bude odvětrána pomocí větracích otvorů ve stěně 
opatřené lamelovou mřížkou.  
 
- Oplocení pozemku 

Pozemek bude oplocen na severozápadní hranici dřevěným plotem ze svisle orientovaných 
latí 80x20 mm výšky 1000 mm vynášeným přes vodorovné latě 60x40 mm ocelovými kruhovými 
sloupky Ø 70 mm uloženými v betonových patkách Ø 300 mm a hlubokých 800 mm. Součástí plotu 
budou uzamykatelná vrátka o světlosti 1000 mm a posuvná vrata na elektrický pohon světlosti 3700 
mm posuvných do boku. Materiály použité na vrátka a vrata budou odpovídat materiálu plotu. 



Oplocení zbývajících stran pozemku z poplastovaného drátěného pletiva vynášeného ocelovými 
kruhovými sloupky Ø 70 mm uloženými v betonových patkách Ø 300 mm a hlubokých 800 mm. 
Výška plotu 1500 mm. V jihovýchodní části oplocení vlevo bude osazena uzamykatelná dvoukřídlá 
brána (2x 2000 mm) svařovaná z ocelových trubek Ø 70 mm a vyplněná pletivem. 

Všechny ocelové části nutné opatřit ochranným nátěrem proti korozi. 
 

- Požadovaná životnost 
Životnost budovy se předpokládá vzhledem k použitým materiálům a místních klimatických 

podmínek na 50 – 70 let, při opomenutí živelných či jiných katastrof. 
 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
viz. Tepelně technické posouzení 
 
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 
hydrogeologického průzkumu 

Objekt bude založen na základových pasech, které budou provedeny z prostého betonu třídy 
C 25/30 a podkladní betonová bude z betonu C 25/30, kde bude po celé ploše vložena KARI síť 
8/150/150 mm. Všechny základové spáry budou umístěny v nezámrzné hloubce dle projektu (min. 
800 mm pod upraveným terénem). 
 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí 

Stavba a její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Vytápění bude 
zajištěno plynovým kotlem, jehož splodiny jsou zanedbatelné. Vzhledem k tvaru budovy a tepelně 
technickým vlastnostem konstrukcí je hodnocení dle energetického štítku obálky budovy – úsporná. 

Odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány v souladu s platnými zákony o odpadech. 
Po skončení stavebních prací budou provedeny terénní úpravy, na které se použije 

přebytečná zemina z výkopu a sejmutá ornice. Součástí terénních úprav je i výsadba nové zeleně. 



                                   Inženýrské sítě a přípojky  
- Splašková kanalizace 

Vnitřní rozvod kanalizace bude proveden z DN 50-PP od umyvadel, vany a sprchového 
koutu, od WC potom DN 110-PP. Stoupačka až k napojení na ležatý svod bude DN 110-PP. Ležatý 
svod z DN 110-PVC KG bude osazen plastovou kontrolní šachtou Ø 600 mm s litinovým 
poklopem. Ležatý svod bude veden mimo objekt v nezámrzné hloubce (min 800 mm) a obsypán 
pískem. V místě průchodu pod základem musí být použita trubka s tuhostí minimálně SN8. 
Napojení na větev veřejné jednotné kanalizace na parc.č. 3638/5. 
 
- Dešťová kanalizace 

Srážková voda bude od okapních svodů odváděna trubkami PVC KG DN 150 mm, 
obsypaných pískem, uložených v nezámrzné hloubce napojené do přípojky jednotné kanalizace 
v místě kontrolní šachty.  
 
- Zásobování vodou  

Zdrojem pitné a užitkové vody pro novostavbu RD bude nově navrhovaná přípojka vody na 
obecní vodovod. Hlavní řad vede v přilehlé místní komunikaci. Vodoměr bude umístěn v betonové 
revizní šachtě Ø 1200 mm na pozemku před domem. Šachta z betonových skruží a litinovým 
poklopem Ø 800 mm. Přívod do domu bude proveden potrubím DN 50mm uloženým do pískového 
lože, v zemi, v nezámrzné hloubce (min 800mm). Přípojka vody bude svedena do 1.S. Odtud budou napojeny všechny domovní 
zařízení. 

Vnitřní rozvod vody bude proveden z PE potrubí oprávněnou osobou. Před uvedením do 
provozu bude provedena tlaková zkouška za účelem zjištění případných netěsností. TUV bude 
ohřívána v ohřívači plynového kotle. 
 
- Zásobování energiemi 

Přípojka obsahuje vedení NN elektřiny od hlavního řadu ke zděnému pilíři s elektroměrem a 
hlavním el. jističem na hranici pozemku. Kabely venkovních rozvodů NN budou uloženy do 
hloubky 900 mm pod úroveň terénu. Rozvody budou provedeny v souladu s platnými ČSN 
oprávněnou osobou. Vnitřní domovní rozvod NN 230 V obsahuje zemní vedení CYKI od pilíře do 
pojistkové skříně v objektu. Pojistková skříň (500x500x300mm) vnitřního rozvodu je umístěna 1.S. 
Dokončené rozvody budou předmětem revizní zprávy, vypracované revizním technikem. 
 
 
 
- Přípojka plynu 

Přípojka plynu řeší napojení novostavby na hlavní obecní plynovod, který je v přilehlé 
místní komunikaci. Pilíř pro HUP, plynoměr a regulátor bude zděný. 
Plynová přípojka vede z HUP na hranici pozemku investora. Tento rozvod je proveden z ocelových 
svařovaných trubek DN 32 mm, obalených systémem Bralen. Potrubí vedené stěnou je opatřeno 
chráničkou z ocelové trubky. Potrubí je vedeno přímo ke kotli. Po dokončení montáže bude 
provedena zkouška těsnosti za přítomnosti dozoru z plynárenského podniku. 
 
- Ústřední vytápění 

Vytápění RD domu bude pomocí plynového kotle Protherm Panther Condens 25 KKV 
s externím zásobníkem a ohřevem TUV, odvětrání do komína, výkon 5,1-25,5 kW, umístěného 
v koupelně v 1.S. Vytápění v RD bude řešeno pomocí podlahového vytápění v 1.NP a 2.NP kromě 
místností 1.01, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09. V těchto místnostech stejně jako v 1.S budou instalováná 
otopná tělesa Korado Radik. V koupelnách bude instalován otopný žebřík. Jedná se o otopnou 
soustavu dvoutrubkovou s nuceným oběhem topné vody. Materiál potrubí – meď.  
 
h) Dopravní řešení 



Pozemek je přístupný z místní komunikace parc.č. 3638/7 ve vlastnictví obce Strmilov. 
Komunikace je obousměrná a kolem rodinných domů vytváří okruh, který je napojen na příjezd 
z hlavní silnice do obce. 
Na pozemek jsou navržena vjezdová vrata š. 3700 mm, posuvná na dálkové ovládání a vstupní 
branka š. 1500 mm.  
 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí,   protiradonová 
opatření 

Objekt je navržen tak, aby odolával běžným a zvýšeným nárokům na ochranu před 
škodlivými vlivy vnějšího prostředí. Což jsou např. klimatické vlivy (vítr, déšť, sluneční záření, 
mráz), vliv podzemní vody, radonu, hluku atd. 
Pozemek je v oblasti s nízkým radonovým rizikem, proto nejsou nutná žádná protiradonová 
opatření. Budou použity jen klasické izolace proti vodě a zemní vlhkosti. 
 
 
 
 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
 
Dále jsou respektovány požadavky: 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Závěr 
 
Při provádění stavebních prací je nutno dodržet platné normy, technologické postupy prací a 
všechny předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví a 
života osob na staveništi. Pokud při provádění dojde ke změnám materiálů a především konstrukcí, 
je třeba tyto změny předem projednat s projektantem. 
 






























































