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ABSTRAKT  
Bakalářská práce se zabývá návrhem dřevostavby rodinného domu pro 
čtyřčlennou rodinu. Dům má částečně zapuštěný suterén s garážovým stáním pro 
dva osobní automobily, 1. nadzemní podlaží a obytné podkroví. Suterén tvoří 
ztracené bednění a betonové tvárnice BEST. Nadzemní částí je dřevostavba 
z panelů CLT od firmy NOVATOP. Stavba je zastřešena sedlovou střechou a zapadá 
do okolní zástavby. Objekt je opláštěn dřevěnými palubkami a cementovláknitými 
deskami, které tvoří provětrávanou fasádu.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
Dřevostavba, CLT panely, rodinný dům, sedlová střecha, bakalářská práce  

ABSTRACT  
This bachelor thesis deals with design of wooden house for family of four people. 
The house has the basement partly above ground level with parking lots for two 
cars, ground floor and an attic rooms for family members. Basement floor is made 
of BEST brand concrete blocks and permanent formwork. Above ground floor, 
both floors are made as a timber structure, constructed from CLT panels produced 
by NOVATOP company. On the top of the house is the gabled roof that is matching 
and fitting the neighbourhood. Object is shielded by timber cladding together with 
fiber-cemented boards, that create an ventilated facade.  

KEYWORDS  
Wooden house, CLT panels, family house, gabled roof, bachelor thesis  
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ÚVOD 
 
Předmětem mé bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace ve 
stanoveném rozsahu pro dřevostavbu rodinného domu. Stavba se nachází v obci 
Újezd ve Zlínském kraji v regionu jižního Valašska. Stavby ze dřeva byly pro tuto 
oblast typické, a proto se svým projektem snažím tuto tradici, leč v moderní 
podobě, následovat. Dům, který je tvořen panely CLT, má obytné 1.NP a podkroví. 
Suterén ze ztraceného bednění je částečně zapuštěn do terénu a nachází se v něm 
garáž se stáním pro dvě osobní vozidla. Objekt je propojen se zahradou pomocí 
terasy a francouzského okna. 
 
Cílem mé bakalářské práce je návrh prostorného domu pro bydlení čtyřčlenné 
rodiny, který je vhodně umístěn do okolní krajiny s ohledem na přilehnou 
zástavbu. 
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A Průvodní zpráva 
 

A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby, 
Dřevostavba rodinného domu 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 
pozemků), 
Obec Újezd, Katastrální území Újezd u Valašských Klobouk 
Parcelní čísla pozemků 418, 419, 422/1 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

Anna Kráčalíková 
Újezd 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo 
podnikání (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její 
podnikatelskou činností) nebo 
Ø 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídel 
(právnická osoba). 
Ø 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo 

podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo 
název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická osoba), 
Ø 

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, 
Anna Kráčalíková 
Újezd 

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. 
Ø 
 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a 
technologická zařízení 
 
SO-01 Rodinný dům 
SO-02 Kanalizační přípojka 
SO-03 Vodovodní přípojka 
SO-04 Přípojka NN 
SO-05 Parkovací stání, připojení ke komunikaci 
SO-06 Oplocení pozemku 
SO-07 Přípojka sdělovacího vedení 
SO-08 Rozvod vsakování 
 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
 
Studie – půdorysy dispozičního řešení 
Orientační geologický průzkum 
Orientační radonový průzkum 
Kladné vyjádření správců sítí 
Platné územní rozhodnutí o umístění stavby 
Mapová aplikace poddolovaných území 
Online povodňová mapa ČR 
Katastrální mapa obce 
Územní plán obce 
Hluková mapa 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 

nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území, 

Pozemky určené pro navrhovanou stavbu se nachází 
v blízkosti centra obce u zastavěné části území. Jedná se o ornou 
půdu, u které je plánováno vynětí ze zemského půdního fondu. 
Pozemky se nachází mimo zastavěné území obce. 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem 
nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo 
územním souhlasem, 

Stavba je umístěna mimo zastavěné a zastavitelné území dle 
územního plánu obce Újezd. Předpokládá se změna územního plánu 
obce a vybudování dopravní a technické infrastruktury. Došlo ke 
schválení, ale k dnešnímu dni nenabilo rozhodnutí platnosti. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě 
stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby, 

Pokladem je platné územní rozhodnutí o umístění stavby 
vydané na základě územně plánovací dokumentace stavby. Jedná se 
o novostavbu a neřešíme tedy změnu užívání stavby. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území, 

Bude podána žádost o vynětí pozemků č. 419, 422/1 a 423 ze 
zemědělského půdního fondu. Také se předpokládá změna 
územního plánu obce. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 
zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Závazná stanoviska dotčených orgánů budou zanesena do 
dokumentace. 

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický 
průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum 
apod., 

Byl proveden orientační geologický a radonový průzkum a 
jeho zjištění byla zapracována do projektu při konstrukčním řešení 
objektu. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů, 
Pozemky jsou aktuálně vedeny v zemědělském půdním fondu. 
  



h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolované území apod., 
Řešené pozemky neovlivňuje záplavové ani poddolované 

území. Takovéto území se v okolí stavby nenachází. 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území, 
Na sousedních pozemcích nejsou umístěny žádné stavby, 

které by mohli být ovlivněny výstavbou nového objektu. Na pozemku 
bude umístěna retenční nádrž a u příjezdové komunikace bude 
proveden záchytný příkop. 

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Na pozemku budou vykáceny ovocné stromy v přední části 

pozemku číslo 419 a 423, které budou překážet realizaci stavby. 
Rozsah kácení primárně určí stavbyvedoucí před realizací stavby.  

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Pozemky jsou aktuálně vedeny v zemědělském půdním fondu. 
Bude podána žádost o vyjmutí pozemků z této evidence. 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost 
bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Dopravní infrastruktura není vedena v těsné blízkosti stavby a 
je nutné realizovat příjezdovou cestu k novostavbě. Technická 
infrastruktura je vedena v blízkém okolí infrastruktury dopravní. 
K rodinnému domu není vyžadován bezbariérový přístup. 

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

Před započetím stavby je nutné realizovat příjezdovou cestu 
k novostavbě a zajistit připravenost staveniště. Podmínkou je vynětí 
pozemků ze zemědělského půdního fondu a změna územního plánu 
obce Újezd umožňující výstavbu v dané lokalitě. 

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

Parcelní čísla pozemků 419, 422/1 a 423. 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 

ochranné nebo bezpečnostní pásmo. 
Ochranná pásma týkající se přípojek k objektu SO-01 nebudou 

zasahovat na přilehlé pozemky. Nachází se na pozemku parcelního 
čísla 423 ve vlastnictví stavebníka. 
 
 



B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o 
jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně 
stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí, 

Jedná se o novostavbu. 
b) účel užívání stavby, 

Určena pro rodinné bydlení. 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Stavba bude využívána pro trvalé bydlení. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby, 

Nejsou požadovány žádné výjimky pro technické požadavky. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou 

zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, 
V dokumentaci budou zohledněny podmínky dotčených 

orgánů. 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, 

Není vyžadována ochrana stavby podle jiných právních 
předpisů. 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný 
prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti 
apod., 

Zastavěná plocha = 101,72 m2 
Obestavěný prostor = 1004,21 m3 
Užitná plocha = 238,13 m2 
Počet funkčních jednotek = 1 

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., 

Řešení je uvedeno v samostatné části dokumentace. 
i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, 

členění na etapy, 
přípojky, základy: 7/2021 - 9/2021 

hrubá stavba: 10/2021 - 2/2022 
dokončovací práce: 3/2022 - 6/2022 
venkovní úpravy: 6/2022 - 8/2022 
 



j) orientační náklady stavby. 
Dle cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2018 mají 

Domky rodinné jednobytové - svislá nosná konstrukce dřevěná a na 
bázi dřevní hmoty orientační cenu 5 570 Kč na m3 obestavěného 
prostoru.  
Výpočet orientačních nákladů stavby:  
5 570 x 1 004,21 = 5 593 450 Kč bez DPH 
Výše DPH: 5 593 450 x 0,15 = 839 018 Kč 
Orientačních náklady stavby s DPH:  6 432 468 Kč s DPH 
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D Dokumentace objektů a technických a 
technologických zařízení 
 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského 
 objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; 
Objekt bude sloužit jako stavba pro trvalé bydlení. 

Obestavěný prostor:   1004,21 m3 
Terasa:    27,12 m2 
Plocha stavebního pozemku: 1076 m2 
Zastavěná plocha:   101,72 m2 
Procento zastavění:   9,45 % 

b) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 
bezbariérové užívání stavby; 

Stavba má obdélníkový půdorys 11,74 m x 9,04 m se 
zapuštěným vstupem. Střecha je sedlová se sklonem 35° a sahá do 
výšky 7,97 m. Fasády jsou provětrávané, opláštěny modřínovým 
obkladem a cementovláknitými deskami. Pro rodinný dům není 
vyžadováno bezbariérové užívání stavby.  

c) celkové provozní řešení, technologie výroby; 
Vstup do domu je orientován k příjezdové cestě. V zádveří se 

nachází úklidová místnost, wc, vstup do obytného prostoru a také 
schodiště do suterénu, kde je z chodby umožněn vstup do technické 
místnosti, skladu a garáže, která je opatřena sekčními garážovými 
vraty. Z obytného prostoru v 1. NP je přístup do kuchyně a pracovny. 
V obytném prostoru je umístěno schodiště do 2. NP, které navazující 
chodbou zpřístupňuje 2 pokoje, šatnu, ložnici, wc a koupelnu. 

d) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 
stavby; 

Jde o dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím a 
suterénem. Rodinný dům je napojen na přípojky kanalizační, 
vodovodní, NN a sdělovacího vedení. Součástí pozemku je také 
realizace parkovacího stání a připojení ke komunikaci. Na části 
pozemku, v blízkém okruhu stavby, je uvažováno oplocení. Stavba 
má stěnovou konstrukci z masivních CLT panelů v 1NP i podkroví. 
Suterén tvoří ztracené bednění z betonových tvárnic vyplněné 
betonem. Skladby stavebních konstrukcí rodinného domu se nachází 



v přílohách. Nosné konstrukce v objektu jsou navrženy z běžně 
užívaných a prověřených materiálů dle standardních konstrukčních 
zvyklostí. Nosnou konstrukci tvoří trvanlivé a dostatečně únosné 
materiály. Zatížení působící na objekt v průběhu jejího užívání 
nebude mít za následek zřícení stavby ani její části. 
 
Základy 

Objekt bude založen na základových pasech z prostého 
betonu C16/20 šířky 600 mm s výškou pod vnitřní zdí 400 mm a pod 
venkovní zdí 300 mm. 
 
Svislé nosné konstrukce 

Suterénní stěny tvoří ztracené bednění tl. 300 mm vyplněné 
betonem. Vnitřní stěny jsou z betonových skořepinových tvárnic tl. 
200 mm a jsou vzájemně propojeny v souladu s doporučeními 
výrobce a omítnuté. Pro nosnou část obvodové stěny nadzemní části 
stavby jsou použity stěnové panely z křížem lepeného dřeva o tl. 124 
mm, které jsou u většiny místností použity v pohledové kvalitě. 
Nosné panely v interiéru mají tl. 84 mm a jsou jednostranně 
opláštěny sádrovláknitými deskami na kovové konstrukci vyplněné 
minerální izolací. Druhá strana panelu je v pohledové kvalitě. 
Skladby stěn jsou součástí příloh. 
 
Vodorovné nosné konstrukce 

Strop nad 1.S je sestaven z betonových stropních vložek tl. 
200 mm a železobetonových nosníků. Konstrukce je zmonolitněna 
nadbetonávkou v tl. 40 mm. Na stěny v 1.NP jsou kladeny 
velkoplošné žebrové panely vyrobené z vícevrstvých masivních 
smrkových desek (SWP). Konstrukce elementu je tvořena nosnou 
spodní deskou tl. 27 mm. Na ni jsou nalepena příčná a podélná 
žebra. Celá konstrukce je uzavřena horní deskou a celková tl. panelu 
je 240 mm. Dutiny jsou částečně vyplněny vápencovým vsypem, 
který zlepšuje zvukoizolační schopnosti konstrukce. 
 
Střešní konstrukce 

Nosnou část střešní konstrukce tvoří střešní panel tl. 200 mm 
vyrobený z SWP. Konstrukce odpovídá řešení stropního panelu, ale 
dutiny jsou zcela vyplněny tepelnou izolací z dřevovlákna. Skladba 
střechy je součástí příloh. 
 



Schodiště 
V suterénu je instalováno přímočaré dvouramenné 

prefabrikované schodiště tvaru L z železobetonu, složené ze dvou 
částí. Z 1.NP do podkroví vede přímočaré dvouramenné 
prefabrikované schodiště tvaru U z křížem lepeného dřeva. 
Podrobnější popis obsahuje výkres schodišť v přílohách. 
 
Příčky 

Suterén dělí příčky z betonových skořepinových tvárnic tl. 150 
mm. Příčky v nadzemní části mají tl. 100 mm, jsou ze sádrovláknitých 
desek na kovové podkonstrukci a částečně vyplněné minerální 
izolací. 
 
Podlahy 

Nášlapná vrstva podlah je tvořena buď keramickými 
dlaždicemi, nebo marmoleem. Ve skladbě podlahy je vedeno 
podlahové vytápění. Skladby podlah jsou součástí příloh. 
 
Podhledy 

V podkroví je instalován podhled z panelu tvořeného z křížem 
lepeného dřeva tl. 124 mm, který je uložený na vnitřních nosných 
stěnách. V panelu je otvor pro osazení půdních schodů. 
 
Obklady a dlažby 

V koupelnách a na WC je použit bělninový obklad. Stěna za 
kuchyňskou linkou je obložena sklem. V exteriéru jsou modřínové 
palubky a cementovláknité desky. Dlažba je keramická. 
 
Malby a nátěry 

Malby bílé barvy jsou nanášeny na penetrovaný podklad, 
kterým je omítka či sádrovláknitá deska. 
 
Výplně otvorů 

Okna a dveře tvoří dřevo-hliníkové rámy s izolačním trojsklem 
osazené v rovině tepelné izolace fasády pomocí rámu z dřevěných 
hranolů. 
 
Hydroizolace 

Podkladní beton je opatřen izolační vrstvou z SBS 
modifikovaného asfaltového pásu s nosnou vložkou ze skelné 



tkaniny nataveného na penetrovaný podklad. Suterénní stěny jsou 
izolován dvěma vrstvami natavených SBS pásů z modifikovaného 
asfaltu s nosnou vložkou z hliníku a u druhého pásu s nosnou 
vložkou ze skelné tkaniny. V obvodových stěnách je použita difuzně 
otevřená dřevovláknitá deska. Střecha je kryta keramickými taškami 
a doplněna o kontaktní difuzní střešní folii. 
 
Tepelné izolace 

Ve skladbě obvodových stěn i střechy je použita měkká 
dřevovláknitá izolace. V obvodové stěně má tl. 200 mm a je osazena 
mezi dřevěné I nosníky. Ve střešním plášti tvoří výplň dutin střešního 
panelu. Na ten je poté uložena dřevovláknitá izolace s perem a 
drážkou vyšší pevnosti. Dřevovláknitá izolace s vyšší pevností je také 
součástí skladby podlahy. 
 
Akustické izolace 

Podlahy obsahují akustickou izolaci ve formě dřevovláknitých 
desek a příčky jsou izolovány pomocí čedičové vlny. 
 
Vytápění 

Dům bude vytápěn tepelným čerpadlem vzduch-voda 
umístěným v exteriéru 
s propojením na nepřímotopný zásobník vody. Ten bude umístěn v 
technické místnosti v suterénu. Objekt bude vytápěn pomocí 
podlahového topení. Doplňkovým zdrojem budou krbová kamna v 
obývacím pokoji. 

e) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; 
Bezpečnost při užívání stavby je v souladu s platnou 

legislativou. Jsou instalována zábradlí a použity schválené materiály, 
které např. nevylučují škodlivé látky. Provozovatel se zavazuje 
udržovat stavbu v dobrém technickém stavu.  

f) stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika – 
popis řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před 
negativními účinky vnějšího prostředí; 

Stavební fyzika je řešena samostatně a je součástí příloh. 
Požadavky na úsporu energie a tepelnou ochranu jsou zohledněny v 
návrhu stavby. Dle orientační mapy radonového indexu podloží se 
budova nachází v oblasti s 
nízkým radonovým rizikem. Pro stavbu jsou navrženy spojité vrstvy 
hydroizolace odpovídající tomuto radonovému riziku. Namáhání 



bludnými proudy bude řešeno uzemněním. Území není seismicky 
aktivní a namáhání technickou seizmicitou se nepředpokládá. Dle 
povodňové mapy ČR v okolí objektu nehrozí výskyt povodní, a proto 
nenavrhujeme protipovodňová opatření. Objekt se nenachází v 
lokalitě ohrožené povodněmi.  

g) požadavky na požární ochranu konstrukcí; 
Požární ochrana konstrukcí je řešena samostatně a je součástí 

příloh. 
h) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované 

jakosti provedení; 
Použité materiály budou splňovat požadavky příslušných 

technických norem a vyhlášek, včetně požadavku na jakost. U 
dřevěných stěnových panelů je požadována pohledová kvalita 
povrchu. 

i) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků 
na provádění a jakost navržených konstrukcí; 

Stavba bude provedena dle tradičních postupů v souladu 
s požadavky výrobce. V průběhu stavby je nutná zvýšená opatrnost 
na pohledové strany dřevěných stěnových panelů. 

j) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem  
stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; 

Není součástí. 
k) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány 
nad rámec  
povinných – stanovených příslušnými technologickými předpisy a 
normami; 

Před zakrytím nosných dřevěných panelů proběhne kontrola 
kvality provedení spojů.  

l) výpis použitých norem 
Použité normy jsou vypsány v seznamu použitých zdrojů. 
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Předmětem mé bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace ve 
stanoveném rozsahu pro dřevostavbu rodinného domu. Při zpracování práce jsem 
využila znalostí získaných díky studiu a téma práce mě motivovalo k samostudiu 
zaměřenému na tuto oblast.  



SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 
NORMY 
 

 ČSN 74 4301:07/2004  + Z1:07/2005 + Z2:09/2009 + Z3:10/2012 Obytné 
budovy 

 ČSN 01 3420:07/2004 Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební 
části 

 ČSN 73 0540-1:06/2005 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie 
 ČSN 73 0540-2:10/2011 + Z1:04/2012 Tepelná ochrana budov - Část 2: 

Požadavky 
 ČSN 73 0540-3:11/2005 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty 

veličin 
 ČSN 73 0540-4:06/2005 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody 
 ČSN 73 0532:02/2010 + Z3:03/2017 Akustika - Ochrana proti hluku v 

budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – 
Požadavky 

 ČSN 730525:02/1998 Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - 
Všeobecné zásady 

 ČSN 73 0580-1:06/2007 + Z1:01/2011 + Z2:03/2017 Denní osvětlení budov - 
Část 1: Základní požadavky 

 ČSN 73 0580-2:06/2007 + Opr.1:10/2014 Denní osvětlení budov - Část 2: 
Denní osvětlení obytných budov 

 ČSN 73 0581:9/2009 Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda 
stanovení hodnot 

 ČSN 73 4201:10/2010 + Z1:04/2013 + Z2:06/2015 + Z3:11/2016 + Z4:12/2016 
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 

 ČSN 73 4130:03/2010 + Z1:02/2018 Schodiště a šikmé rampy - Základní 
požadavky 

 ČSN 73 6056:03/2011 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
 ČSN 06 1008:12/1997 Požární bezpečnost tepelných zařízení 
 ČSN 73 0810:07/2016 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení  
 ČSN 73 0802:05/2009 + Z1:02/2013 + Z2:07/2015 Požární bezpečnost staveb 

- Nevýrobní objekty     
 ČSN 73 0818:07/1997 + Z1:10/2002 Požární bezpečnost staveb - Obsazení 

objektů osobami 
 ČSN 73 0873:06/2013 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární 

vodou 
 ČSN 73 0821 ed. 2:5/2007 Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost 

stavebních konstrukcí 
 ČSN 01 3495:06/1997 Výkresy ve stavebnictví - Výkresy požární bezpečnosti 

staveb 
 
 
 



 
NAŘÍZENÍ, VYHLÁŠKY A ZÁKONY 
 

 Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění 
pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů 

 Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, 
ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění 
pozdějších předpisů 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 
 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci ve znění pozdějších předpisů 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
RD  rodinný dům 
SO  stavební objekt 
NP  nadzemní podlaží 
S   podzemní podlaží 
p.č.  parcelní číslo 
k.ú.  katastrální území 
m2  metr čtvereční 
m3  metr krychlový 
CLT  cross laminated timber (křížem lepené dřevo) 
ŽB  železobeton 
NN  nízké napětí 
TČ  tepelné čerpadlo vzduch-voda 
NZV  nepřímotopný zásobník vody 
VŠ  vodoměrná šachta 
RŠ  revizní šachta 
VT  vsakovací tunel 
RN  retenční akumulační nádrž na dešťovou vodu 
KK  krbová kamna 
MO  místo pro uložení odpadu 
MN  myčka nádobí 
DJ  dřez jednoduchý 
WC  toaleta 
UM  umývátko 
AP  automatická pračka 
VŽ  venkovní žlab 
PS  půdní schody 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
EPS  expandovaný polystyrén 
XPS  extrudovaný polystyrén 
SPB  stupeň požární bezpečnosti 
m n. m. metry nad mořem 
B.p.v.  balt po vyrovnání (výškový systém) 
S-JTSK  systém jednotné trigonometrické sítě katastrální (souřadný systém) 
PB  polohový bod 
tl.  tloušťka 
sb.  sbírky 
ČSN  česká technická norma 
Vyhl.  vyhláška 
Zák.  zákon 
U  součinitel prostupu tepla 
kN  kilonewton 
q  nahodilé zatížení 
dB  decibel 



°K  stupeň Kelvin 
°C  stupeň Celsia 
W  watt 
∑  suma 
λ  součinitel tepelné vodivosti 
pv  výpočtové požární zatížení 
Rd  návrhová únosnost 
Ѳai  návrhová teplota interiéru 
Ѳe  návrhová teplota exteriéru 
Ѳsi,min  minimální teplota na konstrukci v interiéru 
φi  vlhkost v interiéru 
fRsi  teplotní faktor 
fr,si,cr  teplotní faktor kritický 
ξRsi,k  poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu 
HT  měrná ztráta prostupu tepla 
Uem  průměrný součinitel prostupu tepla 
Uem,rc  doporučený součinitel prostupu tepla 
Uem,N  požadovaný součinitel prostupu tepla 
bi  činitel teplotní redukce 
s  sekunda 
Rdt  návrhová únosnost zeminy 
tg  tangenc 
kPa  kilopascal 
Rsi  odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 
Rse  odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 
Ψg  lineární činitel distančního rámečku 
Ai  plocha 
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