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Abstrakt 
 
Bakalářská práce Rodinný dům je zpracována formou projektové dokumentace 
obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený rodinný dům 
se nachází na parcele 2132/1 v obci Úvalno. Jedná se o novostavbu částečně 
podsklepeného RD s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. 
Dům je nepravidelného půdorysu, postaven ze systému SUPER IZO od  
BS Klatovy. Je zastřešen plochou dvouplášťovou plochou a v části i plochou 
zelenou pochozí střechou. 
 
Klí čová slova 
 
Rodinný dům, stavební projekt, technická zpráva, průvodní zpráva, souhrnná technická 
zpráva, situace, půdorys, řez, pohledy, stropní konstrukce, střecha, betonový základ, 
dřevěné schodiště, detail. 
 
 
Abstract 
 
The bachelor´s thesis a Family house is compiled in a form of project documentation 
which comprises all the requisites required by current regulations. The designed  
family house is placed on the sites numbered 2132/1 in a village Úvalno. This 
is a new building partial basement with one  underground and aboveground floors. 
The house has an irregular floor plan, is built from the systém SUPER IZO from 
BS Klatovy. The house is covered with a double-flat roof and on the part 
and flat green walkway roof. 
 
 
Klí čová slova v anglickém jazyce 
 
Family house, construction project, technical report, accompanying report, totality 
Technical report, situation, groud plan, cut, views, overhead construction, roof, concrete 
Foundation, wooden stairs, detail. 
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a.)   identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma (fyzické 
osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo 
pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě 
specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel, 
 
stavba : 
novostavba rodinného domu, přípojky, zpevněné plochy a oplocení 
stavebník :  

  
zpracovatel projektové dokumentace :   
Marcela Latochová 
stručná charakteristika stavby :  
jedná se o novostavbu rodinného domu  na pozemku parc.č. 2132/1 v katastrálním území Úvalno. 
Stavba je určená k trvalému bydlení a bude obsahovat jednu bytovou jednotku. Stavba je podsklepena 
a má dvě nadzemní podlaží. Střecha je pultová se sklonem na východ, ve dvou úrovních. Rovina 
střechy na severní a jižní straně objektu má výšku hřebene 7,017m a rovina mezi nimi(nad střední 
částí objektu) má výšku hřebene 7,896m. 
 
Plocha pozemku      1214,00 m² 
Zastavěná plocha stavby     170,11 m² 
Zpevněná plocha vjezdu do garáže z dlažby v násypu  43,64 m² 
Zpevněná plocha před hl.vstupem z dlažby v násypu  19,89 m² 
Zpevněná plocha terasy z dlažby v násypu   20,19 m²  
Plocha okapového chodníčku     8,88 m² 
 
Součástí vnitřní dispozice bude v 1.NP: zádveří, pracovna, hala se schodištěm, obývací pokoj 
s jídelnou, kuchyň, technická místnost a garáž, která je předsunutá před objekt na severní straně a bude 
nad ní vytvořena pochůzí zelená střecha-terasa 
Součástí vnitřní dispozice bude ve 2.NP: ložnice, hala se schodištěm, 2 dětské pokoje, koupelna, WC, 
pracovna a již zmíněná terasa nad garáží 
Součástí vnitřní dispozice bude v 1.PP: sklad potravin, dílna, prostor schodiště, chodba, prádelna se 
sušárnou a sklad zahradního nábytku. Z prostoru 1.PP(konkrétně ze skladu zahradního nábytku) je 
umožněn východ do vnějšího prostředí(do zahrady) pomocí vnějšího schodiště 
Stavba bude vybavena vnějšími a vnitřními rozvody elektřiny, kanalizace, vody, plynu a ústředním 
(plynovým) vytápěním  
Vjezd na pozemek bude zajištěn z místní přilehlé účelové komunikace na pozemku parc.č.2832  

 
b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních 
vztazích 
 
parc.č. 2132/1 v katastrálním území Úvalno – druh pozemku – zahrada (majitel Josef Malík) 
 
Stavba se nachází v zastavěné části obce, pozemek je svažitý k jihovýchodu, na pozemku se 
nenacházejí pevné stavby, parcela je oplocená. Na severní straně je nově zřízený dřevěný laťový plot 
s ocelovými sloupky, na ostatních třech stranách je plot z ocelových kruhových sloupků s výplní 
pletivem. Vjezd na pozemek je zajištěn z místní účelové komunikace o parc.č.2832.  Stavba se nachází 
mimo ochranné pásmo dráhy, nenachází se v památkové zóně, staveniště je umístěno na pozemku 
stavebníka. 
 
c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
 
Dle České geologické služby a informací z ní vyplývající je na daném území radonový index 1=nízký 
(není potřeba zvláštních izolací proti působení radonu z podloží) 



Dále byl proveden hydrogeologický průzkum za účelem ověření možnosti zásaku jímaných dešťových 
vod s výsledkem – zásak dešťových vod na pozemku stavebníka je možný.  
 
Stavba bude napojena na veřejný vodovod, splaškovou kanalizaci (jednotnou pro splašky a dešťovou 
vodu), plynové vedení pomocí přípojky NTL a na vedení elektrické energie pomocí přípojky nízkého 
napětí. Dešťové vody budou svedeny dešťovou kanalizací na dané stavební parcele do přípojky 
splaškové kanalizace, a to v místě umístění revizní šachty na parcele (viz výkres situace stavby). 
 
d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 
 
e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, 
 
Navržená stavba je navržena tak, aby odpovídala požadavkům vyhlášky 268/2009 Sb. o technických  
požadavcích na stavby, vyhlášky 369/2001Sb.o obecných technických požadavcích zabezpečujících  
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, platným ČSN a ČSN EN –např.  
ČSN 730802:2000- Požární bezpečnost staveb- Nevýrobní objekty  a dále technologickým předpisům  
výrobců používaných stavebních hmot. 
 
f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací 
informace u staveb podle §104 odst. 1 stavebního zákona, 

 
Obec Úvalno  má schválený územní plán. Stavba je v souladu záměru se schválenou územně 
plánovací dokumentací. 
 
g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území, 

 
v dotčeném území nejsou související a podmiňující stavby 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, 

 
předpoklad zahájení stavby   duben 2014 
předpoklad ukončení stavby  srpen 2016 
 
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, a o počtu bytů v 
budovách bytových a nebytových. 

 
Orientační hodnota stavby je 8,9 mil. Kč. Rodinný dům má jednu bytovou jednotku, zastavěná plocha 
je 204,04 m². Plocha zpevněných ploch je 83,72 m² a plocha okapového chodníčku po obvodu domu 
v šířce 300mm je 8,88 m². 
Statistické údaje na ochranu životního prostředí nebyly zadávány. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracovala:  Latochová Marcela 
   Květen 2013 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 

a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; 
stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v 
památkové zóně, 
 
Staveniště se nachází v zastavěné části obce-na jejím horním (západním)konci, terén pozemku je 
sklonitý k jihovýchodu ( převýšení 5m na délku pozemku 74m), plocha pozemku o parc.č.2132/1 je 
1214m², na staveništi se nenacházejí pevné stavby. Staveniště je již oploceno- na severní straně je 
dřevěný laťový plot o výšce 1,7m s ocelovými sloupky, z ostatních tří stran je plot tvořen ocelovými 
kruhovými sloupky s výplní pletivem o výškách: na východní straně 1,72m, na jižní straně 1,55m a na 
západní straně 1,52m. Vjezd na staveniště je zajištěn z místní účelové komunikace s parc.č. 2832. 
Staveniště se nenachází v ochranném pásmu dráhy. Staveniště se nenachází v památkové zóně a je 
umístěno na pozemku stavebníka-Josefa Malíka. 
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících, 
 
Jedná se o zděnou trojpodlažní stavbu (2 nadzemní podlaží a jedno podzemní(částečné podsklepení) s 
pultovou střechou. Nosný systém tvoří zděné stěny z tvarovek systému SUPER IZO firmy BS 
Klatovy- tvárnice z mezerovitého vibrolisovaného liaporbetonu doplněné vložkou z tvrzeného 
stabilizovaného samozhášivého polystyrenu tl.100mm. Zateplení stavby z vnější strany tepelnou 
izolací ISOVER EPS 100F-tl.60mm. Strop prefamonolitický rovněž systému BS Klatovy- stropní 
trámce typové ST-P18 a základní ZST-P18, stropní vložky SV-P/16 a dobetonávky z betonu C20/25 
s výztuží B500 stejně jako věnce. Věncovky použity SIP-V/4 P3 systému BS Klatovy. Základy budou 
provedeny z betonu třídy C16/20. Střecha pultová ve dvou úrovních se sklonem 5°- na severní a jižní 
straně objektu je výška hřebene 7,017m a výška hřebene pultové střechy nad střední částí objektu je 
7,896m. Vytápění bude plynové, odvod spalin je zajištěn komínem PLEWA Classic 2 systému BS 
Klatovy. Veškeré přípojky budou provedeny nově. Jižní hranice stavebního pozemku je zároveň 
hranicí pozemku s parc.č.2132/3, který je rovněž majetkem stavebníka. 
 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch, 
 
Novostavba rodinného domu bude umístěna na pozemku parc.č. 2132/1 v katastrálním území Úvalno. 
Pozemek je určen územním plánem k zastavění, dle výpisu z katastru nemovitostí se jedna o zahradu. 
Napojení na dopravní infrastrukturu je z místní účelové komunikace s parc.č.2832. Stavba je situována 
na pozemku 2132/1  cca 4,4m od severní hranice pozemku, od sousedního pozemku s parc. č. 2132/5 
na západě  je vzdálena 4,6m (ani v jedné stavbě není v přilehlých stěnách okno obytné místnosti-jen 
jídelny, která se ale stejně nachází daleko za jižní hranou sousedního objektu na pozemku 
parc.č.2132/5) a od sousedního pozemku na východě s parc.č.2159/4  je vzdálena cca 1,19m( od 
západní hrany stavby(garáže) na tomto pozemku bude budoucí stavba vzdálena 2,54m a od západní 
stěny objektu na parc.č.262/1 bude vzdálena 6,129m). Po obvodu domu bude vytvořen okapový 
chodníček šířky 300mm ze světlého kačírku, před vjezdem do garáže bude vytvořena zpevněná plocha 
z betonové dlažby v násypu a terén bude dorovnán do roviny 365,00m.n.m. do vzdálenosti 5,0m od 
hrany terasy, pak bude vysvahován k původnímu terénu. 
  
Provozní a dispoziční řešení : 
 
1.NP obsahuje : zádveří, pracovnu, halu se schodištěm, obývací pokoj s jídelnou, kuchyň, pomocnou 
koupelnu s WC a prostorem pro úklidové pomůcky (technickou místnost) a garáž pro 2 auta,  která je 
předsunutá před objekt na sever a ve 2.NP tvoří její strop pochůzí zelenou střechu-terasu 
2.NP obsahuje : ložnici, halu se schodištěm, 2 dětské pokoje, koupelnu, WC, pracovnu a terasu (nad 
garáží) 
1.PP obsahuje: sklad potravin, dílnu, prostor schodiště, chodbu, technickou místnost,  prádelnu se 
sušárnou a sklad zahradního nábytku ze kterého je umožněn východ do vnějšího prostředí pomocí 
vnějšího schodiště 



 
Před domem jsou provedeny zpevněné plochy. Zpevněná plocha pro vjezd ke garáži navazuje na 
místní účelovou komunikaci s parc.č.2832 a bude vytvořena z již zmíněné betonové dlažby do násypu. 
Podél zpevněné plochy vedoucí ke garáži je veden přístupový chodník taky z betonové dlažby do 
násypu až ke schodům před vstupem do domu. Obě tyto zpevněné plochy jsou odděleny pásem trávy v 
šířce 0,66m. Ostatní plochy budou využity jako zahrada s travním porostem a nízkou vegetací. 
 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Vjezd na pozemek bude řešen z přilehlé ulice parc.č.2832 přes vstupní branku a vjezdovou posuvnou 
elektrickou bránu. Oplocení pozemku na severní straně bude provedeno nově- se zděnými sloupky a 
dřevěnou výplní, výška plotu bude 1,5m. 
Vjezd na pozemek se dle ČSN 736100 čl. 6.3 neposuzuje jako křižovatka, není proto nutné posuzovat 
rozhledové poměry místní komunikace. 
Zpevněná plocha vedoucí ke vstupu do domu a vjezd do garáže budou řešeny zámkovou dlažbou, tl. 
80mm u ploch určených pro pojezd vozidel a 60 mm u chodníků, a to do násypu. 
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek 
stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném územ 
 
Objekt je napojen na místní účelovou komunikaci, parkování vozidel je zajištěno ve dvojgaráži uvnitř 
objektu, případně na zpevněné ploše před garáží. Stavba se nenachází na poddolovaném území, jen na 
mírně svažitém (převýšení pozemku je cca 5,0m(délka pozemku cca 74m)) 
 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 
U objektu bude vznikat komunální odpad, který je stavebník povinen likvidovat. Za tímto účelem bude 
na pozemku stavebníka umístěna nádoba na odpad umístěná u vstupu na pozemek. 
Při stavbě vzniknou odpady, se kterými bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech 185/2001 
Sb. v platném znění a ve znění prováděcích vyhlášek. Veškerý vzniklý odpad ze stavební činnosti 
bude odvezen na místní obecní skládku.  
 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 
 
Stavba se z hlediska vyhlášky 369/2001 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících  
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, neposuzuje a nenavrhuje. 
 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace, 
 
Byla použita katastrální mapa, Česká geologická služba (informace o podloží a radonovém indexu- 
stupeň 1=nízké radonové riziko- není potřeba zvláštních opatření při návrhů hydroizolace spodní 
stavby), územní plán obce Úvalno (pozemek je veden jako plocha individuálního bydlení)   a 
prohlídka pozemku  
 
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém 
 
použitý výškový systém BPV, stavba byla osazena do terénu ve vytyčovacím výkrese a bude vytýčená 
oprávněným geodetem, který pořídí protokol o vytýčení stavby. 
 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory, 
 
rodinný dům 
přípojka vody 
přípojka plynu 
přípojka elektřiny 



přípojka kanalizace 
zpevněné plochy 
oplocení 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění 
stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
 
Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani 
uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních 
předpisech. 
 
 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F. 
 
část F zpracována ve složce C2) PŘÍLOHY 
 
 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 

 
Stavba je navržena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je stavba vystavena během výstavby a užívání 
při řádně prováděné údržbě, nemohly způsobit : 

 
a) zřícení stavby nebo její části 
stavba je navržena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je vystavena během výstavby a užívání při 
řádně prováděné údržbě, nemohly způsobit náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní 
poškození kterékoliv její části nebo přilehlé stavby 
 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 
větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformace konstrukce nebo vznik trhlin), které může narušit 
stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uživatelnost stavby nebo její části, nebo která vede ke snížení 
trvanlivosti stavby 
 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v 
důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace 
nosné konstrukce  
 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace 
nosné konstrukce  
 
3. Požární bezpečnost 

 
- posouzení požární bezpečnosti viz příloha č.2 

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 
- zdivo, z něhož bude rodinný dům vystavěn, je zatříděn do konstrukcí DP1 s požární odolností 180 
min –  REI 180 DP1.  
-na nosnou konstrukci ploché střechy a vnitřní schodiště není požadavek na požární odolnost – 
neposuzuje se 
b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 
rodinný dům tvoří jeden samostatný požární úsek, k omezení rozvoje a šíření ohně a kouře v objektu 
budou rozmístěny jen přenosné hasicí přístroje. 
c) omezení šíření požáru na sousední stavbu 



požárně nebezpečné prostory stavby zasahují na cizí pozemek a do zastavěných ploch okolních staveb- 
bude potřeba souhlas a vyjádření majitelů přilehlých pozemků a staveb. 
d) umožnění evakuace osob a zvířat  
pro evakuaci osob a zvířat je požadována nechráněná úniková cesta šířky 0,9m s šířkou dveří na 
únikové cestě 0,8m. Délka nechráněné únikové cesty se neposuzuje, navržené řešení vyhoví ( zádveří 
š.2,65m a šířka vstupních dveří 1,0m) 
 
e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
příjezdová komunikace vyhovuje podmínkám ČSN 73 08 02 o Požární bezpečnosti staveb dle čl. 
12.2.2  
 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 
Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu neohrožovala život, zdraví a zdravé životní 
podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad 
limity obsažené ve zvláštních předpisech. 
Stavba odolává škodlivému působení prostředí, např. vlivům působení zemní vlhkosti a podzemní 
vody, vlivům atmosférickým a chemickým, záření a otřesům. Denní osvětlení, větrání a vytápění 
vyhovuje. 
Stavba odolává nepříznivému působení vlivu hluku a vibrací. Stavba zajišťuje, aby hluk a vibrace 
působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručuje noční klid a je 
vyhovující pro obytné a pracovní prostředí, a to i na sousedních pozemcích a stavbách. 
 
 
5. Bezpečnost při užívání 
 
Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, 
nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k 
úrazu způsobenému pohybujícím se vozidlem. Při provádění a užívání stavby nebude ohrožena 
bezpečnost provozu na pozemní komunikaci. 
 
6. Ochrana proti hluku 
 
Stavba odolává nepříznivému působení vlivu hluku a vibrací. Stavba zajišťuje, aby hluk a vibrace 
působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručuje noční klid a je 
vyhovující pro obytné a pracovní prostředí, a to i na sousedních pozemcích a stavbách.  
Posouzení na akustiku stavby viz příloha č.1 
 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
Budova je novostavbou. Její části jsou navrženy tak, aby spotřeba energie na jejich vytápění a větrání 
byla co nejnižší. 
Tepelně technické vlastnosti budovy jsou v souladu s normovými hodnotami. Obvodové zateplené 
zdivo spadá dle součinitele prostupu tepla (viz. katalog výrobce BS Klatovy) do kategorie 
nízkoenergetického domu. 
Tepelně technické posouzení viz příloha 1 
 
 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle 
jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 
 



Energetická náročnost budovy je v souladu s normami a navržené konstrukce splňují požadované 
tepelné parametry dle ČSN ( spadá do kategorie nízkoenergetického domu) 
 
b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 
 

-  elektrická energie       8,20 GJ/rok   
 -  předpoklad potřeby tepla pro vytápění               62,20 GJ/rok  
 -  předpoklad potřeby tepla pro  ohřev TUV                         25,40 GJ/rok  
 _____________________________________________________________ 
 celková energetická spotřeby stavby                       95,80 GJ/rok 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby 

 
Stavba se z hlediska vyhlášky 369/2001 Sb. neposuzuje a nenavrhuje. 
 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, radon, agresivní spodní vody, 
seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. 
 
Stavba se nenachází v prostředí, kde by se nacházelo poddolované území, ochranná a bezpečnostní 
pásma, seismicita či agresivní spodní voda. 
Dle údajů České geologické služby se je na území stavby radonový index-1=nízký a proto není 
potřeba zvláštních opatření při návrhu hydroizolace spodní stavby či jejím založení. Jako hydroizolace 
spodní stavby bude použit modifikovaný asfaltový pás BITU-FLEX GG s nosnou vložkou ze skelné 
tkaniny. 
 
 
10. Ochrana obyvatelstva, splnění základních požadavků na situování a stavební řešení 
stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 

 
 
 
11. Inženýrské stavbu (objekty) 
 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
 
Území není odvodňováno, bude odvodněn pouze objekt rodinného domu. A to ze střechy dešťovou 
kanalizací, která se do splaškové napojuje v místě revizní šachty na pozemku. Svody dešťové vody 
jsou zakončeny v lapači střešních naplavenin. Splašková kanalizace z rodinného domu je svedena jako 
přípojka do splaškové jednotné kanalizace vedené v přilehlé pozemní komunikací parc.č.2832 
 
b) zásobování vodou 
 
Hlavní vodovodní řád vede v ulici parc.č.2832. Z něj se napojí nová vodovodní přípojka, která bude 
ukončena ve vodoměrné šachtě. Vodovodní přípojka vede přes pozemek stavebníka až k hranici 
objektu, kde bude vyústěna v technické místnosti a kde bude rovněž umístěn hlavní domovní uzávěr 
vody.  
 
c) zásobování energiemi 
 
Novostavba bude napojena na plynové středotlaké vedení v přilehlé ulici přípojkou nízkotlakového 
plynového vedení.  



Na silové vedení napětí bude novostavba napojena přípojkou silového nízkého napětí, ale ta není 
předmětem této dokumentace. Přípojku zajišťuje na základě smlouvy o zřízení odběrného místa 
společnost ČEZ Distribuce a.s. Předmětem této dokumentace je pouze domovní vedení vedoucí z 
elektroměrové skříně umístěné na hranici pozemku stavebníka a vnitřní rozvody elektro. 
 
d) řešení dopravy 
 
Po dobu výstavby bude příjezd na pozemek k rodinnému domu zajištěn po místní účelové komunikaci 
parc.č.2832,  která s pozemkem parc.č.2132/1 sousedí.   
V průběhu výstavby budou zřízeny zpevněné plochy před domem, které budou na ulici napojeny. 
Zpevněné plochy  vedoucí ke vstupu do domu a vjezd do garáže budou řešeny zámkovou betonovou 
dlažbou do násypu. Vzhledem k příznivým spádovým podmínkám na pozemku nebudou zpevněné 
plochy odvodňovány. Terén bude dorovnán do roviny do vzdálenosti 5,0m od hrany terasy na jižní 
straně a odtud pak bude vysvahován k původnímu nezměněnému terénu. 
 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
 
Pozemek s parc.č.2132/1 je na úrovni stávající místní komunikace. Terén má po celé délce 
pozemku(cca 74m) výškový rozdíl 5m. Proto bude v té části pozemku, která přiléhá k jižní straně 
domu, dorovnán terén, aby nebyl při sestupu z terasy tak velký výškový rozdíl, a to do vzdálenosti 
5,0m od hrany terasy. Dorovnání se provede zeminou získanou při provádění výkopů. Po dostavbě 
rodinného domu bude okolí stavby vhodně doplněno výsadbou zapadající do urbanistické struktury 
dané lokality (nízké keře, rostliny, max. ovocné či okrasné menší stromy). Pro stavbu je nutné 
odstranit 3 ovocné stromy, které se v současnosti nacházejí u severní hranice pozemku. 
Pozemek je oplocen. Bude zřízena provizorní dvoukřídlá brána pro zajištění příjezdu na pozemek 
stavebníka. 
Součástí stavby je i provedení nového oplocení, ale jen na severní straně pozemku. Ta bude oplocena 
zděnými sloupky výšce 1,5m, mezi kterými bude nadezdívka o výšce 0,5m. Výplň mezi sloupky bude 
tvořena dřevěnými prkny. Celková výška plotu bude 1,5m. Brána bude jednokřídlá se světlostí 3,0m, 
posuvná, svařená z ocelových uzavřených profilů s výplní z dřevěných  prken. Branka jednokřídlá 
světlosti 1,25m, svařené z ocelových uzavřených profilů s výplní z dřevěných prken. 
 
f) elektronické komunikace 
 
není předmětem řešení této projektové dokumentace, jedná se o novostavbu rodinného domu.  
 
 
 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 
a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení 
b) popis technologie výroby 
c) údaje o počtu pracovníků 
d) údaje o spotřebě energií 
e) bilance surovin, materiálů a odpadů 
f) vodní hospodářství 
g) řešení technologické dopravy 
h) ochrana životního a pracovního prostředí 
 
není předmětem řešení této projektové dokumentace, jedná se o novostavbu rodinného domu.  
 
 
 
Zpracovala: Marcela Latochová 
      Květen 2013 
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F. Dokumentace stavby (objektů)- technická zpráva 

 

Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo 

provozní soubory samostatně v členění: 

1. Pozemní (stavební) objekty 

2. Inženýrské objekty 

3. Provozní soubory stavby 

 

1. Pozemní (stavební) objekty 

1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.1. Technická zpráva  

 

a) účel objektu 

 

Novostavba rodinného domu bude umístěna na pozemku parc.č. 2132/1 v katastrálním území 

Úvalno. Pozemek je určen územním plánem dané obce k zastavění, dle výpisu katastru 

nemovitostí se jedná o zahradu. Napojení na dopravní infrastrukturu je z místní účelové 

komunikace s parc.č. 2832. 

Stavba je situována na pozemku 2132/1 cca 4,4m od severní hranice pozemku, od sousedního 

pozemku s parc.č. 2132/5 (na západě) je vzdálena 4,6m (ani v jedné z přilehlých stěn není 

okno obytné místnosti-jen jídelny v navrhovaném objektu, která se ale polohově nachází 

daleko za jižní štítovou stěnou sousedního objektu na tomto pozemku 2132/5) a od 

sousedního pozemku na východě s parc.č. 2159/4 je vzdálena cca 1,19m (od západní stěny 

garáže této sousední stavby bude navrhovaný rodinný dům vzdálen 2,54m, a od západní stěny 

obytné části sousední stavby na pozemku s parc.č. 262/1 bude vzdálen 6,129m. 

Jedná se o zděnou trojpodlažní stavbu (2 nadzemní a 1 podzemní podlaží-částečné 

podsklepení) s plochou dvouplášťovou střechou o sklonu 5°ve dvou výškových úrovních, dále 

bude nad předsazenou garáží na severu vytvořena zelená plochá pochůzí střecha. Jako krytina 

ploché dvouplášťové střechy je použit asfaltový pás BITU-FLEX TPV 5 DESIGN (nosná 

vložka z polyesteru, na povrchu břidličný posyp v přírodní barvě). Nosný systém tvoří zděné 

stěny z tvarovek systému SUPER IZO firmy BS Klatovy- tvárnice z mezerovitého 

vibrolisovaného liaporbetonu doplněné vložkou z tvrzeného stabilizovaného samozhášivého 

polystyrenu tl.100mm. Zateplení stavby z vnější strany tepelnou izolací ISOVER EPS 100F-



tl.60mm. Strop prefamonolitický rovněž systému BS Klatovy. Tento pozemek, na kterém je 

objekt navrhovaný, patří k pozemku 2132/3- majitel Josef Malík. 

 

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, 

 

1.NP obsahuje: zádveří, pracovnu, halu se schodištěm, obývací pokoj s jídelnou, kuchyň, 

pomocnou koupelnu s WC a prostorem pro úklidové pomůcky (technickou místnost) a garáž 

pro 2 auta,  která je předsunutá před objekt na sever a ve 2.NP tvoří její strop pochůzí zelenou 

střechu-terasu 

2.NP obsahuje: ložnici, halu se schodištěm, 2 dětské pokoje, koupelnu, WC, pracovnu a terasu 

(nad garáží) 

1.PP obsahuje: sklad potravin, dílnu, prostor schodiště, chodbu, technickou místnost,  

prádelnu se sušárnou a sklad zahradního nábytku, ze kterého je umožněn východ do vnějšího 

prostředí pomocí vnějšího schodiště 

 

Dešťové vody jsou ze střechy svedeny žlaby a svodovými rourami přes lapač střešních 

naplavenin do dešťové kanalizace, která se napojuje na přípojku splaškové kanalizace v místě 

revizní šachty na pozemku. Splašková kanalizace z rodinného domu je svedena jako nová 

přípojka do splaškové jednotné kanalizace vedené v přilehlé pozemní komunikací 

parc.č.2832. 

 

Po dobu výstavby bude příjezd na pozemek k rodinnému domu zajištěn po místní účelové 

komunikaci parc.č.2832,  která s pozemkem parc.č.2132/1 sousedí.   

 Vjezd na pozemek se dle ČSN 736100 čl. 6.3 neposuzuje jako křižovatka, není proto nutné 

posuzovat rozhledové poměry místní komunikace. 

 

Před domem jsou provedeny zpevněné plochy. Zpevněná plocha pro vjezd ke garáži navazuje 

na místní účelovou komunikaci s parc.č.2832 a bude vytvořena z betonové zámkové dlažby 

CSB-HISTORY STANDARD od CS BETON o tl. 80mm do násypu o tl.430mm, pro 

přístupový chodník ke vstupu bude použitý tentýž druh dlažby, ale s tl. 40mm do násypu o 

tl.350mm. Násypy budou provedeny na zhutněný terén. Obě tyto zpevněné plochy jsou 



odděleny pásem trávy v šířce 0,66m. Ostatní plochy budou využity jako zahrada s travním 

porostem a nízkou vegetací. 

Pozemek 2132/1 je v úrovni stávající komunikace na parc.č. 2832. Terén má po celé délce 

pozemku (cca 74m) výškový rozdíl 5m. Proto bude podél východní a západní stěny rodinného 

domu navýšen terén (hodnoty upraveného terénu oproti původnímu jsou zřejmé z půdorysu 

1.NP a z výkresů svislých řezů), aby nebyl při sestupu z terasy tak velký výškový rozdíl. Od 

hrany terasy do vzdálenosti 5,0m bude terén dorovnán do roviny a pak bude vysvahován pod 

úhlem 30°k původnímu terénu. Dorovnání se provede zeminou získanou při provádění 

výkopů. Po dostavbě rodinného domu bude okolí stavby vhodně doplněno výsadbou 

zapadající do urbanistické struktury dané lokality (nízké keře, tůje, rostliny, max. ovocné či 

menší okrasné stromy). Pro stavbu je nutné odstranit 3 ovocné stromy, které se v současnosti 

nacházejí u severní hranice pozemku. 

Pozemek je oplocen. Bude zřízena provizorní dvoukřídlá brána pro zajištění příjezdu na 

pozemek stavebníka. 

Součástí stavby je i provedení nového oplocení, ale jen na severní straně pozemku. Ta bude 

oplocena zděnými sloupky výšce 1,5m, mezi kterými bude nadezdívka o výšce 0,5m. Výplň 

mezi sloupky bude tvořena dřevěnými prkny. Celková výška plotu bude 1,5m. Brána bude 

jednokřídlá se světlostí 3,0m, posuvná, svařená z ocelových uzavřených profilů s výplní z 

dřevěných prken. Branka jednokřídlá světlosti 1,25m, svařené z ocelových uzavřených profilů 

s výplní z dřevěných prken. 

 

Stavba se z hlediska vyhlášky 369/2001 Sb. neposuzuje a nenavrhuje. 

 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 

oslunění, 

 

Rodinný dům bude jednogenerační s jednou bytovou jednotkou. Je řešen jako stavba určená 

k trvalému bydlení. 

 

celková podlahová plocha   314,95 m² 

zastavěná plocha     170,11 m² 

obestavěný prostor     cca 1095m³ 

 

 



 

m2 1.PP 1.NP 2.NP Celkem  

Obytné místnosti 0 50,07 56,88 106,95  

Sociální zařízení 0 10,64 12,39 23,03  

 

Užitné prostory 25,17 26,66 12,10 63,93  

Ostatní prostory 42,93 58,48 20,38 121,79  

Terasa 0 19,60 34,20 53,8  

      

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 

požadovanou životnost 

 

Základy  

 

Stavba je založena na základových pasech nesoucích obvodové zdivo (jak suterénní, tak to 

v 1.NP a 2.NP) a vnitřní nosné zdivo. Je rovněž vytvořen základ pod komínem a 

1.schodišťovým stupněm. Základy budou provedeny z betonu třídy C16/20 a oceli B500- 

železobetonové. Podkladní beton je z betonu C16/20 a je vyztužen KARI sítí 150/150/5. 

Základy jsou provedeny do nezámrzné hloubky (1200mm pod úroveň upraveného terénu). 

Provedení základů je zřejmé z projektové dokumentace (viz výkres č.4). Před betonáži je 

nutné nechat statika posoudit základovou spáru. Základová spára nesmí být rozvodnělá. 

 

Opatření proti vnikání radonu  

 

Dle údajů České geologické služby je na území stavby radonový index-1=nízký a proto není 

potřeba zvláštních opatření při návrhu hydroizolace spodní stavby či jejím založení. Jako 

hydroizolace spodní stavby bude použit modifikovaný asfaltový pás BITU-FLEX GG 

s nosnou vložkou ze skelné tkaniny v tl.0,4mm 

 

 

 



Svislé konstrukce 

 

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny obvodovými tvárnicemi SIP- N/4 P5 systému SUPER 

IZO BS Klatovy (mezerovitý vibrolisovaný liaporbeton doplněný vložkou ze stabilizovaného 

samozhášivého polystyrenu), vnitřními nosnými tvárnicemi TN 25 P5. Vnitřní nenosné 

konstrukce jsou tvořeny betonovými příčkami TP 12-B P3 systému BS Klatovy a instalační 

předstěny jsou sádrokartonové KNAUF-AQUAPANEL CEMENT BOARD INDOOR. 

Všechny zdící prvky jsou vyzdívány na vápenocementovou maltu jen v ložné spáře, a to o 

tl.10mm (malta musí mít tepelně izolační vlastnosti-např.malta LEICHT-MAUERMÖRTEL 

820 M5). Překlady nad okny systému BS Klatovy (vit projektová dokumentace), nad 

garážovými vraty z I profilů.  

 

Zateplení stavby z vnější strany tepelnou izolací ISOVER EPS 100F-tl.60mm s povrchovou 

úpravou BAUMIT DUO TOP v tl.2mm (průmyslově vyráběná jednosložková pastovitá 

tenkovrstvá omítka, určená do exteriéru). 

 

Komín Classic 2 systému BS Klatovy sestává z betonových lehčených tvárnic a glazovaných 

keramických tenkostěnných vložek opatřených kompaktní tepelnou izolací. Je univerzálním 

kompletním vícevrstvým komínovým systémem určeným pro samostatné komíny s 

přirozeným tahem pro odvod spalin spotřebičů na plynná paliva. Je vhodný pro provoz s 

rozšířeným dosahem teplot spalin do 400 °C. Vybírací dvířka jsou v úrovni 1.PP, komín je 

přístupný pro čištění ze střechy přes kominický výlez SOLARA.  

 

Vodorovné konstrukce 

 

Všechny stropy nad jednotlivými podlažími jsou prefamonolitické rovněž systému BS 

Klatovy- stropní trámce typové ST-P18 a základní ZST-P18, stropní vložky SV-P/16 a 

dobetonávky z betonu C20/25 s výztuží B500 stejně jako věnce. Věncovky použity SIP-V/4 

P3 systému BS Klatovy (vše viz výkresy stropů: výkres č.5-7). Pod pozednicemi nad poslední 

stropní konstrukcí (strop nad 2.NP) se provedou železobetonové ztužující věnce z betonu C 

20/25 a B500. Pozednice se do věnců ukotví pomocí závitové tyče Ø12mm a délky 150mm 

po 1,5m. (viz výkres č.8-střešní konstrukce) 

Na stropní konstrukci nad 1.PP se provede podlaha o celkové tl.150mm, na stropní konstrukci 

nad 1.NP se provede podlaha o celkové tl.100mm a na strop nad 2.NP  se položí parozábrana 



PE BACHL B2 v tl.0,25mm a na ni vrstva tepelné izolace ISOVER UNIROL PLUS 10- 

tl.100mm. 

 

Schodiště 

 

Vnitřní schodiště je provedeno jako dřevěné, schodnicové. Vnitřní schodnice je zakřivená 

s poloměrem 320mm v místě přechodu přímé části ramene na mezipodestu. Vnější schodnice 

je přímá, v místě schodišťového ramene je uchycena do vnitřních nosných zdí po stranách a 

v úrovni mezipodesty tvoří jen dekoraci, protože zde je mezipodesta vynášena ŽB konzolou 

vyloženou z obvodového zdiva. Vnitřní schodnice je osazena na první a poslední pevný 

stupeň schodišťového ramene, v úrovni mezipodesty je uchycena ocelovými prvky ( trny 

vyčnívající z čela ŽB konzoly). Průřez schodnic je 60x320mm. Schodnice jsou staženy 

ocelovými  svorníky M10 po 1,0m. Mezi schodnice jsou upevněny pomocí ocelových třmenů 

BV/T latě, které vynášejí stupnice schodiště. Stupnice jsou s podstupnicemi spojeny na pero a 

drážku + ozub. Spoje jsou pro jistotu zajištěny hřebíky. Tl.stupnic i podstupnic je 50mm. 

Zábradlí je tvořeno ocelovými sloupky Ø50mm, na kterých je madlo půlkulatého průřezu. 

Prostor mezi sloupky je vyplněn podélnými ocelovými profily o Ø 15mm. Zábradlí má výšku 

od horní hrany stupně 900mm. Jako materiál dřevěných prvků schodiště bude použito dubové 

dřevo tmavě hnědé barvy. 

 

Zastřešení 

 

Zastřešení navrhovaného rodinného domu je dvojího druhu. 

Plochá dvouplášťová střecha: konstrukce je tvořena pozednicemi a vaznicemi, na které jsou 

osazeny krokve osedláním (+zajištění spojů hřeby). Na krokve je provedeno bednění z OSB 

desek v tl.25mm a na něj je už položena krytina střechy z asfaltového pásu BITU-FLEX TPV 

5 DESIGN s úpravou horního povrchu břidličným posypem přírodní barvy. Sklon střešní 

roviny je 5°směrem k východu. Tato střecha je navržena ve dvou výškových úrovních: nižší 

část má výšku horní hrany krytiny +7,017m a výšku u žlabu +6,096m, vyšší část má výšku 

horní hrany krytiny +7,896m a výšku u žlabu +6,896m. Odvětrání střechy je zajištěno 

přívodními a odvodními průduchy skrz zdivo (viz výkres č.8-střešní konstrukce) 

Plochá zelená pochůzí střecha: tvoří zastřešení nad garáží na severní straně. Na stropní 

konstrukci je provedena spádová vrstva z perlitbetonu (výška v nejvyšší části 187mm, u atiky 

cca 130mm). Spád je 2% od středu střechy na východ a západ. Po obvodu atiky musí být tato 



spádová vrstva oddilatovaná vrstvou alespoň tl.30mm. Na spádové vrstvě je položena 

parozábrana ELASTEK 50 GARDEN, dále tepelná izolace STYRODUR 3035CS 

v tl.120mm, která je z horní strany chráněna hydroizolací GLASTEK 40 SPECIAL 

MINERAL. Na tuto vrstvu se položí fólie z vysokohustotního polyetylenu a 

drenážní+hydroakumulační vrstva DEKDREN T 20 GARDEN. Nakonec se souvrství doplní 

vrstvou substrátu v tl.80mm a osadí se nízké rostliny. 

  

 

Úpravy vnit řních povrchů 

 

Vnitřní omítky budou tenkovrstvé vápenné BAUMIT v tl. 6mm. Stejná omítka bude použita 

na stropy, jen v tl.10mm. Obklady jsou systému RAKO OBJKECT-COLOR ONE, a to 

v místnosti 1S5(prádelna) do výšky 1,8m, v místnosti 105(kuchyň) do výšky 1,8m stekně jako 

v místnosti 106(pomocná koupelna +WC+prostor pro úklidové pomůcky- tech.místnost). Ve 

2.NP bude obklad použit v místnosti 205(koupelna) do výšky 2,0m a v 206(WC) do výšky 

1,8m.  

 

Úpravy vnějších povrchů 

 

Obvodové zdivo je z vnější strany opatřeno penetrací, aby se na něj mohla provést stěrková 

hmota na bázi cementu pro nanesení zateplení z desek ISOVER EPS 100F v tl.60mm. Na toto 

zateplení se nanese penetrace BAUMIT UNIPRIMER, výztuž BAUMIT STARTEX a finální 

povrchová úprava BAUMIT DUO TOP. Je zvolena základní barva fasády BAUMIT 

0014(světle šedá) a barva na členité části (vystupující části, zvýraznění oken…) BAUMIT 

1132 (světle zelená). 

 

Podlahy a podlahové konstrukce 

 

Typy podlah jsou uvedeny v legendách místností a ve skladbách. Je použito keramické dlažby 

systému RAKO OBJECT-COLOR TWO, laminátové podlahy ALSAFLOOR CLIP 400V 

(bělená borovice), betonové mazaniny a textilního povlaku SHAGGY OD VOIVO. 

Na vnější zpevněné povrchy je použita zámková betonová CSB-HISTORY STANDARD od 

CS BETON. 

 



Výplně otvorů 

 

Veškeré okenní otvory jsou dřevěné (EUROOKNA) profilu IV 78 od TESKO KOLOVRAT, 

s izolačním trojsklem (součinitel prostupu tepla skla Ug=0,7 W/m²K). Materiál rámu je smrk, 

hloubka zasklívací drážky 23mm, dvoustupňové těsnění. Dveřní vnější otvory jsou rovněž 

dřevěné profilu DV 78 od TESKO KOLOVRAT s idol.trojsklem a materiálem rámu smrkem 

(součinitel prostupu tepla celých dveří Uw=0,99 W/m²K). Garážová vrata jsou sekční od 

LOMAX s sníženým kováním LHN-20. Vnitřní jednokřídlé otočné dveře jsou dřevěné, typ 

LOTOS 53 od SAPELI. Vnitřní posuvné dveře typ KASARD od JKI.cz z olše. Vnitřní dveře 

v 1.NP a 2.NP mají obložkové zárubně, dveře v 1.PP mají zárubně ocelové. Podrobné 

informace viz výpis truhlářských prvků. 

 

Izolace proti vodě 

 

Jako hydroizolace spodní stavby bude použit modifikovaný asfaltový pás BITU-FLEX GG 

s nosnou vložkou ze skelné tkaniny v tl.0,4mm po celém obvodu spodní stavby, až po 

podkladní beton nepodsklepených částí. Tato hydroizolace musí být vytažena alespoň 300mm 

nad terén. 

 

Tepelné izolace  

 

Obvodové tvárnice v sobě obsahují vrstvu ze stabilizovaného samozhášivého polystyrenu 

v tl.100mm, na tepelnou izolaci věnců bude použit stejný materiál v tl.85mm. Zateplení 

objektu bude provedeno tepelnou izolací ISOVER EPS 100F-tl.60mm. Do souvrství podlah 

bude použita tepelná izolace (zároveň i zvuková) ISOVER TDPT(=minerální izolace ze 

skelných vláken). Na strop nad 2.NP se na vrtsvu parozábrany položí tepelná izolace ISOVER 

UNIROL PLUS 10- tl.100mm. 

 

Parozábrana 

 

Parozábrana PE BACHL B2 v tl.0,25mm se klade na strop nad 2.NP pod vrstvu tepelné 

izolace. Dále bude v souvrství podlah separační použita PE fólie tl.0,2mm. 

 

 



Zvukové izolace  

Jako zvuková izolace jsou v souvrství podlah použity desky ISOVER TDPT (tl.viz skladby 

podlah) 

Klempířské konstrukce 

 

Okapy a svody budou provedeny z titanzinku, parapety okenních otvorů budou z titanzinku 

(rozměry viz výpis klempířských prvků) 

 

Bleskovod 

 

Není řešen  

 

Instalace televizní antény 

 

Není řešen 

 

Telefon  

 

Není řešen 

 

Oplocení  

 

Součástí stavby je i provedení nového oplocení, ale jen na severní straně pozemku. Ta bude 

oplocena zděnými sloupky výšce 1,5m, mezi kterými bude nadezdívka o výšce 0,5m. Výplň 

mezi sloupky bude tvořena dřevěnými prkny. Celková výška plotu bude 1,5m. Brána bude 

jednokřídlá se světlostí 3,0m, posuvná, svařená z ocelových uzavřených profilů s výplní z 

dřevěných prken. Branka jednokřídlá světlosti 1,25m, svařené z ocelových uzavřených profilů 

s výplní z dřevěných prken. 

 

 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 

Tepelně technické vlastnosti jsou v souladu s ČSN 73 0540-2:2002/Z1:2005, která stanovuje 

minimální požadavky na teplené ztráty, bilanci a kondenzaci vodních par, nutnou infiltraci 



vzduchu apod. Průkaz energetické náročnosti budovy tvoří samostatnou část projektové 

dokumentace (příloha č.1-Tepelně technické posouzení objektu) 

 

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického průzkumu, 

 

Stavba je založena na základových pasech nesoucích obvodové zdivo (jak suterénní, tak to 

v 1.NP a 2.NP) a vnitřní nosné zdivo. Je rovněž vytvořen základ pod komínem a 

1.schodišťovým stupněm. Základy budou provedeny z betonu třídy C16/20 a oceli B500- 

železobetonové. Podkladní beton je z betonu C16/20 a je vyztužen KARI sítí 150/150/5. 

Základy jsou provedeny do nezámrzné hloubky (1200mm pod úroveň upraveného terénu). 

Provedení základů je zřejmé z projektové dokumentace (viz výkres č.4). 

 

Před provedením základových konstrukcí je nutné provést ležatou kanalizaci a prostupy pro 

vedení inženýrských sítí.  

 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 

 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich 

uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity 

obsažené ve zvláštních předpisech. 

 

h) dopravní řešení 

 

Přístup na pozemek k rodinnému domu je zajištěn po místní účelové komunikaci parc.č.2832,  

která s pozemkem parc.č.2132/1 sousedí. Vjezd na pozemek se dle ČSN 73 6100 čl. 6.3 

neposuzuje jako křižovatka, není proto nutné posuzovat rozhledové poměry místní 

komunikace. 

 

Před domem jsou provedeny zpevněné plochy. Zpevněná plocha pro vjezd ke garáži navazuje 

na místní účelovou komunikaci s parc.č.2832 a bude vytvořena z betonové zámkové dlažby 

CSB-HISTORY STANDARD od CS BETON o tl. 80mm do násypu o tl.430mm, pro 

přístupový chodník ke vstupu bude použitý tentýž druh dlažby, ale s tl. 40mm do násypu o 

tl.350mm. Násypy budou provedeny na zhutněný terén. 



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

 

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu neohrožovala život, zdraví a zdravé 

životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní 

prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. 

Stavba odolává škodlivému působení prostředí, např. vlivům působení zemní vlhkosti a 

podzemní vody, vlivům atmosférickým a chemickým, záření a otřesům. 

Denní osvětlení, větrání a vytápění vyhovuje. 

Stavba odolává nepříznivému působení vlivu hluku a vibrací. Stavba zajišťuje, aby hluk a 

vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručuje 

noční klid a je vyhovující pro obytné a pracovní prostředí, a to i na sousedních pozemcích a 

stavbách. 

Dle údajů České geologické služby je na území stavby radonový index-1=nízký a proto není 

potřeba zvláštních opatření při návrhu hydroizolace spodní stavby či jejím založení. Jako 

hydroizolace spodní stavby bude použit modifikovaný asfaltový pás BITU-FLEX GG 

s nosnou vložkou ze skelné tkaniny v tl.0,4mm 

 

 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Navržená stavba je navržena tak, aby odpovídala požadavkům vyhlášky 268/2009 Sb.,    vyhl. 

501/2006 Sb.( odstupové vzdálenosti viz technická zpráva požární ochrany a situace 

odstupových vzdáleností- odstupy zasahují do sousedních pozemků- bude vyžadován souhlas 

a vyjádření majitelů dotčených pozemků a objektů ), vyhl. 369/2001 Sb. (RD se podle této 

vyhlášky neposuzuje), zákona 258/2000 Sb. a vyhl. č. 148/2006 v pl. znění a platným ČSN a 

ČSN EN a technologickým předpisům výrobců požívaných stavebních hmot. 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Latochová Marcela 

   Květen 2013 

 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

  
  
  
  
  

  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 

 
 
 
 
 
  

 RODINNÝ DŮM- TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ   
OBJEKTU  

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   MARCELA LATOCHOVÁ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MIROSLAV SPÁČIL, CSc. 
SUPERVISOR 
 
 
BRNO 2013           
 



1) VÝPOČET SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA JEDNOTLIVÝCH 
KONSTRUKCÍ  

 

 
U=0,400 W/m²K < Un=0,45(0,30) W/m²K -> VYHOVUJE NA POŽADOVANOU 
HODNOTU, ALE NE NA DOPORUČENOU 
 

 
 

U=0,339 W/m²K < Un=0,45(0,30) W/m²K -> VYHOVUJE NA POŽADOVANOU 
HODNOTU, ALE NE NA DOPORUČENOU  

 
 
 

d λ R Rsi Rse U
m W/mK m²K/W m²K/W m²K/W W/m²K

1) 0,007 1,01 0,007
2) 0,010 - -
3) 0,0002 0,35 0,001
4) 0,010 1,02 0,010
5) - - -
6) 0,050 1,05 0,048
7) 0,0002 0,35 0,001
8) 0,070 0,033 2,121
9) 0,004 0,21 0,019
10) 0,150 1,22 0,123

ƩR= 2,329 Rt= 2,499

a) S1A-KERAMICKÁ DLAŽBA
A) PODLAHA NAD TERÉNEM; Un=0,85(0,60) W/m²K

KERAM.DLAŽBA RAKO OBJECT-COLOR TWO

LEPIDLO SAKRET FK-TYP C1T

POJISTNÁ HI=PE FOLIE

SAMONIVEL.VYROVN.HMOTA SAKRET-BAM

ZÁKLADOVÝ NÁT ĚR UG-SAKRET

BETON.MAZANINA C12/15

SEPARAČNÍ PE FOLIE

TI+ZI ISOVER TDPT-MINERÁL.IZOL.ZE SKEL.VLÁKEN

HI Z MODIFIK.ASFALTU BITU- FLEX GG

PODKLADNÍ BETON C16/20+KARI SÍŤ

MATERIÁL-NÁZEV

0,17 0 0,400

d λ R Rsi Rse U

m W/mK m²K/W m²K/W m²K/W W/m²K

1) 0,008 0,18 0,044
2) 0,003 0,028 0,107
3) 0,010 1,02 0,010
4) - - -
5) 0,050 1,05 0,048
6) 0,0002 0,35 0,001
7) 0,080 0,033 2,424
8) 0,004 0,21 0,019
9) 0,150 1,22 0,123

ƩR= 2,776 Rt= 2,946

PODLOŽKA IZO-FLOOR XPS PLUS

b) S1B-LAMINÁTOVÁ PODLAHA

MATERIÁL-NÁZEV

LAMINÁT-B ĚL.BOROVICE ALSAFLOOR CLIP 400

SAMONIVEL.VYROVN.HMOTA SAKRET-BAM

ZÁKLADOVÝ NÁT ĚR UG-SAKRET

BETON.MAZANINA C12/15

SEPARAČNÍ PE FOLIE

TI+ZI ISOVER TDPT-MINERÁL.IZOL.ZE SKEL.VLÁKEN

0,17 0 0,339

HI Z MODIFIK.ASFALTU BITU- FLEX GG

PODKLADNÍ BETON C16/20+KARI SÍŤ



 
U=0,398 W/m²K < Un=0,45(0,30) W/m²K-> VYHOVUJE NA POŽADOVANOU 
HODNOTU, ALE NE NA DOPORUČENOU 

 
 
U=0,328 W/m²K < Un=0,60(0,40) W/m²K -> VYHOVUJE 

 
 

U=0,286 W/m²K < Un=0,60(0,40) W/m²K -> VYHOVUJE 

d λ R Rsi Rse U

m W/mK m²K/W m²K/W m²K/W W/m²K

1) 0,080 1,05 0,076
2) 0,0002 0,35 0,001
3) 0,070 0,033 2,121
4) 0,004 0,21 0,019
5) 0,150 1,22 0,123

ƩR= 2,340 Rt= 2,510

c) S1C-BETONOVÁ MAZANINA

MATERIÁL-NÁZEV

BETON.MAZANINA C12/15

SEPARAČNÍ PE FOLIE

TI+ZI ISOVER TDPT-MINERÁL.IZOL.ZE SKEL.VLÁKEN

HI Z MODIFIK.ASFALTU BITU- FLEX GG

PODKLADNÍ BETON C16/20+KARI SÍŤ

0,17 0 0,398

d λ R Rsi Rse U
m W/mK m²K/W m²K/W m²K/W W/m²K

1) 0,007 1,01 0,007
2) 0,010 - -
3) 0,0002 0,35 0,001
4) 0,010 1,02 0,010
5) - - -
6) 0,050 1,05 0,048
7) 0,0002 0,35 0,001
8) 0,070 0,033 2,121
9) 0,040 1,22 0,033
10) 0,160 - 0,540
11) 0,010 0,47 0,021

ƩR= 2,781 Rt= 3,051

a) S2A-KERAMICKÁ DLAŽBA

MATERIÁL-NÁZEV

0,17 0,1 0,328

LEPIDLO SAKRET FK-TYP C1T

POJISTNÁ HI=PE FOLIE

SAMONIVEL.VYROVN.HMOTA SAKRET-BAM

ZÁKLADOVÝ NÁT ĚR UG-SAKRET

BETON.MAZANINA C12/15

SEPARAČNÍ PE FOLIE

TI+ZI ISOVER TDPT-MINERÁL.IZOL.ZE SKEL.VLÁKEN

NADBETONÁVKA STROPU C20/25

TENKOVRST.VÁPENNÁ OMÍTKA STROPU BAUMIT

B) PODLAHA NAD NEVYTÁP ĚNÝM  PROSTOREM; Un=0,60(0,40) W/m²K

STROPNÍ PRVKY(VLOŽKY A TRÁMCE)

KERAM.DLAŽBA RAKO OBJECT-COLOR TWO

d λ R Rsi Rse U
m W/mK m²K/W m²K/W m²K/W W/m²K

1) 0,008 0,18 0,044
2) 0,003 0,028 0,107
3) 0,010 1,02 0,010
4) - - -
5) 0,050 1,05 0,048
6) 0,0002 0,35 0,001
7) 0,080 0,033 2,424
8) 0,040 1,22 0,033
9) 0,160 - 0,540
10) 0,010 0,47 0,021

ƩR= 3,228 Rt= 3,498

0,286

PODLOŽKA IZO-FLOOR XPS PLUS

SAMONIVEL.VYROVN.HMOTA SAKRET-BAM

ZÁKLADOVÝ NÁT ĚR UG-SAKRET

BETON.MAZANINA C12/15

SEPARAČNÍ PE FOLIE

TI+ZI ISOVER TDPT-MINERÁL.IZOL.ZE SKEL.VLÁKEN

STROPNÍ PRVKY(VLOŽKY A TRÁMCE)

TENKOVRST.VÁPENNÁ OMÍTKA STROPU BAUMIT

NADBETONÁVKA STROPU C20/25

0,1

b) S2B-LAMINÁTOVÁ PODLAHA

MATERIÁL-NÁZEV

LAMINÁT-B ĚL.BOROVICE ALSAFLOOR CLIP 400

0,17



 
U=0,569 W/m²K < Un=0,75(0,50) W/m²K -> VYHOVUJE NA POŽADOVANOU 
HODNOTU, ALE NE NA DOPORUČENOU 

 
U=0,487 W/m²K < Un=0,75(0,50) W/m²K -> VYHOVUJE 

 
U=0,336 W/m²K < Un=0,75(0,50) W/m²K -> VYHOVUJE 

d λ R Rsi Rse U
m W/mK m²K/W m²K/W m²K/W W/m²K

1) 0,007 1,01 0,007
2) 0,010 - -
3) 0,0002 0,35 0,001
4) 0,010 1,02 0,010
5) - - -
6) 0,050 1,05 0,048
7) 0,0002 0,35 0,001
8) 0,025 0,033 0,758
9) 0,040 1,22 0,033
10) 0,160 - 0,540
11) 0,010 0,47 0,021

ƩR= 1,417 Rt= 1,757

STROPNÍ PRVKY(VLOŽKY A TRÁMCE)

C) PODLAHA NAD TEMPEROVANÝM (VYTÁP ĚNÝM) PROSTOREM

MATERIÁL-NÁZEV

KERAM.DLAŽBA RAKO OBJECT-COLOR TWO

0,17 0,17 0,569

LEPIDLO SAKRET FK-TYP C1T

POJISTNÁ HI=PE FOLIE

SAMONIVEL.VYROVN.HMOTA SAKRET-BAM

ZÁKLADOVÝ NÁT ĚR UG-SAKRET

BETON.MAZANINA C12/15

SEPARAČNÍ PE FOLIE

TI+ZI ISOVER TDPT-MINERÁL.IZOL.ZE SKEL.VLÁKEN

NADBETONÁVKA STROPU C20/25

TENKOVRST.VÁPENNÁ OMÍTKA STROPU BAUMIT

a) S3A-KERAMICKÁ DLAŽBA

d λ R Rsi Rse U
m W/mK m²K/W m²K/W m²K/W W/m²K

1) 0,008 0,18 0,044
2) 0,003 0,028 0,107
3) 0,010 1,02 0,010
4) - - -
5) 0,050 1,05 0,048
6) 0,0002 0,35 0,001
7) 0,030 0,033 0,909
8) 0,040 1,22 0,033
9) 0,160 - 0,540
10) 0,010 0,47 0,021

ƩR= 1,713 Rt= 2,053

STROPNÍ PRVKY(VLOŽKY A TRÁMCE)

b) S3B-LAMINÁTOVÁ PODLAHA

MATERIÁL-NÁZEV

LAMINÁT-B ĚL.BOROVICE ALSAFLOOR CLIP 400

0,17 0,17 0,487

PODLOŽKA IZO-FLOOR XPS PLUS

SAMONIVEL.VYROVN.HMOTA SAKRET-BAM

ZÁKLADOVÝ NÁT ĚR UG-SAKRET

BETON.MAZANINA C12/15

SEPARAČNÍ PE FOLIE

TI+ZI ISOVER TDPT-MINERÁL.IZOL.ZE SKEL.VLÁKEN

NADBETONÁVKA STROPU C20/25

TENKOVRST.VÁPENNÁ OMÍTKA STROPU BAUMIT

d λ R Rsi Rse U

m W/mK m²K/W m²K/W m²K/W W/m²K

1) 0,050 0,065 0,769
2) 0,010 1,02 0,010
4) - - -
5) 0,050 1,05 0,048
6) 0,0002 0,35 0,001
7) 0,040 0,033 1,212
8) 0,040 1,22 0,033
9) 0,160 - 0,540
10) 0,010 0,47 0,021

ƩR= 2,633 Rt= 2,973

c) S3D-TEXTILNÍ POVLAK

MATERIÁL-NÁZEV

TEXTIL.POVLAK SHAGGY-OD VOIVO

0,17 0,17 0,336

SAMONIVEL.VYROVN.HMOTA SAKRET-BAM

ZÁKLADOVÝ NÁT ĚR UG-SAKRET

BETON.MAZANINA C12/15

SEPARAČNÍ PE FOLIE

TI+ZI ISOVER TDPT-MINERÁL.IZOL.ZE SKEL.VLÁKEN

NADBETONÁVKA STROPU C20/25

STROPNÍ PRVKY(VLOŽKY A TRÁMCE)

TENKOVRST.VÁPENNÁ OMÍTKA STROPU BAUMIT



 
U=0,373 W/m²K < Un=0,45(0,30) W/m²K -> VYHOVUJE NA POŽADOVANOU 
HODNOTU, ALE NE NA DOPORUČENOU 

 

 
U=0,195 W/m²K < Un=0,30(0,25) W/m²K -> VYHOVUJE 

 
U=0,275 W/m²K < Un=0,30(0,25) W/m²K -> VYHOVUJE NA POŽADOVANOU 
HODNOTU, ALE NE NA DOPORUČENOU 
 
 
 
 

 

 
U=0,277W/m²K < Un=0,85(0,60) W/m²K -> VYHOVUJE 

d λ R Rsi Rse U
m W/mK m²K/W m²K/W m²K/W W/m²K

1) 0,080 1,05 0,076
2) 0,0002 0,35 0,001
3) 0,070 0,033 2,121
4) 0,004 0,21 0,019
5) 0,150 1,22 0,123

ƩR= 2,340 Rt= 2,680

D) PODLAHA NAD TERÉNEM (GARÁŽ); Un=0,45(0,30) W/m²K
a) S1C-BETONOVÁ MAZANINA

MATERIÁL-NÁZEV

BETON.MAZANINA C12/15

0,17 0,17 0,373
SEPARAČNÍ PE FOLIE

TI+ZI ISOVER TDPT-MINERÁL.IZOL.ZE SKEL.VLÁKEN

HI Z MODIFIK.ASFALTU BITU- FLEX GG

PODKLADNÍ BETON C16/20+KARI SÍŤ

d λ R Rsi Rse U

m W/mK m²K/W m²K/W m²K/W W/m²K

1) 0,006 0,47 0,013
2) 0,3000 0,087 3,448
3) 0,003  -  -
4) 0,010 0,22 0,045
5) 0,060 0,037 1,622
6) 0,003  -  -
7)  -  -  -
8) 0,002 0,7 0,003

ƩR= 5,131 Rt= 5,131

MATERIÁL-NÁZEV

E) OBVODOVÁ STĚNA NA STYKU SE VZDUCHEM; Un=0,30(0,25) W/m²K

VNITŘNÍ TENKOVRST.VÁPEN.OMÍTKA BAUMIT

0,13 0,04 0,195

ZDIVO SIP-N/4 P5- BS KLATOVY(SUPER IZO)

PENETRACE PODKLADU- WEBER PODKLAD A

STĚRKOVÁ HMOTA NA BÁZI C-WEBER TMEL 700

ISOVER EPS 100F

PENETRACE BAUMIT UNIPRIMER

VÝZTUŽ BAUMIT STARTEX

POVRCH.ÚPRAVA BAUMIT DUO TOP

d λ R Rsi Rse U

m W/mK m²K/W m²K/W m²K/W W/m²K

1) 0,006 0,47 0,013
2) 0,3000 0,087 3,448
6) 0,003  -  -
7)  -  -  -
8) 0,002 0,7 0,003

ƩR= 3,464 Rt= 3,634

MATERIÁL-NÁZEV

VNITŘNÍ TENKOVRST.VÁPEN.OMÍTKA BAUMIT

ZDIVO SIP-N/4 P5- BS KLATOVY(SUPER IZO)

PENETRACE BAUMIT UNIPRIMER

VÝZTUŽ BAUMIT STARTEX

POVRCH.ÚPRAVA BAUMIT DUO TOP

0,2750,040,13

E2) OBVODOVÁ STĚNA GARÁŽE NA STYKU SE VZDUCHEM; Un=0,30(0,25) W/m²K

d λ R Rsi Rse U
m W/mK m²K/W m²K/W m²K/W W/m²K

1) 0,006 0,47 0,013
2) 0,3000 0,087 3,448
3) 0,004 0,21 0,019
4) 0,120  -  -

ƩR= 3,480 Rt= 3,610

MATERIÁL-NÁZEV

PŘIZDÍVKA Z LIAPOR.CIHEL CM-L(BS KLATOVY)

F) OBVODOVÁ STĚNA NA STYKU SE ZEMINOU; Un=0,85(0,6) W/m²K

0,13 0 0,277

VNITŘNÍ TENKOVRST.VÁPEN.OMÍTKA BAUMIT

ZDIVO SIP-N/4 P5- BS KLATOVY(SUPER IZO)

HI Z MODIFIK.ASFALTU BITU- FLEX GG



 
U=3,846 W/m²K > Un=2,7(1,8) W/m²K -> NEVYHOVUJE 

 

 
U=3,502 W/m²K > Un=2,7(1,8) W/m²K -> NEVYHOVUJE 

 
 

U=0,218 W/m²K < Un=0,24(0,16) W/m²K -> VYHOVUJE NA POŽADOVANOU 
HODNOTU, ALE NE NA DOPORUČENOU. PODROBNĚJŠÍ VÝPOČET SE 
ZAHRNUTÍM TEPELNÝCH  MOST Ů BUDE UVEDEN NÍŽE 

 
U=0,185 W/m²K < Un=0,24(0,16) W/m²K -> VYHOVUJE NA POŽADOVANOU 
HODNOTU, ALE NE NA DOPORUČENOU. 

d λ R Rsi Rse U
m W/mK m²K/W m²K/W m²K/W W/m²K

1) 0,006 0,47 0,013
2) 0,250  - 0,790
3) 0,006 0,47 0,013

ƩR= 0,816 Rt= 0,260

0,13 3,8462

MATERIÁL-NÁZEV

VNITŘNÍ TENKOVRST.VÁPEN.OMÍTKA BAUMIT

ZDIVO TN 25 P5-BS KLATOVY

VNITŘNÍ TENKOVRST.VÁPEN.OMÍTKA BAUMIT

0,13

G) VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA; Un=2,7(1,8) W/m²K

d λ R Rsi Rse U
m W/mK m²K/W m²K/W m²K/W W/m²K

1) 0,006 0,47 0,013
2) 0,120  -  -
3) 0,006 0,47 0,013

ƩR= 0,026 Rt= 0,286

H) VNIT ŘNÍ NENOSNÁ STĚNA;  Un=2,7(1,8) W/m²K

MATERIÁL-NÁZEV

VNITŘNÍ TENKOVRST.VÁPEN.OMÍTKA BAUMIT

0,13 0,13 3,5022ZDIVO TP12-B P3- BS KLATOVY

VNITŘNÍ TENKOVRST.VÁPEN.OMÍTKA BAUMIT

d λ R Rsi Rse U
m W/mK m²K/W m²K/W m²K/W W/m²K

1) 0,010 0,47 0,021
2) 0,160 - 0,540
3) 0,040 1,22 0,033
4) 0,00025 - -
5) 0,100 0,036 2,778
6) - - -
7) 0,160 0,18 0,889
8) 0,025 0,13 0,192

9) 0,0052 - -
ƩR= 4,453 Rt= 4,593

NADBETONÁVKA STROPU C20/25

MATERIÁL-NÁZEV

TENKOVRST.VÁPENNÁ OMÍTKA STROPU BAUMIT

STROPNÍ PRVKY(VLOŽKY A TRÁMCE)

CH) KONSTRUKCE PLOCHÉ DVOUPLÁŠ ŤOVÉ STŘECHY(S4+S5); Un=0,24(0,16) W/m²K

PAROZÁBRANA PE BACHL B2

TI ISOVER UNIROL PLUS 10
VZDUCHOVÁ VRSTVA

KROKVE

BEDNĚNÍ OSB 3/N-4PD

ASFALT.PÁS BITU-FLEX TPV 5 DESIGN

0,2180,040,1

d λ R Rsi Rse U
m W/mK m²K/W m²K/W m²K/W W/m²K

1) 0,010 0,47 0,021
2) 0,160 - 0,540
3) 0,040 1,22 0,033
4) 0,13 0,085 1,529
5) 0,0052 - -
6) 0,12 0,038 3,158
7) 0,004 - -
8) 0,02 - -
9) - - -

10) 0,08 - -
ƩR= 5,260 Rt= 5,400

FILTRAČ.VRSTVA FILTEK 300g/m²

SUBSTRÁT

0,1 0,04 0,185

MATERIÁL-NÁZEV

TENKOVRST.VÁPENNÁ OMÍTKA STROPU BAUMIT

STROPNÍ PRVKY(VLOŽKY A TRÁMCE)

NADBETONÁVKA STROPU C20/25

SPÁD VYTVOŘENÝ PERLITBETONEM

PAROZÁBRANA ELASTEK 50 GARDEN-DEKTRADE

TI STYRODUR 3035 CS

HI GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

DRENÁŽ DEKDREN T20 GARDEN(HDPE)

I) KONSTRUKCE ZELENÉ ST ŘECHY (S6); Un=0,24(0,16) W/M²k



2) VÝPOČET NEJNIŽŠÍ VNIT ŘNÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY θsi,min 
- Návrhová vnitřní teplota θi= 20°C 
- Teplota vnitřního vzduchu θ ai= θi+∆ θ ai= 20+0,6=20,6 °C; Pro 1.PP = 10+0,6=10,6°C 
- Relativní vlhkost vnitřního vzduchu  φ=50% 
- Venkovní výpočtová teplota dle oblasti (pro Opavu) θe= -15 °C 
- Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně Rsi=0,25m²K/W 
- Teplota v 1.PP(za částí oddělenou dveřmi u schodiště)= 10°C 
- Teplota nad podlahou v 1.PP= 5°C 

 
 
 
 
 

3) VÝPOČET TEPLOTNÍHO FAKTORU VNIT ŘNÍHO POVRCHU frsi 
 

 
 
 
 
 

θai  θe Rsi Rse R U θsi,min=θai-U*Rsi*(θai-θe)

(°C) (°C) m²K/W m²K/W m²K/W W/m²K (°C)
10,6 5 0,25 0,00 2,329 0,388 10,057
10,6 5 0,25 0,00 2,776 0,330 10,137

10,6 5 0,25 0,00 2,340 0,386 10,059
20,6 10 0,25 0,10 2,781 0,319 19,754
20,6 10 0,25 0,10 3,228 0,279 19,859
20,6 20 0,25 0,17 1,417 0,544 20,518
20,6 20 0,25 0,17 1,713 0,469 20,530
20,6 20 0,25 0,17 2,633 0,328 20,551
5,0 5 0,25 0,17 2,340 0,362 5,000
20,6 -15 0,25 0,04 5,131 0,184 18,958
10,6 -15 0,25 0,04 3,464 0,266 8,895
10,6 -15 0,25 0,00 3,480 0,268 8,884
20,6 20 0,25 0,13 0,816 0,836 20,475
20,6 20 0,25 0,13 0,026 2,463 20,231

10,6 -15 0,25 0,04 4,453 0,211 9,251
10,6 -15 0,25 0,04 5,260 0,180 9,447

CH)
I)

E2)

KCE       (DLE 
B. 1) )

Aa) SIA
Ab) S1B
Ac) S1C
Ba) S1A
Bb) S1B
Ca) S3A
Cb) S3B
Cc) S3D
Da) S1C
E)

F)
G)
H)

θai  θe θsi,min frsi=(θsi,min-θe)/(θai-θe) frs,n POSOUZENÍ
(°C) (°C) (°C) (-) (-)
10,6 5 10,057 0,903 0,749 VYHOVUJE
10,6 5 10,137 0,917 0,749 VYHOVUJE
10,6 5 10,059 0,903 0,749 VYHOVUJE
20,6 10 19,754 0,920 0,749 VYHOVUJE
20,6 10 19,859 0,930 0,749 VYHOVUJE
20,6 20 20,518 0,863 0,749 VYHOVUJE
20,6 20 20,530 0,883 0,749 VYHOVUJE
20,6 20 20,551 0,918 0,749 VYHOVUJE
5,0 5 5,000 0,000 0,749 NEVYHOVUJE

20,6 -15 18,958 0,954 0,749 VYHOVUJE
10,6 -15 8,895 0,933 0,749 VYHOVUJE
10,6 -15 8,884 0,933 0,749 VYHOVUJE
20,6 20 20,475 0,792 0,749 VYHOVUJE
20,6 20 20,231 0,385 0,749 NEVYHOVUJE
10,6 -15 9,251 0,947 0,749 VYHOVUJE
10,6 -15 9,447 0,955 0,749 VYHOVUJE

E2)

KCE       (DLE 
B. 1) )

Aa) SIA
Ab) S1B
Ac) S1C
Ba) S1A
Bb) S1B
Ca) S3A
Cb) S3B
Cc) S3D
Da) S1C
E)

F)
G)
H)
CH)
I)



4) VÝPOČET NEJNIŽŠÍ VNIT ŘNÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY V KOUTECH A 
TEPLOTNÍHO FAKTORU VNIT ŘNÍHO POVRCHU V KOUTECH  
Θsi,min A frsi,k 

 
 

 
 

5) VÝPOČET PRŮMĚRNÉHO SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA Uem 
 

 
 
Ht,n=∑Ai*bi*Ui + A* ∆Utbm = 157,733+924,66*0,1=250,199 W/K 
Uem=Ht,n/A= 250,199/924,66=0,271 W/m²K 
 
Uem � Uem,n,20 (referenční budova) 
Uem,n,rc= 0,75* Uem,n,20 
 
Uem,n,20=0,02+((∑Un,i*Ai*bi)/ ∑Ai)=0,02+(0,85*36,33*0,49)+(0,85*57,13*0,49)+(
0,85*15,58*0,49)+(0,60*45,69*0,66)+(0,60*24,27*0,66)+(0,45*34,2*0)+(0,30*348,5
5*1,15)+(0,30*76,96*0)+(0,85*95,42*0,43)+(0,24*156,33*1)+(0,24*34,2*0)/ 
924,66) = 0,307 W/m²K 
Uem,n.rc=0,75*0,307=0,230 W/m²K 
 
Uem=0,271 W/m²K < Uem,n,20 = 0,307 W/m²K -> VYHOVUJE 

Ue Ui Rsi,k ξrsi,k frsi=1-ξrsi,k
W/m²K m²K/W m²K/W (-) (-)
0,275 0,25 0,166 0,834

0,218 0,25 0,141 0,859

0,275 0,25 0,166 0,834
0,195 3,846 0,25 0,029 0,971
0,195 3,502 0,25 0,030 0,970

ξrsi,k=0,6*(Ue*Rsi,k)^0,79 * (Ue/Ui)^0,21…PRO KOUT MEZI VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ KONSTRUKCÍ(E+G, E+H)

E2+I
E+G
E+H

6,362
19,550
19,529

ξrsi,k=1,05*(U*Rsi,k)̂ 0,69 … PRO KOUT MEZI VNĚJŠÍMI KONSTRUKCEMI(E+E2, E+CH, E2+I)

U KOUTU MEZI VNĚJŠÍMI KCEMI BERU TEN VĚTŠÍ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA KCE

KCE       (DLE 
B. 1) )

θsi,min=θai-ξrsi,k*(θai-θe)

(°C)
E+E2
E+CH

14,707
6,990

U Ai bi Ui*Ai*bi
W/m²K m² (-) W/K
0,400 36,33 0,49 7,124
0,339 57,13 0,49 9,490
0,398 15,58 0,49 3,038
0,328 45,69 0,66 9,891
0,286 24,27 0,66 4,581
0,373 34,2 0 0,000
0,195 348,55 1,15 78,162
0,275 76,96 0 0,000
0,277 95,42 0,43 11,365

CH) 0,218 156,33 1 34,080
0,185 34,2 0 0,000

∑ 924,66 ∑ 157,733

KCE       (DLE 
B. 1) )

Aa) SIA
Ab) S1B
Ac) S1C
Ba) S2A
Bb) S2B

E)

I)

Da) S1C

E2)
F2)



Uem=0,271 W/m²K < Uem,n,rc = 0,230 W/m²K -> NEVYHOVUJE NA 
DOPORUČENOU HODNOTU 
 
Zatřídění objektu do klasifikačních třid energetické náročnosti budov: 
Uem,N,rg…dle A/V: A=924,66m² (viz bod 5)) 
    V=1095m³   

� 924,66/1095=0,844 …. 0,8=0,49 
0,844=x 
0,9=0,47 -> (0,9-0,8)/(0,9- 

0,844)=(0,47-0,49)/(0,47-x)…. 1,786*(0,47-x)=-0,02…x=0,481= Uem,N,rg 
CI=Uem/Uem,N,rg= 0,271/0,481=0,563 
 
A- Velmi úsporná:   Uem ≤ 0,3. Uem,N,rg… 0,3*0,481=0,144 W/m²K 
B-Úsporná: Uem ≤ 0,6.Uem,N,rg…0,6*0,481=0,289 W/m²K 
C- Vyhovující :  Uem ≤ Uem,N,rg…0,481 W/m²K 
D- Nevyhovující:  Uem ≤ 0,5.(2.Uem,N,rg+0,6)…0,781 W/m²K 
E- Nehospodárná:  Uem ≤ Uem,N,rg+0,6…1,081W/m²K 
F-Velmi nehospodárná: Uem ≤ 1,5.(Uem,N,rg+0,6)…1,622 W/m²K 
G- Mimořádně nehospodárná: Uem > 1,5.(Uem,N,rg+0,6) 
 
0,3*Uem,N,rg < Uem < 0,6*Uem,N,rg...0,144 W/m²K < 0,271 W/m²K <0,289 W/m²K 
 
� KLASIFIKA ČNÍ TŘÍDA B-ÚSPORNÁ 
 
Navrhovaný objekt rodinného domu s 1.podzemním a 2.nadzemními podlažími, 
přistavěnou garáží, zastřešený pultovou dvouplášťovou střechou ve dvou výškových 
úrovních a zelenou pochůzí střechou nad garáží se svým průměrným součinitelem 
prostupu tepla Uem=0,271 W/m²K odpovídá klasifikační třídě B=ÚSPORNÁ TŘÍDA, 
dle energetického štítku obálky budovy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 

OBÁLKY BUDOVY  

Typ budovy, místní označení: Rodinný dům Hodnocení obálky 

Adresa budovy: Úvalno, parc.č. 2132/1 budovy 

Celková podlahová plocha Ac = 314,95 m2 skutečný požadovaný 

CI     Velmi úsporná   

  

C 
 

          Mimořádně nehospodárná   

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy Uem ve W/(m2.K) 
Klasifikační ukazatel CI 
Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy 
 

0,27 
0,57 
B 

 

 

 
Hodnoty Uem na hranicích klasifikačních tříd KT pro A/V =     0,844     m2/m3 

Hranice KT A-B B-C C1-C2 C-D D-E E-F F-G 

Uem 0,144 0,289  - 0,481 0,781 1,081 1,622  
Platnost štítku do Datum: 

Štítek vypracoval Jméno a příjmení: Marcela Latochová 

 Osvědčení číslo:  

 Datum vypracování: 21.5.2013 
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1.1.1.1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

 

1.1.1.1.1.1.1.1. OBECNÉ ÚDAJE O STAVBĚ 

 

Projekt a celé požární posouzení řeší novostavbu rodinného domu v obci Úvalno na 

pozemku s parc.č. 2132/1. Okolní zástavba je tvořena rodinnými domy. Stavba je samostatně 

stojící, třípodlažní (2 nadzemní a 1 podzemní podlaží). Bude sloužit k bydlení, obsahuje 

obytné prostory (ložnici, dětské pokoje, obývací pokoj, pracovnu), pomocné prostory 

(kuchyni, chodby, technickou místnost, koupelnu a WC, dílny, sklady), přistavěnou 

dvojgaráž. Půdorys objektu je členitý o rozměrech 9,8x4,7m, 10,7x4,7m, 9,8x3,1m a garáž 

6,3x6,6m. Výška objektu od 0,000 po nejvyšší hranu střechy je 7,896m. Objekt je vystavěn 

jako stěnový, příčný nosný systém. Svislé i vodorovné konstrukce jsou druhem konstrukční 

části DP1-nehořlavé. Terén pozemku je svažitý k jihu, pozemek leží v katastrálním území 

obce Úvalno, příjezd je řešen z přilehlé ulice s parc.č.2832, která přiléhá k severní hranici 

pozemku. Celý objekt tvoří jeden požární úsek, únik osob je umožněn po chodbami po 

schodišti a halou se zádveřím na vnější prostranství před vstupem do objektu. Je to 

nechráněná úniková cesta.  

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 viz. položka 2.1 Seznam použitých podkladů pro 

zpracování.  

 

 

 

1.2.1.2.1.2.1.2. POPIS DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ 

 

Příjezd na pozemek je řešen z místní komunikace- ulice s parc.č.2832, která vede podél 

severní hranice pozemku.  

Hlavní vstup do objektu je na severní straně. Z něj se vstupuje do zádveří, odkud je přístup do 

pomocné koupelny s WC a prostorem pro úklidové pomůcky a haly. V hale je schodiště, které 

spojuje jednotlivá podlaží. Z haly je přístup do kuchyně a obývacího pokoje s jídelnou (ta je 



průchozí s kuchyní). Ze schodiště vedoucího do podzemního podlaží se dostaneme přes 

chodbu do technické místnosti, prádelny, dílny, skladu potravin a skladu zahradního nábytku, 

odkud vede boční vstup z vnějšího prostředí. Schodiště vedoucí do 2.NP umožňuje přístup 

z chodby do dětských pokojů, ložnice, koupelny, WC, pracovny a na terasu, která je 

vytvořena zastřešením garáže jako pochůzí zelené střechy. Vstup do garáže je samostatný 

z vnějšího prostředí garážovými vraty ze severu a vstupními dveřmi z východu. 

Únikové cesty z objektu vedou z podzemního a 2.nadzemního podlaží na schodiště, které 

navazuje na halu v 1.nadzemním podlaží a odtud do zádveří a ven z objektu na severní straně.  

(východ z objektu v podzemním podlaží je umožněn navíc bočním vstupem na západní straně) 

Jsou nechráněnými únikovými cestami. 

 

 

1.1.1.1.1.1.1.1. POPIS KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 

Nosné konstrukce jsou tvořeny obvodovými tvárnicemi SIP- N/4 P5 systému SUPER IZO BS 

Klatovy (mezerovitý vibrolisovaný liaporbeton doplněný vložkou ze stabilizovaného 

samozhášivého polystyrenu), vnitřními nosnými tvárnicemi TN 25 P5 a stropními 

konstrukcemi sestávajícími ze stropních trámců ZST- P18 a ST- P18, stropních vložek SV- 

P/16, stropních destiček  SD- 7/25 a železobetonovými věnci ( C20/25, B500). Střecha je 

provedena nad hlavní částí objektu jako dvouplášťová plochá se sklonem 5°(směrem 

k východu) ve dvou výškových úrovních a nad předsazenou částí (dvojgaráží) je provedena 

jako plochá zelená střecha. Nenosné konstrukce jsou tvořeny vnitřními betonovými příčkami 

TP 12-B P3 a instalační předstěny jsou sádrokartonové KNAUF-AQUAPANEL CEMENT 

BOARD INDOOR. 

 

nosný systém:   obvodové nosné tvárnice SIP-N/4 P5 systému SUPER 

IZO, tl. 300mm (rozměry tvárnic 300x400x190mm)   

   vnitřní nosné tvárnice TN 25 P5, tl.250mm (rozměry 

tvárnic 250x400x190mm) 

   stropní konstrukce ze stropních trámců ZST- P18 a ST- 

P18, stropních vložek SV- P/16, stropních destiček  SD- 7/25 a železobetonových věnců ( 

C20/25, B500) 

   střecha plochá dvouplášťová se sklonem 5° a nad garáží 

plochá zelená střecha 



obvodová konstrukce doplněna: zateplením deskami ISOVER EPS 100F v tl.60mm 

    

vnitřní nenosné konstrukce: tvárnice příčková betonová TP 12-B P3, tl.125mm 

   sádrokartonová instalační předstěna KNAUF-

AQUAPANEL CEMENT BOARD INDOOR, tl.150mm 

 

Konstrukční výška podzemního podlaží je 2,8m (světlá výška je 2,45m), 1.nadzemního 

podlaží je 3,15m (světlá výška je 2,85m) a 2.nadzemního podlaží je 2,7m (světlá výška je 

2,5m).  

V objektu jsou osazena dřevěná okna (EUROOKNA), vnitřní i vnější dřevěné dveře se 

skleněnou výplní, garážová vrata jsou sekční, plastová. 

Místnost 1S1 (sklad potravin) v 1.podzemním podlaží není odvětráván okny, ale vzduch je 

odváděn průduchy (u stropu) skrz zdivo přes místnost 1S2 (dílnu), kde je již větrání zajištěno 

dvojicí sklepních oken 800x600mm. 

 

 

 

 

2.2.2.2. POŽÁRNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ  

2.1.2.1.2.1.2.1. PODKLADY POUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍ 

• výkresy stavební části PD 

• technické listy výrobce:  BS Klatovy:  SIP-N/4 P5, TN 25 P5; ISOVER EPS 100F  

• 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 

• ČSN 73 0833:10/2010-Požární bezpečnost staveb- Budovy pro bydlení a ubytování 

 



 

 

2.2.2.2.2.2.2.2. 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 a dle 

podkladů výrobce tvárnic nosného zdiva) 

Požární výška objektu:  h=3,15m 

 

2.3.2.3.2.3.2.3. ROZDĚLENÍ OBJEKTU NA POŽÁRNÍ ÚSEKY 

Ve smyslu ČSN 73 0802 tvoří posuzovaný objekt rodinného domu jeden požární úsek – 

P1.01/N2  

 

 

2.4.2.4.2.4.2.4. STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA, STUPN Ě POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A 

POSOUZENÍ VELIKOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEK Ů 

Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku (celého objektu) určen z tab.8 ČSN 73 0802. 

Velikost požárního úseku z tab.9 ČSN 73 0802. 

-nehořlavý konstrukční systém 

-pv=45,201 kg/m² , požární výška 3,150m -> stupeň požární bezpečnosti II. 

-Š skut=(max. šířkový půdorysný rozměr PÚ)=10,7m < Š max=40,6m -> VYHOVUJE 

-L skut=(délkový půdorysný rozměr PÚ)=19,1m < L max=63,625m -> VYHOVUJE 

M.Č. PODLAHA Psi(kg/m²) Psi*Si (kg) Pni(kg/m²) Pni*Si (kg) asi (-) ani (-)

1S1 KERAM.DLAŽBA 2,0 9,46 40 189,2 0,9 1

1S2 BETON.MAZANINA 5,0 48,45 40 387,6 0,9 1

1S3 LAMINÁT.PODLAHA 10,0 161,9 40 647,6 0,9 1

1S4 BETON.MAZANINA 2,0 11,78 40 235,6 0,9 1

1S5 KERAM.DLAŽBA 5,0 77,4 40 619,2 0,9 1

1S6 KERAM.DLAŽBA 2,0 18,12 40 362,4 0,9 1

1S7 KERAM.DLAŽBA 2,0 14,12 40 282,4 0,9 1

101 KERAM.DLAŽBA 2,0 16,78 40 335,6 0,9 1

102 KERAM.DLAŽBA 5,0 45,65 40 365,2 0,9 1

103 LAMINÁT.PODLAHA 10,0 242,7 40 970,8 0,9 1

104 LAMINÁT.PODLAHA 10,0 409,4 40 1637,6 0,9 1

105 KERAM.DLAŽBA 5,0 87,65 40 701,2 0,9 1

106
KERAM.DLAŽBA 5,0 53,2 40 425,6 0,9 1

107 BETON.MAZANINA 5,0 171 40 1368 0,9 1

201 LAMINÁT.PODLAHA 10,0 164,9 40 659,6 0,9 1

202 LAMINÁT.PODLAHA 10,0 203,8 40 815,2 0,9 1

203 TEXTILNÍ POVLAK 10,0 233 40 932 0,9 1

204 LAMINÁT.PODLAHA 10,0 170,9 40 683,6 0,9 1

205 KERAM.DLAŽBA 5,0 51,95 40 415,6 0,9 1

206 KERAM.DLAŽBA 2,0 4 40 80 0,9 1

207 LAMINÁT.PODLAHA 10,0 121 40 484 0,9 1

∑Psi*Si 2317,16 ∑Pni*Si 12598

SKLAD POTRAVIN

NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA Si(m²)

4,73

9,69

16,19

DÍLNA

SCHODIŠTĚ

TECH.MÍSTNOST 

PRÁDELNA

SKLAD ZAHRAD.NÁBYTKU

CHODBA

5,89

15,48

9,06

7,06

20,38

23,3

ZÁDVEŘÍ

PRACOVNA+ŠATNA

HALA

OBÝV.POKOJ+JÍDELNA

KUCHYŇ

POMOC.KOUPELNA+WC+PROSTOR 
PRO ÚKLID POMŮCKY

24,27

40,94

17,53

10,64

8,39

9,13

P1.01/N2

PRACOVNA

∑S

CHODBA

DĚTSKÝ POKOJ

DĚTSKÝ POKOJ

KOUPELNA

WC

17,09

10,39

2

12,1

314,95

GARÁŽ 34,2

LOŽNICE 16,49



 

 

 

2.5.2.5.2.5.2.5. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ  

V souladu s odst.1 §5 vyhl.č.23/2008Sb. jsou požadavky na požární odolnost stavebních 

konstrukcí stanoveny dle tab.12, ČSN 73 0802. 

 

 

 

pozn.: 

Požární pásy nejsou dle ČSN 73 0833 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. 

 

2.6.2.6.2.6.2.6. ÚNIKOVÉ CESTY 
Evakuace objektu bude řešena nechráněnou únikovou cestou. V obytných buňkách objektů 

pro bydlení (OB1) se považuje dle ČSN 73 0833 za dostačující NÚC o šířce 0,9m (chodby 

v objektu mají nejmenší šířku 1,1m -> vyhovuje) a šířka dveří musí být min 800mm 

(nejmenší šířka dveří vedoucích z chodeb v objektu je 800mm -> vyhovuje (dveře šířky 

700mm jsou použity v dílně a WC)). Délka nechráněné únikové cesty se neposuzuje. 

 

 

2.7.2.7.2.7.2.7. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI 

Odstupové vzdálenosti jsou určeny dle přílohy F ČSN 73 0802.  

1.PP

II VYHOVUJE

II VYHOVUJE

II VYHOVUJE

OBVODOVÁ STĚNA

VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA

STROP

REI 180 DP1

REI 180 DP1

REI 180 DP1

POSOUZENÍ

R 45 DP1

R 45 DP1

RE 45 DP1

KONSTRUKCE SPB
POŽADOVANÁ SKUTEČNÁ

ODOLNOST

1.NP

II VYHOVUJE

II VYHOVUJE

II VYHOVUJE

VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA R 30 REI 180 DP1

STROP RE 30 REI 180 DP1

OBVODOVÁ STĚNA REW 30 REI 180 DP1

KONSTRUKCE SPB
ODOLNOST

POŽADOVANÁ SKUTEČNÁ
POSOUZENÍ

2.NP

II VYHOVUJE

II VYHOVUJE

II VYHOVUJESTROP REI 15 REI 180 DP1

OBVODOVÁ STĚNA REW 15 REI 180 DP1

VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA R 15 REI 180 DP1

KONSTRUKCE SPB
ODOLNOST

POSOUZENÍ
POŽADOVANÁ SKUTEČNÁ



P 1.02/N2:  severní fasáda: D1=2,095m 

 severní fasáda garáže: D2=5,487m 

  jižní fasáda: D3=3,327m 

 východní fasáda: D4=1,711m 

 východní fasáda garáže: D5=2,695m 

 západní fasáda: D6a=1,158m 

 západní fasáda: D6b=2,806m 

 západní fasáda: D6c=3,011m 

 západní fasáda garáže: D7=4,556m 

Požárně nebezpečný prostor ohrožuje okolní objekty (viz přiložená situace stavby se 

zakreslením odstupových vzdáleností D). Požárně nebezpečný prostor okolních objektů 

neohrožuje posuzovaný objekt rodinného domu. 

 

2.8.2.8.2.8.2.8. TECHNICKÁ ZA ŘÍZENÍ 

Větrání:  Odvětrání požárního úseku P1.01/N2 je přirozené okny. 

Vytápění: Objekt bude vytápěn jediným plynovým kotlem o výkonu 50kW, který bude 

umístěn v místnosti č.1S4. 

Spalinová cesta: Spalinové cesty musí odpovídat požadavkům ČSN 73 4301-Komíny a 

kouřovody-Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Instalovaná spalinová cesta 

musí dosáhnout požární odolnosti EI dle odst.8.1. ČSN 73 4301. Kontrola a čištění 

spalinových cest, výběr kondenzátu a provozní revize dle přílohy E. 

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.  

Elektrická zařízení a elektroinstalace: Rodinný dům musí být vybaven zařízením 

autonomní detekce a signalizace. Tato zařízení budou umístěna poblíž východů z RD a ve 

2.NP. 

Bleskosvod: Rodinný dům bude opatřen bleskosvodem podle ČSN EN 62305 – 1-4.  

 

2.9.2.9.2.9.2.9. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH 

2.9.1. POŽÁRNÍ VODA 



Vnit řní odběrná místa: Posuzovaný objekt spadá do skupiny OB1 s kapacitou do 20-ti osob- 

není nutné navrhovat vnitřní hadicový systém. 

Vnější odběrní místa: Podzemní hydranty musí být osazeny na místním vodovodním řadu 

DN min 100mm, dle tab.1 a 2 v ČSN 73 0873, může být vzdálenost vnějšího hydrantu od 

objektu max 150m a vzdálenost hydrantů mezi sebou 400m. V oblasti pozemku se ale žádný 

hydrant nenachází (jen vodárna a koupaliště, které může případně sloužit k hasičskému 

zásahu). 

Odběr vody z hydrantu při doporučené rychlosti v=0,8ms-1 musí být minimálně Q=6 l/s 

Odběr při doporučené rychlosti v=1,5ms-1 musí být minimálně Q=12 l/s 

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): Počet a druh hasicích přístrojů se navrhuje v souladu 

s přílohou vyhlášky 23/2008 Sb. 

 

2.9.2. PŘÍJEZDOVÉ A PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE 

Dle odst.12.2 ČSN 73 0802 musí k objektu vést přístupová komunikace alespoň do 

vzdálenosti 20m od vchodu do objektu. K objektu vede přístupová komunikace s parc.č. 2832 

šířky cca 5,0m (v nejužším místě při nájezdu na tuto komunikaci je š.2,8m). Přístupová 

komunikace je napojena komunikaci, která je souběžná s východní stranou objektu. 

 

2.10.2.10.2.10.2.10. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 

Dle vyhlášky 23/2008 Sb., musí být rodinný dům vybaven zařízením autonomní detekce a 

signalizace. Zařízení budou umístěna poblíž východů z RD a ve 2.NP (viz kap.2.8) 

 

2.11.2.11.2.11.2.11. BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY A TABULKY 

Bezpečnostní značky a tabulky v objektu nebudou vyznačeny, protože zde nejsou žádná 

zařízení (jako například přenosné hasicí přístroje), které by to vyžadovaly. 

 

 

 

 



3.3.3.3. ZÁVĚR 

PBŘS řeší novostavbu rodinného domu. 

Objekt tvoří 1 požární úsek, a to P 1.01/N2 zatříděný do II.SPB. 

Únikové cesty vyhovují normovým požadavkům ČSN 73 0802.  

Požárně nebezpečný prostor ohrožuje sousední objekty a zasahuje na sousední pozemky, viz. 

Situace se zakreslením odstupových vzdáleností D. Bude potřeba souhlas a vyjádření majitelů 

sousedních pozemků. 

V souladu s přílohou 4 vyhl.23/2008Sb., budou v objektu umístěny PHP (přenosné hasící 

přístroje)  a to tak: aby byly snadno a rychle použitelné, a to ve směru případného úniku a 

v místech s největší pravděpodobností vzniku případného požáru. Jsou umístěny na svislé 

stavební konstrukce tak, aby výška rukojeti přístroje byla max. 1,5m nad podlahou. Potřebné 

množství PHP viz příloha. 

Kontrola a čištění spalinových cest, výběr kondenzátu a provozní revize dle přílohy E ČSN 73 

4201 pro celoroční provoz spotřebiče na plynná paliva musí probíhat jednou ročně. 

 

 

 

Posuzovaný objekt rodinného domu vyhovuje při dodržení výše uvedených skutečností 

všem požadavkům požární bezpečnosti staveb. 

 

 

 

 

 

V Brně, květen 2013 

 

Vypracovala : Latochová Marcela 

 

 

 

Přílohy: 

Výpočet výpočtového požárního zatížení,  délky a šířky, určení odstupových vzdáleností a 

návrh přenosných hasicích přístrojů 



Výkres situace se zakreslením odstupových vzdáleností M 1:200 

Přílohy: 

Určení výpočtového požárního zatížení, posouzení délky a šířky, určení odstupových 

vzdáleností 

 

ps= (∑psi*Si)/S=2317,16/314,95=7,357kg/m² 

pn= (∑pni*Si)/S=12598/314,95=40kg/m² 

p= pn+ps= 40+7,357=47,357 kg/m² 

an=1,0 

a=((pn*an)+(ps*as))/(pn+ps)= ((40*1,0)+(7,357*0,9))/47,357= 0,985 

 

pv=p*a*b*c 

a=0,985 

c=1,0 

b= (S*k)/ (So*√ho)… S=314,95m² 

   k dle pomocné hodnoty n:  n=(So/S)*√(ho/hs) 

   So=součet ploch všech okenních otvorů a vnějších dveří=59,64m² 

   ho=průměrná výška okenních a dveřních otvorů 

   hs=požární výška=3,15m 

   ho=(∑Soi*hoi)/∑Soi= 

((6,72*1,4)+(3,84*0,8)+(14,4*0,8)+(3,0*1,0)+(1,6*2,0)+(3,36*2,1)+(2,94*2,1)+(10,25*2,02)

+(3,78*2,1)+(5,7*1,9)+(1,89*2,1)+(1,44*0,6)+(0,72*0,6)) / 59,64= 88,168/59,64= 1,478m 

M.Č. PODLAHA Psi(kg/m²) Psi*Si (kg) Pni(kg/m²) Pni*Si (kg) asi (-) ani (-)

1S1 KERAM.DLAŽBA 2,0 9,46 40 189,2 0,9 1

1S2 BETON.MAZANINA 5,0 48,45 40 387,6 0,9 1

1S3 LAMINÁT.PODLAHA 10,0 161,9 40 647,6 0,9 1

1S4 BETON.MAZANINA 2,0 11,78 40 235,6 0,9 1

1S5 KERAM.DLAŽBA 5,0 77,4 40 619,2 0,9 1

1S6 KERAM.DLAŽBA 2,0 18,12 40 362,4 0,9 1

1S7 KERAM.DLAŽBA 2,0 14,12 40 282,4 0,9 1

101 KERAM.DLAŽBA 2,0 16,78 40 335,6 0,9 1

102 KERAM.DLAŽBA 5,0 45,65 40 365,2 0,9 1

103 LAMINÁT.PODLAHA 10,0 242,7 40 970,8 0,9 1

104 LAMINÁT.PODLAHA 10,0 409,4 40 1637,6 0,9 1

105 KERAM.DLAŽBA 5,0 87,65 40 701,2 0,9 1

106 KERAM.DLAŽBA 5,0 53,2 40 425,6 0,9 1

107 BETON.MAZANINA 5,0 171 40 1368 0,9 1

201 LAMINÁT.PODLAHA 10,0 164,9 40 659,6 0,9 1

202 LAMINÁT.PODLAHA 10,0 203,8 40 815,2 0,9 1

203 TEXTILNÍ POVLAK 10,0 233 40 932 0,9 1

204 LAMINÁT.PODLAHA 10,0 170,9 40 683,6 0,9 1

205 KERAM.DLAŽBA 5,0 51,95 40 415,6 0,9 1

206 KERAM.DLAŽBA 2,0 4 40 80 0,9 1

207 LAMINÁT.PODLAHA 10,0 121 40 484 0,9 1

∑Psi*Si 2317,16 ∑Pni*Si 12598

P1.01/N2

PRACOVNA

∑S

CHODBA

DĚTSKÝ POKOJ

DĚTSKÝ POKOJ

KOUPELNA

WC

17,09

10,39

2

12,1

314,95

GARÁŽ 34,2

LOŽNICE 16,49

20,38

23,3

ZÁDVEŘÍ

PRACOVNA+ŠATNA

HALA

OBÝV.POKOJ+JÍDELNA

KUCHYŇ

TECH.MÍSTNOST + WC

24,27

40,94

17,53

10,64

DÍLNA

SCHODIŠTĚ

KOTELNA

PRÁDELNA

SKLAD ZAHRAD.NÁBYTKU

CHODBA

5,89

15,48

9,06

7,06

8,39

9,13

SKLAD POTRAVIN

NÁZEV MÍSTNOSTI PLOCHA Si(m²)

4,73

9,69

16,19



   n=(59,64/314,95)*√(1,478/3,15)=0,130 

pro n=0,120 a S=250m²…..0,215 

pro n=0,120 a S=500m²…..0,224 -> pro S=314,95 a n=0,120….(500-250)/(500-

314,95)=(0,224-0,215)/(0,224-k1)…..1,351*(0,224-k1)=0,009….k1=0,217 

pro n=0,140 a S=250m²…..0,225 

pro n=0,140 a S=500m²…..0,236 -> pro S=314,95 a n=0,140….(500-250)/(500-

314,95)=(0,236-0,225)/(0,236-k2)……1,351*(0,236-k2)=0,011….k2=0,228 

pro n=0,120 je k1=0,217 

pro n=0,140 je k2=0,228 

pro n=0,130 … (0,140-0,120)/(0,140-0,130)=(0,228-0,217)/(0,228-k)….2*(0,228-

k)=0,011….k=0,223 

 

b=(314,95*0,223)/(59,64*√1,478)=0,969 

 

pv=p*a*b*c=47,357*0,985*0,969*1,0=45,201 kg/m² 

 

Šskut,max=10,7m….a=0,985….pro a=0,9 a h objektu do 22,5m je Š max=44m 

      pro a=1,0 a h objektu do 22,5m je Š max=40m  

                              (1,0-0,9)/(1,0-0,985)=(40-44)/(40-Šmax)….6,667*(40-Šmax)=-4,0…..40-

Šmax=-0,59997….Šmax= 40,59997=40,6m 

 

 

L skut,max=19,1m….a=0,985….pro a=0,9 a h objektu do 22,5m je L max=70m 

        pro a=1,0 a h objektu do 22,5m je L max=62,5m 

                              (1,0-0,9)/(1,0-0,985)=(62,5-70)/(62,5-Lmax)….6,667*(62,5-Lmax)=-

7,5….62,5-Lmax=-1,125….Lmax=63,625m 

 

 

Odstupy: 

Severní fasáda:  pv=45,201 kg/m² 

       l=7,5m 

     hu=5,45m 

    %pop=(Spo/Sp) *100=(10,34/40,875)*100=25,297% 

Pro hu do 3m, délku do 4,5m, 20%, pv=40 kg/m²….0,7m 



Pro hu do 3m, délku do 4,5m, 20%, pv=50 kg/m²….1,0m -> pro pv= 45,201 kg/m²…(50-

40)/(50-45,201)= (1,0-0,7)/(1,0-x1)…2,084*(1,0-x1)=0,3….x1=0,856 

 

Pro hu do 3m, délku do 4,5m, 40%, pv=40 kg/m²….2,3m 

Pro hu do 3m, délku do 4,5m, 40%, pv=50 kg/m²….2,5 -> pro pv= 45,201 kg/m²…(50-

40)/(50-45,201)=(2,5-2,3)/(2,5-x2)….2,084*(2,5-x2)=0,2….x2=2,404m 

 

Pro 20%pop….x1=0,856 

Pro 40%pop….x2=2,404 -> pro 25,297%, hu do 3m a délky do 4,5m….(40-20)/(40-

25,297)=(2,404-0,856)/(2,404-X1)….1,360*(2,404-X1)=1,548….X1=1,266m 

 

Pro hu do 3m, délku 9m, 20%pop, pv=40 kg/m²….0,7m 

Pro hu do 3m, délku do 9m, 20%, pv=50 kg/m²….1,1m -> pro pv= 45,201 kg/m²…(50-

40)/(50-45,201)=(1,1-0,7)/(1,1-x3)….2,084*(1,1-x3)=0,4….x3=0,908m 

Pro hu do 3m, délku do 9m, 40%, pv=40 kg/m²….2,8m 

Pro hu do 3m, délku do 9m, 40%, pv=50 kg/m²….3,1 -> pro pv= 45,201 kg/m²….(50-40)/(50-

45,201)=(3,1-2,8)/(3,1-x4)….2,084*(3,1-x4)=0,3….x4=2,956m 

 

Pro 20%pop….x3=0,908m 

Pro 40%pop….x4=2,956m-> pro 25,297%, hu do 3m a délky do 9m….(40-20)/(40-

25,297)=(2,956-0,908)/(2,956-X2)….1,360*(2,956-X2)=2,048….X2=1,450m 

 

Pro hu do 3m, l do 4,5m….X1=1,266m 

Pro hu do 3m, l do 9m….X2=1,450m -> pro l=7,5m…..(9-4,5)/(9-7,5)=(1,450-1,266)/(1,450-

d1)….3*(1,450-d1)=0,184….d1=1,389m 

 

Pro hu 6m, l do 4,5m, 20%, pv=40 kg/m²….1,0m 

Pro hu 6m, l do 4,5m, 20%, pv=50 kg/m²….1,4m -> pro pv= 45,201 kg/m²…(50-40)/(50-

45,201)=(1,4-1,0)/(1,4-x5)…2,084*(1,4-x5)=0,4….x5=1,208m 

Pro hu 6m, l do 4,5m, 40%, pv=40 kg/m²….3,2m 

Pro hu 6m, l do 4,5m, 40%, pv=50 kg/m²….3,6m -> pro pv= 45,201 kg/m²…(50-40)/(50-

45,201)=(3,6-3,2)/(3,6-x6)….2,084*(3,6-x6)=0,4….x6=3,408m 

 

 



 

Pro 20%pop….x5=1,208m 

Pro 40%pop….x6=3,408m-> pro 25,297%, hu 6m a délky do 4,5m….(40-20)/(40-

25,297)=(3,408-1,208)/(3,408-X3)…1,360*(3,408-X3)=2,2….X3=1,790m 

 

Pro hu 6m, l do 9m, 20%, pv=40 kg/m²….1,3 m 

Pro hu 6m, l do 9m, 20%, pv=50 kg/m²….2,0m -> pro pv= 45,201 kg/m²…(50-40)/(50-

45,201)=(2,0-1,3)/(2,0-x7)….2,084*(2,0-x7)=0,7….x7=1,664m 

Pro hu 6m, l do 9m, 40%, pv=40 kg/m²….4,5 m 

Pro hu 6m, l do 9m, 40%, pv=50 kg/m²….5,0m -> pro pv= 45,201 kg/m²…(50-40)/(50-

45,201)=(5,0-4,5)/(5,0-x8)….2,084*(5,0-x8)=0,5….x8=4,760m 

 

Pro 20%pop….x7=1,664m 

Pro 40%pop….x8=4,760m-> pro 25,297%, hu 6m a délky do 9m….(40-20)/(40-

25,297)=(4,76-1,664)/(4,76-X4)….1,360*(4,76-X4)=3,096….X4=2,484m 

 

Pro hu do 6m, l do 4,5m….X3=1,790m 

Pro hu do 6m, l do 9m….X4=2,484m -> pro l=7,5m…..(9-4,5)/(9-7,5)=(2,484-1,79)/(2,484-

d2)….3*(2,484-d2)=0,694….d2=2,253m 

 

Pro hu do 3m je d1=1,389m 

Pro hu do 6m je d2=2,253m -> pro hu 5,45m….(6-3)/(6-5,45)=(2,253-1,389)/(2,253-D1)…. 

5,455*(2,253-D1)=0,864….D1=2,095m 

Severní fasáda garáže:  pv=45,201 kg/m² 

        l=5,0m 

      hu=2,17m 

     %pop=(Spo/Sp) *100=((5,0*2,17)/ (5,0*2,17))*100=100% 

Pro hu do 3m, l do 4,5m, 100% a pv=40 kg/m²….4,4m 

Pro hu do 3m, l do 4,5m, 100% a pv=50 kg/m²….4,7m -> pro pv=45,201 kg/m²…(50-40)/(50-

45,201)=(4,7-4,4)/(4,7-x9)….2,084*(4,7-x9)=0,3…x9=4,556m 

Pro hu do 3m, l do 9m, 100% a pv=40 kg/m²….5,9m 

Pro hu do 3m, l do 9m, 100% a pv=50 kg/m²….6,3m -> pro pv=45,201 kg/m²…(50-40)/(50-

45,201)=(6,3-5,9)/(6,3-x10)….2,084*(6,3-x10)=0,4…x10=6,108m 



 

Pro l do 4,5m je x9=4,556m 

Pro l do 9m je x10=6,108m -> pro l=5,0m…. (9-4,5)/(9-5)=(6,108-4,556)/(6,108-

D2)….2,5*(6,108-D2)=1,552…D2=5,487m 

 

Jižní fasáda:   pv=45,201 kg/m² 

       l=6,4m 

     hu=5,05m 

    %pop=(Spo/Sp) *100=(11,64/32,32)*100=36,015% 

Pro hu do 3m, l do 4,5m, 20%, pv =40 kg/m²…0,7m 

Pro hu do 3m, l do 4,5m, 40%, pv =40 kg/m²…2,3m -> pro 36,015%…( (40-20)/(40-

36,015)=(2,3-0,7)/(2,3-x11)….5,019*(2,3-x11)=1,6….x11=1,981m 

 

Pro hu do 3m, l do 4,5m, 20%, pv =50 kg/m²…1,0m 

Pro hu do 3m, l do 4,5m, 40%, pv =50 kg/m²…2,5m -> pro 36,015% (40-20)/(40-

36,015)=(2,5-1,0)/(2,5-x12)….5,019*(2,5-x12)=1,5….x12=6,019m 

Pro pv=40 kg/m²….x11=1,981m 

Pro pv=50 kg/m²….x12=6,019m -> pro pv=45,201 kg/m²….(50-40)/(50-45,201)=(6,019-

1,981)/(6,019-X5)….2,084*(6,019-X5)=4,038….X5=4,081m 

 

Pro hu do 3m, l do 9m, 20%, pv =40 kg/m²…0,7m 

Pro hu do 3m, l do 9m, 40%, pv =40 kg/m²…2,8m -> pro 36,015%…(40-20)/(40-

36,015)=(2,8-0,7)/(2,8-x13)….5,019*(2,8-x13)=2,1….x13=2,382m 

 

Pro hu do 3m, l do 9m, 20%, pv =50 kg/m²…1,1m 

Pro hu do 3m, l do 9m, 40%, pv =50 kg/m²…3,1m -> pro 36,015%…( (40-20)/(40-

36,015)=(3,1-1,1)/(3,1-x14)….5,019*(3,1-x14)=2,0….x14=2,702m 

Pro pv=40 kg/m²….x13=2,382 m 

Pro pv=50 kg/m²….x14=2,702m -> pro pv=45,201 kg/m²….(50-40)/(50-45,201)=(2,702-

2,382)/(2,702-X6)….2,084*(2,702-X6)=0,32….X6=2,549m 

Pro hu do 3m, l do 4,5m….X5=4,081m 

Pro hu do 3m, l 9m…X6=2,549m -> pro l=6,4m….(9-4,5)/(9-6,4)=(2,549-4,081)/(2,549-

d3)….3,2*(2,549-d3)=-1,532….d3=3,028m 



 

Pro hu 6m, l do 4,5m, 20%, pv =40 kg/m²…1,0m 

Pro hu 6m, l do 4,5m, 20%, pv =50 kg/m²…1,4m -> pro pv=45,201 kg/m²…(50-40)/(50-

45,201)=(1,4-1,0)/(1,4-x15)…2,084*(1,4-x15)=0,4… x15=1,208m 

Pro hu 6m, l do 4,5m, 40%, pv =40 kg/m²…3,2m 

Pro hu 6m, l do 4,5m, 40%, pv =50 kg/m²…3,6m -> pro pv=45,201 kg/m²…(50-40)/(50-

45,201)=(3,6-3,2)/(3,6-x16)…2,084*(3,6-x16)=0,4… x16=3,408m 

 

Pro 20%pop….x15=1,208m 

Pro 40%pop….x16=3,408m-> pro 36,015%, hu 6m a délky do 4,5m….(40-20)/(40-

36,015)=(3,408-1,208)/(3,408-X7)….5,019*(3,408-X7)=2,2….X7=2,970m 

 

Pro hu 6m, l 9m, 20%, pv =40 kg/m²…1,3m 

Pro hu 6m, l 9m, 20%, pv =50 kg/m²…2,0m -> pro pv=45,201 kg/m²…(50-40)/(50-

45,201)=(2,0-1,3)/(2,0-x17)….2,084*(2,0-x17)=0,7….x17=1,664m 

Pro hu 6m, l 9m, 40%, pv =40 kg/m²…4,5m 

Pro hu 6m, l 9m, 40%, pv =50 kg/m²…5,0m -> pro pv=45,201 kg/m²…(50-40)/(50-

45,201)=(5,0-4,5)/(5,0-x18)….2,084*(5,0-x18)=0,5….x18=4,760m 

 

Pro 20%pop….x17=1,664m 

Pro 40%pop….x18=4,760m-> pro 36,015%, hu 6m a délky 9m….(40-20)/(40-36,015)=(4,76-

1,664)/(4,76-X8)….5,019*(4,76-X8)=3,096….X8=4,143m 

Pro hu 6m, l do 4,5m….X7=2,970m 

Pro hu 6m, l 9m….X8=4,143m -> pro l=6,4m…(9-4,5)/(9-6,4)=(4,143-2,970)/(4,143-

d4)….1,731*(4,143-d4)=1,173…d4=3,465m 

 

Pro hu do 3m….d3=3,028m 

Pro hu 6m…d4=3,465m -> pro hu=5,05m…. (6-3)/(6-5,05)=(3,465-3,028)/(3,465-

D3)….3,158*(3,465-D3)=0,437…D3=3,327m 

 

Východní fasáda: pv=45,201 kg/m² 

       l=10,8m 

     hu=4,6m 



    %pop=(Spo/Sp) *100=(11,28/49,68)*100=22,705% 

Pro hu do 3m, l 9m, 20%, pv 40 kg/m²….0,7m 

Pro hu do 3m, l 9m, 20%, pv 50 kg/m²….1,1m -> pro pv=45,201 kg/m²…(50-40)/(50-

45,201)=(1,1-0,7)/(1,1-x19)….2,084*(1,1-x19)=0,4…x19=0,908m 

Pro hu do 3m, l 9m, 40%, pv 40 kg/m²….2,8m 

Pro hu do 3m, l 9m, 40%, pv 50 kg/m²….3,1m -> pro pv=45,201 kg/m²…(50-40)/(50-

45,201)=(3,1-2,8)/(3,1-x20)….2,084*(3,1-x20)=0,3…x20=2,956m 

Pro 20%pop….x19=0,908m 

Pro 40%pop….x20=2,956m-> pro 22,705%, hu do 3m a délky 9m….(40-20)/(40-

22,705)=(2,956-0,908)/(2,956-X9)….1,156*(2,956-X9)=2,048….X9=1,184m 

 

Pro hu do 3m, l 15m, 20%, pv 40 kg/m²….0,8m 

Pro hu do 3m, l 15m, 20%, pv 50 kg/m²….1,1m -> pro pv=45,201 kg/m²…(50-40)/(50-

45,201)=(1,1-0,8)/(1,1-x21)….2,084*(1,1-x21)=0,3…x21=0,956m 

Pro hu do 3m, l 15m, 40%, pv 40 kg/m²….2,9m 

Pro hu do 3m, l 15m, 40%, pv 50 kg/m²….3,3m -> pro pv=45,201 kg/m²…(50-40)/(50-

45,201)=(3,3-2,9)/(3,3-x22)….2,084*(3,3-x22)=0,4…x22=3,108m 

Pro 20%pop….x21=0,956m 

Pro 40%pop….x22=3,108m-> pro 22,705%, hu do 3m a délky 15m….(40-20)/(40-

22,705)=(3,108-0,956)/(3,108-X10)….1,156*(3,108-X10)=2,144….X10=1,253m 

 

Pro hu do 3m, l 9m….X9=1,184m 

Pro hu do 3m, l 15m….X10=1,253m -> pro l=10,8m…(15-9)/(15-10,8)=(1,253-

1,184)/(1,253-d5)….1,429*(1,253-d5)=0,069….d5=1,205m 

 

Pro hu 6m, l 9m, 20%, pv 40 kg/m²….1,3m 

Pro hu 6m, l 9m, 20%, pv 50 kg/m²….2,0m -> pro pv=45,201 kg/m²…(50-40)/(50-

45,201)=(2,0-1,3)/(2,0-x23)…2,084*(2,0-x23)=0,7….x23=1,664m 

Pro hu 6m, l 9m, 40%, pv 40 kg/m²….4,5m 

Pro hu 6m, l 9m, 40%, pv 50 kg/m²….5,0m -> pro pv=45,201 kg/m²…(50-40)/(50-

45,201)=(5,0-4,5)/(5,0-x24)…2,084*(5,0-x24)=0,5….x24=4,760m 

Pro 20%pop….x23=1,664m 

Pro 40%pop….x24=4,760m-> pro 22,705%, hu 6m a délky 9m….(40-20)/(40-22,705)=(4,76-

1,664)/(4,76-X11)….1,156*(4,76-X11)=3,096….X11=2,082m 



 

Pro hu 6m, l 15m, 20%, pv 40 kg/m²….1,4m 

Pro hu 6m, l 15m, 20%, pv 50 kg/m²….2,2m -> pro pv=45,201 kg/m²…(50-40)/(50-

45,201)=(2,2-1,4)/(2,2-x25)…2,084*(2,2-x25)=0,8….x25=1,816m 

Pro hu 6m, l 15m, 40%, pv 40 kg/m²….5,2m 

Pro hu 6m, l 15m, 40%, pv 50 kg/m²….5,9m -> pro pv=45,201 kg/m²…(50-40)/(50-

45,201)=(5,9-5,2/(5,9-x26)…2,084*(5,9-x26)=0,7….x26=5,564m 

Pro 20%pop….x25=1,816m 

Pro 40%pop….x26=5,564m-> pro 22,705%, hu 6m a délky 15m….(40-20)/(40-

22,705)=(5,564-1,816)/(5,564-X12)….1,156*(5,564-X12)=3,748….X12=2,322m 

 

Pro hu 6m, l 9m….X11=2,082m 

Pro hu 6m, l 15m….X12=2,322m -> pro l=10,8m…(15-9)/(15-10,8)=(2,322-2,082)/(2,322-

d6)=….1,429*(2,322-d6)=0,24…d6=2,154m 

 

 

Pro hu do 3m….d5=1,205m 

Pro hu 6m…d6=2,154m -> pro hu=4,6m…. (6-3)/(6-4,6)=(2,154-1,205)/(2,154-

D4)….2,143*(2,154-D4)=0,949….D4=1,711m 

 

Východní fasáda garáže: pv=45,201 kg/m² 

        l=3,0m 

      hu=2,05 m 

     %pop=(Spo/Sp) *100=(2,88/6,15)*100=46,829% 

Pro hu do 3m, l do 4,5m, 40%, pv=40 kg/m²….2,3m 

Pro hu do 3m, l do 4,5m, 40%, pv=50 kg/m²….2,5m -> pro pv=45,201 kg/m²…(50-40)/(50-

45,201)=(2,5-2,3)/(2,5-x27)….2,084*(2,5-x27)=0,2….x27=2,404m 

Pro hu do 3m, l do 4,5m, 60%, pv=40 kg/m²….3,1m 

Pro hu do 3m, l do 4,5m, 60%, pv=50 kg/m²….3,4m -> pro pv=45,201 kg/m²…(50-40)/(50-

45,201)=(3,4-3,1)/(3,4-x28)….2,084*(3,4-x28)=0,3…x28=3,256m 

Pro 40%pop….x27=2,404m 

Pro 60%pop….x28=3,256m-> pro 46,829%, hu do 3m a délky do 4,5m….(60-40)/(60-

46,829)=(3,256-2,404)/(3,256-X13)…1,519*(3,256-X13)=0,852….X13=2,695m=D5 



 

Západní fasáda-část a): pv=45,201 kg/m² 

        l=3,9m 

     hu=4,4m 

     %pop=(Spo/Sp) *100=(3,68/17,16)*100=21,445% 

Pro hu do 3m, l do 4,5m, 20%, pv 40 kg/m²…0,7m 

Pro hu do 3m, l do 4,5m, 20%, pv 50 kg/m²…1,0m -> pro pv=45,201 kg/m²…(50-40)/(50-

45,201)=(1,0-0,7)/(1,0-x29)….2,084*(1,0-x29)=0,3….x29=0,856m 

Pro hu do 3m, l do 4,5m, 40%, pv 40 kg/m²…2,3m 

Pro hu do 3m, l do 4,5m, 40%, pv 50 kg/m²…2,5m -> pro pv=45,201 kg/m²…(50-40)/(50-

45,201)=(2,5-2,3)/(2,5-x30)….2,084*(2,5-x30)=0,2…x30=2,404m 

Pro 20%pop….x29=0,856 

Pro 40%pop….x30=2,404m-> pro 21,445%, hu do 3m a délky do 4,5m….(40-20)/(40-

21,445)=(2,404-0,856)/(2,404-X14)….1,078*(2,404-X14)=1,548….X14=0,968m 

 

Pro hu 6m, l do 4,5m, 20%, pv 40 kg/m²…1,0m 

Pro hu 6m, l do 4,5m, 20%, pv 50 kg/m²…1,4m -> pro pv=45,201 kg/m²…(50-40)/(50-

45,201)=(1,4-1,0)/(1,4-x31)….2,084*(1,4-x31)=0,4….x31=1,208m 

Pro hu 6m, l do 4,5m, 40%, pv 40 kg/m²…3,2m 

Pro hu 6m, l do 4,5m, 40%, pv 50 kg/m²…3,6m -> pro pv=45,201 kg/m²…(50-40)/(50-

45,201)=(3,6-3,2)/(3,6-x32)….2,084*(3,6-x32)=0,4…x32=3,408m 

Pro 20%pop….x31=1,208m 

Pro 40%pop….x32=3,408m-> pro 21,445%, hu 6m a délky do 4,5m….(40-20)/(40-

21,445)=(3,408-1,208)/(3,408-X15)….1,078*(3,408-X15)=2,192….X15=1,375m 

 

Pro hu do 3m…. X14=0,968m 

Pro hu 6m….X15=1,375m -> pro hu=4,4m….(6-3)/(6-4,4)=(1,375-0,968)/(1,375-

D6a)…1,875*(1,375-D6a)=0,407…D6a=1,158m 

 

 

 

Západní fasáda-část b): pv=45,201 kg/m² 

        l=3,9m 



     hu=4,2m 

     %pop=(Spo/Sp) *100=(6,56/16,38)*100=40,045=cca 40% 

Pro hu do 3m, l do 4,5m,40%, pv=40 kg/m²….2,3m 

Pro hu do 3m, l do 4,5m,40%, pv=50 kg/m²….2,5m -> pro pv=45,201 kg/m²… (50-40)/(50-

45,201)=(2,5-2,3)/(2,5-x33)…2,084*(2,5-x33)=0,2…x33=2,404m 

Pro hu 6m, l do 4,5m,40%, pv=40 kg/m²….3,2m 

Pro hu 6m, l do 4,5m,40%, pv=50 kg/m²….3,6m -> pro pv=45,201 kg/m²… (50-40)/(50-

45,201)=(3,6-3,2)/(3,6 -x34)…2,084*(3,6-x34)=0,4…x34=3,408m 

 

Pro hu do 3m….x33=2,404m 

Pro hu 6m….x34=3,408m -> pro hu=4,2m….(6-3)/(6-4,2)=(3,408-2,404)/(3,408-

D6b)….1,667*(3,408-D6b)=1,004….D6b=2,806m 

 

Západní fasáda-část c): pv=45,201 kg/m² 

        l=1,6m 

     hu=4,2m 

     %pop=(Spo/Sp) *100=(2,96/6,72)*100=44,048% 

Pro hu do 3m, l do 4,5m,40%, pv=40 kg/m²….2,3m 

Pro hu do 3m, l do 4,5m,40%, pv=50 kg/m²….2,5m -> pro pv=45,201 kg/m²… (50-40)/(50-

45,201)=(2,5-2,3)/(2,5-x33)…2,084*(2,5-x33)=0,2…x33=2,404m 

Pro hu do 3m, l do 4,5m,60%, pv=40 kg/m²….3,1m 

Pro hu do 3m, l do 4,5m,60%, pv=50 kg/m²….3,4m -> pro pv=45,201 kg/m²… (50-40)/(50-

45,201)=(3,4-3,1)/(3,4-x35)….2,084*(3,4-x35)=0,3…x35=3,256m 

Pro 40%pop….x33=2,404m 

Pro 60%pop….x35=3,256m-> pro 44,048%, hu do 3m a délky do 4,5m….(60-40)/(60-

44,048)=(3,256-2,404)/(3,256-X16)….1,254*(3,256-X16)=0,852…X16=2,577m 

 

Pro hu 6m, l do 4,5m,40%, pv=40 kg/m²….3,2m 

Pro hu 6m, l do 4,5m,40%, pv=50 kg/m²….3,6m -> pro pv=45,201 kg/m²… (50-40)/(50-

45,201)=(3,6-3,2)/(3,6 -x34)…2,084*(3,6-x34)=0,4…x34=3,408m 

Pro hu 6m, l do 4,5m, 60%, pv=40 kg/m²….4,5m 

Pro hu 6m, l do 4,5m, 60%, pv=50 kg/m²….4,8m -> pro pv=45,201 kg/m²…(50-40)/(50-

45,201)=(4,8-4,5)/(4,8-x36)….2,084*(4,8-x36)=0,3…x36=4,656m 



Pro 40%pop….x34=3,408m 

Pro 60%pop….x36=4,656m-> pro 44,048%, hu 6m a délky do 4,5m….(60-40)/(60-

44,048)=(4,656-3,408)/(4,656-X17)….1,254*(4,656-X17)=1,248….X17=3,661m 

 

Pro hu do 3m….X16=2,577m 

Pro hu 6m….X17=3,661m -> pro hu=4,2m…. (6-3)/(6-4,2)=(3,661-2,577)/(3,661-

D6c)….1,667*(3,661-D6c)=1,084….D6c=3,011m 

 

 

Západní fasáda garáže: pv=45,201 kg/m² 

        l=1,6m 

     hu=0,8m 

     %pop=(Spo/Sp) *100=((1,6*0,8)/(1,6*0,8))*100= 100% 

Pro hu do 3m, l do 4,5m, 100%, pv=40 kg/m²….4,4m 

Pro hu do 3m, l do 4,5m, 100%, pv=50 kg/m²….4,7m -> pro pv=45,201 kg/m²…(50-40)/(50-

45,201)=(4,7-4,4)/(4,7-D7)….2,084*(4,7-D7)=0,3….D7=4,556m 

 

 

Návrh přenosných hasicích přístrojů:  

PÚ P1.01/N2: S=314,95m² 

  a= 0,985 

  c3=1,0 

  nr=0,15*√(S*a*c3) ≥1,0…. 0,15*√(314,95*0,985*1,0)=2,642 >1,0 

� nr pro P1.01/N2 je 3ks 

počet hasicích jednotek: nhj=6*nr=6*3=18 -> pro třídu požáru A: 13A (podle tab1 v příloze 

č.4 vyhlášky 23/2008 Sb.) -> HJ1=3, pěnový Pě 10 

nhj/HJ1= 18/3=6 ks 
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1.NÁVRH VNIT ŘNÍHO SCHODIŠTĚ 
a) Z 1.PP do 1.NP 

Konstrukční výška=2,800m 
Počet schodišťových stupňů: 2800/170=16,471- 16 
       -18 
Výška schodišťových stupňů: h=2800/16=175mm  
Šířka schodišťových stupňů: 2h+b=630 -> b=630-2h 
          b= 630-2x175=280mm 

� b=280mm 

                   Sklon schodišťového ramene: tg α=h/b-> tg α=175/280 -> α=32°00´19´´ 
            Délka schodišťového ramene: l=16/2=8stupňů -1=7xb=7x280=1960mm 

b) Z 1.NP do 2.NP 
Konstrukční výška=3,150m 
Počet schodišťových stupňů: 3150/170=18,529- 18 
       -20 
Výška schodišťových stupňů: h=3150/18=175mm  
Šířka schodišťových stupňů: 2h+b=630 -> b=630-2h 
          b= 630-2x175=280mm 

� b=280mm 

                   Sklon schodišťového ramene: tg α=h/b-> tg α=175/280 -> α=32°00´19´´ 
            Délka schodišťového ramene: l=18/2=9stupňů -1=8xb=8x280=2240mm 
 
 
 
 
 

2.NÁVRH VNĚJŠÍHO SCHODIŠTĚ ( na západní straně objektu) 
Výškový rozdíl(konstrukční výška)=2,723m 
Počet schodišťových stupňů: 2723/170=16,018 - 16 
       -18 
Výška schodišťových stupňů: h=2723/16=170,188mm  
Šířka schodišťových stupňů: 2h+b=630 -> b=630-2h 
          b= 630-2x170,188=289,624mm 

� b=290mm 

                   Sklon schodišťového ramene: tg α=h/b-> tg α=170,188/290 -> α=30°24´24´´ 
            Délka schodišťového ramene: 16-3=13xb=13x290=3770mm 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3.NÁVRH SCHODIŠTĚ TERASY(na jižní straně objektu) 
Výškový rozdíl(konstrukční výška)=0,480m 
Počet schodišťových stupňů: 480/170=2,824-3 
Výška schodišťových stupňů: h=480/3=160mm  
Šířka schodišťových stupňů: 2h+b=630 -> b=630-2h 
          b= 630-2x160=310mm 

� b=310mm 

                   Sklon schodišťového ramene: tg α=h/b-> tg α=160/310 -> α=27°18´28´´ 
            Délka schodišťového ramene: 3-1=2xb=2x310=620mm 
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Návrh základů 
Pozn.: nejsou odečítány okenní+dveřní otvory a překlady, jejich zatížení je nahrazeno tím, že je počítáno se 
zatížením zdiva i v místech příslušných otvorů(horší, větší zatížení-strana bezpečná); Nejsou započítávány 
podlahy-jen jejich betonová vrstva 
 pro provedení základů bude použit beton C16/20 a ocel B500 
 
1.Podsklepená část-vnitřní nosná zeď tl.250mm 
NA 1m DÉLKY, VÝŠKY PODLAŽÍ 2,6m, 3,0m 

PODSKLEPENÁ ČÁST - VNITŘNÍ NOSNÁ ZEĎ TL.250MM, ZATĚŽOVACÍ ŠÍŘKA 3,625M 

PRVEK VÝPOČET OBJEM   

OBJEMOVÁ 
TÍHA       

KN/M², 
KN/M³ 

  
ZATÍŽENÍ 

KN 

STÁLÉ ZATÍŽENÍ             

ZDIVO NOSNÉ(BEZ 
OTOVRŮ) 

0,25*1,0*((2*2,6)+3,0) 2,05 m³ 3,6 kN/m³ 7,38 

STROPY 3*(1,0*3,625) 10,875 m² 7,98 kN/m² 86,7825 

ŽB VĚNCE 3*(0,25*0,2*1,0) 0,15 m³ 25 kN/m³ 3,75 

KRYTINA STŘECHY 4,410*1,0 4,41 m² 0,056 kN/m² 0,24696 

TEPELNÁ IZOLACE STŘECHY 3,625*0,1*1,0 0,363 m³ 0,155 kN/m³ 0,056265 
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ 
STŘECHY 

0,025*4,410*1,0 0,11 m³ 6 kN/m³ 0,66 

DŘEVĚNÉ PRVKY STŘECHY (3,625*3,947)/147,11 0,0973 m³ 4,4 kN/m³ 0,42812 

PODKLADNÍ BETON 3,625*0,150*1,0 0,544 m³ 25 kN/m³ 13,6 

BETON V PODLAHÁCH ((3*0,05)+0,1)*3,625 0,906 m³ 23 kN/m³ 20,838 

15% OMÍTKY(ZE ZDIVA) 0,15*7,38         1,107 

VLASTNÍ TÍHA ZÁKLADU 0,5*0,5*1,0 0,25 m³ 25 kN/m³ 6,25 

CELKOVÉ STÁLÉ ZATÍŽENÍ           141,098845 

NAHODILÉ ZATÍŽENÍ             

UŽITNÉ 3*3,625 10,875 m² 1,5 kN/m² 16,3125 

SNÍH 4,410*1,0 4,41 m² 1 kN/m² 4,41 

CELKOVÉ NAHODILÉ ZATÍŽENÍ           20,7225 

CELKOVÉ ZATÍŽENÍ OD STŘEDOVÉ ZDI Fd   161,821345 

Rdt….výpočtová únosnost zeminy, dle České geologické služby se na území nachází 
kamenité až hlinito-kamenité sedimenty, Rdt=500kPa 
b=Fd/(1xRdt)= 161,821/ (1x500)=0,324-> b=0,5m 
a=(b-d1)/2= (0,5-0,25)/2=0,125m 
h=a x tg= 0,125 x tg 60°=0,217m 
 ≥2a=2x0,125=0,250m     � h=0,5m  
Kontaktní napětí: σ=Fd/A <Rdt…….161,821/(0,5x1,0)< 500kPa -> 322,420kPa< 500kPa   

� VYHOVUJE  

Základ pro vnitřní nosnou zeď tl.250mm je 0,5x0,5m. 
 
 
 
 
 



2.Podsklepená část-obvodová zeď tl.300mm 
NA 1m DÉLKY, VÝŠKY PODLAŽÍ 2,6m, 3,0m 
PODSKLEPENÁ ČÁST - OBVODOVÁ ZEĎ TL.300MM, ZATĚŽOVACÍ ŠÍŘKA 5,050M 

PRVEK VÝPOČET 
M², 
M³ 

  

OBJEMOVÁ 
TÍHA       

KN/M², 
KN/M³ 

  
ZATÍŽENÍ 

KN 

STÁLÉ ZATÍŽENÍ             

ZDIVO NOSNÉ TL.300 MM 0,3*1,0*((2*2,6)+3,0)) 2,46 m³ 3,6 kN/m³ 8,856 

PŘIZDÍVKA-CM-L 
TL.120MM 

0,120*2,6*1,0 0,312 m³ 6,2 kN/m³ 1,9344 

ZATEPLENÍ 0,06*1,0*((2*2,6)+3,0)) 0,492 m³ 0,135 kN/m³ 0,06642 

STROPY 3*1,0*5,050 15,15 m² 7,98 kN/m² 120,897 

ŽB VĚNCE 3*(0,3*0,2*1,0) 0,18 m³ 25 kN/m³ 4,5 

KRYTINA STŘECHY 5,05*1,0 5,05 m² 0,056 kN/m² 0,2828 
TEPELNÁ IZOLACE 
STŘECHY 

5,05*0,1*1,0 0,505 m³ 0,155 kN/m³ 0,078275 

DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ 
STŘECHY 

0,025*5,05*1,0 0,126 m³ 6 kN/m³ 0,756 

DŘEVĚNÉ PRVKY STŘECHY (5,05*3,947)/147,11 0,136 m³ 4,4 kN/m³ 0,5984 

PODKLADNÍ BETON 5,05*0,15*1,0 0,758 m³ 25 kN/m³ 18,95 

BETON V PODLAHÁCH 3*0,05*5,05*1,0 0,758 m³ 23 kN/m³ 17,434 

            0 

15% OMÍTKY(ZE ZDIVA) 0,15*8,856         1,328 

VLASTNÍ TÍHA ZÁKLADU 0,65*0,6*1,0 0,39 m³ 25 kN/m³ 9,75 

CELKOVÉ STÁLÉ ZATÍŽENÍ           185,431295 

NAHODILÉ ZATÍŽENÍ             

UŽITNÉ 3*5,05 15,15 m² 1,5 kN/m² 22,725 

SNÍH 5,05*1,0 5,05 m² 1 kN/m² 5,05 

CELKOVÉ NAHODILÉ ZATÍŽENÍ           27,775 

CELKOVÉ ZATÍŽENÍ OD STŘEDOVÉ ZDI Fd   213,206295 

Rdt….výpočtová únosnost zeminy, dle České geologické služby se na území nachází 
kamenité až hlinito-kamenité sedimenty, Rdt=500kPa 
b=Fd/(1xRdt)= 213,206/ (1x500)=0,426-> b=0,650m 
a=(b-d1)/2= (0,650-0,300)/2=0,175m 
h=a x tg= 0,175 x tg 60°=0,303m 
 ≥2a=2x0,175=0,350m     � h=0,600m  
Kontaktní napětí: σ=Fd/A <Rdt…….213,206/(0,650x1,0)< 500kPa -> 328,009kPa< 500kPa   

� VYHOVUJE  

Základ pro obvodovou zeď tl.300mm je 0,65x0,6m. 
Pozn.: pro vnitřní nosnou zeď orientovanou východ-západ(blíže k jihu), která je v podzemním podlaží rozšířena 
z 250mm na 300mm a tvoří tak rozhraní mezi podsklepenou a nepodsklepenou částí, proveden základ stejný jako 
pro podsklepenou obvodovou zeď(ad.2) 
 
 
 
 



3.Nepodsklepená část-obvodová zeď tl.300mm 
NEPODSKLEPENÁ ČÁST - OBVODOVÁ ZEĎ TL.300MM, ZATĚŽOVACÍ ŠÍŘKA 2,225M 

PRVEK VÝPOČET 
M², 
M³ 

  OBJEMOVÁ 
TÍHA       

KN/M², 
KN/M³ 

  

ZATÍŽENÍ 
KN 

    

STÁLÉ ZATÍŽENÍ             

ZDIVO NOSNÉ TL.300 MM 0,3*1,0*(2,6+3,0) 1,68 m³ 3,6 kN/m³ 6,048 

ZATEPLENÍ 0,06*1,0*((2*2,6)+3,0)) 0,492 m³ 0,135 kN/m³ 0,06642 

STROPY 2*1,0*2,225 4,45 m² 7,98 kN/m² 35,511 

ŽB VĚNCE 2*(0,3*0,2*1,0) 0,12 m³ 25 kN/m³ 3 

KRYTINA STŘECHY 2,225*1,0 2,225 m² 0,056 kN/m² 0,1246 

TEPELNÁ IZOLACE STŘECHY 2,225*0,1*1,0 0,223 m³ 0,155 kN/m³ 0,034565 
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ 
STŘECHY 

0,025*2,225*1,0 0,056 m³ 6 kN/m³ 0,336 

DŘEVĚNÉ PRVKY STŘECHY (2,225*3,947)/147,11 0,0597 m³ 4,4 kN/m³ 0,26268 

PODKLADNÍ BETON 2,225*0,15*1,0 0,334 m³ 25 kN/m³ 8,35 

BETON V PODLAHÁCH 2*0,05*2,225*1,0 0,2225 m³ 23 kN/m³ 5,1175 

              

15% OMÍTKY(ZE ZDIVA) 0,15*6,048         0,9072 

VLASTNÍ TÍHA ZÁKLADU 0,5*1,2*1,0 0,6 m³ 25 kN/m³ 15 

CELKOVÉ STÁLÉ ZATÍŽENÍ           74,757965 

NAHODILÉ ZATÍŽENÍ             

UŽITNÉ 2*2,225 4,45 m² 1,5 kN/m² 6,675 

SNÍH 1,0*2,225 2,225 m² 1 kN/m² 2,225 

CELKOVÉ NAHODILÉ ZATÍŽENÍ           8,9 

CELKOVÉ ZATÍŽENÍ OD STŘEDOVÉ ZDI Fd   83,657965 

Rdt….výpočtová únosnost zeminy, dle České geologické služby se na území nachází 
kamenité až hlinito-kamenité sedimenty, Rdt=500kPa 
b=Fd/(1xRdt)= 83,658/ (1x500)=0,167-> b=0,500m 
a=(b-d1)/2= (0,500-0,300)/2=0,100m 
h=a x tg= 0,100 x tg 60°=0,173m 
 ≥2a=2x0,100=0,200m     � h=1,2 m (do nezámrzné hloubky) 
Kontaktní napětí: σ=Fd/A <Rdt…….83,658/(0,500x1,0)< 500kPa -> 167,315kPa< 500kPa   

� VYHOVUJE  

Základ pro obvodovou nepodsklepenou zeď tl.300mm je 0,5x1,2m. 
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