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Abstrakt  
Bakalářská práce zpracovává návrh novostavby rodinného domu v Hradci Králové. 
Jedná se o samostatně stojící nepodsklepený dvoupodlažní objekt, jehož součástí je 
projekční ateliér a garáž pro jeden osobní automobil. Dům je navržen pro čtyřčlennou 
rodinu. Pro objekt byl zvolen konstrukční systém z keramických broušených cihel 
POROTHERM. Stropní konstrukce jsou vytvořeny železobetonovými deskami. Pro 
zateplení byl zvolen systém fasády s větranou vzduchovou mezerou s obložením z 
vláknocementových desek CEMBRIT a dřevěných rovnoběžníků. Celý objekt je 
zastřešen plochou střechou.  
  
Klí čová slova 
Novostavba rodinného domu, samostatně stojící dům, plochá střecha, provětrávaná 
fasáda  
  
  
  
Abstract 
The present bachelor’s thesis processes a design of a newly-built single-family house in 
the city of Hradec Králové. The design is concerned with a detached two-storeyed 
building without cellar, a design studio, and a garage for one car, which constitute one 
complex. The house is designed for a family of four members. The structural system of 
POROTHERM clay blocks was chosen for the designed building. The floor structure is 
created with reinforced concrete slabs. The thermal insulation is provided by the 
ventilated facade. The insulated cladding system is made of fibre cement boards 
CEMBRIT and timber parallelograms. The whole building is roofed with a flat roof.  
  
Keywords 
new building single-family house, detached house, flat roof, ventilated facade 
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ÚVOD 

Bakalářská práce je zaměřena na návrh dispozice domu, vhodného 

konstrukčního řešení a vypracování potřebné projektové dokumentace pro provedení 

stavby rodinného domu. Stavba domu je situována na parcelách číslo 268/1, 1860/1, 

412/2 katastrálním území Kukleny (okres Hradec Králové) [647209] Pozemek, na kterém 

bude stavba realizována, je velmi mírně svažitý.  Rodinný dům je navržen jako 

dvoupodlažní nepodsklepený objekt, jehož součástí je také provozovna. Dispoziční řešení 

je vhodné pro čtyřčlennou rodinu. První podlaží zahrnuje společné prostory, wellness 

relaxační místnost, provozní koupelnu, technickou místnost, garáž pro jedno 

automobilové stání a vlastní provozovnu se zázemím.  Druhé podlaží je řešeno jako 

klidové. Nachází se tu dva dětské pokoje, pokoj pro hosty, koupelna, WC a ložnice rodičů 

s vlastní šatnou a koupelnou. K dispozici jsou také dvě terasy. Jedna je přístupná 

z dětského pokoje, druhá z ložnice rodičů.  

Cílem této práce je vypracování projektové dokumentace. Včetně výpočtů tepelné 

fyziky a řešení požární bezpečnosti. 

Bakalářská práce se skládá z části přípravné a studijní práce, situačního řešení, návrhu 

architektonicko-stavebního řešení, stavebně- konstrukčního řešení, požární bezpečnosti 

a stavební fyziky.  
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A.1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE  

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Rodinný dům s provozovnou 

 

b) Místo stavby 

Místo stavby:  k. ú. Kukleny (okres Hradec Králové) [647209] 

číslo parcely:  268/1, 1860/1, 412/2 

Město:   Hradec Králové - Kukleny 

Okres:   Hradec Králové 

Kraj:   Královehradecký 

 

c) Předmět dokumentace 

Předmětem dokumentace je novostavba rodinného domu s provozovnou 

v Hradci Králové. Pozemek určený k výstavbě se nachází na parcelách č. 268/1, 

1860/1, 412/2 v k.ú. Kukleny (okres Hradec Králové). Dokumentace je 

vypracována pro stavební povolení. 

A.1.2 Údaje o žadateli 

  František Rohlena, Zelená 698/38, Kukleny, 500 04 Hradec Králové 

A.1.3 Údaje o zpracovateli 

  Jan Rohlena, Zelená 698/38, Kukleny, 500 04 Hradec Králové 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů 

– Územní plán města Hradec Králové 

– Příslušná katastrální mapa 

– Požadavky investora 
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A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) Rozsah řešeného území 

Novostavba objektu bude umístěna v Hradci králové, v městské části 

Kukleny, k.ú. Kukleny na pozemku p. č. 268/1, 1860/1, 412/2. Vlastník pozemku 

– František Rohlena, Zelená 698/38, Kukleny, 500 04 Hradec Králové 

 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

Dotčený pozemek se nachází v zastavitelném území města Hradec 

Králové, v prostoru vyčleněném ve schváleném územním plánu jako návrhová 

plocha pro bydlení. V současné době je pozemek využíván jako zemědělská půda. 

 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Daný pozemek se nenachází v zemědělském půdním fondu. Bonitovaná 

půdně ekologická jednotka 3.10.00 spadá do 1. třídy ochrany zemědělského 

půdního fondu, bodová výnosnost je na stupnici 0 až 100 rovna 93. Je zapotřebí 

zažádat na patřičném úřadě o vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu. 

 

d) Údaje o odtokových poměrech 

Realizace stavebního objektu a související terénní úpravy nezpůsobí 

zaplavení sousedních pozemků srážkovou vodou. Navržený objekt neovlivní 

odtokové poměry v dané lokalitě. Dešťová voda dopadající na střešní plochy bude 

odvedena do akumulační nádrže s přepadem do vsakovacího tunelu. 

 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 

Využití pozemku je v souladu s územně plánovací dokumentací města 

Hradec Králové, ve které je pozemek určen jako plocha pro bydlení. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Obecné požadavky na využití pozemku byly dodrženy. 
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g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů státní správy jsou zapracovány do 

dokumentace. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Na objekt se nevztahuje žádná výjimka, ani se nepočítá s úlevovým 

řešením. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Nejsou známy žádné související a podmiňující investice. 

 

j)  Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 

Stavbou budou přímo dotčeny následující pozemky v k. ú. Kukleny 
[680711] 

 
Tabulka 1: Seznam dotčených pozemků 

Parcela 
č. 

Výměra 

[m2] 

Druh 

pozemku 

Způsob 

ochrany 
Majitel 

268/2 734 orná půda 
zemědělský 

půdní fond 

František Rohlena 

Zelená 698/38, Kukleny 

 500 04 Hradec Králové 

269/3 567 
ostatní 

plocha 
- 

Statutární město Hradec Králové 

Českosovenské armdy 408/51 

500 03 Hradec Králové 

2088/3 275 
ostatní 

plocha 
- 

Janošič Mirko, Janošičová Jana 

Markova 862, Kukleny 

500 04 Hradec Králové 

2088/2 308 
ostatní 

plocha 
- 

Ing. Pokorný Dušan, Ing. Pokorná 

Markéta 

Markova 875, Kukleny 

500 04 Hradec Králové 
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Parcela 
č. 

Výměra 

[m2] 

Druh 

pozemku 

Způsob 

ochrany 
Majitel 

2088/2 380 
ostatní 

plocha 
- 

Horák Libor 

Laudonova 437/3, Štěrboholy 

102 00 Praha 10 

1908 512 

zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

zemědělský 

půdní fond 

Mgr. Svoboda Marek 

Markova 739/8, Kukleny 

500 04 Hradec Králové 

Svobodová Šárka 

Markova 860, Kukleny 

500 04 Hradec Králové 

414/16 154 orná půda 
zemědělský 

půdní fond 

Ing. Šolarová Petra 

Markova 778/2a, Kukleny 

500 04 Hradec Králové 

 

 

415/3 204 zahrada 
zemědělský 

půdní fond 

Ing. Panchártek Jan, 

Ing. Panchártková Jitka 

Zelená 149/53, Kukleny 

500 04 Hradec Králové 

 

454 328 

Zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

- 

Ing. Panchártek Jan, 

Ing. Panchártková Jitka 

Zelená 149/53, Kukleny 

500 04 Hradec Králové 

415/2 681 zahrada 
zemědělský 

půdní fond 

Tomeš Roman 

Zelená 148/55, Kukleny 

500 04 Hradec Králové 

415/7 903 Zahrada 
zemědělský 

půdní fond 

Jašková Andrea 

Zelená 751/55a, Kukleny 

500 04 Hradec Králové 
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A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu rodinného domu s provozovnou. 

 

b) Účel užívání stavby 

Stavba sloužící pro bydlení a provozování projekčního ateliéru. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu s životností, která je omezena použitými 

materiály. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna jinými právními předpisy. 

 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb 

Stavba je soukromého charakteru a řešení bezbariérového užívání není 

požadováno investorem.  

 

 

 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů 

V projektové dokumentaci jsou zapracována a plně respektována 

stanoviska a požadavky dotčených orgánů. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Na objekt se nevztahuje žádná výjimka, ani se nepočítá s úlevovým 

řešením. 
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h) Navrhované kapacity stavby 

Celková zastavěná plocha:   403,88 m2 

Obestavěný prostor:    1393,81 m3 

Obytné plochy:    308,01 m2 

Plocha stavebního pozemku:    2182,52 m2 

Procento zastavění:    10,10 % 

Předpokládaný počet uživatelů bytu:  4 osoby 

 

i) Základní bilance stavby 

Elektrická energie: 

Viz samostatný projekt o technickém zařízení stavby. 

Plynovod: 

Objekt není plynofikován. 

Potřeba vody:  

Předpoklad:  4 osob (Rodinný dům – bydlení 125 l/os.) 

Průměrná denní potřeba   4 x 125 = 500 l/ den 

Maximální denní potřeba  500 x 1,5 = 750 l/den 

Maximální hodinová potřeba  750/24 x 2,1 = 66 l/h 

Roční potřeba vody   500 x 365 = 182,5 m3/rok 

Svoz komunálního odpadu bude zajištěn firmou Hradecké služby a.s.. 

Z hlediska stavební fyziky je navržená stavba klasifikována do třídy 

B – úsporná. Viz zpráva tepelného posouzení stavby. 

Hospodaření s dešťovou vodou: 

Umístění dešťových svodů u rodinného domu a provozovny je dle 

řešení střechy ve stavebním projektu. Svodné potrubí dešťové vody 

z rodinného domu a z provozovny bude zaústěno do plastové akumulační 

nádrže s přepadem do vsakovacího bloku. Takto zachycená dešťová voda 

bude využívána pro zavlažování zahrady a zeleně na pozemku. 

 

j)  Základní předpoklady výstavby 

Předpokládané zahájení stavby: 08/2015 

Předpokládané dokončení stavby: 10/2016 
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k) Orientační náklady stavby 

Orientační cena za 1 m3 obestavěného prostoru: 5000 Kč/m3 

Orientační cena realizace stavby: 5000 x 1393,81 = 6 969 050 Kč 

 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A 

        TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ 

Stavbu lze rozčlenit na tyto stavební objekty: 

SO 01 – Rodinný dům 

SO 02 – Bazén 

SO 03 – Kanalizační přípojka 

SO 04 – Přípojka elektřiny – nízké napětí 

SO 05 – Přípojka pitné vody 

SO 06 – Akumulační nádrž 

SO 07 – Technologie bazénu 

SO 08 – Oplocení 

SO 09 – Zpevněné plochy  
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 
a) Charakteristika stavebního pozemku 

 Řešený objekt se nachází na pozemku s parcelními čísly 268/1, 1860/1, 412/2 na 

západním okraji městské části Kukleny i samotného města Hradec Králové. Tento prostor 

je ve schváleném územním plánu města Hradec Králové vyznačen jako prostor pro 

plánovanou obytnou zástavbu. Pozemek je lichoběžníkového tvaru s krčkem 

v severovýchodní části, který vede k místní asfaltové komunikaci (ulice Markova). 

Stavební pozemek je velmi mírně svažitý směrem k severovýchodu. Vstup a vjezd na 

pozemek je situován z ulice Markova. Přípojky NN, kanalizace a pitné vody budou 

dotaženy na východní hranici pozemku. V současné době se na pozemku nenachází žádné 

stávajíc stavby, stromy ani keře. Pozemek je kategorizován jako orná půda a je aktivně 

využíván pro zemědělskou činnost. Pozemek je dostatečně velký pro zařízení staveniště 

i skladování stavebního materiálu. Hladina podzemní vody je v hloubce, která nemá vliv 

na návrh zařízení staveniště. Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani 

poddolovaném území. Při realizaci stavby je vzhledem k sousedním stavbám dodržovat 

maximální denní hlukové limity či noční klid. Při možné zvýšené prašnosti budou 

provedena náležitá opatření. 

 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Na pozemku doposud nebyly prováděny žádné průzkumy ani vrty. Vycházelo se 

z průzkumů prováděných při budování sousední zástavby, technických sítí 

a infrastruktury v letech 2003 – 2012.    

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Daný pozemek se nenachází v zemědělském půdním fondu. Bonitovaná 

půdně ekologická jednotka 3.10.00 spadá do 1. třídy ochrany zemědělského 

půdního fondu, bodová výnosnost je na stupnici 0 až 100 rovna 93. Je zapotřebí 

zažádat na patřičném úřadě o vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu. 

 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Sesuv půdy: pozemek stavby neleží v oblasti sesuvu půdy.  
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Poddolované území: pozemek stavby neleží na poddolovaném území. 

Povodně: pozemek stavby neleží v záplavovém území. 

Seizmické zatížení: seizmické zatížení se v tomto území nepředpokládají. 

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

V okolí stavby se nachází stavby typu rodinných domů a pozemky kategorizované 

jako orná půda, zahrada a ostatní plocha. Nově vzniklý objekt tedy nebude mít na okolní 

stavby a pozemky negativní vliv. Aby se zabránilo zhoršení stavu životního prostředí 

v místě stavby během realizace, musí být respektovány hygienické normy pro výstavbu. 

Především překračování norem hlučnosti a prašnosti. Dešťová voda dopadající na 

nezpevněnou plochu bude vsakována do země. Dešťová voda dopadající na zpevněné 

plochy bude odvedena mimo ně pomocí spádové úpravy. Dešťová voda dopadající na 

plochy střech bude odvedena do akumulační nádrže. Při realizaci stavebního objektu 

a souvisejících terénních úprav nebude způsobeno zaplavení sousedních pozemků 

srážkovou vodou. Po realizaci nebude objekt ovlivňovat odtokové poměry v dané 

lokalitě. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, krácení dřevin 

Na stavebním pozemku nebude nutná žádná asanace, kácení dřevin či demolice 

stávajících objektů. 

 

g) Požadavky na maximální záběry zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

Objekt se nachází na pozemku, který je součástí zemědělském půdním fondu. 

Bonitovaná půdně ekologická jednotka 3.10.00 spadá do 1. třídy ochrany zemědělského 

půdního fondu, bodová výnosnost je na stupnici 0 až 100 rovna 93. Je zapotřebí zažádat 

na patřičném úřadě o vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu.  
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h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu)  

Z východní strany je pozemek napojen na stávající zpevněnou asfaltovou 

komunikaci. Z východní strany bude také objekt napojen na technickou infrastrukturu. 

 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 V době zpracování projektové dokumentace nejsou žádné věcné a časové 

vazby, podmiňující, vyvolané či související investice známy. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o novostavbu dvoupodlažního rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu 

s projekčním ateliérem. Objekt je členěn na jednu obytnou jednotku a provozovnu. 

Součástí je také garáž pro jedno automobilové stání. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Pozemek, na kterém se stavba nachází, je územním plánem určen jako plocha 

bydlení. Návrh objektu a jeho umístění na pozemku tak vychází z podmínek daných 

územním plánem a je přizpůsoben vhodné orientaci ke světovým stranám.  

 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Navrhovaný objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený dům s plochou střechou 

a členitým půdorysem. Fasáda je navržena jako provětrávaná, částečně s obkladem 

z vláknocementových desek CEMBRIT a částečně obložena dřevěnými rovnoběžníky.  

 Hlavní část objektu má půdorys písmene L. Ze severovýchodní strany je z domu 

částečně předsazena garáž s jedním garážovým stáním a dostatečně velkým prostorem 

pro případné parkování jízdních kol, motocyklu či pro skladování. Ze severozápadní 

strany z domu vystupuje jednopodlažní část s ateliérem a extenzivní zelenou plochou 

střechou. Z jižní a jihozápadní strany na objekt navazuje dřevěná terasa s bazénem. 
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Fasáda je barevně rozlišena. Vystupující části, tedy ateliér a garáž, spolu 

s jihovýchodní stěnou 1.NP a navazující jihozápadní stěnou jsou obloženy dřevěnými 

rovnoběžníky z finské borovice s úpravou Thermowood. Hlavní část objektu je pak 

obložena vláknocementovými deskami CEMBRIT Cembonit v barvě Flint (Tmavě šedá). 

Sokl je řešen vláknocementovými deskami CEMBRIT Cembonit v barvě Flint. Pro 

dřevěné výplně otvorů byla vybrána povrchová úprava palisandr. Klempířské prvky jsou 

navrženy jako titanzinkové s modrošedou barvou. Ze severozápadní strany objektu 

vystupuje nerezový komín SCHIEDEL ICS50. 

  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Objekt rodinného domu je určen k bydlení. Technologie a provozy tedy nejsou 

předmětem dokumentace. Z hlediska dispozice se jedná o dvoupodlažní, nepodsklepený 

rodinný dům s garáží a s provozovnou. Hlavní vstup do objektu je situován ze 

severovýchodní strany. Za vchodovými dveřmi se nachází zádveří. Ze zádveří se může 

vstoupit do garáže nebo do pobytové části. V hale, která na zádveří navazuje, je umístěno 

schodiště umožňující přístup do soukromé části domu. S halou je spojena chodba v 1.NP, 

která umožňuje přístup do relaxační wellness místnosti, koupelny, technické místnosti, 

obývacího pokoje spojeného s kuchyní a jídelnou a přes zázemí provozovny je umožněn 

také vnitřní přístup do ateliéru. Z obývacího pokoje a z wellness je možné vyjít na 

venkovní terasu. Ve 2.NP se nachází dva dětské pokoje, pokoj pro návštěvy, hlavní 

koupelna, WC, ložnice rodičů s vlastní koupelnou a šatnou. Ložnice rodičů a jeden dětský 

pokoj mají přístup na terasy. 

Do ateliéru je samostatný vchod ze severovýchodu. Za vchodovými dveřmi je 

zádveří, ze kterého je přístup do hygienické místnosti a také do ateliéru. Na ateliér volně 

navazuje zázemí ateliéru s kuchyňkou.  

Okolo domu je okapový chodník široký 500 mm vysypaný kačírkem. Na garáž 

navazuje zpevněná příjezdová cesta, vedoucí až na hranici pozemku kde se napojuje na 

ulici Markovu. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je soukromého charakteru a investor nepožaduje řešení bezbariérového 

užívání. Bezbariérové řešení tedy není v dokumentaci řešeno. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 Stavba je navržena tak, aby při její realizaci i následném provozu nevznikala 

bezpečnostní rizika (výška parapetu oken, výška zábradlí, použité materiály, atd…).   

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 
a) Stavební řešení 

Objekt je řešen jako zděný na základových pasech z prostého betonu.  Konstrukce 

stropu bude tvořena železobetonovou stropní deskou. Zastřešení je řešeno jako plochá 

střecha s hydroizolací z asfaltových pásů a zásypem z kačírku. Nad ateliérem je navržená 

extenzivní zelená plochá střecha. Zateplení obvodového pláště je řešeno jako fasáda 

s provětrávanou vzduchovou vrstvou s obkladem z vláknocementových desek 

a dřevěných rovnoběžníků. Sokl je z vláknocementových desek. Fasáda je složitěji 

členěná, viz výkresy pohledů. Komínové těleso je řešeno jako třívrstvý nerezový 

komínový systém. 

 

b) Konstruk ční a materiálové řešení 

 Jako základové konstrukce jsou navrženy pasy z prostého betonu. Na 

obvodových pasech jsou vyskládány dvě řady, na vnitřních pasech jedna řada tvárnic 

ztraceného bednění, které jsou vylity betonem a doplněno svislou výztuží. Na kraji 

základu je vybetonováno podkladní korýtko pro drenáž. Nad korýtkem jsou tvarovky 

ztraceného bednění opatřeny nenasákavou tepelnou izolací o tloušťce 160 mm. Na 

konstrukci základů navazuje podkladní betonová deska vyztužená kari sítí. Na podkladní 

desku je natavený SBS modifikovaný asfaltový pás. Obvodové svislé nosné konstrukce 

jsou provedeny z keramických broušených cihel POROTHERM 30T Profi. Vnitřní nosné 

stěny jsou provedeny z keramický broušených cihel POROTHERM 30 Profi. Vnitřní 

nenosné příčky jsou z broušených keramických cihel POROTHERM 11,5 Profi 

a POROTHERM 8 Profi. Ve 2.NP je pro oddělení ložnice rodičů a šatny použita 

montovaná dělící sádrokartonová příčka, dvojitě opláštěná deskami KNAUF white tl. 
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12,5 mm. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové stropní desky. 

V 1.NP je tloušťka desky 190 mm, ve 2.NP 240 mm a nad ateliérem 220 mm. Překlady 

nad okenními a dveřními otvory jsou z keramických překladů POROTHERM překlad 

7. Překlad nad otvorem pro garážová vrata a nad otvorem v jihozápadní stěně je 

z monolitického železobetonu a je spojen s věncem a stropní deskou. Překlad nad 

rohovým okenním otvorem v severním rohu objektu je ocelový ze svařených profilů IPE 

140 do tvaru L. Železobetonový věnec bude součástí stropní desky. Střecha nad 1.NP 

v místě teras 2.NP je vyspádována spádovými deskami z tepelné izolace, na kterých je 

položena hlavní tepelná izolace ISOVER EPS 200S v tloušťce 200 mm. Jako 

hydroizolace střechy slouží SBS modifikované asfaltové pásy. Pod nášlapnou vrstvou 

terasy jsou rektifikační podložky pro vyrovnání. Střecha nad ateliérem je navržena jako 

extenzivní zelená střecha. Pod souvrstvím vegetační, ochranné a separační vrstvy je 

hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových pásů. Tepelná izolace je navržena 

ISOVER EPS 200S tl. 200 mm. Spádová vrstva je tvořena cementovou pěnou. Střecha 

nad 2.NP je spádována obdobně jako střecha nad ateliérem, tedy cementovou pěnou. 

Stejná je také tloušťka a materiál tepelné izolace, tedy ISOVER EPS 200S tl. 200 mm. 

Na hydroizolaci z SBS modifikovaných asfaltových pásů je nasypána vrstva kačírku. 

Atika je vyzděna keramickými broušenými cihlami POROTHERM 30 Profi. Zateplení 

objektu je provedeno jako fasáda s provětrávanou vzduchovou vrstvou. Tepelná izolace 

je navržena ISOVER FASSIL tl. 160 mm. Pro vynesení fasádního obkladu je navržen 

kombinovaný svislý nosný rošt. Vzduchová mezera je navržena 40 mm v místech většího 

odsazení, kvůli umístění Svodného potrubí je mezera 140 mm. Obklad je částečně 

proveden z fasádních vláknocementových desek CEMBRIT Cembonit 6 a částečně 

z dřevěných rovnoběžníků SSS z finské borovice s tepelnou úpravou Thermowood. 

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Konstrukce základů, svislé i vodorovné konstrukce jsou nadimenzovány tak, aby 

při průběhu stavby i následném užívání, nedošlo k ohrožení stability objektu nebo k jeho 

zřícení. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení 

Vytápění: Objekt bude vytápěn elektrickým podlahovým topením. Pod laminátovou 

podlahou budou instalovány topné folie a pod keramickou dlažbou topné rohože. Každá 

místnost bude mít možnost individuálního nastavení teploty.  V obývacím pokoji bude 

možné přitápění krbovou vložkou. 

 

Plynovod: Objekt není plynofikován. 

 

Bleskosvod: Objekt bude opatřen bleskosvodem dle ČSN 62305. Na střeše objektu bude 

zřízena jímací soustava doplněná jímači umístěnými na tělesech komínu. Jímací soustava 

bude napojena na uzemňovací soustavu.  

 

Vodovod: Rozvod vnějšího vodovodu do navrhovaného objektu rodinného domu 

s čtyřčlennou rodinou je navržen DN 50. Předpokládaná spotřeba vody denně na osobu 

je 125 l. Vodoměrná šachta je umístěna 4,8 m za hranicí pozemku investora. Potrubí bude 

v domě vedeno v podlaze, instalačních šachtách, případně ve svislých nebo vodorovných 

drážkách ve zdivu. 

 

Kanalizace: Splaškové odpadní vody budou odvedeny pomocí nově vybudované 

přípojky na hlavní veřejnou kanalizaci. Dešťová voda z ploch střech bude svedena do 

akumulační nádrže k využití na zálivku zahrady, přebytečné dešťové vody budou 

bezpečnostním přepadem odvedeny do vsakovacího bloku na pozemku investora. 

Dešťová voda na nezpevněných plochách bude vsakována o země. Ze zpevněných ploch 

bude voda odvedená vhodným spádováním. 

 

Elektrická energie: Přípojka elektrické energie bude dotažena na východní hranici 

pozemku stavebníka (napojení na ulici Markova). Vedle vjezdu na pozemek bude ve 

zděném konstrukci umístěn elektroměrový rozvaděč. Odtud povede vedení dále do 

rodinného domu, kde bude domovní rozvaděč. 
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Osvětlení: jako osvětlení v objektu bude použita především technologie LED světel, 

případně zářivkové osvětlení. Typ LED světel případně zářivek bude takový, aby neměl 

negativní vliv na organismus člověka (nežádoucí modré a bílé LED světlo v místnostech 

určených pro spánek) a aby byla zajištěna zraková pohoda. 

 

Zásuvky: Zásuvkové okruhy sloužící k připojení různých elektrických spotřebičů a jejich 

rozmístění je nutné konzultovat s elektrikářem, který bude provádět osazování zásuvek či 

celou elektroinstalaci. Zásuvky, které budou umístěny venku (zejména pro zahradní účely) 

musí byt homologovány pro použití v exteriéru. 

 

Elektroinstalace: Z elektroměrného rozvaděče na hranici pozemku bude veden domovní 

rozvod elektřiny až do domovního rozvaděče, který bude umístěn v technické místnosti 

(místnost 104). Odtud bude vedena drážkami ve stěnách nebo v podlahových soklových 

lištách. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Výčet technických a technologických zařízení je v bodě B.2.7 a) 

B.2.8 Požární bezpečnostní řešení 

Požární bezpečnost je řešena podrobně samostatnou požární zprávou viz samostatná 

příloha projektové dokumentace. 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků  
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti  
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí  
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest  
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru  
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst  
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty)  
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení)  
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 24  
 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 
a) Kritéria tepeln ě technického hodnocení 

Navrhovaný objekt je v souladu s platnou legislativou navrhnut tak, aby splňoval 

doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla. Viz příloha - Stavební fyzika. 

 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energie 

Alternativní zdroje energií nejsou navrhovány. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 

a komunální prostředí 

V objektu není umístěna žádná nebezpečná výroba. Objekt nebude mít negativní 

vliv na životní prostředí a nebude zdrojem jiných, než běžných odpadů. Jejich pravidelný 

odvoz bude zajišťovat firma Hradecké služby a.s.. 

V obytné části objektu jsou navrženy v 1.NP dva sprchové kouty (jeden 

v koupelně, druhý je součástí wellness místnosti), jedna záchodová mísa, jedno 

umyvadlo, jedna výlevka a jeden dřez. Ve 2.NP jsou dvě záchodové mísy, jeden bidet, 

čtyři umyvadla, jedna vana a jeden sprchový kout. V části objektu určené pro provoz je 

jedna záchodová mísa, jedno umyvadlo a jeden dřez. Splaškové vody budou odvedeny 

do splaškové kanalizace. Dešťová voda z nezpevněných ploch bude vsakována do země, 

ze zpevněných ploch bude odvedena vhodným spádováním. Dešťová voda střechy bude 

svedena do akumulační nádrže s přepadem. 

Pro výměnu vzduchu v místnostech je navrženo přirozené větrání okny. Výjimku 

tvoří místnosti 105, 111, 204, 205, 207 kde bude instalováno nucené větrání ventilátorem 

vyústěné nad střechu. Místnosti 104 a 112 je odvětrány otvory ve spodní části dveří. Pro 

odsávání vzduchu nad vařičem je navržena filtrová digestoř s uhlovodíkovým filtrem. 

Vzhledem k velikosti místnosti, ve které se plocha pro vaření vyskytuje (místnost 109 

obývací pokoj + kuchyň, objem cca 119m3) a k dostatku otvíravých oken, nehrozí 

případný nárůst vlhkosti, který by způsobil vznik plísní. Vytápění je možné regulovat 

zvlášť v každé místnosti nebo centrálně. Dostatek prosklených ploch zajišťuje 

požadované množství denního světla. 
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Při provádění stavby je nutné dodržovat nařízení vlády č. 148/2006 o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Při provozu po dokončení stavby se 

nepředpokládá překročení limitů daných vyhláškou. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Dle radonové mapy je v místě staveniště převažující radonový index střední 

a ochrana radonu bude řešena s izolací proti zemní vlhkosti. Bude použita izolace 

certifikovaná izolace GLASTEK 40 SPECIAL MINERTAL v tloušťce 1 x 4 mm.  

b) Ochrana před bludnými proudy 

Ochrana před bludnými proudy je zajištěna stavebním řešením elektroinstalace. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Ochrana před technickou seizmicitou není třeba řešit. Objekt se nenachází 

v seizmicky aktivní oblasti a v budově rodinného domu ani v části provozovny není 

plánovaný žádný provoz, který by vykazoval takové účinky. 

d) Ochrana před hlukem 

Vzhledem k umístění stavby a k jejímu využívání není třeba řešit žádné zvláštní 

protihlukové opatření. Navržené konstrukce jsou pro ochranu proti hluku dostatečné. 

e) Protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území, proto není nutné protipovodňové 

opatření řešit. 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Nejsou známé jiné účinky, které by měly negativní vliv na stavbu. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Přípojka elektrických silových rozvodů 

Na stávající sítě elektrické energie bude objekt napojen ve východní části pozemku. 

Zde bude postaven elektroměrný rozvaděč. Z elektroměrného rozvaděče povedou rozvody 
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elektrické energie do domovního rozvaděče v objektu. Pro realizaci stavby bude na 

elektroměrný rozvaděč napojen dočasný staveništní rozvaděč. 

  

Přípojka plynovodu 

 Objekt nemá zřízenou přípojku plynovodu. Investor neplánuje v objektu 

používání plynových spotřebičů. 

 

Přípojka pitné vody 

 Pro zásobování rodinného domu a provozovny je navržena vodovodní přípojka na 

východní hranici pozemku. Potrubí pro přípojku je navrženo HDPE DN 80. Přípojka bude 

ukončena v nově zbudované vodoměrné šachtě 900/1200 mm, která bude umístěna na 

pozemku investora. Šachta bude umístěna ve zpevněné ploše. Prostup do šachty je 

čtvercový 600/600 mm. Společně s přípojkou se bude ve vodoměrné šachtě nacházet také 

hlavní uzávěr vody, zpětná klapka a vypouštění. Na přípojku navazuje místní rozvod pitné 

vody, který přivádí vodu do objektu. Vyveden je v místnosti 104 (technická místnost), 

kde se napojí na domovní rozvody pitné vody. Domovní rozvody jsou navrženy z PPR 

potrubí a jsou opatřené návlekovou izolací Mirelon. Vnitřní vodovod bude proveden dle 

ČSN 73 6660 včetně tlakové zkoušky.  

 

Přípojka na splaškovou kanalizaci 

 Místní rozvod splašková kanalizace z objektu je navržena z materiálu KG PVC 

DN 150. je vyústěn do nově zbudované kanalizační přípojky ve východní části pozemku. 

V místech kde místní rozvod mění směr, jsou zřízeny revizní šachty. Potrubí splaškové 

kanalizace bude umístěno v nezámrzné hloubce s odpovídajícím krytím minimálně 800 

mm. Potrubí bude ležen na štěrkopískovém loži o tloušťce 150 mm, obsyp potrubí bude 

tloušťky 300 mm.  

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Veškeré připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky jsou řešeny 

v  samostatném projektu TZB. 
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B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
a) Popis dopravního řešení 

Objekt bude napojen na dopravní síť města Hradec Králové. Příjezd a přístup bude 

zajištěn z místní asfaltové komunikace (ulice Markova). Napojení bude na východní 

hranici pozemku. Odtud povede až ke garáži zpevněná příjezdová cesta z betonové 

zámkové dlažby. Pro obyvatele domu je k dispozici jedno garážované parkovací místo 

a dále také dostatek místa před garáží, pro zaparkování dalšího vozu.  

 

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Pro napojení na stávající asfaltovou komunikaci bude vybudován nový sjezd na 

východní hranici pozemku. 

 

b) Doprava v klidu 

Parkování obyvatel domu je řešeno parkováním na zpevněné ploše před rodinným 

domem a v garáži vlastního rodinného domu.  

 

c) Pěší a cyklistické stezky 

Žádné stezky nebudou budovány 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A  SOUVISEJÍCÍCH 

TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

Před výstavbou bude sejmuta ornice v tloušťce 200 mm. Ornice bude uložena na 

deponii v jihozápadní části pozemku investora. Vytěžená zeminy z hloubených rýh bude 

z části uložena na pozemku a z části odvezena na skládku. Po dokončení stavby bude 

zemina a ornice využita k terénním úpravám. Terénní úpravy budou provedeny tak, aby 

bylo zabráněno stékání vody k objektu. 

 

b) Použité vegetační prvky  

Navrhnuté zatravnění a výsadba vegetačních prvků je znázorněna v situaci. 

V rámci dokončovacích prací bude proveden také výsev trávy. 
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c) Biotechnická opatření 

Nebudou provedena žádná biotechnická opatření. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ 

PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Provoz stavby neobsahuje žádnou výrobu, proto se nepředpokládá, že by byl 

zdrojem závadných odpadů nebo zplodin, které by ohrožovaly. Splaškové vody budou 

svedeny do potrubí splaškové komunikace. Odvoz komunální odpadu bude zajišťovat 

firma Hradecké služby a.s..  Odpady, vzniklé při výstavbě budou likvidovány zákonným 

způsobem dle plánu likvidace odpadů firmou s náležitým oprávněním. Dále je při 

výstavbě nutné dbát na ochranu zdraví okolních obyvatel. Proto je nutné zabezpečit 

provádění stavby tak, aby nemohlo docházet k  nadměrnému hluku či k výskytu 

nadměrného množství prachových částic ve vzduchu. 

 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajin ě 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. V místě stavby se nenachází 

žádný památný strom, chráněné rostliny či živočichové. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Toto projekt neřeší. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Žádná ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navrhována. 
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

 Situování stavby na pozemku, dispoziční řešení a splnění obecných technických 

požadavků na výstavbu zaručuje ochranu osob užívajících stavbu. Dodržení 

technologických postupů a zásad BOZP zajišťuje dostatečnou ochranu osob realizujících 

stavbu. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Potřeby a spotřeby médií a hmot budou vypočteny z projektové dokumentace. 

Dodávka elektrické energie bude zajištěna pomocí stávající přípojky na východní hranici 

pozemku. Dodávka vody na staveniště bude z veřejného vodovodu skrze vodovodní 

přípojku. Materiál bude dovážen na stavbu v potřebných obdobích od dodavatelů 

a skladován na pozemku investora. 

 

b) Odvodnění staveniště 

Veškerá voda bude rigoly svedena do provizorních vsaků na pozemku investora. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

Staveniště bude napojeno na dopravní infrastrukturu vjezdem z východní strany 

pozemku. Komunikace bude provedena ze zhutněného štěrku. Všechna vozidla budou 

řádně očištěna, než vjedou na veřejnou komunikaci. Výjezd ze stavby je nutné opatřit 

příslušným dopravním značením. 

 Napojení staveniště na inženýrské sítě bude pomocí přípojek. 

 

d) Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 

Realizace stavby nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani stavby. 
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic 

neskladovat ani se pohybovat. Dále je nutno provést opatření zabraňující znečištění okolí 

staveniště odfouknutím lehkých odpadů. Pozemek je využíván jako orná půda, proto 

nebudou žádné demolice či kácení dřevin prováděny. 

 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Jiný pozemek než stavební nebude používán pro zábor dočasně ani trvale. Veškeré 

zařízení staveniště bude pouze na pozemku investora. 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Během stavebních prací je nutné se řídit platnými předpisy. Podle zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech (v platném znění), musí být vzniklé odpady řádně vytříděny 

a využitelné složky nabídnuty k dalšímu zpracování. 

V průběhu stavebních prací se vzhledem k charakteru stavby předpokládá vznik 

následujících druhů odpadů:  

Kartóny, papírové obaly, pytle od sypkých stavebních hmot. V menších 

množstvích je dále uvažováno s plasty, dřevem, ocelí a jinými kovy, zbytky izolací, 

zbytky sádrokartonových desek, vláknocementových desek, odřezky keramické dlažby 

a obkladů, obaly z barev a nátěrů. Veškeré odpady budou likvidovány výlučně 

v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů dle platných předpisů a doklady 

o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. stavebník, uschovat pro 

případnou kontrolu. 

 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Předpokládá se kladná bilance zemních prací. Ornice bude tedy uložena v deponii 

v jihozápadní části pozemku investora. Část zeminy bude na pozemku ponechána pro 

případné terénní úpravy. Zbylá část zeminy bude odvezena na skládku.  
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i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Pro ochranu životního prostředí během realizace objektu je zapotřebí respektovat 

hygienické normy pro výstavbu. Jedná se především o překračování norem hlučnosti a 

prašnosti.  

Odpady vzniklé během výstavby je možné likvidovat výlučně v zařízeních, která mají 

oprávnění k likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí 

zhotovitel, popř. stavebník, uschovat pro případnou kontrolu. 

 Stroje používané během výstavby musí být v takovém náležitém technickém 

stavu, aby nedocházelo k úniku ropných látek do půdy případně do podzemních vod. 

 

j)  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Před zahájením prací budou pracovníci řádně poučeni o provádění prací. Po dobu 

strávenou na pozemku budou používat ochranné pomůcky a prostředky. Prováděné práce 

budou v souladu s následujícími platnými předpisy: 

– Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

– Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky 

– Zákon č. 309/2006 Sb. §15, odst. 2 (podle druhu stavby) 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není třeba provádět úpravy 

pro jejich bezbariérové užívání. 

 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasné jednoduché dopravní 

značení upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště. Jiná dopravní inženýrská opatření 

se nepředpokládají. 
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m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nejsou vyžadovány žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Orientační začátek výstavby:  08/2015 

Orientační konec výstavby:  10/2016 

Postup výstavby: 

1. Příprava území – zařízení staveniště 

2. Výkopy 

3. Základy 

4. Hrubá stavba 

5. Instalace, rozvody 

6. Dokončovací práce – kompletace 

7. Sadové úpravy, oplocení 

8. Likvidace zařízení staveniště 

9. Dokončovací práce - revize 
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D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO 

INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

D.1.1.a.1 Architektonické řešení 

 

Budova je navržena jako samostatně stojící objekt skládající se z části pro bydlení 

a z provozovny. Dům je dvoupodlažní, nepodsklepený a má členitý půdorys. Plocha je 

navržena plochá se štěrkovým zásypem, nad provozovnou je střecha řešena jako 

extenzivní zelená. Hlavní část objektu má půdorys písmene L. Ze severovýchodní strany 

je z domu částečně předsazena garáž s jedním garážovým stáním a dostatečně velkým 

prostorem pro případné parkování jízdních kol, motocyklu či pro skladování. Ze 

severozápadní strany z domu vystupuje jednopodlažní část s ateliérem. 

Z jižní   jihozápadní strany na objekt navazuje dřevěná terasa s bazénem. Výška objektu 

je 7,110 m. Celková Obytná plocha je 308,01 m2. Objekt je k přiléhající pozemní 

komunikace připojen na východní straně pozemku zpevněnou příjezdovou cestou 

z betonové zámkové dlažby. Vjezd do garáže je ze severovýchodní strany.  

 

D.1.1.a.2 Výtvarné řešení 

 Fasáda je barevně rozlišena. Vystupující části, tedy ateliér a garáž, spolu 

s jihovýchodní stěnou 1.NP a navazující jihozápadní stěnou jsou obloženy dřevěnými 

rovnoběžníky z finské borovice s úpravou Thermowood. Hlavní část objektu je pak 

obložena vláknocementovými deskami CEMBRIT Cembonit v barvě Flint (mavě šedá). 

Sokl je řešen vláknocementovými deskami CEMBRIT Cembonit v barvě Flint. Pro 

dřevěné výplně otvorů byla vybrána povrchová úprava palisandr. Klempířské prvky jsou 

navrženy jako titanzinkové s modrošedou barvou. Ze severozápadní strany objektu 

vystupuje nerezový komín SCHIEDEL ICS50. 

 

 

D.1.1.a.3 Materiálové řešení 

Stavba je založena na pasech z prostého betonu. Na obvodových pasech jsou 

vyskládány tvárnice ztraceného bednění vylité betonem a doplněny o svislou výztuž. Nad 
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touto konstrukcí je uložena podkladní betonová deska vyztužena kari sítí. Objekt je řešen 

jako zděný z keramických broušených cihel POROTHERM. Příčka oddělující místnosti 

208 a 209 je montovaná dělící sádrokartonová příčka, opláštěná deskami KNAUF white 

tl. 12,5 mm. Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové stropní 

desky. V 1.NP je tloušťka desky 190 mm, ve 2.NP 240 mm a nad ateliérem 220 mm. 

Překlady nad okenními a dveřními otvory jsou z keramických překladů POROTHERM 

překlad 7. Překlad nad otvorem pro garážová vrata a nad otvorem v jihozápadní stěně je 

z monolitického železobetonu Překlad nad rohovým okenním otvorem v severním rohu 

objektu je ocelový ze svařených profilů IPE 140 do tvaru L. Pro zateplení plochách střech 

je použit ISOVER EPS 200S v tloušťce 200 mm. Jako hydroizolace střechy slouží SBS 

modifikované asfaltové pásy. 

 

D.1.1.a.4 Dispoziční řešení 

Z hlediska dispozice se jedná o dvoupodlažní rodinný dům s garáží a  rovozovnou. 

Hlavní vstup do objektu je situován ze severovýchodní strany. Za vchodovými dveřmi se 

nachází zádveří. Ze zádveří se může vstoupit do garáže nebo do pobytové části. V hale, 

která na zádveří navazuje, je umístěno schodiště umožňující přístup do soukromé části 

domu. S halou je spojena chodba v 1.NP, která umožňuje přístup do relaxační wellness 

místnosti, koupelny, technické místnosti, obývacího pokoje spojeného s kuchyní 

a jídelnou a přes zázemí provozovny je umožněn také vnitřní přístup do ateliéru. 

Z obývacího pokoje a z wellness je možné vyjít na venkovní terasu. Ve 2.NP, které tvoří 

klidovou zónu, se nachází dva dětské pokoje, pokoj pro návštěvy, hlavní koupelna, WC, 

ložnice rodičů s vlastní koupelnou a šatnou. Ložnice rodičů a jeden dětský pokoj mají 

přístup na terasy. 

Do ateliéru je samostatný vchod ze severovýchodu. Za vchodovými dveřmi je 

zádveří, ze kterého je přístup do hygienické místnosti a také do ateliéru. Na ateliér volně 

navazuje zázemí ateliéru s kuchyňkou. 

Garáž je zpevněnou příjezdovou cestou, která vede až na hranici pozemku, 

napojena na ulici Markovu. 
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D.1.1.a.5 Provozní řešení 

 Rodinný dům je určen k bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Velikosti místností 

i celého objektu je nadstandartní. K objektu patří také zahrada, která je přístupná 

z obývacího pokoje a z wellness. 

  

D.1.1.a.6 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba je soukromého charakteru a řešení bezbariérového užívání není 

požadováno investorem. Projekt tedy neuvažuje pohyb osob s omezenou shopností 

pohybu v objektu. 

  

D.1.1.a.7 Konstrukční řešení 

 Hlavní konstrukční prvek tvoří broušené cihly POROTHERM tl. 300 mm, vyplněné 

skelnou vatou. Dále pak broušené cihly POROTHERM tl. 300 mm, 115 mm a 80 mm.  

Konstrukce stropu jsou navrženy jako železobetonové stropní desky. V 1.NP je tloušťka 

desky 190 mm, ve 2.NP 240 mm a nad ateliérem 220 mm. Výplně otvorů v interiéru 

i v obvodových stěnách jsou dřevěné. 

 

D.1.1.a.8 Stavebně technické řešení 

 

Stavební pozemek je lichoběžníkového tvaru s krčkem v severovýchodní části, 

který vede k místní asfaltové komunikaci (ulice Markova). Stavební pozemek je velmi 

mírně svažitý směrem k severovýchodu. Vstup a vjezd na pozemek je situován z ulice 

Markova. Přípojky NN, kanalizace a pitné vody budou dotaženy na východní hranici 

pozemku. Trasy sítí jsou navrženy tak, aby byly dodrženy nejmenší vodorovné 

vzdálenosti při souběhu podzemních sítí a nejmenší dovolené krytí. 

 

D.1.1.a.9 Technické vlastnosti 

 Dům je řešen klasickými jednoduchými konstrukčními zásadami. 

 

D.1.1.a.10 Stavební fyzika – popis řešení, výpis použitých norem 
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D.1.1.a.10.1 Tepelná technika 

 Viz příloha složka č. 6 – stavební fyzika 

 

D.1.1.a.10.2 Osvětlení 

 Dostatečné denní osvětlení je zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní 

otvorů. Okenní otvory tvoří min. 10 % podlahové plochy a lze předpokládat dodržení 

požadavku ČSN 730580.  

 Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka 

a projektu elektroinstalace. 

 

D.1.1.a.10.3 Oslunění 

 Objekt splňuje požadavky na oslunění. Rozměry oken a jejich umístění je 

navrženo tak, aby bylo zajištěno dostatečné proslunění objektu. Součet podlahových 

ploch prosluněných obytných místností je roven min. jedné poloviny součtu podlahových 

ploch všech obytných místnost. 

 

D.1.1.a.10.4 Akustika / hluk, vibrace 

Navržené konstrukce jsou pro ochranu proti hluku dostatečné a vyhoví 

požadavkům dle ČSN 73 0532/2010. V navrhovaném objektu nebude instalován žádný 

podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry 

pro okolí. 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
 

D.1.2.a.1 Popis navrženého konstrukčního systému stavby 

 Hlavní konstrukční prvek tvoří broušené cihly POROTHERM tl. 300 mm, vyplněné 

skelnou vatou. Dále pak broušené cihly POROTHERM tl. 300 mm, 115 mm a 80 mm.  

Konstrukce stropu jsou navrženy jako železobetonové stropní desky. V 1.NP je tloušťka 

desky 190 mm, ve 2.NP 240 mm a nad ateliérem 220 mm. Výplně otvorů v interiéru 

i v obvodových jsou dřevěné. 
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D.1.2.a.2 Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky 
 

Zemní práce 

 Před zahájením zemních prací je nutno provést případné vytyčení podzemních sítí.  

Pozemek je využíván v současné době jako zemědělská půda, proto musí být před 

zahájením zemních prací posečen. Zemní práce budou zahájeny odborným sejmutím 

ornice tloušťky cca 200 mm, která se později použije na ohumusování a ozelenění 

terénních úprav po ukončení stavby. Ornice bude uložena na deponii na jihozápadní 

straně pozemku. Po sejmutí ornice proběhne vytyčení stavby. Zaměří se všechny rohové 

body objektu, dle výkresu situace. Výkopy základových rýh rodinného domu budou po 

sejmutí ornice provedeny strojně s ručními dokopávkami na úroveň základové spáry. 

Vytěžená zemina bude ponechána na staveništi odděleně od sejmuté ornice k následnému 

využití pro zásypy a násypy. Výkopy budou provedeny do nezámrzné hloubky dle 

výkresu základů. Zpětné zásypy budou hutněny po vrstvách maximálně 200 mm 

vhodnými zhutňovacími prostředky. Při převzetí základové spáry bude přítomen statik. 

 

Základy 

Návrh základových konstrukcí předpokládá výpočtovou únosnost základové půdy 

0,2 MPa. Základy pod nosnými konstrukcemi budou provedeny do nezámrzné hloubky 

jako monolitické základové pásy z prostého betonu C20/25 šířky 500 mm 300 mm. 

Hloubka základové spáry je -1,11 m od projektové nuly. Před betonáží základů bude na 

základovou spáru uložen zemnící pásek FeZn 4 x 30 mm s vývody pro napojení vodiče 

hromosvodu. V základech budou ponechány prostupy dle požadavku specialistů (ZTI). 

Na obvodové základové pásy budou vyskládány dvě řady ztraceného bednění 

o rozměrech 250 x 250 x 500 mm, na vnitřní pasy jedna řada. Ztracené bednění bude 

vyplněné betonem a vyztužené ve svislém směru výztuží B500B Ø12 mm. Podkladní 

beton podlahových konstrukcí v tloušťce 150 mm bude proveden z betonu C20/25 se sítí 

8 / 100 / 100 mm. Na vnější stranu základu základového zdiva bude osazeno zateplení 

z desek SYNTHOS XPS PRIME 30 L tloušťky 160 mm. Nad základem bude 

vybetonováno korýtko pro vedení drenážního potrubí z PVC – U DN 100. To bude  

zasypané drenážním obsypem z kameniva frakce 16 – 32. Drenážní obsyp 

s perforovaným potrubím bude od ostatní zeminy oddělen vrstvou geotextilie. 
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Svislé konstrukce 

Obvodové zdivo je provedeno z cihelných broušených bloků POROTHERM 30T 

Profi zděných na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi. Z vnější strany obvodové 

konstrukce bude provedeno zateplení formou fasády s větranou vzduchovou mezerou. 

Jako tepelná izolace je navržena minerální vata ISOVER FASSIL tl. 160 mm. Vnitřní 

nosné stěny jsou vyzděny z keramických broušených cihel POROTHERM 30 Profi na 

maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi. Dělící příčky jsou vyzděny z keramických 

broušených cihel POROTHERM 11,5 Profi a POROTHERM 8 Profi na maltu pro tenké 

spáry POROTHERM Profi. Ve 2.NP  je mezi místnostmi 208 a 209 navržena montovaná 

sádrokartonová příčka tl. 150 mm dvojitě opláštěná. Pro opláštění byly navrženy 

sádrokartonové desky KNAUF white tl. 12,5 mm. 

  

Překlady 

Překlady nad okenními a dveřními otvory jsou z keramických překladů 

POROTHERM překlad 7. Překlad nad otvorem pro garážová vrata a nad otvorem 

v jihozápadní stěně je z monolitického železobetonu a je spojen s věncem a stropní 

deskou. Překlad nad rohovým okenním otvorem v severním rohu objektu je ocelový ze 

svařených profilů IPE 140 do tvaru L. 

 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce jsou navrženy jako železobetonové stropní desky z betonu 

C20/25 a ocelové výztuže B500B. Vyztužení desky navrhne statik. V 1.NP je tloušťka 

desky 190 mm, ve 2.NP 240 mm a nad ateliérem 220 mm.  

 

Schodiště 

Pro spojení pater je na zakázku navrženo ocelové schodiště vyrobené firmou 

ARAMI. Schodnice je ze svařovaných ocelových plechů tl. 10. mm Obložení je 

provedeno dřevěnými deskami tl. 10 mm. Kotveno je nahoře do stropní desky a dole do 

podkladní betonové desky pomocí trubkové kotvy. Ze strany stěny je schodiště rozšířeno 

svislým ocelovým plechem, přes který je ukotveno do obvodové stěny pomocí chemické 

kotvy. Schodiště má 18 stupňů výšky 174 mm a šířky 286 mm. Pro výrobu schodiště je 
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vytvořen zadávací výkres.  Schodiště je doplněno nerezovým zábradlím s výplní 

z akrylátového skla. 

 

Konstrukce střechy 

 

 Objekt je zastřešen plochými střechami různého druhu. Střecha nad 1.NP v místě 

teras 2.NP je vyspádována spádovými deskami z tepelné izolace se sklonem 2%. na 

spádové vrstvě je položena hlavní tepelná izolace ISOVER EPS 200S v tloušťce 200 mm. 

Jako hydroizolace střechy slouží SBS modifikované asfaltové pásy. Pod nášlapnou 

vrstvou terasy z tepelně upravených terasových profilů Thermowood, které jsou ukotveny 

do hliníkových nosných profilů, jsou rektifikační podložky pro vyrovnání. Obě terasy 

jsou ohraničeny nerezovým zábradlím výšky 1000 mm s výplní z nerezové sítě. 

  Střecha nad ateliérem je navržena jako extenzivní zelená střecha.  Okolo 

vegetačního souvrství bude vytvořen obsyp o šířce 500 mm. Pod souvrstvím vegetační, 

ochranné a separační vrstvy je hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových pásů. 

Vrchní asfaltový pás ELASTEK 50 GARDEN je natavený na pásu GLASTEK 30 

STICKER PLUS. Jako tepelná izolace je použit ISOVER EPS 200S tl. 200 mm přikotven 

talířovými hmoždinkami. Spádová vrstva je tvořena cementovou pěnou PORIMENT PS. 

Střecha bude odvodněna jednou střešní vpustí.  

 Střecha nad 2.NP je spádována obdobně jako střecha nad ateliérem, tedy 

cementovou pěnou. Stejná je také tloušťka a materiál tepelné izolace, tedy ISOVER EPS 

200S tl. 200 mm. Hydroizolace se skládá z podkladního asfaltového pásu GLASTEK 30 

STICKER PLUS a na něj nataveného pásu ELASTEK 50 special mineral. Na 

hydroizolaci je nasypána vrstva kačírku. Atika je vyzděna dvěma řadami keramickými 

broušenými cihlami POROTHERM 30 Profi. na nich leží železobetonový věnec výšky 

200 mm. 

 

Komín 

 Komínové těleso bude provedeno třívrstvým nerezovým systémem SCHIEDEL 

ICS 50 s tloušťkou tepelné izolace 50 mm a průměrem 150 mm. Komín je založen 

s odvodem kondenzátu, který je připevněn na konzoli ukotvené do obvodové konstrukce 

stěny. 
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Podlahy 

Podlahy v 1.NP jsou skladebné tloušťky 160 mm. Jsou tvořeny tepelnou izolací 

z desek ISOVER EPS GREY 100 a anhydritovou roznášecí deskou. Nášlapnou vrstvu 

tvoří keramická dlažba a laminát. V místnostech 104,105 a 111 je nanesena pojistná 

povlaková hydroizolace. V garáži je použita samonivelační polymercementová stěrka 

nevyžadující další povrchovou úpravu. Podlaha terasy bude z terasových profilů 

LUNAWOOD. Podlahy ve 2.NP jsou skladebné tloušťky 110 mm. Jsou tvořeny 

akustickou izolaci ISOVER N a anhydritovou roznášecí deskou. Nášlapnou vrstvu tvoří 

keramická dlažba a laminát. V místnostech 204, 205 a 207 je nanesena pojistná povlaková 

hydroizolace vytažená na stěny do výšky 300 mm nad podlahu. Výškové úrovně podlah 

jsou stejné. Přechody mezi různými materiály nášlapných vrstev jsou řešeny 

podlahovými přechodovými lištami. Při provádění podlah je nutné koordinovat postup 

prací s rozvody instalací.  Na zpevněné příjezdové cesty a chodníku bude použita 

betonová dlažba. Přesné skladby konstrukcí jsou uvedeny v příloze č. 4 – stavebně 

konstrukční řešení. 

 

Izolace proti zemní vlhkosti 

 Pro izolaci proti zemní vlhkosti je navržen Modifikovaný asfaltový pás 

ELASTEK SPECIAL MINERAL. Před položením pásu bude provedena penetrace 

emulzí DEKPRIMER. Napojení svislé a vodorovné konstrukce bude provedeno zpětným 

spojem. Pod úrovní terénu bude po celém obvodě vložena nopová fólie oddělující drenáž 

od extrudovaného polystyrenu. 

 

Izolace tepelné a zvukové 

Systém zateplení je navržen jako fasáda s větranou vzduchovou mezerou, proto je 

jako tepelná izolace obvodových stěn použita minerální vata ISOVER FASSIL 

o tloušťce 160 mm. V oblasti soklu je zateplení provedeno z desek ISOVER SYNTHOS 

XPS PRIME 30 L tloušťky 160 mm. Podlahy v přízemí jsou izolovány tepelnou izolaci 

z desek ISOVER EPS GREY 100 v tloušťce 100 mm. Ve 2.NP jsou podlahy izolovány 

kročejovou izolací ISOVER N o tloušťce 50 mm. Pro zateplení střechy byl navržen 

materiál ISOVER EPS 200S. 
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Truhlá řské výrobky 

 V rámci truhlářských prací bude provedena dodávka a montáž oken, dveří 

a zárubní. Popis výrobků je uveden v příloze v příloze č. 4 – Stavebně konstrukční řešení 

 

Zámečnické výrobky 

 Veškeré zámečnické práce a výrobky s popisem jsou uvedeny v příloze 

č. 4 –  tavebně konstrukční řešení 

 
Klempířské prvky  

Klempířské prvky jsou provedeny z titanzinkového plechu, jejich výpis s popisem 

je uveden v příloze č. 4 – Stavebně konstrukční řešení 

 

Omítky 

Vnitřní omítky budou provedeny z jednovrstvé vápenosádrové omítky 

CEMIX 026 o tloušťce 10 mm na stropních konstrukcích a 15 mm na svislých 

konstrukcích. 

 

Obklady 

 Vnitřní obklady jsou navrženy v místnostech hygienického zařízení, technické 

místnosti a v kuchyni nad kuchyňskou linkou. Dodavatelem je firma RAKO. Druh, výška 

obkladu, i rozsah prací viz projektová dokumentace. Obklady jsou kladené do lepidla 

CEMIX FLEX a plastových okrajových lišt. Spáry obkladů mezi stěnou a podlahou 

budou vyplněny silikonovým tmelem. Ocelové schodiště je obloženo dřevěnými nášlapy 

o tloušťce 10mm, které jsou přilepeny lepidlem DEN BRAVEN POWER KLEBER. 

  

Malby 

Malby stěn budou provedeny dvojitým nátěrem PRIMALEX PLUS. 

Sádrokartonová příčka bude před malbou předbandážovana, zatmelena a zabroušena. 

 

 

Nátěry 
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 Kovové zámečnické výrobky budou opatřeny dvojnásobným základním nátěrem 

a jedním vrchním nátěrem. 

 

D.1.2.a.3 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 

nosné konstrukce 

 Užitné zatížení:   1,5 kN/m2 

 Zatížení sněhem:   0,7 kN/m2 (I. sněhová oblast) 

 Součinitel nahodilého zatížení 1,5  

 

D.1.2.a.4 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů 

 Stavba bude prováděna tradiční zděnou technologii z broušených keramických 

cihel. Všechny konstrukční detaily budou provedeny v souladu s prováděcími předpisy. 

Žádné zvláštní, neobvyklé konstrukce nejsou navrženy. 

 

D.1.2.a.5 Zajištění stavební jámy 

 Neřeší se. 

 

D.1.2.a.6 Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu 

vlastní konstrukce, případně sousední stavby 

 Všechny použité stavební technologie musí být prováděny dle platných prováděcích 

předpisů. 

D.1.2.a.7 Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 

konstrukcí či postupů 

 Neřeší se. 

 

D.1.2.a.8 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Během provádění stavby je zapotřebí kontrolovat konstrukce které budou zakryté 

nebo těžko dostupné. Před betonáží základových pásů bude provedena kontrola 

základové spáry, dále pak bude provedena kontrola polohy výztuže před betonáží ŽB 

konstrukcí.  
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D.1.2.a.9 Seznam použitých podkladů, norem, technických předpisů, odborné 
literatury, výpo četních programů apod.  
Zákony:  

č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu  

č. 406/2006 Sb.  Zákon o hospodaření energií  

č. 133/1985 Sb.  Zákon České národní rady o požární ochraně  

č. 185/2001 Sb.  Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů  

č. 89/2012 Sb.  Občanský zákoník (nový)  

č. 309/2006 Sb.  Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 

 

Normy:  
ČSN 73 4301  Obytné budovy  

ČSN 73 4108  Hygienická zařízení a šatny  

ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební 

části  

ČSN 74 4505  Podlahy – Společná ustanovení  

ČSN EN 1996-1-1  Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí  

ČSN EN 62305-1  Ochrana před bleskem  

ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  

ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (vč. Z1)  

ČSN 73 0873  Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou  

ČSN 73 0833  Požární bezpečnost staveb – Pro bydlení a ubytování  

ČSN 73 0818  Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami  

ČSN 73 0540 – 1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 

ČSN 73 0540 - 2  Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky (vč. Z1) 

ČSN 73 0540 - 3  Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

ČSN 73 0540 - 4  Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové hodnoty 

ČSN 73 0532  Akustika - Ochrana hluku v budovách a související 

akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky  
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3. ZÁVĚR 

Zadáním bylo zpracovat projekt jako kompletní projektovou dokumentaci 

rodinného domu s projekčním ateliérem v Hradci Králové. Mým cílem bylo dosažení 

architektonicko-stavebního řešení, stavebně konstrukčního řešení. Dále byla snaha 

dosáhnout jednoduchosti, praktičnosti a funkčnosti stavby tak, aby co nejvíc splňovala 

nároky na kvalitní současné bydlení. Při vypracování projektu jsem využíval znalosti 

získané při studiu a zároveň jsem se snažil využít i zkušenosti získané v praxi. Velmi 

přínosné byly také poznámky, připomínky a konzultace s vedoucím bakalářské práce. 

Výstupem je kompletní projektová dokumentace pro provedení stavby. Součástí 

jsou také přípravné studijní práce, posouzení objektu z hlediska tepelné techniky, 

energetický štítek obálky budovy, požárně bezpečnostní řešení stavby a jeho výkresová 

dokumentace a také seminární práce na téma provětrávané fasády. 

Zpracování projektu mě obohatilo o cenné zkušenosti a informace, zejména 

v oblasti stavebních materiálů, postupů a tvorby projektové dokumentace, které budu 

moci i nadále využívat v budoucí praxi.   
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4. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ Ů 

Literatura 

REMEŠ, Josef, Ivana UTÍKALOVÁ, Petr KACÁLEK, Lubor KALOUSEK, Tomáš PETŘÍČEK 

a kolektiv. Stavební příručka: to nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů. 2. aktualiz. vyd. Praha: 

Grada, 2014, 248 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-5142-9. 

 
Použité právní předpisy 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

 

Normy:  
ČSN 73 4301  Obytné budovy  

ČSN 73 4108  Hygienická zařízení a šatny  

ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební 

části  

ČSN 74 4505  Podlahy – Společná ustanovení  

ČSN EN 1996-1-1  Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí  

ČSN EN 62305-1  Ochrana před bleskem  

ČSN 73 0810  Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  

ČSN 73 0802  Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (vč. Z1)  

ČSN 73 0873  Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou  

ČSN 73 0833  Požární bezpečnost staveb – Pro bydlení a ubytování  

ČSN 73 0818  Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektu osobami  

ČSN 73 0540 – 1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 

ČSN 73 0540 - 2  Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky (vč. Z1) 

ČSN 73 0540 - 3  Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

ČSN 73 0540 - 4  Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové hodnoty 

ČSN 73 0532  Akustika - Ochrana hluku v budovách a související 

akustické vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky  
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5. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
RD  rodinný dům 

1.NP  první nadzemní podlaží 

2.NP  druhé nadzemní podlaží 

UT  upravený terén 

PT  původní terén 

ŽB  železobeton 

XPS  extrudovaný polystyren 

EPS  expandovaný polystyren 

FeZn  pozinkované železo 

TiZn  titanzinek (zinek legovaný titanem) 

ZTI  zdravotně technická instalace 

d  tloušťka vrstvy konstrukce [m] 

ρ  objemová hmotnost vrstvy (konstrukce) [kg/m3] 

λ  součinitel tepelné vodivosti materiálu [W/(m.K)] 

dj  tloušťka j-té vrstvy [m] 

λj  součinitel tepelné vodivosti j-té vrstvy [W/(m.K)] 

U  součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 

UN,20  požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m2.K)] 

Uem  průměrný součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 

Uem,N  požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla [W/(m2.K)] 

Uem,rec  doporučená hodnota součinitele prostupu tepla [W/(m2.K)] 

Uw  součinitel prostupu tepla okna (dveře) [W(/m2.K)] 

Ug  součinitel prostupu tepla zasklení [W/(m2.K)] 

Uf  součinitel prostupu tepla rámem [W/(m2.K)] 

Up  součinitel prostupu tepla neprůsvitné výplně [W/(m2.K)] 

RT  odpor konstrukce při prostupu tepla [(m2.K)/W] 

Rsi  odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [(m2.K)/W] 

Rse  odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [(m2.K)/W] 

Rsik  odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce v koutě [(m2.K)/W] 

fRsi  teplotní faktor vnitřního povrchu [-] 

fRsi,N  požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu [-] 
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θai  návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C] 

θsi  vnitřní povrchová teplota konstrukce [°C] 

θe  návrhová teplota venkovního vzduchu v zimním období [°C] 

θi  návrhová teplota vnitřního vzduchu[°C] 

θsik  vnitřní povrchová teplota v koutě konstrukce [°C] 

Δ θai  teplotní přirážka [°C] 

θsi,min  Nejnižší teplota v koutě [°C] 

ξRsi,k  poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu konstrukcí v koutě [-] 

ψg  lineární součinitel prostupu tepla zasklení [W/(m2.K)] 

ψp  lineární součinitel prostupu tepla neprůsvitné výplně[W/(m2.K)] 

A  plocha [m2] 

Ag  plocha zasklení okna [m2] 

Af  plocha rámu okna [m2] 

lg  viditelný obvod zasklení [m] 

lp  viditelný obvod neprůsvitné výplně [m] 

R’w  vzduchová neprůzvučnost [dB] 

R’w,N  požadovaná vzduchová neprůzvučnost [dB] 

HT  měrná ztráta prostupem tepla [W/K] 

A  součet ploch na teplosměnné obálce budovy [m2] 

A j  plocha obálkové konstrukce stanovena na systémové hranici budovy [m2] 

V  objem na systémové hranici budovy [m3] 

A/V  faktor tvaru budovy [1/m] 

b  činitel teplotní redukce [-] 

φi  relativní vlhkost vzduchu – interiér [%] 

BOZP  bezpečnost osob a zdraví při práci 

PBS  požární bezpečnost staveb 

P.Ú.  požární úsek 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

DP1  konstrukční část z nehořlavých výrobků 

OB1  obytné budovy první kategorie 

A1  reakce na oheň 

So  celková plocha otvorů v obvodových a střešních konstrukcích P.Ú. [m2] 
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Sp  plocha obvodového nebo střešního pláště posuzovaného P.Ú. [m2] 

Spo  požárně otevřená plocha [m2] 

pv  požární zatížení výpočtové [kg/m2] 

ps  požární zatížení stálé [kg/m2] 

pn  požární zatížení nahodilé [kg/m2] 

a  součinitel rychlosti odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek [-] 

d   odstupová vzdálenost od vlivu sálání [m] 

lu  délka Sp [m] 

hu  výška Sp [m] 

R  mezní stav únosnosti 

E  mezní stav celistvosti 

I  mezní stav tepelné izolace 

PHP  přenosný hasicí přístroj 

NÚC  nechráněná úniková cesta 

SO 01   označení stavebního objektu 

DN  jmenovitý vnitřní průměr potrubí 

NN  nízké napěté, označení inženýrské sítě 

PVC  polyvinylchlorid 

HUP  hlavní uzávěr plynu 

SDK  sádrokarton 

EIA  vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

p.č.  parcelní číslo 

č.p.  číslo popisné 

Ø  průměr 

h  výška 

mm  milimetr, délková jednotka 

m  metr, délková jednotka 

m2  metr čtvereční, plošná jednotka 

m3  metr krychlový, objemová jednotka 

MPa  megapascal, jednotka tlaku 

Kpa  kilopascal, jednotka tlaku 

°C  stupně Celsia 
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%  procenta 

ČSN EN eurokód 

ČSN  česká státní norma 

max.  maximálně nebo maximální 

min.  minimálně nebo minimální 

viz  odkaz na jinou stránku nebo výkres apod. 

vyhl.  vyhláška 

§  paragraf 

Sb.  sbírka zákona 

Kč  koruna česká 

ks  kus 

tl.  tloušťka 

č.  číslo 

tab.  Tabulka 

obr.  Obrázek 

tj.  to je, jest 

ozn.  označení 

vč.  včetně 

Rdt  výpočtová únosnost zeminy [kPa] 

C 20/25 beton s charakteristickou válcovou pevností v tlaku 20 MPa a   

  charakteristickou krychelnou pevností v tlaku 25 MPa 

B500B  třída oceli (B – betonářská ocel, 500 – mez kluzu) 

m n.m.  metrů nad mořem 

B.p.v.  Balt po vyrovnání 

S-JTSK státní jednotná trigonometrická síť katastrální 

R.Š.  rozvinutá šířka 

KV  konstrukční výška 

Σ  suma 
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