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ABSTRAKT 

 

     Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení 

stavby rodinného domu ve svahu. Jedná se o objekt s jedním suterénním a dvěma 

nadzemními podlažími. Rodinný dům tvoří jednu bytovou jednotku pro čtyřčlennou 

rodinu. Svislé konstrukce jsou zděny ze systému Ytong. Obvodová suterénní stěna 

přilehlá k zemině je ze železobetonu. Stropní konstrukce jsou železobetonové. Střecha 

je šikmá dvouplášťová se sklonem 30°. Nosná konstrukce šikmé střechy je tvořena 

systémem Ytong. Dům je založen na železobetonových základových pasech. Výkresová 

část byla zpracována v programu Allplan.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

     Rodinný dům, svah, podlaží, suterén, konstrukce, šikmá střecha, pórobeton, 

železobeton, základový pas. 

 

 

ABSTRACT 

     The subject of the bachelor thesis is the elaboration of project documentation for 

building a house on a slope. It is an object with one basement and two above-ground 

floors. The family house is one apartment unit for a family of four. Vertical structures 

are made of Ytong. The peripheral basement wall adjacent to the soil is made of 

reinforced concrete. Ceiling structures are reinforced concrete. The roof is sloping 

double-skin with a slope of 30 °. The supporting structure of the sloping roof is formed 

by the Ytong system. The house is based on reinforced concrete strip foundations. The 

drawing part was processed in Allplan. 

 

KEYWORDS 

     House, slope, floor, basement, construction, sloping roof, aerated concrete, 

reinforced concrete, strip foundations. 
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1. ÚVOD 
     Bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění 

stavby rodinného domu ve svahu. Rodinný dům je situován na svažitém pozemku 

v , parc. č.  k. ú. . Tento 

pozemek je dle platného územního plánu určen pro zástavbu pro bydlení předměstského 

typu. Dům je navržen jako samostatně stojící, má dvě nadzemní podlaží a jedno 

suterénní. Suterénní podlaží je na jedné straně domu zcela pod terénem, na straně 

protilehlé je zcela nad terénem. 

 

     Dům je založen na železobetonových základových pasech. Konstrukční systém je 

podélný stěnový. Svislé konstrukce jsou navrženy především v systému Ytong, který je 

doplněn monolitickou železobetonovou stěnou v suterénním podlaží v částech 

s přilehlou zeminou. V druhém nadzemním podlaží je příčka mezi ložnicí a pokojem 

z důvodu nedostatečné vzduchové neprůzvučnosti pórobetonových tvárnic Ytong 

Klasik v tloušťce 150 mm provedena z vápenopískových tvárnic Silka v tloušťce 150 

mm. Obvodové stěny jsou navrženy především z tepelněizolačních pórobetonových 

tvárnic Ytong Lambda YQ 500 tloušťky 500 mm, které již nevyžadují dodatečné 

zateplování. Štítová stěna je vyzděna z pórobetonových tvárnic Ytong Universal 300 a 

je zateplena systémem Multipor v tloušťce 200 mm. Suterénní železobetonová stěna je 

zateplena extrudovaným polystyrenem Styrodur tloušťky 160 mm. Vodorovné nosné 

konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky. Schodiště jsou 

tvořena systémem Ytong. Střecha je navržena jako dvouplášťová šikmá se sklonem 30°. 

Nosná konstrukce šikmé střechy je tvořena systémem Ytong Komfort. Zateplení střechy 

je provedeno z tepelně izolačních desek Kingspan Therma tloušťky 140 mm. 

 

     Dispoziční řešení vychází z platných právních předpisů a norem. V objektu se 

neuvažuje pohyb osob s omezenou schopností pohybu. 

 

     Projekt zohledňuje požadavky tepelně technické, požárně bezpečnostní, akustické a 

požadavky na denní osvětlení a proslunění.  
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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 jeho 

autorizace 

Jméno a příjmení: Milan Jakoš  

 

A.2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavební objekty:  SO 01 Rodinný dům 

Rodinný dům ve svahu o dvou nadzemních a jednom 

suterénním podlaží. Založený na základových pasech ze 

železobetonu. Střecha sedlová s krytinou z pálených tašek. 

Suterén je z monolitického betonu, nadzemní podlaží jsou 

zděná z pórobetonových tvárnic systému Ytong. Nosná 

konstrukce střechy je ze systému Ytong.  

   SO 02 Terénní schodiště 

Terénní schodiště na přístupovém chodníčku k hlavnímu 

vstupu do RD. 

   SO 03 Zpevněné plochy 

Chodníčky a příjezdová cesta do garáže z betonové 

zámkové dlažby. 

   SO 04  Vodovodní přípojka 

Přípojka vodovodu z trubky HDPE 100 SDR 11 DN 40. 

Napojení přes vodoměrnou šachtu. 

   SO 05 Přípojka splaškové kanalizace 

Přípojka z potrubí PVC KG DN 150. Napojení přes 

revizní šachtu. 

   SO 06 Přípojka elektrického vedení 

Elektroměr bude umístěn v elektroměrné skříni v plotě na 

hranici pozemku vedle skříně plynoměrné.  

   SO 07 Plynovodní přípojka 

Přípojka plynovodu bude provedena z trubky HDPE 100 

SR11 DN 40. Plynoměr bude umístěn v plynoměrné skříni 

v plotě na hranici pozemku. 

   SO 08  Systém nakládání s dešťovou vodou 

Dešťová voda ze střechy bude svedena do retenční nádrže 

Columbus o objemu 6500 l. Případná přebytečná voda 

bude z retenční nádrže odvedena do vsakovací nádrže ze 

zasakovacích bloků Garantia rain block. Voda z retenční 

nádrže bude využita pro zavlažování zahrady.  

SO 09  Terénní navýšení chránící zaplavení RD vodou ze 

sousedního pozemku 
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A.3  Seznam vstupních podkladů 

Před zahájením prací na projektové dokumentaci bylo jako podkladů využito: 

• Katastrální mapa katastrálního území  

• Územně plánovací podklady  

• Vyjádření o existenci sítí jednotlivými poskytovateli 

• Mapa radonového indexu ČR 

• Osobní obhlídka pozemku a jeho okolí 

• Vlastní přípravné a studijní práce 
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i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Aby nedocházelo 

během výstavby k negativnímu ovlivnění životního prostředí v místě stavby, budou 

respektovány hygienické normy pro výstavbu. Především se jedná o překračování 

norem hlučnosti a prašnosti. Navržený objekt negativně neovlivní odtokové poměry v 

dané lokalitě. Nakládání s dešťovými vodami je řešeno na pozemku retenční nádrží 

s potencionálem využití vody především k zavlažování zahrady. Případná přebytečná 

voda bude zasakována. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se nenacházejí žádné stavby, které by vyžadovaly odstranění. Na pozemku 

se nacházejí dvě jabloně a jeden smrk. Jedna z jabloní bude ponechána, druhá jabloň a 

smrk budou odstraněny. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Zábory nebudou třeba. 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k 

navrhované stavbě 

Pozemek bude napojen na veřejnou komunikaci p. č. 902/11 na západní straně 

pozemku, kde se nacházejí i veškeré inženýrské sítě, na které bude objekt napojen nově 

zbudovanými přípojkami.  

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

Veškeré investice jsou započítány do celkového rozpočtu stavby. Věcné a časové vazby 

stavby, podmiňující, vyvolané ani související investice nejsou známy. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 

provádí 

Parcela číslo  k. ú.  

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 

ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo stavbou nevznikne. 

B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1  Základní charakteristika stavby 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změn stavby údaje o jejich 

současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 

průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o novostavbu rodinného domu. 

b) účel užívání stavby  

Jedná se o stavbu pro rodinné bydlení.  

c) trvalá nebo dočasná stavba  

Jedná se o stavbu trvalou. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 

užívání stavby 

Stavba nevyžaduje žádné výjimky. Stavba není navržena jako bezbariérová. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Celá projektová dokumentace rodinného domu splňuje požadavky dotčených orgánů. 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Nejedná se o stávající stavbu, na kterou by se vztahovaly jiné právní předpisy. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Zastavěná plocha: 158,00 m2  

Obestavěný prostor: 158 m2  

Užitná plocha: 346,63 m2  

Funkční jednotky: 1 byt 5+kk   

Podlahová plocha: 346,63 m2 

Počet parkovacích stání: 2 (v garáži) 

Počet uživatelů: 4 osoby 

h) 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. 

Spotřeba vody činí cca 153 m3/rok. Odpadní voda bude svedena do kanalizace, dešťová 

voda bude zachytávána na pozemku a využívána nebo vsakována. Nejsou produkovány 

odpady a emise, na které se vztahují zvláštní předpisy. Dle energetického štítku obálky 

budovy je budova klasifikována do třídy B, průkaz k energetickému štítku budovy je 

obsahem příloh.   

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění 

na etapy 

Předpokládané zahájení stavby: dd.mm.rrrr 

Předpokládané ukončení stavby: dd.mm.rrrr 

Stavba není členěna na etapy. 

 

j) orientační náklady stavby 

Orientační cena stavby je 10,8 mil. Kč 

 

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Dle požadavku územně plánovací dokumentace se má jednat o objekt rodinného bydlení 

příměstského typu. Tomuto požadavku je vyhověno. Umístění stavby je v souladu s 

územním plánem. Stavba svým umístěním na pozemku respektuje prostorové řešení 

území a nijak jej nenarušuje. Terénní úpravy budou s výjimkou výkopů pro založení 

objektu povrchového charakteru. 
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b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

Navrhovaný rodinný dům svým architektonickým řešením zásadně nenarušuje 

architektonickou koncepci území. Zachová jednoduché tvarové řešení obdélníkového 

půdorysu a sedlové střechy. Objekt má dvě nadzemní podlaží a jedno suterénní. Exteriér 

je laděn především do dvou kontrastních odstínů a to bílé (omítka) a antracitové šedé 

(pálená střešní krytina, klempířské prvky, obklady, rámy oken, garážová vrata), tato 

dvojice barev je doplněna o obklad závětří u hlavního vstupu, který je laděn do hnědých 

odstínů. Zpevněné plochy jsou z betonové zámkové dlažby. Okapový chodníček je 

z kačírku.  

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Nejedná se o výrobní objekt, proto toto řešení není nutné.  

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností 

pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se 

zdravotním postižením 

Stavba je soukromého charakteru a řešení bezbariérového užívání není investorem 

požadováno, proto není v dokumentaci řešeno.  

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

Objekt je navržen dle platných předpisů a norem, čímž je maximalizována snaha 

eliminovat případná bezpečnostní rizika užívání stavby.   

 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Konstrukční systém objektu je založen na systému Ytong. Objekt je založen na 

železobetonových základových pasech. Obvodové zdivo v nadzemní části je provedeno 

z tepelněizolačních tvárnic Ytong Lambda YQ 500 a není již nutné dodatečné zateplení. 

V suterénu v části pod zeminou je navržena železobetonová stěna tloušťky 240 mm. V 

suterénní části, která není zakryta zeminou, je proveden keramický obklad. Fasáda bude 

provedena z Ytong vnější omítky tepelně izolační s bílým nátěrem. Střecha je 

jednoduchá sedlová bez vikýřů nebo střešních oken. Střešní krytina je z pálených 

střešních tašek Tondach. Konstrukce střechy je ze systému Ytong Klasik. Stropní 

konstrukce je železobetonová monolitická. Schodiště jsou ze systému Ytong. Okna jsou 

hliníková s izolačním trojsklem značky Schüco. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce 

V rámci zemních prací bude nejprve odstraněna ornice, která bude uložena na sousední 

parcele č.  k. ú. . Následně bude provedena 

stavební jáma a rýhy pro základové pasy. Část zeminy pro pozdější využití do násypů 

bude ponechána na sousední parcele č.  k. ú. , 

zbytek bude odvezen.  

V místě výkopových prací se nepředpokládá hladina podzemní vody.  
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Základové konstrukce 

Objekt je založen na železobetonových základových pasech z betonu třídy C20/25 a 

oceli B500B, vyztužení bude provedeno dle statického návrhu. Rozměry dle projektové 

dokumentace. Založení je v nezámrzné hloubce.  

Jako ochrana výztuže při provádění bude provedena podkladní betonová mazanina 

v tloušťce 100 mm z betonu C12/15 a bednění tradičního typu.  

Na podkladní betonové mazanině bude po obvodu stavby uložen zemnící pásek FeZn 

rozměru 30x4 mm.  

Nad základy bude vybetonována železobetonová podkladní deska o tloušťce 200 mm 

z betonu C20/25 vyztužená dle statického návrhu. 

Ze základů bude ponechána vyčnívající překotvovací výztuž pro suterénní obvodovou 

stěnu ze železobetonu.  

 

Svislé konstrukce 

Suterénní obvodové zdivo bude v nadzemní části provedeno z pórobetonových tvárnic 

Ytong Lambda YQ 500 HL o tloušťce 500 mm, v části pod zeminou bude provedeno ze 

železobetonu tloušťky 240 mm, tato konstrukce bude sloužit i jako hydroizolační vůči 

vlivům zemní vlhkosti, použit bude vodostavební beton C30/37 a ocel B500B. 

Vyztužení bude provedeno dle statického návrhu a výztuž bude provázána s výztuží 

základů.   

Obvodové zdivo nadzemních podlaží bude provedeno z pórobetonové tepelněizolační 

tvárnice Ytong Lambda YQ 500 HL o tloušťce 500 mm. Zděno je na tenkovrstvou 

maltu Ytong, založení 1. řady zdiva je na tepelněizolační zakládací maltu Ytong.  

Vnitřní nosné zdivo je navrženo z pórobetonových tvárnic Ytong Universal 300 P+D O 

tloušťce 300 mm a Ytong Statik 200 HL o tloušťce 200 mm. Zděno na tenkovrstvou 

maltu Ytong. Štítová stěna je navržena z pórobetonové tvárnice Ytong Universal 300 

s kontaktním zateplením systému Multipor v tloušťce 200 mm. 

Příčky jsou navrženy z pórobetonových tvárnic Ytong Klasik 150 tloušťky 150 mm. 

Zděno na tenkovrstvou maltu Ytong. Mezi ložnicí a pokojem je z důvodu nedostatečné 

vzduchové neprůzvučnosti pórobetonových tvárnic Ytong Klasik v tloušťce 150 mm 

provedena z vápenopískových tvárnic Silka v tloušťce 150 mm zděných na 

tenkovrstvou maltu Silka. 

U tvárnic s označením HL, příček Ytong Klasik a Silka je maltována i styčná spára, u 

tvárnic s označením P+D (pero + drážka) styčná spára maltována není. 

 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou železobetonové monolitické z betonu C20/25 a oceli B500B, 

vyztužení bude provedeno dle statického návrhu. Tloušťka konstrukce je 200 mm.  

Ztužující věnce budou v úrovni stropní konstrukce a budou součástí stropních 

konstrukcí.  

 

Schodišťové konstrukce 

Schodišťové stupně budou provedeny ze systému Ytong. Ukotvení bude provedeno 

pomocí systémových konzolek z nerezového plechu ukotvených do obvodových 

nosných konstrukcí.  

 

Střešní konstrukce 

Střecha je sedlová bez vikýřů nebo střešních oken. Sklon je 30°. Nosná střešní 

konstrukce je tvořena systémem Ytong Komfort tloušťky 200 mm. Systém je tvořen 

pórobetonovými vložkami Ytong+ výšky 200 mm a sníženými výšky 100 mm pro 
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vytvoření příčného ztužujícího žebra. Snížená vložka se umísťuje jako každá pátá. 

Vložky jsou uloženy na stropní nosníky Ytong. Stropní nosníky Ytong jsou uloženy na 

obvodovou zeď a na ocelový rám z profilů HEB 180. Po vyskládání vložek je 

provedena dobetonávka tvořící železobetonová žebra a o okrajích ztužující věnce. 

Použitý beton je C20/25 a ocel B500B.  

 

Střešní krytina 

Střešní krytina je provedena z pálené střešní tašky Tondach Figaro Deluxe 

s glazovaným povrchem v barvě: Amadeus šedá. Jsou použity i doplňkové tašky.  

Přístřešek nad hlavním vchodem je z falcovaného poplastovaného plechu v barvě RAL 

7016.  

 

Výplně otvorů 

Navržena jsou hliníková okna Schüco AWS 90 SI+ s izolačním trojsklem a posuvné 

systémy Schüco ASS 77 PD.SI s izolačním trojsklem. 

Vstupní dveře jsou navrženy hliníkové Schüco ADS 90 SI. 

Garážová sekční vrata jsou navržena Lomax Excellent.  

 

Komín 

Navržen je systémový komín Ytong. Jedná se o třísložkový komínový systém 

s keramickou vložkou a pórobetonovým pláštěm.  

 

Omítky a obklady 

Vnitřní omítka je jednovrstvá lehčená sádrová omítka s hlazeným povrchem a Ytong 

vnitřní omítka tepelně izolační. Vnitřní obklady z keramických obkladaček.  

Venkovní omítka tepelně izolační vnější omítka Ytong. Venkovní obklady jsou 

z keramických mrazuvzdorných dlaždic.  

 

Podlahy 

Roznášecí vrstva z betonové mazaniny. 

Nášlapné vrstvy jsou z laminátové plovoucí, dlažba a v garáži a technické místnosti 

betonová s dvousložkovým epoxydovým nátěrem. 

 

Hydroizolace 

Hydroizolace spodní stavby je provedena formou vodonepropustné železobetonové 

konstrukce, tzv. bílé vany.  

Doplňková hydroizolační vrstva střechy je z kontaktní difúzně otevřené folie Guttafol 

DO 150 S. 

 

Tepelná izolace 

Suterénní železobetonová stěna je zateplena deskami z XPS Styrodur 2800 C v tloušťce 

160 mm. Podlaha přilehlá k zemině je zateplena deskami z XPS Styrodur 3000 CS 

v tloušťce 100 mm v garáži a 160 mm v ostatních suterénních místnostech.  

Střecha je zateplena termoizolačními deskami Therma TR27 FM v tloušťce 140 mm. 

 

Zpevněné plochy 

Zpevněné plochy jsou z betonové zámkové dlažby tloušťky 60 mm. 
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c) mechanická odolnost a stabilita 

Při návrhu konstrukcí jsou dodrženy předepsané požadavky výrobců. Monolitické 

železobetonové konstrukce odpovídají požadavkům statika. Požárně bezpečnostní 

řešení je zpracováno v přílohách a stavba je z hlediska požadavků požární ochrany 

vyhovující.  

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Vodovod 

Přípojka vodovodu bude provedena z trubky HDPE 100 SR11 DN 40. Napojení bude 

přes vodoměrnou šachtu s vodoměrem.  

 

Kanalizace 

Přípojka splaškové gravitační kanalizace bude provedena z potrubí PVC KG  DN 150. 

Napojení bude přes revizní šachtu. 

 

Plyn 

Přípojka plynovodu bude provedena z trubky HDPE 100 SR11 DN 40. Plynoměr bude 

umístěn v plynoměrné skříni v plotě na hranici pozemku. 

 

Elektrická energie 

Elektroměr bude umístěn v elektroměrné skříni v plotě na hranici pozemku vedle skříně 

plynoměrné.  

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

Vytápění 

- Plynový kondenzační kotel. 

 

Větrání 

- Vzduchotechnická centrální klimatizační jednotka se zpětným získáváním tepla 

- Kuchyňský odsavač par 

 

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Vypracováno samostatně v příloze: D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby (složka 

č.5). Návrh je za dodržení předepsaných požadavků vyhovující.  

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana 

Objekt je navržen s cílem maximalizace tepelných úspor s důrazem na minimalizaci 

tepelných mostů. Objekt je navržen dle platné legislativy tak, že splňuje doporučené 

hodnoty součinitelů prostupu tepla. Viz příloha: Stavební fyzika – část Tepelná technika 

(složka č. 6). 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

Větrání objektu je navrženo jako nucené pomocí vzduchotechnické centrální 

klimatizační jednotky s rekuperací tepla. Odvod par v kuchyni zajišťuje odsavač par. 
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Centrální vytápění je zajištěno soustavou podlahového vytápění v kombinaci 

s deskovými a trubkovými otopnými tělesy. Jako zdroj tepla pro vytápění je navržen 

plynový kondenzační kotel. 

Objekt splňuje požadavky platné legislativy na denní osvětlení a proslunění. Viz 

příloha: Stavební fyzika – část Denní osvětlení a proslunění (složka č. 6). 

Objekt splňuje požadavky platné legislativy na ochranu proti hluku. Viz příloha: 

Stavební fyzika – část Akustika (složka č. 6). 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Pronikání radonu do objektu je zamezeno konstrikcí bílé vany. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Bludné proudy se v místě stavby nevyskytují. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Objekt se nenachází v oblasti s výskytem technické seizmicity, proto není nutné 

ochranné opatření. 

d) ochrana před hlukem 

Objekt splňuje požadavky platné legislativy na ochranu proti hluku. Viz příloha: 

Stavební fyzika – část Akustika (složka č. 6). 

e) protipovodňová opatření 

Objekt nezasahuje do záplavového území. 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Nejedná se o poddolovanou oblast. Výskyt metanu není v oblasti prokázán.  

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Kanalizace: viz situace 

Vodovod: viz situace 

NN Elektrorozvod: viz situace 

Plynovod: viz situace 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Kanalizace: PVC KG  DN 150, 29 m 

Vodovod: HDPE 100 SR11 DN 40, 15 m 

NN Elektrorozvod: 20 m 

Plynovod: HDPE 100 SR11 DN 40, 20 m 

B.4  Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost 

a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Pozemek je napojen na místní asfaltovou veřejnou komunikaci III. třídy p. č. 902/11 na 

západní straně pozemku. Přilehlá komunikace má šířku 5,4 m. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Na západní straně pozemku je ještě před bránou vytvořena zpevněná plocha ze zámkové 

dlažby. Tato plocha slouží pro výjezd z pozemku a mohou zde být odstavena dvě auta.  

c) doprava v klidu 

Garáž v objektu umožňuje parkování dvou aut. Další dvě auta mohou být zaparkována 

na zpevněné ploše před vjezdem.  

d) pěší a cyklistické stezky 

Pěší ani cyklistické stezky nebudou budovány. 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy 

Nejprve bude sejmuta ornice v tloušťce 200 mm a uložena na deponii na sousední 

parcele č.  k. ú. . Bude vykopána stavební jáma a 

rýhy pro základové pasy. Tato zemina bude z části určené pro pozdější využití uložena 

také na vedlejší parcele a z části odvezena.  

b) použité vegetační prvky 

Základní princip použitých vegetačních prvků zachycuje situace. 

c) biotechnická opatření 

Biotechnická opatření nejsou nutná. 

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

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

Stavba nebude mít zásadní negativní vliv na životní prostředí. Nepředpokládá se žádný 

zdroj znečištění ovzduší, vody ani půdy. Zásadní zdroj hluku se nepředpokládá. Běžný 

komunální odpad bude tříděn a umisťován v popelnicích umístěných dle situace při 

vjezdu na pozemek, následně bude odvážen v rámci centrálního svozu odpadů. S 

odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech a zákona č. 86/2002 

Sb. O ovzduší. 

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

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

Stavba nemá zásadní vliv na okolní přírodu a krajinu. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Místo stavby nezasahuje do chráněných území Natura 2000.  

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 

záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Posouzení vlivu na životní prostředí není nutné. 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách 

nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Nebylo vydáno. 
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f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Ochranná pásma nevznikají. 

 

V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na 

životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí 

dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. 

 

 

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 i osob nepřímo 

ovlivněných stavebními pracemi. 

B.8  Zásady organizace výstavby 

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

Potřebami a spotřebami jednotlivých médií a hmot se zabývá dokumentace zařízení 

staveniště (není v rozsahu této práce). Pro stavbu bude zřízen odběr NN z provedené 

rozvodné – přípojné skříně, samostatným staveništním rozvaděčem. Zásobování vodou 

bude realizováno z provedené přípojky vody. 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště a výkopů je nutné pouze pro povrchové vody.  Bude řešeno 

zabudovanou drenáží a bude ústit do vsakovací jímky. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístupová cesta na staveniště bude řešena přímo z přiléhající komunikace III. třídy. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky se nepředpokládá. 

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

kácení dřevin 

Na pozemku se nenacházejí, žádné stávající stavby vyžadující asanaci či demolici. 

Kácení dřevin proběhne na pozemku a nebude jím ovlivněno okolí. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Zábory nebudou nutné. Deponie zeminy bude provedena na sousední parcele ve 

vlastnictví investora.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Žádné bezbariérové obchozí trasy nejsou nutné zřizovat. 
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h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

Odpady vzniklé během realizace stavby budou zpracovány a odváženy na příslušnou 

skládku. S odpady bude nakládáno dle zákona 185/2001 Sb. V průběhu stavebních prací 

se vzhledem k charakteru stavby předpokládá vznik následujících druhů odpadů: 

Papírové obaly      15 01 01  recyklace 

Plastové obaly      15 01 02  recyklace 

Směsné obaly       15 01 06  spalovna 

Směsný komunální odpad     20 03 01  spalovna 

Beton        17 01 01  recyklace 

Tašky a keramické výrobky     17 01 03  recyklace 

Dřevo        17 02 01  spalovna 

Sklo        17 02 02  recyklace 

Plasty        17 02 03  recyklace 

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 17 03 02  skládka 

Hliník        17 04 02  recyklace 

Izolační materiály neuvedené pod čísly 

17 06 01 a 17 06 03     17 04 02  skládka 

Železo a ocel       17 04 05  recyklace 

Směs stavebních materiálů     17 09 04  skládka 

 

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

Na sousední parcele č. 849/3 se provede deponie sejmuté ornice a zeminy z výkopu 

stavební jámy a rýh základových pasů. Uložená zemina se později použije k provedení 

terénních úprav. Přebytečná zemina bude odvezena.  

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

V rámci výstavby budou dodržena veškerá zákonná ustanovení a předpisy na úseku 

ochrany životního prostředí. Aby nedocházelo při výstavbě objektu ke zhoršení stavu 

životního prostředí v místě stavby, musí být respektovány hygienické normy pro 

výstavbu. Jedná se především o překračování norem hlučnosti a prašnosti. Při výjezdu 

ze staveniště budou vozidla řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečištění silniční 

komunikace. Dále je nutno zamezit úniku pohonných hmot a olejů, aby nedošlo ke 

kontaminaci půdy a vody. Spalování stavebních zbytků a odpadů je zakázáno. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Veškeré práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 591/06 Sb., Požadavky 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění a dalšími 

příslušnými předpisy a nařízeními. 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Výstavbou nejsou dotčené žádné stavby požadující takovouto úpravu. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Staveniště se nachází u komunikace III. třídy. Přístup na staveniště je přes hlavní vstup 

na staveniště, vjezd vozidel je bránou hlavního vjezdu na staveniště. Stroje a vozidla 

před opuštěním staveniště musí být řádně očištěny. 
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby 

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

Zpracováním se zabývá technologický postup (není rozsahem této práce). 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

zahájení stavby: dd.mm.rrrr 

ukončení stavby: dd.mm.rrrr 

B.9  Celkové vodohospodářské řešení 

Dešťová voda ze střechy bude pod okapovými svody filtrována od hrubých nečistot 

v filtračních podokapových hrncích, následně bude potrubím svedena do retenční 

nádrže Columbus o objemu 6500 l. Případná přebytečná voda bude z retenční nádrže 

odvedena do vsakovací nádrže ze zasakovacích bloků Garantia rain block. Voda 

z retenční nádrže bude využita pro zavlažování zahrady.  
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D   TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, 

bezbariérové užívání stavby  

     Pro umístění objektu novostavby rodinného domu jsem zvolil svažitý pozemek 

v klidné okrajové části . Svah je orientovaný k údolí řeky Svratky a 

poskytuje pozorovateli působivý výhled na toto údolí a za ním se zvyšující kopcovitý 

terén CHKO Žďárské vrchy. Jedná se o proluku v jinak souvislé linii zástavby 

samostatně stojících rodinných domů. Dům je svým vzhledem i umístěním navržen tak, 

aby respektoval styl a způsob stávající zástavby. Přístup na pozemek je ze 

severozápadní strany ze silniční komunikace III. třídy. Pozemek je již oplocen.  

 

     Navrhovaný objekt rodinného domu je obdélníkového půdorysu o rozměrech 15,5 a 

10 metrů. Dům má jedno suterénní a dvě nadzemní podlaží. Dům je osazen do svažitého 

terénu tak, že severozápadní strany je suterénní podlaží celé nad terénem a ze strany 

jihovýchodní je celé pod úrovní terénu.  

     V suterénním podlaží nalezneme garáž, technickou místnost, místnost pro domácí 

práce, sklad a chodbu se schodištěm do 1.NP. Garáž je navržena pro parkování dvou 

osobních automobilů s dostatečným dalším prostorem pro parkování zahradního 

traktůrku, jízdních kol, pro umístění dílny a pro skladování dalších věcí souvisejících 

s garáží. V technické místnosti bude umístěn plynový kondenzační kotel pro vytápění, 

zásobník teplé vody a vzduchotechnická jednotka se systémem zpětného získávání 

tepla. Místnost pro domácí práce poskytuje hospodářské zázemí pro chod domácnosti, 

je zde umístěno umyvadlo, výlevka, pračka, sušička a pracovní stůl. Dále místnost 

poskytuje dostatečný prostor pro individuální přizpůsobení uživateli.  

     Hlavní vstup do domu je situován ze severovýchodní strany do 1.NP. Před 

samotným vstupem je vytvořeno závětří, pro ochranu před povětrnostními vlivy. Za 

hlavním vstupem je zádveří, na které navazuje schodiště ze suterénu, šatna, pracovna a 

chodba do obytné části domu. V této chodbě dochází k oddělení ve společenské a 

klidové zóny domu. Společenská zóna zůstává soustředěná na tomto podlaží v obývací 

místnosti spojené s kuchyní, k nimž náleží i hygienické místnosti koupelna a WC.  

     Hlavní chodba v 1.NP je schodištěm propojena s 2.NP, které je celé výhradně 

klidovou zónou. Nalezneme zde především ložnici s vlastní koupelnou a šatnou. 

Ložnice má přístup na terasu. Dále zde jsou dva pokoje, které mají na chodbě společnou 

koupelnu a WC.  

 

     Vnější barevné zpracování domu je založené na kombinaci dvou kontrastních barev 

a to bílé a antracitové šedé. Omítka je barvě bílé. Rámy oken, systémy vnějšího stínění, 

oplechování a podobné detaily jsou zpracovány v barvě antracitové šedé (RAL 7016). 

Obklad suterénu a sokl jsou z dlažby v cementových odstínech s decentními vzory. 

Stejně jako ze základního tvaru kvádru vystupuje konstrukce zádveří, vystupuje i z této 

barevné dvoukombinace svým odstínem metalické hnědé.  

 

     Navržená okna jsou hliníková s izolačním trojsklem značky Schüco, použité jsou dva 

typy AWS 90 SI+ pro klasická okna a ASS 77 DP. SI pro posuvné systémy. Barva rámu 

je antracitová šedá (RAL 7016).  

     Vstupní dveře jsou značky Schüco typ ADS 90 SI s prosklením, v barvě antracitové 

šedé (RAL 7016).  

     Garážová sekční vrata jsou značky Lomax typ Excellent bez prolisu s průhlednou 

hliníkovou sekcí a větráním v barevné řadě antracit satin (RAL 7016).  
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     Interiérové otočné dveře v 1.NP a 2.NP jsou navrženy od firmy Kasadr a jsou 

osazeny ve skrytých zárubních Dorsis Durus 45. V 1.NP ještě nalezneme dva typy 

posuvných dvěří Kasadr. Jeden typ je posuvný do bezobložkového skrytého pouzdra a 

druhý je posuvný po stěně po přiznané kolejnici. V 1.S jsou navrženy otočné dveře 

Kasadr v klasických obložkových zárubních.  

 

     V objektu jsou navrženy těžké plovoucí podlahy s roznášecí vrstvou z betonové 

mazaniny. Nášlapné povrchy v interiéru jsou čtyř typů: hlavní dva jsou laminátové 

desky s HDF jádrem a keramická dlažba, dále je to dvousložkový epoxydový nátěr na 

betonové mazanině v garáži a technické místnosti, posledním typem jsou dřevěné 

nášlapy schodiště z 1.NP do 2.NP z dubového masivu.  

 

     V objektu jsou navrženy sádrokartonové podhledy v systému Knauf. Jedná se o 

podhledy na kovové konstrukci s jednoduchým opláštěním v kvalitě provedení povrchů 

Q2.  

 

     Bezbariérové užívání není pro tento objekt požadováno. 

 

 

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

     Konstrukční systém je zvolen jako podélný stěnový. Základním stavebním 

materiálem jsou pórobetonové tvárnice Ytong, které jsou lokálně dle potřeby doplněny 

dalšími materiálovými řešeními.  

     Jako obvodové nosné zdivo v 1.NP, 2.NP a částečně i v 1.S je zvolena tepelně 

izolační pórobetonová tvárnice Ytong Lambda YQ 500 HL o tloušťce 500 mm. Tato 

varianta byla zvolena pro výhody jednovrstvého zdiva, kterými především jsou dosažení 

potřebných tepelně technických vlastností bez nutnosti kontaktního zateplování, čímž se 

usnadní a urychlí proces výstavby a odpadnou náklady spojené s prováděním 

zateplovacího systému, další výhodou je, že za předpokladu použití příslušné vnější 

tepelněizolační omítky Ytong, v konstrukci dodržíme pravidlo snižujícího se odporu 

difundujících par směrem k exteriéru. Tvárnice jsou zděny na tenkovrstvou zdící maltu 

Ytong o tloušťce 1 – 3 mm, maltuje se i styčná spára. První řada se zakládá na zakládací 

maltu Ytong tepelně izolační o příslušné tloušťce potřebné pro vyrovnání povrchu.  

     Pro štítové zdivo nebylo z důvodu velké excentricity uložení na ztužující věnec 

střešní konstrukce možné použít várnice Ytong Lambda YQ 500 a proto zde byla 

zvolena stěna z pórobetonových tvárnic Ytong Universal 300 PDK v tloušťce 300 mm 

s kontaktním zateplením materiálem Multipor v tloušťce 200 mm. Tvárnice jsou zděny 

na tenkovrstvou zdící maltu Ytong o tloušťce 1 – 3 mm. 

     V suterénním podlaží je obvodová stěna v kontaktu se zeminou navržena z důvodu 

zemních tlaků jako železobetonová stěna tloušťky 240 mm. Tato konstrukce je současně 

využita i jako hydroizolační vůči zemní vlhkosti a proto je provedena z vodostavebního 

betonu C30/37, jedná se o bílou vanu. Tímto řešením snížíme riziko poruchy způsobené 

špatným provedením povlakových hydroizolací a současně odpadne nutnost jejich 

provádění. Technologická spára mezi vodorovnou a svislou spárou je opatřena Těsnícím 

plechem BK o výšce 150 mm a pro zvýšení bezpečnosti injektážní hadičkou Illichman 

12/6, která bude zainjektována PU pryskyřicí v případě poruchy. Z vnější strany je stěna 

zateplena tepelně izolačními deskami z XPS Styrodur 2800 C. Pro provedení instalací 

v interiéru je provedena přizdívka z pórobetonových tvárnic Ytong Klasik 100 o 
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tloušťce 100 mm. Tvárnice jsou zděny na tenkovrstvou zdící maltu Ytong o tloušťce 1 – 

3 mm, maltuje se i styčná spára. 

     Příčky jsou navrženy z pórobetonových tvárnic Ytong Klasik 150 o tloušťce 150 

mm. Tvárnice jsou zděny na tenkovrstvou zdící maltu Ytong o tloušťce 1 – 3 mm, 

maltuje se i styčná spára. Ve 2.NP je příčka mezi ložnicí a pokojem z důvodu 

nedostatečné vzduchové neprůzvučnosti pórobetonových tvárnic Ytong Klasik 

v tloušťce 150 mm provedena z vápenopískových tvárnic Silka S20 – 2000 v tloušťce 

150 mm. Příčka mezi spíží a kuchyní je provedena jako sádrokartonová příčka Knauf 

s dvojitým opláštěním o celkové tloušťce 150 mm. Do této příčky je uloženo skryté 

pouzdro pro posuvné dveře.  

 

     Stropy nad 1.S a 1.NP jsou železobetonové tloušťky 200 mm s příslušnými průvlaky 

a prostupy dle přiložené projektové dokumentace. Materiál je beton C20/25 s výztuží 

B500B dle statického návrhu.  

 

     Nosná konstrukce střechy je navržena ze systému Ytong Komfort tloušťky 200 mm, 

je doplněna o nosné svařované rámy z profilů HEB 180. Sklon je 30°. 

 

     Podkladní železobetonová deska tloušťky 200 mm je navržena z vodostavebního 

betonu C30/37 a stejně jako suterénní železobetonová stěna plní mimo funkce nosné i 

funkci hydroizolační.  

 

     Základové konstrukce jsou navrženy jako železobetonové základové pasy z betonu 

C20/25 s výztuží B500B dle statického návrhu. Podrobnosti viz přiložená projektová 

dokumentace.  

 

     Hydroizolační funkci spodní stavby plní konstrukce bílé vany, detaily napojení na 

ostatní konstrukce jsou opatřeny asfaltovou hydroizolační stěrkou Hydroblok B400 

s obsahem syntetických armovacích vláken.  

     Skladba střechy je opatřena doplňkovou difúzně otevřenou hydroizolační vrstvou 

z paropropustné folie Guttafol DO 150 S. 

     Terasa je opatřena hydroizolační folií z PVC-P Fatrafol 807/V pro lepenou skladbu.  

 

     Zateplení skladby střechy je provedeno termoizolačními deskami Therma TR 27 FM 

o celkové tloušťce 140 mm. 

     Zateplení skladby terasy je provedeno termoizolačními deskami Therma TT 27 FM 

se spádem 3% a nejmenší tloušťkou 140 mm, na ní je pro zvýšení tuhosti proti 

protlačení retifikačních terčů uložena tepelněizolační deska z XPS Synthos Prime D 30 

L.  

     Zateplení podlahy v 1.S je provedeno z tepelněizolačních desek z XPS Styrodur 

3000 CS v tloušťce 160 mm a 100 mm v garáži. 

 

 

Stavební fyzika 

Tepelná technika 

     Všechny navržené skladby a výplně otvorů vnější obálky budovy splňují požadavky 

normy ČSN 73 0540: 2011 Tepelná ochrana budov na doporučené hodnoty součinitele 

prostupu tepla, některé skladby splňují i doporučené hodnoty pro pasivní budovy. 

V projektu je kladen důraz na eliminaci tepelných mostů. Pro budovu je vypracován i 
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protokol k energetickému štítku obálky budovy, budova je zařazena do energetické třídy 

B – velmi úsporná. 

Denní osvětlení a proslunění 

     Navržená budova splňuje požadavky normy ČSN 73 0580: 2007 Denní osvětlení 

budov. Splněny jsou splněny požadavky na denní osvětlení i proslunění.  

Akustika 

     Navržená budova splňuje požadavky normy ČSN 73 0532: 2010 Akustika – Ochrana 

proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních výrobků.  

Vibrace 

     Budova se nenachází v oblasti s výskytem vibrací, proti kterým by musela být řešena 

ochrana.  

 

     Protokoly k jednotlivým částem jsou obsahem přílohy: Stavební fyzika – část 

Tepelná technika (složka č. 6). 

 

 

Požárně bezpečnostní řešení 

     Celý objekt je jedním požárním úsekem. Požární odolnost stavebních konstrukcí 

vyhoví požadavků SPB. Požárně nebezpečný prostor dosahuje převážně na vlastní 

stavební pozemek, pouze v jednom místě částečně zasahuje na sousední parcelu 849/3, 

která je však také ve vlastnictví investora a bude sloužit jako zahrada k navrhovanému, 

stav je vyhovující. 

     Stavební objekt vyhoví požadavkům požární bezpečnosti staveb při dodržení zásad 

uvedených v příloze D.1.3 Požární bezpečnost staveb. 

 

 

Výpis použitých norem 

     Použité příslušné normy jsou vypsány u jednotlivých částí projektové dokumentace. 
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3. ZÁVĚR 
     Předmětem bakalářské práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci pro provádění 

stavby rodinného domu ve svahu, včetně textové části a příslušných příloh. 

     V průběhu vypracovávání jsem respektoval své dosavadní znalosti a zkušenosti, 

příslušné platné právní předpisy a normy, technické listy výrobců a technologické 

postupy udávané výrobci. 

     Součástí práce je přílohová část s příslušnou výkresovou dokumentací, technickými 

zprávami, poster a 3D model konstrukčního systému. 

     K vypravování jsem použil programy MS Office, Teplo 2017, BuildingDesign, 

Allplan a Lumion. 
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5. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

Obecně 

ČSN     Česká technická norma 

PD    Projektová dokumentace 

DPS    Dokumentace pro provedení stavby 

RD     Rodinný dům 

NP     Nadzemní podlaží 

S    Suterénní podlaží 

PT    Původní terén 

UT    Upravený terén 

m    Metr 

m2    Metr čtvereční 

m3    Metr krychlový  

mm    Milimetr 

m n. m.   Metrů nad mořem 

B. p. v.    Balt po vyrovnání 

S-JTSK   Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 

k. ú.     Katastrální území 

parc. č.    Parcelní číslo 

K. V.     Konstrukční výška 

S.V.     Světlá výška 

ŽB    Železobeton 

TI    Tepelná izolace 

HI    Hydroizolace 

EPS    Expandovaný polystyrén 

XPS    Extrudovaný polystyrén 

PIR    Pěnový polyuretan 

DN    Světlost 

PVC     Polyvinylchlorid 

C20/25    Charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu 

B500B    Značka typu betonářské oceli 

ks    Kus 

č.    Číslo 

det.     Detail 

kce    Konstrukce 

max    Maximálně 

min    Minimálně 

tl.    Tloušťka 

 

Požární bezpečnost 

DP1    Druh konstrukční části 

h    Požární výška 

hs    Světlá výška 

OB1    Skupina budov pro bydlení 

R    Třída požární odolnosti – nosnost konstrukce 

E    Třída požární odolnosti – celistvost konstrukce 
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W Třída požární odolnosti – hustota tepelného toku 

konstrukcí 

I    Třída požární odolnosti – tepelní izolace konstrukce 

pv    Výpočtové požární zatížení 

Spo    Požárně otevřená plocha 

Sp    Vymezená plocha 

po    Procento požárně otevřených ploch 

d    Odstupová vzdálenost 

 

Tepelná technika 

λ    tepelná vodivost 

R    Tepelný odpor 

Rsi    Tepelný odpor při přestupu na vnitřním líci konstrukce 

Rse    Tepelný odpor při přestupu na vnějším líci konstrukce 

U    Součinitel prostupu tepla 

Ug    Součinitel prostupu tepla zasklením okna 

Ag    Plocha zasklení okna 

Uf    Součinitel prostupu tepla rámem okna 

Af    Plocha rámu okna 

Ψg    Lineární součinitel prostupu tepla rámečku zasklení 

lg    viditelný obvod zasklení 

Uw    Součinitel prostupu tepla okna 

θi    Návrhová vnitřní teplota 

θe    Návrhová vnější teplota 

θai    Návrhová teplota vnitřního vzduchu 

Δθai    Korekce vnitřní návrhové teploty 

θsi,min    Nejnižší povrchová teplota 

fRsi    Teplotní faktor vnitřního povrchu 

θn    Počáteční povrchová teplota chodidla 

Bmat,i    Tepelná jímavost i-té vrstvy podlahy 

Bi    Tepelná jímavost horního povrchu i-té vrstvy podlahy 

Ki    Součinitel zvýšení / snížení tepelné jímavosti 

Δθ10    Pokles dotykové teploty podlahy 

 

Akustika 

Rw    Vzduchová neprůzvučnost laboratorní 

k1    Korekce na únik bočními cestami 

R´w    Vzduchová neprůzvučnost stavební 

R´w,N    Normově požadovaná vzduchová neprůzvučnost stavební 

Ln.w1    Normalizovaná hladina kročejového zvuku stropní desky 

s´    Dynamická tuhost izolační vrstvy 

f0    Kritický kmitočet 

ΔLn,w    Index zlepšení kročejové neprůzvučnosti podlahy 

Ln,w    Normalizovaná hladina kročejového zvuku 

k2    Korekce na únik bočními cestami 

L´n,w    Vážená normalizovaná hladina kročejového zvuku 

L´n,w,N Normově požadovaná maximální hodnota vážené 

normalizované hladiny kročejového zvuku 
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Denní osvětlení a proslunění 

n1    Počet dílků svisle 

n2    Počet dílků vodorovně 

ε    Elevační úhel zastínění 

kε    Opravný činitel gradace jasu 

č.k.    Číslo kružnice 

Ψ    Elevační úhel 

τs,výr    Činitel prostupu světla zasklením udávaný výrobcem 

τs,Ψ    Činitel prostupu světla zasklením 

τzi    Činitel vnitřního znečištění 

τze    Činitel vnějšího znečištění 

τz    Činitel znečištění 

As    Plocha zasklení 

Ac    Celková plocha osvětlovacího otvoru 

τK Činitel ztrát světla stíněním částmi konstrukce 

osvětlovacího otvoru 

τB    Činitel ztrát světla vlivem stínění konstrukcí budov 

τV    Činitel ztrát světla stíněním zařízení vnitřního prostoru 

τC    Činitel ztrát světla vlivem zařízení pro regulaci osvětlení 

τ0    Souhrnný činitel prostupu světla 

D´S    Neredukovaná oblohová složka činitele denní osvětlenosti 

DS    Oblohová složka činitele denní osvětlenosti 

Di    Vnitřní odražená složka činitele denní osvětlenosti 

Di,min Vnitřní odražená složka činitele denní osvětlenosti 

minimální 

Di,m Vnitřní odražená složka činitele denní osvětlenosti 

průměrná 

Di,x Vnitřní odražená složka činitele denní osvětlenosti 

v požadované vzdálenosti 

D    Činitel denní osvětlenosti místnosti 

a    Konstanta 

ρPODLAHA   Průměrný činitel odrazu podlahy 

ρSTĚNA    Průměrný činitel odrazu sten 

ρSTROP    Průměrný činitel odrazu stropu 

ρT    Průměrný činitel odrazu terénu před budovou 

ρH    Průměrný činitel odrazu horní části místnosti 

ρS    Průměrný činitel odrazu dolní části místnosti 

𝜌    Průměrný činitel odrazu všech vnitřních povrchů 
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