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ČSN 73 0540 – 1, 2, 3, 4 – Tepelná ochrana budov  

 

 

Skripta:  

Ing. Marie Rousinová, PhD, Ing. Taťána Juráková, Ing. Markéta Sedláková 
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Prospekty:  
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Seznam použitých zkratek a symbolů:  
k-ce =konstrukce  

ŽB = železobeton  

EPS = expandovaný polystyren  

XPS = extrudovaný polystyren  

PE = ployetylen  

HI =hydroizolace  

TI = tepelná izolace 
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1 SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ PRO ZPRACOVÁNÍ 
 

Použitá projektová dokumentace: 

  Situace 1:200 

  Půdorys 1. NP 1:100 

  Půdorys 2. NP 1:100 

 

-zákony, vyhlášky, nařízení vlády: 

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. MVČR 264/2001sb. kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České 

republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 

Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon 133/1998sb. o požární ochraně 

Vyhl. MMČR č.268/2009sb. o technických požadavcích na stavby 

Vyhl. MMČR č.499/2006sb. o dokumentaci staveb 

n.v.91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů 

paliv 

 

-použité normy ČSN: 

ČSN 73 0810:06/2005-Požární bezpečnost staveb-Společná ustanovení 

ČSN 73 0802:05/2009-Požární bezpečnost staveb-Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0833:09/2010-Požární bezpečnost staveb-Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0873:06/2003-Požární bezpečnost staveb-Zásobování požární vodou 

ČSN 73 4201:10/2010-Komíny a kouřovody-Navrhování, provádění a připojování spotřebičů 

paliv 

 

2 POPIS STAVBY 

 

    2.1 OBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚ 

 

Řešením projektové dokumentace Rodinný dům je výstavba samostatně stojícího rodinného 

domu s garáží v obci Malešovice. Výpočet požárně bezpečnostního řešení stavby počítám a 

řeším pro objekt na parcele č. 1205/14. 
Plocha pozemku: 1036 m² 

Zastavěná plocha pozemku: 267,79 m² 

 

 

    2.2 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 

 

Jedná se o dvoupodlažní objekt s pultovou střechou. Konstrukční výška v 1.NP a 2.NP je 

2900 mm. Vstup do objektu je v 1.NP, který pokračuje do zádveří, chodby + schodišťového 

prostoru a dále do obývacího pokoje a kuchyně. 

V prvním nadzemním podlaží je zádveří, chodba+ schodišťový prostor obývací pokoj, 

kuchyň, komora,  pracovna, koupelna + WC, garáž a dílna+sklad nářadí 

V druhém nadzemním podlaží je chodba+ schodišťový prostor, 2x pokoj, 2x koupelna + WC, 

terasa.  

Konkrétní rozmístění místnosti a výšky podlaží jsou v přiložené výkresové části.  



     2.3 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 

Dvoupodlažní objekt nepodsklepený s pultovou střechou. 

Jedná se o zděnou budovu: 

-Stropní konstrukce stropních vložek miako a nosníků POT 175 z POROTHERM stropu a 

zabetonovaná do tloušťky 210 mm. 

-Obvodové zdivo z cihel POROTHERM  44 P+D. 

-Příčky z keramického zdiva POROTHERM tloušťky 125 mm. 

-Střecha pultová dvouplášťová.  

-Vnitřní schodiště ŽB s dřevěnou povrchovou úpravou 

- Zateplení z tepelně izolačních desek z pěnového polystyrenu tl. 70 mm 
 
 

3 ROZDĚLENÍ STAVBY DO POŽÁRNÍCH ÚSEKU 
 

Objekt bude posuzován jako OBI. Dle ČSN 730833/2010 a dalších souvisejících norem. 

Počet požárních úseků: 

1. Označení p.ú.                    Rodinný dům – N1.01/N2 – II 

    Plocha p.ú.                        209,28 m²  

    Požární výška                    h=2,9 m 

    Konstrukční systém          DP1 – nehořlavý 

 

 

ČÍSLO ÚSEKU ČÍSLA MÍSTNOSTI ÚČEL MÍSTNOSTI 

N1.01/N2 – II 

 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

ZÁDVEŘÍ 

CHODBA + SCHODIŠTĚ 

KOUPELNA + WC 

KUCHYNĚ 

KOMORA 

OBÝVACÍ POKOJ 

PRACOVNA 

CHODBA + SCHODIŠTĚ 

POKOJ 

LOŽNICE 

POKOJ 

KOUPELNA + WC 

KOUPELNA + WC 

 

 

 

2. Označení p.ú.                         Garáž – N1.02 – II 

    Plocha p.ú.                             36,5 m² 

    Požární výška                         h=2,85 m 

    Konstrukční systém               DP1 – nehořlavý 

 

ČÍSLO ÚSEKU ČÍSLA MÍSTNOSTÍ ÚČEL MÍSTNOSTI 

N1.02 - II 109 

111 

GARÁŽ 

DÍLNA + SKLAD NÁŘADÍ 

 



 

4 STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA, STUPNĚ POŽÁRNÍ 

BEZPEČNOSTI A POSOUZENÍ VELIKOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 

 
Rodinný dům N1.01/N2 – II:  

Pv = pv + pʼ v = 40 + 5,75 = 45,75 kg/m² 

SPB – II 

Délka p.ú. = 12,4 m 

Šířka p.ú. = 11,65 m 

 

 

Garáž N1.02 – II: 

pv = p * a * b * c = 20*1,013*1,175*1,0 = 23,806 kg/m² 

SPB – II 

Délka p.ú. = 11,4 m 

Šířka p.ú. = 4,45 m 

 

 

5 ZHODNECENÍ NAVRŘENÝCH KONSTRUKCÍ A POŽÁRNÍCH  

   UZÁVĚRŮ 

 
N1.01/N2 – II 

1. NP 

 

Konstrukce Požadavek Skutečnost 

Požární stěny a požární stropy Nadzemní podlaží:  

REI 30 DP1 

Mezi objekty: 

REI 45 DP1 

REI 180 DP1 – zdivo THERM,   

Tl. 240 mm 

REI 180 DP1 – strop THERM     

Požární uzávěry otvorů EI 15 DP3 - C  

Obvodové stěny REI 15 DP1 REI 180 DP1 

Nosná k-ce střechy REI 15 DP1 REI 180 DP1 

Schodiště R 15 R 180 

 

2. NP 

 

Konstrukce Požadavek Skutečnost 

Požární stěny a požární stropy Poslední NP:  

REI 15 DP1 

Mezi objekty: 

REI 45 DP1 

REI 180 DP1 – zdivo THERM, 

Tl. 240 mm 

REI 180 DP1 – strop THERM 

Požární uzávěry otvorů EI 15 DP3 - C  

Obvodové stěny REI 15 DP1 REI 180 DP1 

Nosné k-ce střech REI 15 DP1 REI 180 DP1 

 

 

 

 

 



 

N1.02 – II 

1. NP 

 

Konstrukce Požadavek Skutečnost 

Požární stěny a požární stropy Nadzemní podlaží:  

REI 30 DP1 

Mezi objekty: 

REI 45 DP1 

REI 180 DP1 – zdivo THERM,   

Tl. 240 mm 

REI 180 DP1 – strop THERM     

Požární uzávěry otvorů EI 15 DP3 - C  

Obvodové stěny REI 15 DP1 REI 180 DP1 

Nosná k-ce střechy REI 15 DP1 REI 180 DP1 

 

 

 

6 ZHODNOCENÍ ÚNIKOVÝCH CEST 
 

N1.01/N2 

Dle ČSN 730833 se v obytných buňkách budov skupiny OB1 pro evakuaci osob považuje za 

dostačující NÚC šířky 0,9 m a šířka dveří na NÚC 0,8 m. Délka únikových cest se 

neposuzuje.  

Šířka vstupních dveří:    0,9 m 

Šířka dveří na zahradu:  0,9 m        VYHOVUJE 

Dveře na únikové cestě musí umožnit snadný a rychlý průchod, tvar kování by měl zabránit 

zachyceni oděvu (např. tvary klik).  

 

N1.02: 

Šířka vstupních dveří (vrata):    2,9 m 

Šířka dveří na zahradu:              0,9 m VYHOVUJE 

Dveře na únikové cestě musí umožnit snadný a rychlý průchod, tvar kování by měl zabránit 

zachycení oděvu ( např. tvary klik ).  

 

 

7 STANOVENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ 
 

- výpočet odstupových vzdáleností pro všechny fasády dle ČSN 730802 

Západní fasáda: 

N 1.01/N2 – II 

Spo = 6,25 m² 

Sp = 36,75 m² 

 hu = 4,9 m 

 lu = 7,5 m 

 po =  ( S po/Sp )* 100 =17%  

 pv = 45,65 kg/m² 

 d1 = 1,7 m  

 

 

 

 

 



Jižní fasáda: 

N 1.01/N2 – II 

Spo = 16,28 m² 

Sp = 41,65 m² 

 hu = 4,9m 

 lu = 8,5 m 

 po =  ( S po/Sp )* 100 =40%  

 pv = 45,65 kg/m² 

 d1 = 4,8 m  

 

 

Východní fasáda: 

N 1.01/N2 – II 

Spo = 11,48 m² 

Sp = 37,98 m² 

 hu = 4,9 m 

 lu = 7,5 m 

 po =  ( S po/Sp )* 100 =30%  

 pv = 45,65 kg/m² 

 d1 = 3,2 m  

 

N 1.02 

Spo = 3,1 m² 

Sp = 6,825 m² 

 hu = 2,1 m 

 lu = 3,25 m 

 po =  ( S po/Sp )* 100 =65% 

 pv = 23,704 kg/m² 

 d1 = 2,9 m  

 

Severní fasáda: 

N 1.01/N2 – II 

Spo = 8,62 m² 

Sp = 13,65 m² 

 hu = 2,1 m 

 lu = 6,5 m 

 po =  ( S po/Sp )* 100 =60%  

 pv = 45,65 kg/m² 

 d1 = 4,2 m  

 

N 1.02 

Spo = 2 m² 

Sp = 4,875 m² 

 hu = 1m 

 lu = 4,875 m 

 po =  ( S po/Sp )* 100 =40% 

 pv = 23,704 kg/m² 

 d1 = 2 m  

 

 



8 ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ VODOU 
 

Vnější odběrní místa: 

U objektu RD se posuzuje dle ČSN 730873 na základě zastavěné plochy objektu 267,79 m². 

Hydrant DN100 vzdálený 20,5m. Podle normy musí být vzdálený max. 200 m od objektu – 

vyhovuje 

 

Vnitřní odběrní místa: 

Nepožadují se na základě odst.4.4 ČSN 730873.  

 

9 ZHODNOCENÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ 
 

Porovnání skutečnosti s požadavkem ČSN 730833 odst.4.4.1 ( šíře 3m, max. vzdálenost 50 m 

od objektu ) .  

Šířka přilehlé komunikace k objektu je široká 6 m a je vzdálená 11,5 m od vchodu do objektu. 

Viz. příloha – Situace 1:200.  

 

 

10 PŘENOSNÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE 
 

Do budov OB1 se dle vyhl. 23/2008 sb. a ČSN 730833 umisťují hasící přístroje následovně: 

 

Rodinný dům: Hasící přístroj 34 A (Hasící přístroj práškový P6Th – 34A, 6 kg ) 

Garáž:              Hasící přístroj 183 B ( Hasící přístroj práškový P6Th – 183B, 6 kg ) 

 

 

11 ZHODNOCENÍ TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 

 VĚTRÁNÍ 

Místnosti jsou odvětrávány přirozeně okny. 

 

 VYTÁPĚNÍ 

Objekt bude vytápěn elektrickým kotlem. V podlaze bude zabudováno podlahové vytápění.  

 

 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 instalace požárně dělící konstrukcí musí být utěsněny v závislosti na 

článku 8.6 a 11.1 ČSN 730802 dle požadavků čl.6.2 ČSN 730810. 



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. Konstrukce ve kterých se 

vyskytují tyto prostupy musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupující zařízení a to 

ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně 

dělící konstrukce může být případně i změněna v dotahované části k vnějším povrchům 

prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu 

konstrukce. 

 

 BLESKOSVOD 

Objekt bude opatřen bleskosvodem  podle ČSN EN 62305 – 1-4. 

 

 

12 ZVLAŠTNÍ POŽADAVKY NA ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI  

     STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ  
Nejsou.  

 

 

13 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 
Zařízením autonomní detekce a signalizace na základě plochy p.ú. 

Tímto zařízením se dle přílohy 5. Vyhl. 23/2008sb. rozumí: 

A)  autonomní hlásič kouře dle ČSN EN 14604, nebo 

B) hlásič požáru dle české technické normy řady ČSN EN 54 Elektrická požární signalizace. 

Hlásič musí být dle § 15 odst. ( 5 ) vyhl. 23/2008 umístěn v zadní části vedoucí k východu a 

další například v garáži nebo v jiném vhodném místě. Proto navrhuji dát jeden hlásič požáru 

v obývacím pokoji a druhý v garáži. 

 

Např. : Požární hlásič SD – 218 – Opticko kouřový  - 281 Kč.  

 

 

14 VYSTRAŽNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY A TABULKY  
Přenosný hasící přístroj bude označen  dle ČSN ISO 3864, ČSN 010813 a dle zařízení vlády 

NV 11/2002sb. výstražnými bezpečnostními značkami a tabulkami. 

 

 

15 ZÁVĚR 
Předmětem dokumentace pro bakalářskou práci je novostavba rodinného domu. 

Celý Rodinný dům je posuzován dle ČSN 730833. 

Rodinný dům tvoří dva požární úseky:  

N1.01/N2 – II. SPB 

N1.02 – II.SPB 

Navržené stavební konstrukce vyhovují požadavkům ČSN 730802 a ČSN 730833 pro II.SPB. 

Únikové cesty vyhovují normovým požadavkům ČSN 730833. 

Požárně nebezpečný prostor zasahuje na sousední parcely 

Dle odst. 5 §15 vyhl. 23/2008 musí být RD osazen jedním zařízením autonomní detekce a 

signalizace, proto jsou navrženy dva hlásiče požáru. 

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. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
 

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 
 
Název stavby:                   Rodinný dům 
 
Charakter stavby:            Novostavba 
 
Druh stavby:                     Obytná 
 
Stavebník, vlastník:         Pavel Šmak 
 
Projektant:                        Pavla Pončíková 
 
Vypracoval:                       Pavla Pončíková 
 
Místo stavby:                    Malešovice, okr. Brno - venkov 
 
 

 
b) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ, VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI POZEMKU, 

MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY: 
 
      Řešením stavby Rodinný dům je výstavba samostatně stojícího rodinného domu.  
Zájmový pozemek je situován v obci Malešovice, okr. Brno - venkov. V jeho blízkosti se nachází 
zástavba rodinnými domy. 
      RD je čtvercového půdorysu, nepodsklepený s přidruženou garáží, zastřešený pultovou 
střechou. V součastné době je pozemek využíván jako travní porost – louka a není zastavěn 
žádným objektem.  
K pozemku jsou dovedeny veškeré inženýrské sítě a komunikace. 
      Parcela, na níž se má výstavba RD realizovat je součástí územního rozhodnutí a je určená 
k nové výstavbě, na kterou bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby inženýrských sítí, přípojek 
a komunikaci. Pozemek je ve vlastnictví stavebníka Pavla Šmaka 
 
 
 

c) ÚDAJE O PROVÁDĚNÝCH PRŮZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A 
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU: 

 
      Dopravní napojení k parcele s plánovanou realizací výstavby rodinného domu s garáží je 
uvažováno po stávající obecní komunikaci, která bude sloužit pro přístup k novostavbě 
rodinného domu. Bude na ni umístěn sjezd k navrhovanému rodinnému domu. 
      Po obecních pozemcích je rovněž provedeno napojení a vedení přípojek zařízení technické 
infrastruktury uložené pod silnici.  
     K plánovanému rodinnému domu je provedena přípojka vody, zemního plynu, přípojka 
elektrické energie a dále přípojka splaškové a dešťové kanalizace. 
     Všechny tyto přípojky jsou provedeny napojením ze stávajících řádů zařízení technické 
infrastruktury. Prodloužení stávajících řádů se nemusí provádět.  
 
 
 



 

d) INFORMACE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ: 
 
      V součastné době nebyli v rámci zjišťování veškerých podkladů pro zhotovení projektu pro 
novostavbu rodinného domu pro stavebníka Pavla Šmaka zjištěny žádné konkrétní požadavky 
pro realizaci stavby, kromě obecných podmínek plynoucích z doposud platných norem a 
ustanovení příslušných podmínek obsažených v obecných technických podmínkách na výstavbu 
pozemních staveb pro bydlení. 
      Jedná se o jednoduchou stavbu pro bydlení – samostatně stojící rodinný dům, ke kterému se 
vzhledem k místu umístění a jednoznačnosti účelu stavby dotčené orgány státní správy 
nevyjadřují. 
 
 
 

 
e) INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

 
      Tato projektová dokumentace pro realizaci novostavby samostatně stojícího rodinného domu 
s garáží na parcele č. 1205/14 pro stavebníka Pavla Šmaka je zpracována plně v souladu 
s obecnými požadavky na výstavbu včetně výběru a typu použitých materiálů svislých i 
vodorovných konstrukcí a stavba jako taková vyhovuje v součastné době platným požadavkům 
pro zabezpečení tepelné pohody prostředí.  
 
 
 
 

f) ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REG. PLÁNU, ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 
 
       Parcela, kde se má výstavba samostatně stojícího rodinného domu realizovat se nachází 
v místech, kde je podle současně  platného územního plánu možná realizace staveb pro bydlení – 
rodinných domů. Navrhovaná stavba rodinného domu je tedy možná. 
 
 
 
 

g) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY SOUVISEJÍCÍ A PODMIŇUJÍCÍ STAVBY A 
JINÁ OPATŘENÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

 
      Jedná se o novostavbu samostatně stojícího domu, který neovlivní okolní samostatně stojící 
domy. V souvislosti se stavbou lze předpokládat dočasné zvýšení hlučnosti a prašnosti 
v bezprostředním okolí pozemku a rovněž zvýšenou dopravní zátěž na příjezdových 
komunikacích. 
      Před započetím stavby je nutno požádat správce inženýrských sítí o jejich vytýčení v terénu.     
      Dále je zapotřebí vybudovat zařízení staveniště (zřízení příjezdu na staveniště, provizorní 
oplocení a napojení na potřebné inženýrské sítě). 
      V daném území se nebudou v průběhu trvání výstavby vyskytovat jiné stavby, které by 
ovlivnily její průběh. 
 
 
 
 
 
 



 

h) PŘEDPOKLÁDANÁ LHŮTA VÝSTAVBY VČETNĚ POPISU POSTUPU VÝSTAVBY 
 
       Předpokládaný termín zahájení stavebních prací na realizaci novostavby samostatně 
stojícího domu na parcele č. 1205/14 obce Malešovice  byl předběžně stanoven na 12. 5. 2014. 
       Předpokládaný termín dokončení všech stavebních prací, zrušení staveniště a dokončení 
terénních a sadových úprav je předběžně stanoven na 22. 6. 2015.   
 
 
Předpokládá se, že výstavba bude realizována podle tohoto postupu: 

 Přípojky inženýrských sítí 
 Zemní práce (terénní úpravy, výkopy základů) 
 Betonáž základových pasů a základové desky včetně položení ležaté kanalizace a izolace 

horní hrany základové desky 
 Realizace svislých konstrukcí (obvodové a příčkové konstrukce) 
 Realizace vodorovných konstrukcí (překlady nad okenními otvory a otvory dveří, žel.bet. 

věnce) 
 Realizace stropní konstrukce z keramických vložek MIAKO 
 Realizace krovu a střešního pláště  
 Osazení výplní otvorů (okna a dveře, garážová vrata) 
 Montáž vnitřních instalací a elektroinstalace včetně dopojení domovních částí přípojek 

technické infrastruktury na stávající řady zařízení technické infrastruktury 
 Realizace vnitřních a venkovních omítek, včetně kontaktního zateplení  
 Realizace podlah a finálních nášlapných vrstev, včetně osazení předmětů ZTI a 

zařizovacích předmětů, parapetů a podobně 
 Dokončení venkovních terénních úprav, oplocení, osázení zelených ploch a výdlažba 

sjezdu a chodníků, okapových chodníků a podobně 
 
 
 
 
 

i) STATISTICKÉ ÚDAJE O ORIENTAČNÍ HODNOTĚ STAVBY BYTOVÉ, NEBYTOVÉ 
V TIS. KČ, ÚDAJE O PODLAHOVÉ PLOŠE BUDOVY BYTOVÉ V M2, POČTU BYTŮ 
V BUDOVÁCH BYTOVÝCH 

 
Hodnota stavby samostatně stojícího domu s garáží je předběžně vypočtena na celkovou 

částku 6.250.000 Kč bez DPH.  
U plánovaného samostatně stojícího domu je jedna bytová jednotka, s garáží pro jeden 

automobil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
STAVBY 

 

a) Zhodnocení staveniště 
Staveniště je situováno do středu obce Malešovice, 
Stavební pozemek pro navrhovanou stavbu je obdelníkového tvaru,  má rovinatý terén. 
Pozemek je doposud hospodářsky a zemědělsky nevyužitý. Nenachází se na něm stávající 
staveby, stromy, keře, inženýrské sítě ani ochranná pásma. 
K pozemku těsně přiléhá příjezdová komunikace. Staveniště je pro stavbu RD vhodné s dobrou 
dostupností. 
 
 

 b) Urbanistické, architektonické řešení stavby 
Navrhovaný rodinný dům je řešen jako samostatně stojící dům, dvoupodlažní s pultovou 
střechou. Garáž je zastřešena terasou. 
Dům je nepodsklepený s jednou bytovou jednotkou a garáží. Hlavní vstup do objektu a garáže je 
ze západní strany ze stávající místní komunikace. Další vstupy do domu vedou z východní a jižní 
strany.Půdorysně má navrhovaný dům tvar čtverce s přístavbou garáže. 
Okna jsou orientována na sever,východ,jih a západ. Dům je omítnut a nabarven žlutooranžovou 
fasádní strukturovanou omítkou. Střešní krytina bude z titanzinku Rheinzink s přírodní patinou, 
okna budou dřevěná v hnědé barvě. Prosklené plochy okenních a dveřních otvorů rodinného 
domu jsou orientovány na všechny světové strany. Terasa bude umístěna nad garáží na severní 
straně. Garáž je výškově ve stejné úrovni podlahy jako 1.NP, překonání výškové úrovně od 
terénu bude zajištěno rampou.Do RD se vstoupí z předzahrádky a závětří do zádveří, ze kterého 
je vstup do garáže a chodby se schodištěm. Z chodby se schodištěm je vstup do pracovny, 
koupelny + wc, obývacího pokoje. Z obývacího pokoje vede vstup do kuchyně a na terasu. Z 
garáže vede vstup do dílny + skladu zahradního nábytku, odtud vede východ ven. Ve 2.NP je 
chodba se schodištěm, ze které je vstup do dvo pokojů,ložnice a dvou koupelen + wc. Z koupekny 
+ wc a jednoho je vstup na terasu, která se nachází nad garáží. Z ložnice a druhého pokoje je 
vstup na dřevěný balkón. 
 
 

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

Novostavba samostatně stojícího domku je řešena jako stavba nepodsklepená, založená na 
betonové základové desce podporované základovými pasy. Základy budou provedeny pod 
obvodovými zdmi jako betonové pasy š. 600 mm do nezámrzné hloubky - 1200 mm. Dům má 
dvě nadzemní podlaží. 
Obvodové zdivo je navrženo z cihelných bloků POROTHERM 44 P+D na maltu tepelně izolační, 
po celé výšce objektu bude zateplení z tepelně izolačních desek z pěnového polystyrenu tl. 70 
mm. Vnitřní nosné konstrukce budou provedeny z cihelných bloků POROTHERM 25 P+D na 
MVC. Příčky jsou navrženy z materiálu POROTHERM 11,5 P+D. 
Strop nad 1.NP a 2.NP je navržen z keramických stropních vložek MIAKO kladených na POT 
nosníky, které jsou přebetonovány betonem s kari sítí. Překlady nad otvory oken budou 
zhotoveny z typových překladů systému porotherm a z železobetonu. 
Nosná konstrukce střechy je řešena jako pultová střecha s dřevěným krovem a střešním 
pláštěm. Střecha je nepochozí. Krokve jsou osazené na pozednicích, které jsou kotveny do věnce 
a na střední vaznici, která je uložena na vnitřní nosné zdi. Střešní krytina bude z  titanzinku 
Rheinzink. Vnitřní zdivo se opatří vápennými štukovými omítkami, vnější plocha fasády se 
dokončí minerální omítkou. 
 



 
d) Napojení objektu na dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní napojení k parcele s plánovanou realizací výstavby rodinného domu s garáží je 
uvažováno po stávající obecní komunikaci, která bude sloužit pro přístup k novostavbě 
rodinného domu. Bude na ni umístěn sjezd k navrhovanému rodinnému domu. 
Po obecních pozemcích je rovněž provedeno napojení a vedení přípojek zařízení technické 
infrastruktury uložené pod silnici. 
K plánovanému rodinnému domu je provedena přípojka vody, zemního plynu, přípojka 
elektrické energie a dále přípojka splaškové a dešťové kanalizace. 
Všechny tyto přípojky jsou provedeny napojením ze stávajících řádů zařízení technické 
infrastruktury. Prodloužení stávajících řádů se nemusí provádět. 
 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb v poddolovaném a 
svážném území. 

Předmětný rodinný dům bude napojen domovními přípojkami na již provedené veřejné části 
přípojek zemního plynu, vody, splaškové a dešťové kanalizace. Přípojka elektrické energie na 
rozvodnou síť ČEZ se provede napojením z přípojkové  skříně umístěné na hranici stavebního 
pozemku a ukončí se v elektroměrovém rozvaděči , ze kterého bude kabelem napájen vnitřní 
rozvaděč domu. Kabel bude uložen v chráničce. Objekt bude napojen na stávající místní 
komunikaci II. třídy. Průchod a průjezd k hlavnímu vchodu a garáži bude zpevněn betonovou 
zámkovou dlažbou. Poddolované území se zde nenachází. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
Navržená stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Pro stavbu je použito 
materiálu vyráběného dle odpovídajících technických norem s požadavky na pevnost, 
tepelnou odolnost a neprůzvučnost, odolnost proti vodě, požární odolnost a ostatním 
negativním účinkům okolí, působící na stavbu (obvodové zdivo, okna, střešní krytina) 
Odpady ze stavby budou shromažďovány a ukládány na staveništi, které bude zřízeno na parcele 
u stavby rodinného domu. Zde se budou veškeré odpady shromažďovat, třídit a dále využívat 
v následných stavebních pracích. Doklady o využití či likvidaci odpadů vzniklých na stavbě 
budou v kopiích předloženy při ukončení stavby ke kontrole stavebnímu úřadu. 
Běžný komunální odpad bude ukládán do určené plastové nádoby na odpad, která bude 
pravidelně vyvážena sběrným automobilem na řízenou skládku komunálního odpadu. 
Nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech): 
 

 S odpadem, který vznikne v rámci stavby a při provozu, bude nakládáno v souladu se 
zákonem o odpadech a s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě. Nakládání 
s odpady, které vzniknou v rámci stavby, zabezpečuje a zodpovídá za ně zhotovitel 
stavby. Za nakládání s odpady během provozu zařízení zodpovídá jeho provozovatel. 

 Vznikající odpady budou tříděny a dále využitelné odpady budou přednostně předány 
k recyklaci a následnému využití. 

 Nevyužitelné složky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby např. 
na odpovídající skládce odpadů (odpady kategorie ostatní odpad na skládce skupiny S – 
OO, odpady kategorie nebezpečný odpad na skládce skupiny S – NO) nebo v jiném 
zařízení k tomu určeném podle zákona o odpadech. 

 Při vzniku nebezpečných odpadů v rámci stavby i během provozu objektu lze s těmito 
odpady nakládat pouze se souhlasem věcně a místně příslušného orgánu veřejné správy 
v oblasti odpadového hospodářství. 

 Po dokončení stavby budou předloženy doklady o způsobu využití nebo odstranění 
odpadů, které vznikly během stavby. 
 



g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 
a komunikací 

Není požadováno. 
 
h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace 

Bylo provedeno měření radonu. Půdní radon byl vyhodnocen v množství odpovídajícímu 
nízkému riziku. 

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

Bylo provedeno geodetické zaměření pozemku a vyznačeny hranice pozemku. Na 
základě tohoto zaměření byl objekt umístěn v koordinační situaci stavby. 
Stavební pozemek není v současné době oplocen. 

 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
soubory 

Navrhovaná stavba samostatně stojícího rodinného domku je jediným stavebním objektem. 

Veřejné části přípojek vody, plynu a kanalizace jsou již vybudovány. Přípojka NN pro tento 

rodinný dům včetně sjezdu budou tvořit druhý samostatný stavební objekt. 

 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby 

Navržená stavba včetně provádění nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby na 

nich.Při provádění prací bude postupováno dle jednotlivých ustanovení vyhlášky č. 324/1990 

Sb. Stavba svým rozsahem nevyžaduje žádná speciální bezpečnostní opatření. 

Při stavbě je nutné postupovat dle vyhl. č. 324/1990 Sb. a dle dalších platných směrnic 

a vyhlášek. 
- staveniště musí být řádně ohraničeno a označeno výstražnými tabulkami 
- před zahájením výkopových prací musí investor zajistit vytýčení stávajících sítí 
- na stavbě musí být hasící přístroj 
- na každém pracovním úseku musí být k dispozici lékárnička 
- pracovníci musí projít poučením a proškolením o chování na stavbě 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Stavba svým rozsahem nevyžaduje žádná speciální bezpečnostní opatření. Při provádění 

stavebních prací bude postupováno dle jednotlivých ustanovení vyhlášky č. 324/1990 Sb., 

Nařízení vlády č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (volné okraje schodišť budou 

opatřeny bezpečnostním označením, další požadavky §3, odst. 1b, 2,3,5,6). 
 
 

2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 

Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu 

výstavby a užívání nemělo za následek: 

 

a) zřícení stavby nebo její části 
Při použití navržených materiálů a pojiv a při dodržení všech pracovních postupů a obecných 
podmínek při výstavbě, nemůže dojít k zřícení žádných částí konstrukcí ani domu jako celku. 
 
 



b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 
Navrhovaná stavba rodinného domu uvažuje běžné nahodilé zatížení stavebních konstrukcí dle 
příslušné ČSN a zatížení vyvolané vlastní tíhou použitých konstrukcí. Pro tyto zatížení jsou 
stavební konstrukce navrženy dostatečně. 
 

c) poškození jiných částí stavby nebo instalovaného vybavení v důsledku většího 
přetvoření nosné konstrukce 

Neuvažuje se. 
 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
Neuvažuje se. 

 
 

3. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 
 

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 
Veškeré stavebně konstrukční prvky stavby uvažovaného rodinného domu jsou 
navrženy tak, aby vyhověli minimálnímu požadavku odolnosti konstrukcí na prohoření. 

K provedení izolace fasády musí být užito certifikovaných materiálů, které jsou samozhášivé. 
 

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 
Stavba má dva požární úseky: 

- Rodinný dům a garáž 
V objektu je nechráněná úniková cesta nebo evakuační vzdálenost je menší než 45 m. 
Únik z požárních úseků je na volné prostranství v okolí domu. Příjezd požárních vozidel 
je zabezpečen po stávající komunikaci, přístup bude umožněn ze tří stran objektu. 

 
 

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu 
Stavba bude provedena jako samostatný objekt a je v dostatečné vzdálenosti od okolních 
objektů. Požární úseky jsou odděleny zdí z cihelných bloků tl. 45 cm. 
 

       d)   umožnění evakuace osob a zvířat 
Případná evakuace osob i zvířat je možná dveřmi v úrovni 1.NP, eventuelně francouzskými 
dveřmi v úrovni 1.NP do zahrady. 
 
        e)   umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
Zasahující požární technika v případě požáru tohoto rodinného domu s garáží, nebo požáru 
domu sousedního, bude najíždět k místu novostavby RD po místní komunikaci, ze které se má 
v rámci přípravy území provést nový sjezd. 
V této komunikaci je rovněž osazen protipožární hydrant, do kterého bude možné v případě 
požáru napojit hasící techniku a bude sloužit jako zdroj požární vody. Komunikace jsou stávající. 
 
 

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Jednotlivé prostory budou dostatečně osvětleny a větrány v souladu s platnými zákony, 

vyhláškami a normami. 

Předmětná novostavba rodinného domu má vybudováno své samostatné sociální zázemí. 

Tento rodinný dům má v 1.NP navržené WC s koupelnou, ve 2.NP je jsou navrženy dvě 

koupelny s WC. Koupelna i WC jsou napojeny na obecní zdroj pitné vody TUV. Odpadní 



splaškové i dešťové vody jsou svedeny domovní přípojkou do oddílných obecních 

komunikací. 
Komunální odpad bude ukládán do k tomu určené kontejnerové nádoby, kterou vyváží sběrné 
vozy technických služeb. Navrhovaná novostavba rodinného domu nebude sloužit jako zdroj 
k znečištění, nebude využíván jako místo pro realizaci výroby, skladování škodlivin či zdroj 
jiných škodlivých látek či výroby. 

 
Ochrana proti hluku 

Stavba svým charakterem nevykazuje žádné zatížení hlukem na okolní stavby. Stavební práce 

budou prováděny mimo noční klid, provoz strojního zařízení bude omezen na minimum. 
 
 

5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 
Budou dodrženy všechny bezpečnostní předpisy. 
 
 

6. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
 

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů 
podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

Výběr stavebních materiálů a skladba stavebních konstrukcí je navržena tak, aby bylo cíleně 

dosaženo maximálně možných hodnot na úsporu tepla při rozumné ceně na pořízení těchto 

konstrukcí. Obvodový plášť je řešen z keramických tvárnic tl. 440 mm a tepelné izolace tl. 70 

mm. 
 

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 
Celková energetická spotřeba stavby nového dvojdomku byla výpočtově ověřena a zjištěný 

tepelný odpor je v souladu s doporučenými hodnotami příslušné ČSN. 
 
 
 

7. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ 
POHYBU A ORIENTACE, ÚDAJE O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA BEZBARIÉROVÉ 
ŘEŠENÍ STAVBY 

Rodinný dům není řešen jako bezbariérový. 
 
 
 

8. OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
Byly provedeny předběžné průzkumy a radonové měření. Radonový index byl vyhodnocen 

jako nízká zátěž. 
 

 
9. OCHRANA OBYVATELSTVA 

Navrhovaná stavba samostatně stojícího rodinného domku je umístěna v lokalitě, kde je 
doposud platným územním plánem navrženo umístění stavebních objektů pro bydlení (rodinné 
domy). Umístění stavby RD je v souladu s územním plánem i s koncepcí vývoje území v této 
oblasti. 
Místo výstavby  se nachází v zastavěném území obce Malešovice, v dosahu stávajících 
dopravních systémů i v místě, kde je možné uvažovat s dojezdem aut a další techniky hasičského 
záchranného sboru či vozidel první pomoci. 

 



 

10. INŽENÝRSKÉ STAVBY (OBJEKTY) 
 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
Dešťové a splaškové vody z navrhované novostavby rodinného domu budou svedeny novými 

kanalizačními přípojkami DN PVC 150. 
 

b) Zásobování vodou 
K navrhovanému rodinnému domu je provedena nová přípojka vody, která se napojí ze 
stávajícího obecního řádu. Navrhovaná novostavba rodinného domu má vybudovanou 
samostatnou vodovodní přípojku ukončenou vodoměrnou soupravou v garáži. Vodoměr bude 
umístěn v prostoru garáže, odtud se provede napojení vodovodní přípojky na vnitřní rozvody 
v domě. 

 
c) Zásobování energiemi 

Provede se napojení navrhované novostavby rodinného domu na distribuční kabel ČEZ 

distribuce. Napojení bude provedeno pevným kabelem CYKY-J 4x10. Pojistková skříň je 

umístěna na fasádě objektu. 
Přípojka středotlakého plynovodu je rovněž vybudována a ukončena za hranicí pozemku. 
Skříňka s HUP se zabuduje do fasády v uliční části budovy, kde bude plynoměr volně přístupný. 
Vytápění a ohřev  TUV bude zajištěno elektrickým  kotlem RAY 28K se zásobníkem TUV o 
výkonu 28 KW, který se umístí do koupeny + WC a podlahovým vytápěním. Další možností je RD 
vytápět plynovým kotlem, pro tento účel je vystavěn v koupelně + WC komín, do něj by byl 
plynový kotel napojen. Místnost má dostatečné odvětrávání. 
Vjezd na pozemek bude napojen na stávající veřejnou komunikaci. 

 
d) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Plochy zasažené prováděním stavby budou ozeleněny, upraveny dle potřeb investora. Stavba 

je na rovinatém pozemku. Velké zásahy do upraveného terénu se nepředpokládají. 
 

e) elektronické komunikace 
Telefonní přípojka nebude zřizována. Internetové připojení bude možné bezdrátově k 

obecním internetovým službám. 
 

11. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 
 
Jedná se o stavbu určenou pro bydlení – klasický rodinný dům, ve kterém nebudou osazeny 

žádné výrobní ani strojní zařízení, ani stroje, ani sklady. Rodinný dům obsahuje jednu 

bytovou  jednotku, která je určena k trvalému pobytu jedné rodiny. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
  Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení 
 
 
a)      účel objektu 
 
Novostavba samostatně stojícího rodinného domu  je navržena na parcele 1205/14 v obci 
Malešovice. Rodinný dům bude sloužit pro účely bydlení stavebníka a jeho rodinných 
příslušníků. Rodinný dům bude obsahovat jednu bytovou jednotku s garáží. 
 
 
b)     zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace 
  

Navrhovaný rodinný dům je řešen jako samostatně stojící rodinný dům, dvoupodlažní 

s pultovou střechou. Dům je nepodsklepený s jednou bytovou jednotkou a garáží. Na¨ 

severní straně bude umístěna nad garáží terasa. 
 Hlavní vstup do objektu a garáže je ze západní strany ze stávající místní komunikace. 
Druhý vstup do domu je z východní strany a třetí vstup je z jižní strany. 
Půdorysně má navrhovaný dům tvar čtverce s přístavkem garáže. Okna jsou orientována na 
východ, západ,jih a sever. 
 Dům je omítnut a nabarven žlutooranžovou fasádní strukturovanou omítkou. Střešní 
krytina bude z titanzinku Rheinzink s přírodní patinou, okna budou dřevěná v hnědé barvě. 
Prosklené plochy okenních a dveřních otvorů rodinného domu jsou orientovány na všechny 
světové strany. Terasa bude umístěna nad garáží na severní straně. Garáž je výškově ve stejné 
úrovni podlahy jako 1.NP, překonání výškové úrovně od terénu bude zajištěno rampou. 
Do RD se vstoupí z předzahrádky a závětří do zádveří, ze kterého je vstup do garáže a chodby se 
schodištěm. Z chodby se schodištěm je vstup do pracovny, koupelny + wc, obývacího pokoje. Z 
obývacího pokoje vede vstup do kuchyně a na terasu. Z garáže vede vstup do dílny + skladu 
zahradního nábytku, odtud vede východ ven. Ve 2.NP je chodba se schodištěm, ze které je vstup 
do dvo pokojů,ložnice a dvou koupelen + wc. Z koupekny + wc a jednoho je vstup na terasu, 
která se nachází nad garáží. Z ložnice a druhého pokoje je vstup na dřevěný balkón. 
 Rodinný dům s garáží není řešen pro pohyb imobilních osob. 
Novostavba samostatně stojícího domku je řešena jako stavba nepodsklepená, založená na 
betonové základové desce podporované základovými pasy. Základy budou provedeny pod 
obvodovými zdmi jako betonové pasy š. 600 mm do nezámrzné hloubky - 1200 mm. Dům má 
dvě nadzemní podlaží. 
 Obvodové zdivo je navrženo z cihelných bloků POROTHERM 44 P+D na maltu tepelně 
izolační, po celé výšce objektu bude zateplení z tepelně izolačních desek z pěnového polystyrenu 
tl. 70 mm. Vnitřní nosné konstrukce budou provedeny z cihelných bloků POROTHERM 25 P+D 
na MVC. Příčky jsou navrženy z materiálu POROTHERM 11,5 P+D. 
Strop nad 1.NP a 2.NP je navržen z keramických stropních vložek MIAKO kladených na POT 
nosníky, které jsou přebetonovány betonem s kari sítí. Překlady nad otvory oken budou 
zhotoveny z typových překladů systému porotherm a z železobetonu. 
Nosná konstrukce střechy je řešena jako pultová střecha s dřevěným krovem a střešním 
pláštěm. Střecha je nepochozí. Krokve jsou osazené na pozednicích, které jsou kotveny do věnce 
a na střední vaznici, která je uložena na vnitřní nosné zdi. Střešní krytina bude z  titanzinku 
Rheinzink. Vnitřní zdivo se opatří vápennými štukovými omítkami, vnější plocha fasády se 
dokončí minerální omítkou. 
 
 



c)    kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 
 
Celková zastavěná plocha domu činí 267,79 m², celková plocha parcely stavebního pozemku činí 
1036 m², procento zastavěné plochy je 26%. 
V navrhovaném rodinném domě je navržena jedna bytová jednotka s pro jeden osobní 

automobil. 
Všechny pobytové místnosti v navrhovaném domě jsou osvětleny a odvětrány otvory oken a 
dveří. 
 

d)     technické a konstrukční řešení objektu 
 
- zemní práce 
Před zahájením zemních prací se provede odvodnění povrchové vody mimo staveniště. 
 
- betonáž základových pasů a desky 
Základovou konstrukcí  jsou navrženy základové pasy z monolitického betonu třídy C15/20. 
Hloubka základové spáry je navržena u obvodových zdí do nezámrzné hloubky -1200mm pod 
úroveň podlahy domu.  U středně nosných zdí se provede hloubka základů do -600 mm pod 
úroveň podlahy domu. 
Pod podlahou 1.NP bude proveden podkladní beton třídy C15/20, tloušťky 100mm, vyztužený 
KARI sítí s oky 100/100 mm, průřezu 6mm. Pod schodišťovým prostorem bude provedeno 
zhuštění výztuže pro přenesení zatížení schodiště. 
 
- izolace proti zemní vlhkosti a vodě 
Na vyzrálou betonovou základovou desku se provede nátěr asfaltovou penetrací a na ni, po 
vyschnutí, pokládka vlastního hydroizolačního souvrství s přeložením minimálně 0,25m. Použije 
se hydroizolační folie. 
 
- svislé konstrukce 
Obvodové zdivo je navrženo z tepelně izolačních cihelných bloků POROTHERM 44 P+D na 
tepelně izolační maltu, po celé výšce objektu bude zateplení z tepelně izolačních desek z 
pěnového polystyrenu tl. 70 mm. Vnitřní nosné konstrukce budou provedeny z cihelných bloků 
POROTHERM 25 P+D na MVC. Příčky jsou navrženy z materiálu POROTHERM 11,5. 
 
- vodorovné konstrukce 
Strop nad 1.NP a 2.NP je navržen z keramických stropních vložek MIAKO kladených na POT 
nosníky, které jsou přebetonovány betonem s kari sítí. Překlady nad otvory oken budou 
zhotoveny z typových překladů systému porotherm a z železobetonu. 
Monolitické železobetonové ztužující věnce budou provedeny ve výškových úrovních nosného 
stropu nad 1.NP a 2.NP. V 1.NP nad prostorem garáže bude snížený strop a tím i ztužující věnec. 
 
- schodiště 
Vnitřní schodiště je navrženo jako dvouramenné schodiště s šířkou jednoho ramene 1000 mm a 
zrcedlem 125 mm. V jednom rameni je 9 stupňů. Nosnou konstrukci tvoří monolitická 
železobetonová deska s nadbetonovanými stupni. Nášlapnou vrstvu schodiště bude tvořit 
dřevěný obklad stupňů a podstupnic. 
 
- střešní plášť 
Střešní plášť pultové střechy bude krytý střešní titanzinkovou krytinou RHEINZINK s přírodní 
patinou.  Krokve jsou osazené na pozednicích, které jsou kotveny do věnce a na střední vaznici, 
která je uložena na vnitřní nosné zdi. 
 



- tepelné izolace stěn, podlah a podhledů 
Stěny obvodového pláště se opatří kontaktním zateplovacím systémem z tepelně izolačních 
desek z pěnového polystyrenu tl. 70 mm 
 
- podlahy 
Podlahová vrstva v 1.NP je navržena na vrstvu tepelné izolace a 2.NP je navržena na vrstvu 
kročejové izolace, Na izolaci v 1.NP a 2.NP se položí separační vrstva, na separační vrstvu se 
provede betonová mazanina a na betonovou mazaninu se provede vlastní podlaha. Vlastní 
podlaha (nášlapná vrstva) je navržena ve dvou typech podle druhu místnosti. V prostorách pro 
hygienu a v technické místnosti se provede keramická dlažba, která se na betonovou mazaninu 
přilepí speciálním lepidlem. V ostatních prostorách v obytné části budovy se provede plovoucí 
podlaha. V garáži je navržena nášlapná vrstva z betonové mazaniny.. 
 
- výplně otvorů 
Okna jsou opatřena okeními křídly osazenými v dřevěných rámech s izolačním dvojsklem. 
Vstupní a balkónové dveře jsou osazeny dřevěnými křídly v dřevěných rámech. 
 
 
- konstrukce tesařské 
Viz. seznam Výpis tesařských výrobků 
 
- konstrukce zámečnické 
Viz. seznam Výpis záměčnických výrobků 
 
- konstrukce klempířské 
Viz. seznam Výpis klempířských výrobků 
 
- omítky vnitřní a venkovní 
Vnitřní svislé obvodové a příčkové zdivo je dokončeno vrstvou štukové vápenné omítky. 
Venkovní omítka, dokončující kontaktní zateplovací systém je z minerální  v probarvené podobě. 
 
- obklady tvrdé 
Stěny koupelny + WC v 1.NP, 2.NP a kuchyně jsou do výšky 1800 mm obloženy keramickým 
obkladem. Podlahy koupelny + WC, zádveří komory a úložného prostoru  jsou dokončeny 
keramickou dlažbou. 
 
- nátěry 
Veškeré dřevěné konstrukce jsou dokončené ochrannými nátěry proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním. Všechny kovové prvky jsou dokončeny základním a vrchním nátěrem. 
 
- malby 
Povrchy vnitřních stěn opatřených omítkami se dokončí po dvojnásobném patočokování 
vápennou vodou vnitřními nátěry. 
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TEPELNÁ TECHNIKA VÝPOČTY 

 
U = 1/R 

 
Un = požadovaná hodnota 

 
R = d/λ,  

 
Rt = Rsi+R+Rse 

OZN.   NÁZEV VRSTVY TLOUŠŤKA 

d 

         λ          R 

      ( M ) (W.m
-1

.K
-1

) (m².K.W
-1

) 

  

  

  

A1 
  
  
  
  

      CETRIS DESKA 0,01 1,2 0,01 

TEPELNÁ IZOLACE 0,16 0,039 4,10 

PAROZÁBRANA 0,003 0,034 0,09 

STROP POROTHEM 0,25 0,29 0,86 

VNITŘNÍ OMÍTKA 0,17 1,17 0,15 

    ΣR = 5,20   

Rsi =  0,1 Rt = 

Rse =  0,04 5,34 

  posudek      VYHOVÍ Un = 0,24  U= 0,19 

 
OZN.   NÁZEV VRSTVY TLOUŠŤKA 

d 

         λ          R 

      ( M ) (W.m
-1

.K
-1

) (m².K.W
-1

) 

  

  

  

  

A2 
  
  
  
  

      KERAMICKÁ DLAŽBA 0,01 1,01 0,01 

BETONOVÁ 

MAZANINA 

0,06 1,36 0,04 

TEPELNÁ IZOLACE 0,02 0,039 0,51 

HYDROIZOLACE 0,001 0,034 0,03 

STROP POROTHERM 0,21 0,24 0,88 

VNITŘNÍ OMÍTKA 0,17 1,17 0,15 

    ΣR = 1,61   

Rsi =  0,13 Rt = 

Rse =  0,13 1,87 

  posudek      VYHOVÍ Un = 0,7  U= 0,53 

 OZN.   NÁZEV VRSTVY TLOUŠŤKA 

d 

         λ          R 

      ( M ) (W.m
-1

.K
-1

) (m².K.W
-1

) 

  

  

  

  

A3 
  
  
  
  

      DŘEVĚNÉ LAMELY 0,01 0,26 0,04 

CETRIS DESKY 0,02 1,2 0,02 

TEPELNÁ IZOLACE 0,04 0,039 1,03 

HYDROIZOLACE 0,001 0,034 0,03 

STROP POROTHERM 0,21 0,24 0,88 

VNITŘNÍ OMÍTKA 0,17 1,17 0,15 

    ΣR = 2,13   

Rsi =  0,13 Rt = 

Rse =  0,13 2,39 



  posudek      VYHOVÍ Un = 0,7  U= 0,42 

OZN.   NÁZEV VRSTVY TLOUŠŤKA 

d 

         λ          R 

      ( M ) (W.m-1.K-1) (m².K.W-1) 

  
  
  
  

A4 
  
  
  
  
  

      KERAMICKÁ DLAŽBA 0,008 1,01 0,01 

BETONOVÁ 

MAZANINA 

0,07 1,36 0,05 

TEPELNÁ IZOLACE 0,07 0,039 1,79 

HYDROIZOLACE 0,003 0,034 0,09 

PROSTÝ BETON-

BETONOVÁ 

MAZANINA 

0,097 1,36 0,07 

TEPELNÁ IZOLACE 0,1 0,039 2,56 

ŠTĚRKOPÍSEK 0,1 0,065 1,54 

    ΣR = 3,55   

Rsi =  0,17 Rt = 

Rse =  0 3,72 

  posudek      VYHOVÍ Un = 0,45  U= 0,27 

 

OZN.   NÁZEV VRSTVY TLOUŠŤKA 

d 

         λ          R 

       ( M ) (W.m-1.K-1) (m².K.W-1) 

  
  
  
  

A5 
  
  
  
  
  
  

      DŘEVĚNÉ LAMELY 0,008 0,26 0,03 

 CETRIS DESKY 0,02 1,2 0,02 

 BETONOVÁ 

MAZANINA 

0,07 1,36 0,05 

 TEPELNÁ IZOLACE 0,05 0,039 1,28 

 HYDROIZOLACE 0,003 0,034 0,09 

 PROSTÝ BETON-

BETONOVÁ 

MAZANINA 

0,097 1,36 0,07 

 TEPELNÁ IZOLACE 0,1 0,039 2,56 

 ŠTĚRKOPÍSEK 0,1 0,065 1,54 

    ΣR = 5,64   

Rsi =  0,17 Rt = 

Rse =  0 5,81 

  posudek      VYHOVÍ Un = 0,45  U= 0,17 

 

OZN.   NÁZEV VRSTVY TLOUŠŤKA 

d 

         λ          R 

      ( M ) (W.m-1.K-1) (m².K.W-1) 

  
  

      

  

KERAMICKÁ DLAŽBA 0,008 1,01 0,01 

BETONOVÁ 

MAZANINA 

0,07 1,36 0,05 



  
  

A6 
  
  
  
  
  

HYDROIZOLACE 0,003 0,034 0,09 

TEPELNÁ IZOLACE 0,16 0,039 4,10 

HYDROIZOLACE 0,002 0,034 0,06 

STROP POROTHERM 0,25 0,29 0,86 

VNITŘNÍ OMÍTKA 0,15 1,17 0,13 

  ΣR = 5,30   

Rsi =  0,10 Rt = 

Rse =  0,04 5,44 

  posudek      VYHOVÍ Un = 0,24  U= 0,18 

 

OZN.   NÁZEV VRSTVY TLOUŠŤKA 

d 

         λ          R 

      ( M ) (W.m-1.K-1) (m².K.W-1) 

  
  
  
  

A7 
  
  
  

  

  

BETONOVÁ 

MAZANINA 

0,15 1,36 0,11 

HYDROIZOLACE 0,003 0,034 0,09 

PROSTÝ BETON 0,097 1,36 0,07 

TEPELNÁ IZOLACE 0,1 0,039 2,56 

ŠTĚRKOPÍSEK 0,1 0,065 1,54 

  ΣR = 4,37   

Rsi =  0,17 Rt = 

Rse =  0 4,54 

  posudek      VYHOVÍ Un = 0,45  U= 0,22 

 

OZN.   NÁZEV VRSTVY TLOUŠŤKA 

d 

         λ          R 

      ( M ) (W.m-1.K-1) (m².K.W-1) 

  
  
  

S1 
  
  
  
  

  

  

DŘEVĚNÝ OBKLAD 0,03 0,12 0,25 

VNĚJŠÍ OMÍTKA 0,02 0,99 0,02 

TEPELNÁ IZOLACE 0,07 0,039 1,79 

TVÁRNICE 

POROTHERM 

0,44 0,15 2,93 

VNITŘNÍ OMÍTKA 0,015 1,17 0,01 

  ΣR = 5,01   

Rsi =  0,13 Rt = 

Rse =  0,04 5,18 

  posudek      VYHOVÍ Un = 0,25  U= 0,19 

 

OZN.   NÁZEV VRSTVY TLOUŠŤKA          λ          R 



d 

      ( M ) (W.m-1.K-1) (m².K.W-1) 

  
  

S2 
  
  
  
  

  

  

VNĚJŠÍ OMÍTKA 0,02 0,99 0,02 

TEPELNÁ IZOLACE 0,07 0,039 1,79 

TVÁRNICE 

POROTHERM 

0,44 0,15 2,93 

VNITŘNÍ OMÍTKA 0,015 1,17 0,01 

  ΣR = 4,76   

 Rsi =  0,13 Rt = 

 Rse =  0,04 4,93 

  posudek      VYHOVÍ Un = 0,25  U= 0,20 

 

OZN.   NÁZEV VRSTVY TLOUŠŤKA 

d 

         λ          R 

      ( M ) (W.m-1.K-1) (m².K.W-1) 

  

S3 
  
  
  
  

  

  

VNITŘNÍ OMÍTKA 0,015 1,17 0,01 

TVÁRNICE 

POROTHERM 

0,24 0,35 0,69 

VNITŘNÍ OMÍTKA 0,015 1,17 0,01 

  ΣR = 0,71   

Rsi =  0,13 Rt = 

Rse =  0,13 0,97 

  posudek      VYHOVÍ Un =2,70  U= 1,03 

 

OZN.   NÁZEV VRSTVY TLOUŠŤKA 

d 

         λ          R 

      ( M ) (W.m-1.K-1) (m².K.W-1) 

  

S4 
  
  
  
  

  

  

VNITŘNÍ OMÍTKA 0,015 1,17 0,01 

TVÁRNICE 

POROTHERM 

0,115 0,26 0,44 

VNITŘNÍ OMÍTKA 0,015 1,17 0,01 

  ΣR = 0,47   

Rsi =  0,13 Rt = 

Rse =  0,13 0,73 

  posudek      VYHOVÍ Un =2,70  U= 1,37 

 

OZN.   NÁZEV VRSTVY TLOUŠŤKA 

d 

         λ          R 

      ( M ) (W.m-1.K-1) (m².K.W-1) 

  

S5 
  

  

VNITŘNÍ OMÍTKA 0,015 1,17 0,01 

TVÁRNICE 

POROTHERM 

0,44 0,15 2,93 



  
  
  
  

VNITŘNÍ OMÍTKA 0,015 1,17 0,01 

  ΣR = 2,96   

Rsi =  0,13 Rt = 

Rse =  0,13 3,22 

  posudek      VYHOVÍ Un =2,70  U= 0,31 

 

OZN.   NÁZEV VRSTVY TLOUŠŤKA 

d 

         λ          R 

      ( M ) (W.m-1.K-1) (m².K.W-1) 

  
  
  

S7 
  
  
  
  
  

  

  

DŘEVĚNÝ OBKLAD 0,03 0,12 0,25 

VNĚJŠÍ OMÍTKA 0,02 0,99 0,02 

TEPELNÁ IZOLACE 0,07 0,039 1,79 

TVÁRNICE 

POROTHERM 

0,44 0,15 2,93 

TEPELNÁ IZOLACE 0,03 0,039 0,77 

VNITŘNÍ OMÍTKA 0,015 1,17 0,01 

  ΣR = 5,78   

Rsi =  0,13 Rt = 

Rse =  0,04 5,95 

  posudek      VYHOVÍ Un = 0,25  U= 0,17 

 

 

POUZE PRO RD 

 

A1= 12,4*11,65=144,46m² 

A2=12,4*5,45=67,58m²          *2    →  →        A=551,06m² 

A3=11,65*5,45=63,49m² 

 

Celá budova – 2*S.V.+0,25 = 2*2,6+0,25=5,45m 

 

Okna: 1*2*0,5 =    1m² 

           1*1 =           3m²      => UN = 0,8 W/m²K 

           4*2,25*1=   9m² 

           2*1*2,1=  4,2m² 

           1*2*2,1=  4,2m² 

           2*1*0,5=     1m² 

 

Dveře: 3*1*2,1 =        6,3m² 

            1*1,5*2,1 =   3,15m²        => UN = 0,8 W/m²K 

            4*2,25*2,1 = 18,9m² 

 

 

HT  =   (Aj*Uj*bj) + A*∆UTEM  

      

  = (52,515*0,2*1) + (56,24*0,2*1) + (51,63*0,2*1) + (9,18*0,2*1) +  

   

 + (144,46*0, 19*0,66) + (144,46*0,53*1) + ((1+3+9+4,2+4,2+1)*0,8*1,15)) +   



   

  + ((6,3+3,15+18,9)*0,8*1,15) + (551,06*0,1) =  

              

 =   229,47 W/K 

 

Uem = HT/A = 229,47 /551,06=  0,416  W/m²K 

Uem,n,rq = 0,30 + 0,15/A/V = 0,30 + 0,15/551,06/787,307 =  0,514  W/m²K              

Uem ≤ Uem,n,rq      =>    0,416 ≤ 0,514   W/m²K        =>    VYHOVUJE 

 

Zařazení do třídy: 

A: Uem ≤ 0,3*Uem,n,rq     =>    0,416 ≤ 0,154   =>    NEVYHOVUJE 

B: 0,3*Uem,n,rq < Uem < 0,6* Uem,n,rq   =>        0,154<0,416<0,308   =>    NEVYHOVUJE 

C: 0,6* Uem,n,rq < Uem <  Uem,n,rq    =>  0,308 < 0,416 < 0,514   =>    VYHOVUJE 

 

   =>  OBJEKT PATŘÍ DO SKUPINY C. 

 
 


