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Abstrakt v českém jazyce 

 Bakalářská práce zpracovává projekt rodinného domu s provozovnou 

kadeřnictví. Půdorys objektu je řešen jako čtvercový se zalomeným rohem. Objekt tvoří 

dvě nadzemní podlaží, podkroví a jedno podzemní podlaží. Zastřešení objektu tvoří 

sedlová střecha o sklonu 35°, jako krytina jsou použity střešní plechové šablony. 

Dům bude sloužit k bydlení čtyřčlenné rodiny V suterénu je umístěna garáž pro dva 

osobní automobily, dílna, technická místnost a schodišťový prostor. První nadzemní 

podlaží tvoří provozovna kadeřnictví, která se skládá z prostoru pro stříhání a zázemí 

personálu, druhou část prvního podlaží tvoří vstup do bytové jednotky se skladem a 

WC. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází koupelna a obývací pokoj s kuchyní.  

V podkroví se nachází dva dětské pokoje ložnice a koupelna. Projekt byl vypracován ve 

výukové verzi programu ArchiCAD 16. Projekt je zpracován v souladu s požadavky 

dispozičního uspořádání, architektonického řešení, správného statického řešení a 

bezpečného užívání stavby. 

 

Abstract in english language 
 
This bachelor´s thesis is the project of the family house with the hairdressing saloon. 

The building floor plan is designed as a square with a cranked corner. 

The building consists of two floors, an attic and one underground floor. 

The roofing of the building is formed by a saddle roof with a slope of 35°, metal sheet 

templates are used as covering. 

The house will be used for living a family of four. 

In the basement there is a garage for two cars, a workshop, an utility room and a 

staircase space. 

On the first floor there is a hairdressing saloon with a space for cutting and hinterland of 

staff, in the second part of the first floor there is an entrance into a housing unit with a 

stock and a toilet. 

On the second floor there is a bathroom and a living room with a kitchen. 

In the attic there are three bedrooms and a bathroom. 

The project was developed in the educational version of ArchiCAD16. 

The project is designed in accordance with the requirements of layout arrangement, 

architectural design, the correct structural design and the safe use of the building. 

 

Klíčová slova 
 
Rodinný dům, polyfunkční, kadeřnictví, sedlová, dvoupodlažní, podsklepený,  

 

Klíčová slova v anglickém jazyce 
 
Family house, multifunctionatial, hairdresser, saddle roof, two-store, basement 
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Úvod 

Tématem bakalářské práce je návrh a provedení projektové dokumentace 

stavební části novostavby polyfunkčního rodinného domu Ro-5, který bude sloužit 

k bydlení a provozovně kadeřnictví. Objekt je dvoupodlažní, podsklepený s obytným 

podkrovím. Zároveň projekt řeší zpevněné plochy kolem objektu, které slouží jako 

příjezdová cesta, chodník a parkoviště. 

Objekt bude umístěna na parcele číslo 1330 v Závadě, katastrální území Karviná 

na rohu ulic Ořechovská a Meziříčská, dle požadavků investora. Pozemek je svažitý na 

západ. Dům bude osazen do terénu částečným zapuštěním suterénu. Objekt má 

sedlovou střechu a půdorys je navržen jako čtvercový se zalomeným rohem. Projekt řeší 

i střechu přilehlého závětří před vstupem do objektu. Garáž je navržena pro stání dvou 

osobních automobilů a je umístěna v suterénu. Parkování zákazníků je řešeno 

zpevněnou plochou přilehlou k ulici ořechovská. 

Cílem je správný návrh objektu z hlediska dispozice, architektonického návrhu a 

konstrukčního návrhu. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a) název stavby- POLYFUNKČNÍ RODINNÝ DŮM Ro-5 

 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

Adresa    : Ořechovská, Závada 

Čísla popisná   : - 

Katastrální území  : Karviná 

Parcelní čísla pozemků : 1330 

 

c) předmět projektové dokumentace 

 Na základě požadavků investora byla zpracována projektová dokumentace řešící 

umístění samostatně stojícího polyfunkčního rodinného domu, který je řešen jako objekt 

zděný, dvoupodlažní, podsklepený s obytným podkrovím. Zastřešení objektu je řešeno 

jako sedlová střecha. 

 Parkoviště a vstup do objektu jsou situovány na jih, vjezd do garáží je 

orientován na západ 

 Objekt polyfunkčního rodinného domu bude sloužit čtyřčlenné rodině a 

provozovně kadeřnictví, které jsou řešeny jako dva na sobě nezávislé provozy. 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

a) jméno příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) 

Jméno příjmení  : Jan Šiška  

Místo trvalého bydliště : Závada 77,  PSČ 735 72 
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b) jméno příjmení, obchodní firma, IČ bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo 

Není řešeno 

 

b) obchodní firma nebo název, IČ bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)  

Není řešeno 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

 

a) jméno příjmení, obchodní firma nebo název, IČ bylo-li přiděleno, místo 

podnikání (fyzická osoba) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno 

adresa sídla (právnická osoba)  

Obchodní firma   : ANJ Brno 

IČ     :88888888 

Sídlo      : Jugoslávská, Brno 8  

 

 b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, 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 

Jméno hlavního projektanta  :Jindřich Wojcik 

Číslo projektanta   :- 

Obor     : Pozemní stavby 

 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 

čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 

autorizace, 

Není řešeno 
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A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) zadání bakalářské práce 

b) pokyny vedoucího 

 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území 

 Stavební parcela se nachází v mírně zastavěném území. Číslo parcely 1330 

v katastrálním území Karviná. Má rozlohu 893m2 dle územního plánu je určena pro 

zástavbu rodinnými domy. Pozemek je mírně svažitý k západu. Objekt bude umístěn ve 

střední části parcely 

 Vstup do objektu a parkoviště se bude nacházet na jižní části objektu. 

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

 Území stavby není chráněno podle jiných právních předpisů, nejedná se o 

památkovou rezervaci, památkovou zónu a neleží v záplavovém území apod. 

 

c) údaje o odtokových poměrech  

 Splašková a dešťová voda budou zaústěny do jednotné veřejné kanalizace. 

  

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas  

 Stavba je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací. Bude podána 

žádost o územní rozhodnutí.  

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 

plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních 

úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 

plánovací dokumentací  

 Bude podána žádost o územní rozhodnutí. 
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f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  

 Projektová dokumentace je vyhotovena v souladu s územním plánem a 

odsouhlasenou projektovou dokumentací pro stavební řízení.  

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  

 Stavba bude po dobu realizace dodržovat obecné požadavky na výstavbu, stavbu 

bude provádět dle ČSN, bude zachovávat a dodržovat bezpečnost zdraví při práci dle 

vyhotoveného plánu BOZP. Po dobu stavby bude na stavbě stavební deník.  

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení  

 Není řešeno.  

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Pro objekt bude vytvořena přípojka plynu, elektrické energie, vody a kanalizace..  

 Příjezdová cesta vystavěna na pozemku stavitele.  

  

Zpevněné plochy  

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 

 

 

 

 

Parcela 

č. 

Druh pozemku Způsob využití Výměra 

m2 

Majitel 

1331 Zastavěná plocha a 

nádvoří 

Rodinný dům 

č.p. 1020 

956 Kamil Dlouhý 

Závada 956 

1332 Zastavěná plocha a 

nádvoří 

Rodinný dům 

č.p. 56 

1023 Libuše Malá 

Závada 56 

1333 Orná půda Orná půda 5367 Kamil Dlouhý 

Závada 956 
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A.4 Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o výstavbu nového polyfunkčního rodinného domu, který je určen pro 

čtyřčlennou rodinu a provozovnu kadeřnictví. Současně se stavbou budou nově 

vybudovány zpevněné plochy a přípojky inženýrských sítí. 

 Vstup do objektu bude z ulice Ořechovská a vjezd do garáže z ulice Meziříčská. 

 

b) účel užívání stavby 

 Stavba je určena pro bydlení čtyřčlenné rodiny a provozovnu kadeřnictví. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

 Stavba bude trvalého charakteru. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.) 

 Stavba nepodléhá žádné ochraně. 

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  

 Stavba je řešena jako bezbariérová pouze v části provozovny kadeřnictví.  

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů  

 Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 

Sb. ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 č. Sb. o technických 

požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s příslušnými 

ČSN, které se týkají navrhované stavby. 
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g) seznam výjimek a úlevových řešení  

 Z hlediska úlevových řešení zde nejsou výjimky ani úlevová řešení.  

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 

apod.) 

Zastavěná plocha - Rodinný dům   : 109,81 m2  

   - Příjezdová cesta   : 63,02  m2 

   - Zpevněná plocha   : 69,41  m2 

Obestavěný prostor      : 1317,72 m3 

Užitná plocha  -kadeřnictví    : 49,78  m2 

   -byt     : 297,22  m2 

Počet uživatelů      : 4 osoby 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod.), 

 Není předmětem řešení této práce. 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy) 

 Stavba není členěna na etapy. Budou prováděny technologické pauzy. 

Předpokládaná doba výstavby je 2 roky od zahájení stavby 
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k) orientační náklady stavby. 

Obestavěný prostor     : 1317,72 m3 

Hodnota 1 m3 OP     : 3800  Kč 

Zpevněné plochy     : 132,43 m2 

Hodnota 1m2 plochy     : 400  Kč 

Rodinný dům      : 5 007 000 Kč 

Přípojky      : 150 000 Kč 

Oplocení      : 90 000 Kč 

Zpevněné plochy     : 53 000 Kč 

Tú+sú       : 100 000 Kč 

Celkem      : 5 400 000 Kč 

          

 

A.5 Členění stavby na objekty technická a technologická 

zařízení 

 

 SO 01 - rodinný dům s provozovnou kadeřnictví 

 SO 02 – zpevněné plochy 

 SO 03 – oplocení 

 SO 04 – vodovodní přípojka 

 SO 05 – elektrická přípojka 

 SO 06 – kanalizační přípojka 

 SO 07 – plynovodní přípojka      : 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 Novostavba rodinného domu bude umístěna v obci Závada na parcele č 1330 

v katastrálním území Karviná. Terén je svažitý směrem na západ. Parcela je z jižní 

strany ohraničena ulicí Ořechovská, na západní straně ulicí Meziříčská, na severní a 

jižní straně ohraničena oplocením sousedních pozemků.  

 Na pozemku se nenacházejí ani podzemní ani nadzemní inženýrské sítě.  

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 Geologickým průzkumem bylo zjištěno, že základová půda je štěrkovitá 

s únosností 0,25MPA 

 Hydrogeologickým průzkumem nebyla dosažena hladina podzemní vody (HPV). 

 Stavebně historický průzkum nebyl proveden. 

 

c) stávající ochranná pásma a bezpečnostní pásma 

 Stavba nezasahuje do žádných ochranných a bezpečnostních pásem. 

 

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

 Stavba se nenachází na poddolovaném, záplavovém, či jiném území, které by 

negativně ovlivnilo stavbu. 

 

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

území 

 Stavba bude prováděna tak, aby její negativní vlivy na okolní stavby byly 

minimální.  

 Při dodržení typických stavebních postupů a dodržení pracovní kázně nebude 

proces výstavby ovlivňovat životní prostředí. 
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 Během užívání stavby nebude docházet k negativnímu ovlivnění okolních staveb 

a životního prostředí. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

 Během realizace nebudou prováděny žádné demolice ani asanace. Bude 

provedeno pouze nezbytné kácení dřevin za účelem realizace stavby. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

 Parcela je určena územním plánem jako stavební pozemek, nevzniknou tedy 

žádné požadavky na maximální zábory. 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

 Napojení objektu na dopravní infrastrukturu bude provedeno ze dvou stran. 

Příjezd do garáže z ulice Meziříčská a vchod do objektu s parkovacím stáním pro 

zákazníky kadeřnictví z ulice Ořechovská. Obě tyto zpevněné plochy budou provedeny 

z betonové dlažby. 

 Napojení objektu na el. energii bude provedeno pomocí nově vybudované 

přípojky z podzemního vedení elektrické energie NN. 

 Napojení objektu na veřejný plynovod bude provedeno novou přípojkou plynu 

vedenou v zemi, na hranici pozemku bude osazen plynoměr a hlavní uzávěr plynu. 

 Zásobování pitnou vodou bude provedeno novou vodovodní přípojkou DN50 

z PE potrubí napojenou na veřejný vodovod. Na pozemku bude osazena vodoměrná 

šachta 

 Splašková a dešťová voda budou odváděny kanalizační přípojkou do jednotné 

kanalizace. Na přípojce bude osazena revizní šachta o průměru 600mm. 

 

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

 Žádné podmiňující, související ani vyvolané investice nevzniknou. 
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B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

 Řešeným objektem je novostavba polyfunkčního rodinného domu 

s provozovnou kadeřnictví. Provozovna kadeřnictví a bytová jednotka jsou dva na sobě 

nezávislé provozy. Kadeřnictví je navrženo pro jednu kadeřnici, bytová jednotka je 

navržena pro čtyřčlennou rodinu a zahrnuje garáž pro dva osobní automobily. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanistické řešení 

 Objekt je řešen v souladu se současným regulačním plánem. 

 

b) architektonické řešení- kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

 Objekt svým návrhem zapadá do rázu okolních nízkopodlažních samostatně 

stojících budov. Je navržen jako dvoupodlažní, podsklepený s obytným podkrovím. 

Zastřešení tvoří sedlová střecha, orientace střešních ploch je sever a jih. Krytina je 

tvořena hnědými plechovými šablonami imitující taškovou skládanou krytinu. Zdivo je 

omítnuto tenkovrstvou barevnou omítkou barvy žluté topzl1b, suterénní zdivo je 

obloženo obkladem imitující režné cihelné zdivo. Rámy a křídla oken mají barvu zlatý 

dub. 

 Dispozice objektu je řešena tak, aby vyhovovala budoucím uživatelům stavby. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 Vstup do objektu je buď přes hlavní vstup v 1.NP nebo přes garáž umístěnou 

v 1.S. V suterénu je umístěna garáž pro dva osobní automobily, technická místnost a 

schodišťový prostor. První nadzemní podlaží tvoří provozovna kadeřnictví, která se 

skládá z prostoru samotné provozovny a zázemí pro personál. Druhou část prvního 

nadzemního podlaží tvoří vstup do bytové jednotky. Vstup tvoří zádveří z něho je 
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přístup do schodišťového prostoru a skladu.  

Ve druhém nadzemním podlaží je umístěna chodba, ze které je přístup do koupelny a do 

obývacího pokoje s kuchyní. 

V podkroví je chodba, ze které je přístup do dvou dětských pokojů, ložnice a koupelny. 

Z chodby je také přístup do půdních prostor pro možnou kontrolu či opravu střechy. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 Požadavek na bezbariérový přístup vznikl pouze na provozovnu kadeřnictví. 

Bytová jednotka není řešena jako bezbariérová. Součástí bezbariérového řešení 

provozovny je nájezdová rampa ve sklonu 1:16 opatřena speciálním zábradlím ve 

snížené výšce, dále jsou součástí bezprahové dveře s průchozí šířkou 900mm. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

 Stavba splňuje všechny požadavky na bezpečnost při užívání, mechanickou 

odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu osob a zvířat, zdravých životních 

podmínek, ochranu proti hluku a úsporu energie.  Za předpokladu, že bude užívána pro 

účel, ke kterému byla navržena. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

 

a) stavební řešení 

 objekt je dvoupodlažní podsklepený s obytným podkrovím, zastřešen sedlovou 

střechou. Sklon střešních rovin je 35°. Vnější rozměry nepravidelného půdorysu jsou 

10.9×10.9 m. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 Objekt je navržen jako zděný, založen na betonových pasech z prostého betonu 

C20/25. Podkladní beton je rovněž z betonu C20/25. Zdivo obvodových nosných zdí je 

z tvárnic POROTHERM 44 P+D EKO. Nosné vnitřní zdivo je z tvárnic POROTHERM 

25 AKU. Příčky jsou navrženy z příčkovek POROTHERM 14 PROFI. Stropy jsou 

prefamonolitické tvořené z nosníků POT různých délek a vložek MIAKO 23 
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s nadbetonávkou. Zastřešení tvoří sedlová střecha složená z pozednic, vaznic, krokví a 

kleštin. Krytina je ukotvena do latí, které jsou upevněny na kontralatě a je tvořena 

plechovými šablonami Lindap ideal. K zateplení půdního prostoru je použita tepelná 

izolace rockwool megarock PLUS 200mm. Samotný podhled je tvořen sádrokartonem 

ukotveným do nosného roštu. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 Stavba a rovněž její dílčí části jsou bezpečné proti zřícení, nepřípustnému 

přetvoření, poškození jiných staveb. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

a)technické řešení 

 Napojení objektu na dopravní infrastrukturu bude provedeno ze dvou stran. 

Příjezd do garáže z ulice Meziříčská a vchod do objektu s parkovacím stáním pro 

zákazníky kadeřnictví z ulice Ořechovská. Obě tyto zpevněné plochy budou provedeny 

z betonové dlažby. 

 Napojení objektu na el. energii bude provedeno pomocí nově vybudované 

přípojky z podzemního vedení elektrické energie NN. Návrh vnitřních rozvodů 

elektroinstalace není předmětem této práce. 

 Napojení objektu na veřejný plynovod bude provedeno novou přípojkou plynu 

vedenou v zemi, na hranici pozemku bude osazen plynoměr a hlavní uzávěr plynu. 

Návrh vnitřních rozvodů plynu není předmětem této práce 

 Zásobování pitnou vodou, bude provedeno novou vodovodní přípojkou DN50 

z PE potrubí, napojenou na veřejný vodovod. Na pozemku bude osazena vodoměrná 

šachta. Návrh vnitřních rozvodů vody není předmětem této práce 

 Splašková a dešťová voda budou odváděny kanalizační přípojkou do jednotné 

kanalizace. Na přípojce bude osazena revizní šachta o průměru 600mm. Návrh vnitřní 

kanalizace není předmětem této práce. 

 Topení v objektu je řešeno pomocí plynového turbokotle. Teplá užitková voda 

pro bytovou jednotku bude odebírána ze zásobníku TUV, umístěném v technické 

místnosti, který je napojen na turbokotel. Provozovna bude mít vlastní elektrický 
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zásobník TUV  umístěný v denní místnosti. 

 Objekt bude opatřen ochranou proti blesku dle ČSN EN 62305-1,2,3,4,5. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

 - přípojka NN a elektroinstalace 

 - hromosvody a uzemnění 

 - přípojka a rozvod vody 

 - přípojka kanalizace 

 - plynová přípojka a atmosférický plynový kotel 

 - digestoř 

 - ventilátor WC 

 - dešťové svody 

 - el. sporák 

 - zásobník TUV 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

 Objekt je dle ČSN 73 0833 zařazen do skupiny OB1. Objekt je tvořen jedním 

požárním úsekem P1.01/N3 

 Označení požárního úseku   : P1.01/N3 

 Plocha požárního úseku   : 347 m2 

 Konstrukční systém objektu   : nehořlavý 

 Požární výška      : 6 m 

 Počet garážových stání    : 2 skupiny 1 

 Užitná plocha provozovny   : 49.78 m2 
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b)výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

 Požární úsek P1.01/N3 

 Dle ČSN 73 0802 tab. B položka 10 je výpočtové požární zatížení pv stanoveno 

na 40 kg/m2  

 Stálé požární zatížení ps > 5kg/m2 proto se zvýší výpočtové požární zatížení o 

hodnotu 5,75kg/m2, tudíž hodnota výpočtového požárního zatížení je pv= 45,75kg/m2 

Celkové požární zatížení pv    : 45,75kg/m2 

Hodnota součinitele „a“ podle přílohy A : a=1,0 

Stupeň požární bezpečnosti   : SPB II 

 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 

 

1.S – 1. Podzemní podlaží 

Konstrukce 
Požární odolnost 

Posouzení 
požadovaná skutečná 

Obvodové stěny zajišťující 

stabilitu 
REW 45 DP1 REI 180 DP1 VYHOVUJE 

Nosné konstrukce zajišťující 

stabilitu- nosné stěny 
R45 DP1 REI 180 DP1 VYHOVUJE 

Nosné konstrukce zajišťující 

stabilitu- stropy 
RE 45 DP1 REI 180 DP1 VYHOVUJE 

 

1.NP – 1. Nadzemní podlaží 

Konstrukce 
Požární odolnost 

Posouzení 
požadovaná skutečná 

Obvodové stěny zajišťující 

stabilitu 
REW 30 DP1 REI 180 DP1 VYHOVUJE 

Nosné konstrukce zajišťující 

stabilitu- nosné stěny 
R 30 REI 180 DP1 VYHOVUJE 

Nosné konstrukce zajišťující 

stabilitu- stropy 
RE 30 REI 180 DP1 VYHOVUJE 



24 
 

2.NP – 2. Nadzemní podlaží 

Konstrukce 
Požární odolnost 

Posouzení 
požadovaná skutečná 

Obvodové stěny zajišťující 

stabilitu 
REW 30 DP1 REI 180 DP1 VYHOVUJE 

Nosné konstrukce zajišťující 

stabilitu- nosné stěny 
R 30 REI 180 DP1 VYHOVUJE 

Nosné konstrukce zajišťující 

stabilitu- stropy 
RE 30 REI 180 DP1 VYHOVUJE 

 

 

3.NP – 3. Nadzemní podlaží 

Konstrukce 
Požární odolnost 

Posouzení 
požadovaná skutečná 

Obvodové stěny zajišťující 

stabilitu 
REW 15 DP1 REI 180 DP1 VYHOVUJE 

Nosné konstrukce zajišťující 

stabilitu- nosné stěny 
R 15 REI 180 DP1 VYHOVUJE 

Nosné konstrukce střech Bez požadavku - VYHOVUJE 

 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 

 Budova zařazena do skupiny OB1. Postačuje nechráněná úniková cesta šířky 

0,9m a šířkou dveří 0,8m -> VYHOVUJE. Délka únikové cesty se neposuzuje 

Šířka vstupních dveří    0,9m 

Šířka schodiště    1,25m 
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e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru  

Fasáda 
Délka 

l[m] 

Výška 

h[m] 

Plocha pož. 

Otevřených 

ploch 

Spo[m2] 

Plocha 

úseku 

Sp[m2] 

Výpočtové 

požární 

zatížení 

pv [kg/m2] 

Procento pož. 

Otevřených 

ploch Po[%] 

Odstupová 

vzdálenost d 

[m] 

J 5,00 4,50 12,00 22,50 45,75 53 5,05 

V 2,50 7,50 8,44 18,75 45,75 45 3,20 

Z 6,50 7,50 20,25 48,75 45,75 42 6,60 

 

 Odstupová vzdálenost od padajících částí objektu se nestanovují, sklon střechy 

je menší než 45°. 

 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

 Hydrant musí být osazen na místním vodovodním řadu DN min 80mm, 

vzdálenost nesmí přesáhnout 200m. 

 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty), 

 Objekt je osazen ve vzdálenosti 5,7m od komunikace > přístupová cesta vyhoví. 

 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení 

Větrání    : Přirozené, okny 

    WC odvětráno nuceně ventilátorem 

Kouřovody   : odvod spalin přes stěnu  

 

Prostupy instalací  : nejsou požadovány žádné speciální úpravy prostupů  

    instalací, jedná se o jeden požární úsek 

 

 

 

Bleskosvod   : objekt bude opatřen bleskosvodem 
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i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 

 Rodinný dům bude vybaven dvěma zařízeními autonomní detekce a signalizace. 

První bude umístěn v 3. NP nad schodištěm a druhý bude umístěn v provozovně 

kadeřnictví. 

 Dle ČSN 73 0833 bude vybaven přenosným hasicím přístrojem s hasící 

schopností 34A, a to jedním v místnosti chodby ve 2.NP a druhým v místnosti 

provozovny kadeřnictví. Dále bude umístěn přenosný hasicí přístroj s hasící schopností 

183B v garáži v 1.S. 

 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

 Přenosný hasicí přístroj v místnosti provozovny bude označen tabulkou dle  

ČSN ISO 3864. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

a) kritéria teplně technického hodnocení  

 Posuzování dle platné normy ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov. 

 Objekt se nachází v Moravskoslezském kraji, okras Karviná, v průměrné 

nadmořské výšce 320 m.n.m. Venkovní výpočtová teplota te=-15°C. Návrhové teploty 

byly navrženy pro obytné místnosti +20°C, chodby +20°C, koupelny a WC +24°C. 

Suterén je uvažován jako temperovaný na teplotu +10°C. Teplota zeminy pod 

nezamrznou hloubkou se uvažuje +5°C. 

 

b) energetická náročnost stavby 

 Řešeno samostatně v příloze: Složka číslo 6- stavební fyzika. 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 Nejsou zde využívány žádné alternativní zdroje energií. 
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

(Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) 

Větrání             - přirozeně okenními otvory a infiltrací 

Vytápění  - pomocí plynového turbokotle jeho návrh není předmětem této  

   práce 

Osvětlení  - přirozené okny, umělé pomocí el. energie  

Zásobování vodou - přípojkou z veřejného řadu 

Odpady  - komunální odpad pomocí popelnice umístěné na hranici   

   pozemku 

Vibrace  - nebudou vznikat provozem objektu 

Hluk   - nebude vznikat provozem objektu 

Prašnost  - nebude vznikat provozem objektu 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

 Bude zajištěna hydroizolačním asfaltovým pásem fatrafol 803V 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

 Bludné proudy nebyly v místě stavby zjištěny. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 Seizmické vlivy se v místě stavby nevyskytují. 

 

d) ochrana před hlukem 

 V okolí stavby se nevyskytuje zvýšený hluk. 

 

e) protipovodňová opatření 

 Stavba se nenachází v povodňové oblasti. 
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f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

 V místě stavby se nevyskytují žádné ostatní účinky, které by negativně 

ovlivňovaly stavbu. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

  
a) napojovací místa technické infrastruktury, 

 Napojení objektu na el. energii bude provedeno pomocí nově vybudované 

přípojky z podzemního vedení elektrické energie NN. Návrh vnitřních rozvodů 

elektroinstalace není předmětem této práce. 

 Napojení objektu na veřejný plynovod bude provedeno novou přípojkou plynu 

vedenou v zemi, na hranici pozemku bude osazen plynoměr a hlavní uzávěr plynu. 

Návrh vnitřních rozvodů plynu není předmětem této práce. 

 Zásobování pitnou vodou  bude provedeno novou vodovodní přípojkou DN50 

z PE potrubí, napojenou na veřejný vodovod. Na pozemku bude osazena vodoměrná 

šachta. Návrh vnitřních rozvodů vody není předmětem této práce. 

 Splašková a dešťová voda budou odváděny kanalizační přípojkou do jednotné 

kanalizace. Na přípojce bude osazena revizní šachta o průměru 600mm. Návrh vnitřní 

kanalizace není předmětem této práce. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

 Rozměry a kapacity nejsou v této práci řešeny 

Délky: 

 Vodovod  : 17,5 m 

 El. přípojka  : 11,6 m 

 Kanalizace  : 15,4 m 

 Plynovod  : 13,0 m 

 

 

 

 

 



29 
 

B.4 Dopravní řešení 

 

a) popis dopravního řešení 

 Napojení objektu na dopravní infrastrukturu je řešeno pomocí zpevněných ploch 

z betonové dlažby. Hlavní vchod z ulice Ořechovská, vjezd do garáže z ulice 

Meziříčská. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

 Objekt je napojen na ulici Ořechovská a Meziříčská. Ulice meziříčská je okružní 

a ulice Ořechovská je napojena na ulici Bohumínská, která je hlavním tahem na 

Karvinou.  

 

c) doprava v klidu 

 Novostavbou vznikají nové požadavky na parkovací stání, které jsou vyřešeny 

pomocí zpevněné plochy, která tvoří parkoviště s třemi parkovacími místy, z toho 

jedním pro osoby s omezenou schopností pohybu. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

 Nevzniknou požadavky na pěší a cyklistické stezky. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

 
a) terénní úpravy 

 Bude sejmuta ornice v místě výkopových prací. Uložena bude na pozemku 

mimo budoucí stavbu. Další terénní úpravy budou probíhat v rámci dokončovacích 

prací. 

 

b) použité vegetační prvky 

 Na nezpevněných plochách bude vyseta tráva, dále budou vysazeny stromy dle 

přání investora. 
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c) biotechnická opatření 

 Biotechnická opatření se neprovádějí. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

 

 

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

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

krajině, 
 Stavba se nachází na stavební parcele a neovlivní ekologickou funkci v krajině. 

 

c) vliv stavby 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, 

 Na stavbu nejsou kladeny žádné podmínky. 

 

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

ochrany podle jiných právních předpisů. 

 Ochranná a bezpečnostní pásma nebudou stavbou dotčena. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

  

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 Stavbou nevzniknou žádné úkoly ochrany obyvatelstva. 

 

 

 

 



31 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 

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

 Není řešeno v této práci. 

 

b) odvodnění staveniště, 

 Není řešeno v této práci. 

 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

 Není řešeno v této práci. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

 Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin, 

 Není řešeno v této práci. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

 Nejsou žádné. 

 

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

likvidace 

 Není řešeno v této práci. 

 

 

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

 Vykopaná zemina bude uschována v doponii zemin a při dokončovacích pracích, 

použita na zásypy a násypy. Ornice bude uložena na staveništi. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

 Při výstavbě se se bude dbát na dodržování schválených pracovních postupů a 

tím nedojde k znečištění životního prostředí. 
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j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 Stavba bude probíhat podle pravidel BOZP. Koordinátor BOZP není potřeba. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Chodníky v místě napojení na stavbu budou sníženy. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 Není řešeno v této práci. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

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

 Není řešeno v této práci. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

 01 SO 01 - rodinný dům s provozovnou kadeřnictví 

 02 SO 04 – vodovodní přípojka 

 03 SO 05 – elektrická přípojka 

 04 SO 06 – kanalizační přípojka 

 05 SO 07 – plynovodní přípojka  

 06 SO 02 – zpevněné plochy 

 07 SO 03 – oplocení  

Dílčí termíny nejsou vyžadovány. 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 

D.1.1 Architektonicko–stavební řešení  

 

D.1.1.a.1 Architektonické, výtvarné, materiálové řešení 

 

 Objekt svým návrhem zapadá do rázu okolních nízkopodlažních samostatně 

stojících budov. Je navržen jako dvoupodlažní, podsklepený s obytným podkrovím. 

Zastřešení tvoří sedlová střecha, orientace střešních ploch je sever a jih. Krytina je 

tvořena hnědými plechovými šablonami imitující taškovou skládanou krytinu. Zdivo je 

omítnuto tenkovrstvou barevnou omítkou barvy žluté topzl1b, suterénní zdivo je 

obloženo obkladem imitující režné cihelné zdivo. Rámy a křídla oken mají barvu zlatý 

dub. 

 Dispoziční řešení objektu je řešeno tak, aby vyhovovalo budoucím uživatelům 

stavby. 

 

D.1.1.a.2 Dispoziční a provozní řešení 

 

 Vstup do objektu je buď přes hlavní vstup v 1.NP nebo přes garáž umístěnou 

v 1.S. V suterénu je umístěna garáž pro dva osobní automobily, technická místnost a 

schodišťový prostor. První nadzemní podlaží tvoří provozovna kadeřnictví, která se 

skládá z prostoru samotné provozovny a zázemí pro personál. Druhou část prvního 

nadzemního podlaží tvoří vstup do bytové jednotky. Vstup tvoří zádveří z něho je 

přístup do schodišťového prostoru a skladu.  

Ve druhém nadzemním podlaží je umístěna chodba, ze které je přístup do koupelny a do 

obývacího pokoje s kuchyní. 

V podkroví je chodba, ze které je přístup do dvou dětských pokojů ložnice a koupelny. 

Z chodby je také přístup do půdních prostor pro možnou kontrolu či opravu střechy 
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D.1.1.a.3 Bebariérové užívání stavby 

 

 Požadavek na bezbariérový přístup vznikl pouze na provozovnu kadeřnictví. 

Bytová jednotka není řešena jako bezbariérová. Součástí bezbariérového řešení 

provozovny je nájezdová rampa ve sklony 1:16 opatřena speciálním zábradlím ve 

snížené výšce, dále jsou součástí bezprahové dveře s průchozí šířkou 900mm. 

 

D.1.1.a.4 Konstrukční a stavebně technické řešení 

 

a) základové konstrukce 

 Objekt je navržen jako zděný, založen na betonových pasech z prostého betonu 

C20/25. Podkladní beton je rovněž z betonu C20/25. Úroveň základové spáry je snížena 

v místě garážových vrat viz výkres D.1.1.b.03      

    

b) svislé konstrukce 

Zdivo obvodových nosných zdí je z tvárnic POROTHERM 44 P+D EKO. Nosné vnitřní 

zdivo je z tvárnic POROTHERM 25 AKU. Příčky jsou navrženy z příčkovek 

POROTHERM 14 PROFI. Všechno zdivo bude vyzděno na maltu pro tenkovrstvé zdění 

porotherm profi DBM 

 

c) stropy 

 Stropy jsou prefamonolitické tvořené z nosníků POT různých délek a vložek 

MIAKO 23 s nadbetonávkou  výšky 20mm. Pod příčkami jsou ve stropní konstrukci 

vytvořeny skryté železobetonové žebra, které jsou vytvořeny sníženými vložkami 

porotherm MIAKO 8/62,5 PTH, vloženou výztuží z betonářské oceli B235 a následným 

zmonolitněním. Věnec je umístěn v úrovni stropu a skládá se z věncovky Porotherm  

VT8 23,8 a tepelnou izolací Rockwool airock 100.  

 

d) schodiště 

 Schodiště je řešeno jako dvouramenné železobetonové deskové, z betonu 

C20/25 a oceli B235. Skládá se ze tří desek: nástupní rameno, výstupní rameno a deska 
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mezipodesty. Mezipodesta je uložena na obvodovém zdivu a ramena jsou uložena na 

mezipodestě a stropu  Porotherm. Nástupní rameno v 1.S je uloženo na vlastním 

betonovém základovém pasu.  V každém podlaží je schodiště stejné, tvoří ho 10 stupňů 

po 150×230mm. Nášlapná vrstva schodiště pro 1.S a 1.NP  je keramická dlažba a pro 

schodiště v 2.NP je dřevěný obklad. 

 V 1.NP je umístěna vřetenová stěna z tvárnic POROTHERM 25, tato vřetenová 

stěna je ukončena v 1.NP viz. výkres  Půdorys 1.NP. Horní hrana vřetenové stěny je 

obložena dřevěným obkladem. 

 

e) komín 

 Není součástí stavby. 

 

 

f) střecha 

 Zastřešení tvoří sedlová střecha složená z pozednic, vaznic, krokví, kleštin a 

pásků. Pozednice jsou ukotveny do betonového věnce, který je vybetonován nad 

poslední řadou tvárnic. Ukotvení je provedeno pomocí zabetonované závitové tyče 

M10. Vaznice jsou uloženy na štítovém zdivu a v poli jsou podporovány sloupky 

(dřevěnými, zděnými) viz výkres krovu D.1.1.b.07. Krytina je ukotvena do latí, které 

jsou upevněny na kontralatě a je tvořena plechovými šablonami Lindap ideal. 

K zateplení půdního prostoru je použita tepelná izolace rockwool megarock PLUS 

200mm.  

 

g) zateplení fasády  

 Není provedeno. 

 

h) konstrukce truhlářské 

 Truhlářskými konstrukcemi jsou všechny obložkové zárubně a dřevěný obklad 

schodiště. 
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i) konstrukce klempířské 

 Oplechování střechy, střešní svody, okapové žlaby, oplechování přístřešku 

závětří, venkovní parapety. 

 

 

j) výplně otvorů 

 Okna plastová pětikomorová s izolačním dvojsklem, profil Rehau, kování oken 

ROTO. Barva okenních rámů i křídel je zlatý dub. Vstupní dveře jsou plastové barvy 

zlatý dub opatřeny bezpečnostním kováním ROSTEX R1/H 

 Okna v 1.S jsou opatřeny okenními světlíky MEA MULTINORM, které budou 

vyrobeny a namontovány odbornou firmou, která poskytne záruku všech funkcí, které 

tento světlík bude plnit. Rozměry otvoru jsou již projektovány pro osazení výrobku 

tohoto výrobce. 

 

k) Obklady a dlažba 

 Všechny obklady jsou keramické. Dlažby viz specifikace jednotlivých skladeb. 

 

 

D.1.1.a.5 Stavební fyzika  

 

Výpočet tepelně technického posouzení ochlazovaných konstrukcí včetně štítku 

energetické náročnosti budovy jsou uvedeny v samostatné příloze: Složka č.6. 
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Závěr 

 V této bakalářské práci jsem zpracoval návrh polyfunkčního rodinného domu dle 

zadání. Tento dům bude sloužit čtyřčlenné rodině a provozovně kadeřnictví. Objekt 

jsem dle zadání umístil do mírně svažitého terénu na křižovatce ulic Ořechovská a 

Meziříčská. Provoz kadeřnictví a bytové jednotky jsem navrhnul dispozičně tak, aby 

mohly sloužit jako dva navzájem provázané nebo na sobě nezávislé provozy.  

 Při návrhu jsem vycházel ze zadání bakalářské práce a postupoval jsem dle 

požadavků technických norem, zákonů, vyhlášek týkajících se návrhu rodinného domu. 

 Při vypracování práce jsem vycházel z vědomostí, které jsem nabyl studiem a 

praxí. K vypracování  mi také hodně pomohly cenné rady mého vedoucího bakalářské 

práce doc.Ing. Milana Vlčka, CSc. 

 Výstupem je kompletní projektová dokumentace pro stavební povolení. 
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Seznam použitých zdrojů  

 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);  

Zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb.;  

Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech  

Zákon č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích a bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

Zákon č. 500/2006 Sb. O územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti  

Zákon č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

 

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

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 

dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti;  

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území;  

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

 

ČSN 01 3420: Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části;  

ČSN 73 00 05 Modulová koordinace rozměru ve výstavbě;  

ČSN 73 4130: Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky;  

ČSN 73 4301: Obytné budovy;  

ČSN 73 43 05 Zařizování bytů;  

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

ČSN 73 0540-2: Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky;  

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

ČSN 73 0540-4: Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody;  

ČSN 73 0802: Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty;  

ČSN 73 0818: Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami;  

ČSN 73 0833: Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování;  

ČSN 73 0873: Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou;  

ČSN 73 1901: Navrhování střech – Základní ustanovení. 
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Katalogové listy výrobců:  www.wienerberger.cz 

    www.dektrade.cz 

    www.presbeton.cz 

    www.rockwool.cz 

    www.isover.cz 

    www.dek.cz 

    www.rigips.cz 

    www.fatra.cz 

    www.oknasupik.cz 

    www.rostex.cz 

    www.ronn.cz 

    www.lindap.cz 

    www.zapa.cz 

    http://www.weber-terranova.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dektrade.cz/
http://www.presbeton.cz/
http://www.rockwool.cz/
http://www.isover.cz/
http://www.dek.cz/
http://www.rigips.cz/
http://www.fatra.cz/
http://www.oknasupik.cz/
http://www.rostex.cz/
http://www.ronn.cz/
http://www.lindap.cz/
http://www.zapa.cz/
http://www.weber-terranova.cz/
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Seznam použitých zkratek a symbolů 
 
č. – číslo  

mm - milimetr  

m – metr  

m2 – metr čtverečný  

m3 – metr krychlový  

SO – stavební objekt  

Rdt – výpočtová únosnost zeminy [kPa]  

kPa – kilopascal  

Mpa – megapascal  

1. NP – první nadzemní podlaží  

2. NP – druhé nadzemní podlaží  

1. PP – první podzemní podlaží  

1S – suterén  

TUV – teplá užitková voda  

RD – rodinný dům  

EPS – pěnový polystyren  

OB 1 – budovy skupiny 1 – rodinné domy a rodinné rekreační objekty  

pv – výpočtové požární zatížení [kg.m-2]  

ps – stálé požární zatížení [kg.m-2]  

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

SPB – stupeň požární bezpečnosti  

R – mezní stav únosnosti  

E – mezní stav celistvosti  

I – mezní strav tepelné izolace  

DP1 – konstrukční část z nehořlavých výrobků  

tl. – tloušťka [m]  

Q – množství uvolněného tepla [MJ.m-2]  

Sp – plocha vymezená požárně otevřenými plochami  

Spo – plocha požárně otevřených ploch  

Po – procento požárně otevřených ploch  

l – délka Sp  
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hu – výška Sp  

d – délka (odstupová vzdálenost)  

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

charakteristickou krychelnou pevností v tlaku 25 MPa  

S – sever  

J – jih  

V – východ  

Z – západ  

PHP – přenosný hasicí přístroj  

34A – hasicí přístroj s hasící schopností 34A pro hašení pevných látek  

183B – hasicí přístroj s hasící schopností 183B pro hašení kapalných látek  

NÚC – nechráněná úniková cesta  

ČSN – česká technická norma  

m. č. – místnost s číslem  

NV – nařízení vlády  

Sb. – sbírky  

A1, A2, B, C, D, E, F – třídy reakce na oheň  

DN – jmenovitý vnitřní průměr potrubí  

NN – nízké napětí  

km/h – kilometrů za hodinu  

l.s-1 – litrů za sekundu  

m n. m. – metrů nad mořem  

km – kilometr  

θe – návrhová venkovní teplota pro zimní období [°C]  

θi – návrhová vnitřní teplota pro zimní období [°C]  

°C – stupně Celsia  

ŽB – železobeton   

Uf – součinitel prostupu tepla rámu [  

Uf - součinitel prostupu tepla zasklení [  

Ψg – lineární součinitel prostupu tepla distančního rámečku [  

Uw - součinitel prostupu tepla okna [  

UD - součinitel prostupu tepla dveří [  



42 
 

U – součinitel prostupu tepla [  

UN,rq – součinitel prostupu tepla požadovaný [  

UN,rec – součinitel prostupu tepla doporučený [  

R – tepelný odpor [ ]  

Rsi – tepelný odpor při přestupu tepla z interiéru do konstrukce [ ]  

Rt – tepelný odpor konstrukce [ ]  

Rse – tepelný odpor při přestupu tepla z konstrukce do exteriéru [ ]  

dj – tloušťka j-té vrstvy [m]  

λj – součinitel tepelné vodivost j-té vrstvy [ ]  

λ – součinitel tepelné vodivost [ ]  

Ag – plocha zasklení okna (dveří) [m2]  

lg – délka distančního rámečku [m]  

Af – plocha rámu okna (dveří) [m2]  

A – celková ochlazovaná plocha [m2]  

V – obestavěný prostor vytápěné části objektu [m3]  

A/V – objemový faktor tvaru budovy [m-1]  

b – činitel teplotní redukce [–]  

HT – měrná ztráta prostupem tepla [W.K-1] 40  
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