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Abstrakt

Bakalá�ská práce zpracovává projektovou dokumentaci rodinného domu. Rodinný d�m je 
navržen v katastrálním území Dolní M�sto. Pozemek se nachází v obytné zón�. Pozemek se 
nachází na rovin�. D�m má atypický p�dorys o celkových rozm�rech 16,5 x 17,35m. Na 
pozemku je vybudované samostatné stání pro auto.  Rodinný d�m je jednopodlažní 
s valbovou st�echou. Objekt je �áste�n� podsklepen. Nosný systém svislých a vodorovných 
konstrukcí je tvo�en z blok� a dílc� Porotherm. V podsklepené �ásti jsou konstrukce 
z betonových tvarovek. Konstrukce krovu je tvo�ena pomocí vazníkové soustavy. 

Abstract

Bachelor thesis project documentation of the house. House is designed in the cadastral area of 
Dolní M�sto. A land is located in a residential area. The land is located on the plane. The 
house has an atypical layout with overall dimensions of 16.5 x 17.35 m The plot is built 
separate parking space. Family house is single-storey with a hipped roof. The building is 
partly basement. The supporting system of vertical and horizontical structures are made by  
Porotherm blocks. In the basement of the structure of concrete blocks. Truss structure is 
formed using the truss system. 

Klí�ová slova

Rodinný d�m, valbová st�echa, vazníky, jedno nadzemní podlaží, �áste�né podsklepení. 

Keywords 

Family house, hipped roof, trusses, one floor, partly basement. 
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A. PR�VODNÍ ZPRÁVA
k projektové dokumentaci „ Rodinný d�m“ 

                                                                                                       V Brn� 05/2013 
Vypracoval: Jan Bedná�
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1. IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE O STAVB� A STAVEBNÍKOVI 

Název stavby:  Rodinný d�m 
Místo stavby: Dolní M�sto, �íslo pozemku – 1717/31 
Investor: Bedná� Stanislav, Dolní M�sto 82, 582 33 
Vlastník pozemku: Obec Dolní M�sto 
Sousední pozemky: 1717/32, 1717/43, 1717/28, 1717/47 
Zp�sob výstavby: Svépomocí 
Zodpov�dný projektant: Bedná� Jan, Dolní M�sto 82, 582 33 
Charakter stavby: Novostavba 

2. ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAV�NOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM 
POZEMKU A MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 

Pozemek �. 1717/31 je ve vlastnictví obce Dolní M�sto, na kterém se bude objekt budovat se 
nalézá v lokalit� ur�ené k zastav�ní. Stavební parcela bude od obce odkoupena investorem 
stavby. P�ípojky inženýrských sítí budou provedeny na hranici pozemku investora. 

3. ÚDAJE O PROVEDENÝCH PR�ZKUMECH A NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A 
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

P�ed zahájením projektových prací byla provedena prohlídka stavebního pozemku. M��ení 
p�dního radonu na sousedních pozemcích byla parcela za�azena do kategorie nízkého 
radonového rizika. V daném p�ípad� není nutné provád�t protiradonové opat�ení spodní stavby. 
Na p�ilehlou pozemní komunikaci je pozemek napojen vjezdem. Polom�r oblouk� vjezdu jsou 
2m. 

4. INFORMACE O SPLN�NÍ POŽADAVK� DOT�ENÝCH ORGÁN� STÁTNÍ 
SPRÁVY 

Silni�ní ochranná pásma jsou stanovena zákonem 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
(„Silni�ní zákon“ – v aktuálním platném zn�ní zákona �. 347/2009 Sb.) § 30 – 15m od osy 
vozovky 
Ochranná pásma za�ízení pro výrobu elekt�iny a rozvodná vedení elekt�iny jsou ur�ena zákonem 
458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv�tvích a o 
Státní energetické inspekci. Ochranné pásmo vzdušného i podzemního vedení elektrické energie 
bylo stanoveno na 10m. 
Ochranné pásmo vodovodních �ad� a kanaliza�ních stok je vymezeno zákonem 274/2001 Sb. o 
vodovodech a kanalizacích pro ve�ejnou pot�ebu. Ochranné pásmo je vymezeno dv�ma svislými 
rovinami vedenými ve vzdálenosti 1,5m od líce potrubí na ob� strany u vodovodních �ad� a 
kanaliza�ních stok pro ve�ejnou pot�ebu. 
Žádné ochranné pásmo není stavbou zasáhnuto. 
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5. INFORMACE O SPLN�NÍ OBECNÝCH A TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA 
VÝSTAVBU  

P�i zpracování projektové dokumentace se vycházelo z ustanovení zákona 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním �ádu, v platném zn�ní a navazujících provád�cích vyhlášek 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavbu. V projektové dokumentaci jsou navrženy 
výrobky, materiály a konstrukce, které mají ov��ené vlastnosti a s tradicí se používají. 
Projektová dokumentace spl�uje požadavky vyhlášky �. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 

6. INFORACE O SPLN�NÍ PODMÍNEK REGULA�NÍHO PLÁNU, ÚZEMNÍHO 
ROZHODNUTÍ, POP�. ÚZEMN� PLÁNOVACÍ INFORMACE 

Projektová dokumentace pro stavební povolení akce „ Rodinný d�m“ byla zpracována na 
základ� pravomocného územního rozhodnutí. Toto územní rozhodnutí zahrnuje výstavbu 
rodinného domu, elektrické p�ípojky a p�ípojky na vodovodní �ad, kanaliza�ní stoku a 
plynovodu. 

7. V�CNÉ A �ASOVÉ VAZBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMI�UJÍCÍ STAVBY A JINÁ 
OPAT�ENÍ V DOT�ENÉM ÚZEMÍ 

       
       Stavba se bude provád�t svépomocí a bude napojována na již stávající inženýrské sít�. Po    
       dokon�ení stavby se budou provád�t další stavební práce. Jedná se o terénní a vege- 
       ta�ní úpravy a budování oplocení. Dále se budou provád�t zpevn�né plochy – chodníky, 
       dlažba kolem bazénu a stání pro auto a p�íst�ešek pergoly. P�edpokládané dokon�ení 
       stavby je v srpnu 2014. 

8. P�EDPOKLÁDANÁ LH�TA VÝSTAVBY V�ETN� POPISU POSTUPU PRACÍ 

P�edpokládané zahájení výstavby: 08/2013 
P�edpokládané ukon�ení výstavby: 08/2014 
Nejd�íve dojde k sejmutí ornice a její uložení v deponii na pozemku. Poté se provede výkop 
stavební jámy a jednotlivých figur. Vyt�žená zemina ze stavební jámy a rýh se odveze na 
skládku. Dále se provede hrubá spodní stavba a potom hrubá vrchní stavba. Nakonec se 
provedou vnit�ní práce a dokon�ovací práce. 

9. STATISTICKÉ ÚDAJE 

Zastav�ná plocha: 165,83m2 

Zastav�ná plocha – pergálový p�íst�ešek: 13,52m2  

Obestav�ný prostor: 528,7m3

Plocha obytných místností: 75,99m2 

Plocha p�íslušenství: 67,65m2 

Zpevn�né plochy: 102,31m2 

Po�et nadzemních podlaží: 1 
Po�et podzemních podlaží: 1 
Sv�tlá výška 1.NP: 2780mm 
Konstruk�ní výška: 3000mm 
Náklady na výstavbu orienta�ní: 2 mil. 
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                                                                                                                   V Brn� 05/2013 
   Vypracoval: Jan Bedná�
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
k projektové dokumentaci „ Rodinný d�m“ 

    V Brn� 05/2013 
Vypracoval: Jan Bedná�
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1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN� TECHNICKÉ �EŠENÍ 

1.1 Zhodnocení staveništ�, u zm�ny dokon�ení stavby též vyhodnocení sou�asného tvaru 
konstrukcí, stavebn� historický pr�zkum u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je v památkové zón�

Projektová dokumentace �eší stavbu rodinného domu na parcele 1717/31 v katastrálním území 
Dolní M�sto 629740. Staveništ� je na rovinatém terénu se stávajícími novostavbami rodinných 
dom�, spole�n� s vybudovanými inženýrskými sít�mi. Na pozemku se nenachází žádné stromy 
ani ke�e, bránící ve výstavb�. Pozemek bude využit k výstavb� jednopodlažního �áste�n�
podsklepeného objektu. 

1.2 Urbanistické a architektonické �ešení stavby, p�ípadn� pozemk� s ní související 
Urbanistické a architektonické �ešení stavby a umíst�ní stavby respektuje typické prvky 
charakteristické pro místní zástavbu. Dispozice, vn�jší vzhled objektu a použité materiály jsou 
konzultovány s investorem. Rodinný d�m má atypický tvar o celkových rozm�rech 16,5 x 
17,75m. Fasáda bude provedena ve sv�tle žluté barv�. St�ešní krytina bude tvo�ena 
z betonových st�ešních tašek Bramac – Alpská taška �ervené barvy. St�echa je navržena valbová 
se sklonem 25°. Ostatní barevné �ešení bude patrné z výkresové dokumentace. P�ípadné zm�ny 
ur�í investor.  

1.3 Technické �ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských sítí a �ešení vn�jších 
ploch 

Technické �ešení stavby je podrobn� popsáno v Technické zpráv� dokumentace stavby. 

1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Okolo pozemku vede stávající místní asfaltová komunikace. P�ipojení stavby na komunikaci 
bude provedeno po zpevn�né ploše z betonové dlažby na pozemku investora. Chodníky okolo 
asfaltové komunikace jsou z dlažebních kostek. Kolem domu je vytvo�en okapový chodník 
z ka�írku frakce F16 – 32mm. 
Stavba bude napojena na sít� technického vybavení. Objekt bude napojen také na ve�ejné 
plynovodní potrubí. P�ípojky elekt�iny, vody budou p�ivedeny na hranici pozemku investora. 
Sd�lovací vedení prochází p�ímo p�es pozemek investora. Odvod splaškových a deš�ových vod 
bude napojen na ve�ejnou jednotnou kanalizaci. 

1.5�ešení technické a dopravní infrastruktury v�etn� �ešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svažitém území 

�ešení je popsáno v p�echázejícím bod�. Bude dodrženo požadovaných podmínek jednotlivých 
provozovatel� a majitel� infrastrukturních prvk� a také platných norem a p�edpis�. 

1.6 Vliv stavby na životní prost�edí a �ešení jeho ochrany 
Stavba nebude mít vliv na životní prost�edí. Provád�ní stavby však vyvolá p�echodné zhoršení 
kvality životního prost�edí ( hluk, prašnost, doprava, použití stavebních mechanism�, zne�išt�ní 
komunikace). Investor však bude p�i provád�ní stavby maximáln� dbát na to, aby tyto vlivy 
p�sobily v co nejmenší mí�e. P�ípadné zne�išt�ní komunikace bude hned likvidováno a na 
komunikaci nebude ohrožen provoz  nebo k jeho omezení dojde na dobu nezbytn� nutnou. Na 
komunikaci nebude skladován žádný materiál. Odpad ze stavebních materiál� bude t�íd�n a 
odvezen na skládku.  

1.7�ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch a komunikací 
Tato projektová dokumentace nezpracovává tuto �ást projektového �ešení. Investor nevznesl 
požadavky na toto �ešení. 
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1.8 Pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledku do projektové 
dokumentace 

Na základ� m��ení p�dního radonu na sousedních pozemcích byla parcela za�azena do kategorie 
nízkého radonového rizika. V daném p�ípad� není nutné provád�t protiradonové opat�ení spodní 
stavby. Další pr�zkumy nebyly provedeny. 

1.9 Údaje o podkladech pro vyty�ení stavby, geodeticky referen�ní polohový a výškový 
systém 

Polohové osazení viz. Situace. Vyty�ení stavby provede oprávn�ný geodet.  

1.10 �len�ní stavby na jednotlivé stavební objekty a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory 
Projektová dokumentace �eší pouze vlastní objekt rodinného domu.  
Na pozemku budou tyto stavební objekty: 
SO1 – rodinný d�m 
SO01 – stání pro osobní automobil 
SO02 – kamenná ze� – sou�ást oplocení 
SO03 – stávající pilí� pro p�ipojení plynu  
SO04 – d�ev�ná pergola 
SO05 – dlažba kolem bazénu  
SO06 – bazén 
SO07 – hlavní vjezdová brána – sek�ní posuv 
SO08 – jednotlivý strom 
SO09 – nov� vybudované oplocení 
SO12 – vstupní branka  
SO13 – vjezd na pozemek 
SO14 – nov� vybudovaný pilí� pro p�ipojení elekt�iny a plynu 
SO16 – domovní odpad 
SO17 – vsakovací potrubí 
SO18 – jímka na deš�ovou vodu  

1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed negativními 
ú�inky provád�ní stavby a po jejím dokon�ení, respektive její minimalizaci 
Pro ú�ely stavby bude využíván pouze pozemek investora – majitele pozemku. Stavba bude 
provád�na tak, aby nebyla dot�ena práva majitel� sousedních pozemk� a p�ípadné negativní 
vlivy p�i provád�ní stavby ( hlu�nost, prašnost) budou eliminovány. 
Požárn� nebezpe�ný prostor – je �ešen ve zpráv� požární ochrany stavby. Dále nedochází 
k zásahu do ochranných pásem jiným zp�sobem. 

      1.12 Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�
Stavební práce budou provád�ny odbornou stavební firmou, p�ípadn� svépomocí za odborného 
dozoru za dodržení platných p�edpis� a norem a to hlavn� vyhláška 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništi a na�ízení vlády 
�. 392/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích 
s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Zárove	 se p�ipomíná, že povinnosti dodavatel� stavebn� montážních prací dle § 103 odst. 2 a 3 
zákoníku práce �. 262/2006 Sb. je možné provád�t školení a zau�ení pracovník� pro r�zné 
profese a jejich ov��ování jejich znalostí jen zp�sobem tímto p�edpisem p�edepsaným. 
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2. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Stavební �innosti jsou navrženy tak, aby nedošlo v pr�b�hu stavby a užívání k situaci, která by 
m�la vliv na statiku objektu a nedošlo k poškození stavby. Konstrukce stavby je navržena 
z obvyklých materiál�, p�edpokládá se využívání stavby s obvyklým zatížením jako je b�žné 
pro obytné budovy po celou dobu životnosti stavby. Prostorová tuhost bude zajišt�na spojením 
vnit�ních a obvodových st�n.  
P�i provád�ní stavby budou dodržovány všechny technologické postupy výrobc� materiál�. 
Použité výrobky musí spl	ovat požadovaný stupe	 kvality a jakosti. V p�ípad� použití jiných 
materiál� musí tyto materiály vykazovat minimáln� stejné technické a mechanické vlastnosti 
jako p�vodní navržené materiály. 

3. POŽÁRNÍ BEZPE�NOST 

Požárn� – bezpe�nostní �ešení viz. samostatná zpráva  

4. HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ 

Odv�trávání vnit�ních prostor� bude p�irozené okny a dve�ními otvory. 
V prostorách domu, kde není zajišt�no denní osv�tlení bude dopln�no osv�tlením um�lým. 
P�i provád�ní prací je nutno dodržovat p�edpisy týkajících se bezpe�nosti práce a technických 
za�ízení, zejména vyhláškou �. 309/2006 Sb. a NV �. 591/2006 Sb. a dbát na ochranu zdraví a 
života osob na staveništi. Projektová dokumentace navrhuje certifikované stavební materiály a 
technologie, které svými vlastnostmi spl	ují nejen požadavky, ale i vyhovují podmínkám 
stavební nezávadnosti a škodlivého vlivu na okolí. 

5. BEZPE�NOST P�I UŽÍVÁNÍ  
Charakter stavby nep�edstavuje bezpe�nostní rizika spojená s užíváním stavby. Projekt stavby je 
�ešen podle technických požadavk� na výstavbu a jeho užívání jako pro bydlení bude tedy 
bezpe�né. 

6. OCHRANA PROTI HLUKU 
Stavba nezhoršuje hlukové pom�ry ani není t�eba stavbu p�ed hlukem chránit. 

7. ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 
Stavba je navržena z materiál�, které spl	ují požadavky revidované �SN 730540-2, tepelný 
odpor konstrukce vyhovuje. Viz tepeln� technické posouzení objektu. Jsou respektovány 
klimatické podmínky v daném území. 

8. �EŠENÍ P�ÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

V tomto objektu se nep�edpokládá bezbariérové využívání 

9. OCHRANA STAVBY P�ED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN�JŠÍHO PROST�EDÍ 
Stavba má navrženou hydroizolaci proti zemní vlhkosti, která zárove	 bude sloužit proti 
možnému prostupu radonu. Objekt neleží na poddolovaném území, v žádném ochranném a 
bezpe�nostním pásmu a neleží v území se zvýšenou seismicitou. Agresivní spodní vody se na 
staveništi nevyskytují. 

10. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Základní požadavky na situování a stavební �ešení stavby vyhovují z hlediska ochrany 
obyvatelstva. 
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11. INŽENÝRSKÉ SÍT�
a) odvodn�ní území – pozemek není nutné odvod	ovat 
Odvod splaškových a deš�ových vod bude napojen do jednotné ve�ejné kanalizace 
b) zásobování vodou – objekt bude napojen na vodovod vodovodní p�ípojkou 
c) el. energie – objekt bude napojen p�ípojkou na podzemní vedení elektrické energie 
d) plyn – objekt bude napojen p�ípojkou na ve�ejný plynovod 
e) objekt bude napojen na místní komunikaci  
f) po dokon�ení stavby bude okolí stavby upraveno, v�etn� vegeta�ních ploch  

12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZA�ÍZENÍ STAVEB  
Nejsou navrženy 

13. ZÁV�RE�NÁ USTANOVENÍ PROJEKTANTA 
Projektová dokumentace je zpracována na základ� dostupných informací v dob� zpracování 
objektu. 
P�ípadné nesrovnalosti mezi jednotlivými �ástmi projektové dokumentace je nutné projednat 
s projektantem  
Pokud budou ve výkresové �ásti rozdílné údaje, platí: 
- kóty uvedené ve výkrese, i když se liší velikost p�i odm��ení 
- výkresy podrobn�jšího m��ítka po�ízené ke stejnému datu mají p�ednost p�ed výkresy 

menšího m��ítka 
- textová ur�ení (specifikace) mají p�ednost p�ed výkresy   

                                                                                                           V Brn� 05/2013 
                                                                                                           Vypracoval: Jan Bedná�
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C. SITUACE STAVBY
k projektové dokumentaci „Rodinný d�m“ 

                                                                                             V Brn� 05/2013 

                                                                                                          Vypracoval: Jan Bedná�
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Viz výkres �. S1 - Situace širších vztah�.  
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Viz výkres �. 03 - Situace 

�� �	 �'������	 ������	 ��	 �������	 �������	 �������.����	 ������	 �����	
�������	����.���	��������	�����	�������		����	�	&������	��������	����	

V rodinném dom� nebude žádný výrobní proces. 

�� ����	 ����&�����	 ����	 ������	 ���������'	 �	�������	 �	 ��������	 ��������	
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K vyty�ení rodinného domu bude použita vyty�ovací p�ímka, která bude ur�ena rohem 
stávajícího sousedního rodinného domu a poklopem kanalizace. RD bude výškov� osazen 
v systému BpV. 

Polohu vyty�ovací p�ímky a výškového osazení viz výkres �. 03 – Situace. 

                                                 
1) Na�ízení vlády �. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referen�ních systém� a státních mapových d�l 

závazných na území státu a zásadách jejich používání. 

     Vyhláška �. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon �. 200/1994 Sb., o zem�m��ictví  a o zm�n� a dopln�ní 
n�kterých zákon� souvisejících s jeho zavedením, ve zn�ní  pozd�jších p�edpis�.  
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                V Brn� 05/2013 

                                                                                                          Vypracoval: Jan Bedná�
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D. DOKLADOVÁ �ÁST 
k projektové dokumentaci „Rodinný d�m“ 

                                                                                             V Brn� 05/2013 

                                                                                                          Vypracoval: Jan Bedná�
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a. stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové 
dokumentace 

Žádné se nevyskytují. 

b. průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií.2) 

Všechny navrhnuté skladby konstrukcí vyhovují normě ČSN 73 0540 – 2  – Tepelná ochrana 
budov. Jednotlivé součinitele prostupu tepla jsou rozepsány ve skladbách konstrukcí. 

Objemový faktor budovy 1,02 m2/m3. Převládající vnitřní teplota v topném období je 20°C, 
venkovní návrhová teplota je -17°C. 

Rodinný dům byl klasifikován do třídy obálky budovy podle přílohy C ČSN 73 0540-2, jedná se o 
klasifikační třídu B – Úsporná. 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        V Brně 05/2013 

                                                                                                          Vypracoval: Jan Bednář 

 

                                                 
2)  Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 
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Staveništ� se nachází v obytné zón� v obci Dolní M�sto. Na staveništi jež bude situováno kolem 
budovaného objektu bude umíst�n mobilní kontejner na vybavení. Celé staveništ� bude oploceno do 
výšky 1,8m a zabezpe�eno proti vniknutí cizích osob. 

P�ed zahájením výkopových prací pro základové konstrukce bude sejmuta ornice v tlouš�ce 15 – 20 
cm a v rozsahu p�dorysných rozm�r� RD. Skládka zeminy by nem�la p�esáhnout výšku 2 m, 
sklony svah� 1:1,5 až 1:1,2. �ást zeminy bude použita na vyrovnání terénu kolem objektu a zbylá 
�ást zeminy bude použita na vyrovnání terénu kolem objektu a zbylá �ást zeminy bude odvezena na 
místo, které je oficiáln� schváleno jako skládka. 

Pozemek bude ze t�í stran oplocen drát�ným pletivovým plotem. Ze strany u místní komunikace 
bude pozemek oplocen provizorním drát�ným pletivem a u vjezdu na parcelu bude v oplocení 
zamykatelná brána. 

P�íjezd na staveništ� bude po místní komunikaci.  

#� �$��������"��������	�
��	��������
��� �

Významné sít� technické infrastruktury jsou vedeny pod silnicí a pod chodníkem p�ed pozemkem. 
P�i p�ípadném velkém zatížení chodníku bude vše konzultováno se správcem sít�. 

�� ���!��"�������	�����������!����� �����
��	� ����������"�������	���������

Napojení zdroje vody bude na vodovodním �adu (respektive na vodom�rnou šachtu). Kde bude 
napojena na vodom�r. P�ípojka elektrické energie bude provedena v pilí�ku, který je vybudovaný na 
hranici pozemku. 

�� ���� �������	�
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Veškerá nebezpe�ná místa a volné prostory musí být zabezpe�eny proti pádu osob a materiálu. 
Na pracovišt�, kde budou provád�ny stavební a montážní práce musí být zakázán vstup 
nepovolaným osobám. Tento zákaz je t�eba na p�íslušných místech viditeln� vyzna�it a vyžadovat 
jeho dodržování. 

�� ��������"���#���%�����������	����������	�
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P�i výstavb� rodinného domu budou omezeny ve�ejné zájmy. V max. možné mí�e se omezí prašnost 
stavby a hlu�nost p�i výstavb� (stavba bude probíhat v pracovní dob� obvyklé pro tuto oblast, tj. od 
6:30 do max. 17:00). P�i zne�išt�ní komunikace se provede vy�išt�ní komunikace. 

�� �����"����"���"�������	�����%������ �'	�"����$����������!"�"����#!�
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Jelikož bude stavba provád�na svépomocí, tak si investor zap�j�í mobilní kontejner, který bude 
sloužit pro odkládání ná�adí a menšího množství materiálu. Mobilní kontejner bude na hranici 
pozemku. 

(� �	�������#����"���"�������	����� '���!"�"����������"�

Žádné za�ízení staveništ�, které by vyžadovalo ohlášení, se nebude na staveništi vyskytovat. 
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Dodržení zákona �. 309/2006 sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví 
p�i práci v pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a 
ochrany zdraví p�i práci). 
A dodržení na�ízení vlády �. 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a 
ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 
P�i provád�ní stavebních a montážních prací je nezbytnou podmínkou bezpe�nosti práce 
vypracování a dodržování bezpe�nostních p�edpis� a správných pracovních postup� pro provád�ní 
prací samotných a zabezpe�ení okolních pracoviš� a komunika�ních prostor tak, aby nedošlo k 
ohrožení života a zdraví pracovník�. Zejména je nutné dodržet p�íslušná ustanovení Na�ízení vlády 
�.591/2006 Sb. V�etn� dalších požadavk� ve Vyhlášce �.309/2005 Sb. o zajiš�ování technické 
bezpe�nosti vybraných za�ízení. 
P�i provád�ní prací ve výškách je t�eba dodržovat NV 362/2005 Sb.. 
Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, p�i kterém je 
ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Jedná se o libovolnou, jakoukoliv 
výšku, kdy pracovišt� �i komunikace p�evyšuje okolní prostranství a p�ípadným pádem hrozí 
nebezpe�í poškození zdraví. 
Z t�chto d�vod� je nutné zajiš�ovat ochranu pracovník� proti pádu. Do výškového rozdílu 1,5 m 
zp�sob zabezpe�ení není stanoven.  Ochrana proti pádu z výšky na 1,5 m musí být zajišt�na. 

	� ���"�
 ������������'	����"����������"��	��$����#��

P�i výstavb� RD nebude vznikat škodlivý vliv na životní prost�edí. V max. mí�e bude omezena 
prašnost p�i výstavb�. 

!� ��	����%�"���&� ��$����# �����������������!"�"����"�%"�������"�&�

P�edpokládané zahájení výstavby: 08/2013 

P�edpokládané ukon�ení výstavby: 08/2014 

*� +$
�������%����

�� ���
���� �	������ ����# � ��� ��
������"�� ����	��� ������	���� �� �����#� ���"���"�
������	����

Není sou�ástí této projektové dokumentace. 
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Není sou�ástí této projektové dokumentace. 

  

                                                 
3)  § 15 zákona �. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci v 

pracovn�právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci). 
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                                                                                            V Brn� 05/2013 

                                                                                                          Vypracoval: Jan Bedná�
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1. IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI A STAVB 

Název stavby:  Rodinný d�m 
Místo stavby: Dolní M�sto, �íslo pozemku – 1717/31 
Investor: Bedná� Stanislav, Dolní M�sto 82, 582 33 
Vlastník pozemku: Obec Dolní M�sto 
Sousední pozemky: 1717/32, 1717/43, 1717/28, 1717/47 
Zp�sob výstavby: Svépomocí 
Zodpov�dný projektant: Bedná� Jan, Dolní M�sto 82, 582 33 
Charakter stavby: Novostavba 

2. ÚVOD 

Projektová dokumentace �eší stavbu rodinného domu  na parcele �. 1717/31 v katastrálním 
území Dolní M�sto 629740. Jedná se o novostavbu samostatn� stojícího domu, který bude 
sloužit pro bydlení s trvalým pobytem 4 �lenné rodiny. D�m je navržen jako jednopodlažní 
�áste�n� podsklepený objekt. D�m má atypický p�dorys o celkových rozm�rech 16,5 x 17,75m. 
Objekt je zast�ešen valbovou st�echou o sklonu 25°. Na pozemku je samostatné stání pro osobní 
automobil – zast�ešení je plochou st�echou. 

3. SITUACE OBJEKTU 

Staveništ� se nachází na rovinatém terénu se stávajícími novostavbami a inženýrskými sít�mi. 
Staveništ� je vhodné pro stavbu rodinného domu. Vstup je ze severní strany objektu z chodníku 
ze zámkové dlažby. Druhý vedlejší vchod je ze severozápadní strany. 
Orientace a �len�ní rodinného domu respektuje návaznost na sv�tové strany a vazby na okolí. 
Odstup objektu od komunikace je 4,15m. 
Celková plocha pozemku je 785,82m2 a z toho zastav�ná plocha je 165,83m2. Plocha 
pergálového p�íst�ešku je 13,52 m2. Plocha zpevn�ných ploch je 102,31 m2. Ostatní plochy 
budou zatravn�ny. Pozemek bude celý oplocený. Celý plot bude mít d�ev�nou výpl�, která bude 
kotvena do vyzd�ných pilí��. Rozm�r pilí�� je 300x300mm z CPP. D�ev�ná výpl� bude z latí 
25x60mm. Budou opat�eny povrchovým nát�rem proti šk�dc�m a pov�trnostním vliv�m. 
Objekt bude napojen na vybudované p�ípojky. 

4. ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ �EŠENÍ OBJEKTU 

Architektonické �ešení a umíst�ní stavby respektuje typické prvky charakteristické pro místní 
zástavbu. Dispozice, vn�jší vzhled objektu a použité materiály jsou konzultovány s investorem. 
D�m má atypický p�dorys o celkových rozm�rech 16,5 x 17,75m. Fasáda bude provedena ve 
sv�tle žluté barv�. Na fasádu bude použita následující omítka – Weber Pas akrylát zrnitý – 
odstín LA1H dle vzorníku WERER. Soklová �ást bude provedena následující omítkou – Baumit 
Mosaiktop zrnitý – odstín M 317 dle vzorníku BAUMIT. St�ešní krytina bude z betonových 
tašek Bramac – Alpská taška �ervené barvy. St�echa je navržena jako valbová se sklonem 25°. 
Ostatní barevné a materiálové �ešení bude patrné z výkresové dokumentace. P�ípadné zm�na 
ur�í investor v pr�b�hu stavby. 
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5. TECHNICKÉ �EŠENÍ 

Práce HSV: 

5.1 Zemní práce 

P�ed zahájením zemních prací se provede sejmutí ornice v tlouš�ce 15 – 20cm, p�ípadn�
hloub�ji uložené p�dy. Tato p�da se bude skladovat na do�asné skládce, musí být správn� a na 
vhodném míst� uložena a tvarována (výška nemá p�esáhnout 2m, sklony svah� 1:1,5 až 1:1,2). 
Vlastní výkopy základových spár budou provedeny podle výkres� základ�. Zemní práce budou 
spo�ívat v provedení výkop� rýh pro základové pasy a výkop jámy. Výkopy budou provád�ny 
strojn�, do�išt�ní základových pas� bude provád�no ru�n�. Materiál z výkop� bude použit pro 
vyrovnání terénu kolem stavby, p�ebyte�ný výkopek bude odvezen na uznanou skládku. Zemní 
práce budou provád�ny v zeminách o t�íd� t�žitelnosti 1 až 3. Spodní voda nebyla p�i provád�ní 
zemních prací v okolí stavby zjišt�na. P�ed zahájením prací budou investorem vyty�eny veškeré 
podzemní sít�. 

5.2 Základy 

Základy pod obvodovými a st�edními nosnými st�nami jsou provedeny do hloubky 1,27m 
po�ítáno od �isté podlahy 1.NP. Základy jsou navrženy z prostého betonu s lomovým 
kamenivem beton C20/25. V základových pasech je nutno ponechat prostupy na p�ípojky 
kanalizace. Do základové spáry bude p�ed betonáží uložena kulatina FeZn (pr�m�r 10mm), 
sloužící pro uzemn�ní. Jako podkladní beton bude použitá betonová deska o tlouš�ce 100mm. 
Deska bude spojitá po celé ploše a bude tvo�it rovnom�rný podklad pro hydroizola�ní vrstvu. 
Deska bude vyztužena KARI sítí o pr�m�ru 6mm s oky 150x150mm. KARI sí� bude uložena 
30mm nad spodním lícem desky. 
Z d�vod� jednoduché stavby v jednoduchých základových podmínkách bylo upušt�no od 
podrobného geologického a hydrogeologického pr�zkumu. Z geologického pr�zkumu 
provád�ného v této lokalit�, byly p�evzaty tyto zjišt�ní. Pod vrstvou drnu se nachází sedimenty 
– hlína. Pod touto vrstvou se nachází v hloubce 0,25 – 0,60m další vrstva sedimentu – jíl. Pod 
vrstvou jílu je vrstva hrubého št�rku (eluvium granitoidu). P�edpokládané základové pom�ry se 
ov��í p�i provád�ní zemních prací, v p�ípad� nesouladu bude projekt základ� upraven pro 
konkrétní podmínky. Základové pasy jsou dimenzovány pro dovolené namáhání zeminy (v 
úrovni základové spáry) 0,4 MPa. 
P�ítomnost agresivní vody se nep�edpokládá. 

5.3 Svislé konstrukce 

Celé nadzemní patro rodinného domu je navrženo v systému Porotherm. Obvodové konstrukce 
tvo�í cihelné bloky Porotherm 30 PROFI DRYFIX tlouš�ky 300mm na lepidlo Porotherm 
DRYFIX. Vnit�ní nosné konstrukce jsou tvo�eny též cihelnými bloky Porotherm 24 PROFI 
DRYFIX tlouš�ky 240mm na lepidlo Porotherm DRYFIX. P�í�ky jsou z blok� Porotherm 11,5 
PROFI DRYFIX na lepidlo Porotherm DRYFIX. P�izdívky v koupeln� a WC jsou z blok�
Porotherm PROFI DRYFIX tl. 80mm na lepidlo Porotherm DRYFIX. Ve sklepní �ásti jsou 
svislé nosné konstrukce z betonových tvárnic BTB 50/30/24 a BTB 50/25/24. Betonové tvárnice 
jsou vylity betonem C16/20 a jsou opat�eny výztuží B500B do ložných spar o pr�m�ru 8mm. 
V dutinách vypln�ných betonem je výztuž B500B o pr�m�ru 10mm. 
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5.4 Vodorovné konstrukce 

5.4.1 Strop na sklepem 
Nosná konstrukce stropu nad sklepem je tvo�ena keramicko-betonovým stropem Porotherm. 
Jeho tlouš�ka je 210mm. Tento strop je tvo�en keramickými stropními vložkami MIAKO – 
15/50 PTH a keramickými nosníky POT, vyztuženými sva�ovanou prostorovou výztuží. Protože 
se jedná o homogenní zmonolitn�ný strop, nevznikají ani žádné dodate�né deformace a 
poruchy. Keramické nosníky jsou tvo�eny betonem C25/30 s výztuží 10505 ® a p�íložkami 
pr�m�ru 16 – 20mm. Strop bude zmonolitn�ný zálivkou z betonu C16/20 tlouš�ky 60mm. Na 
tento strop se po vyzrání budou klást další vrstvy podlahy. Podrobný popis viz. skladby podlah 
5.4.2 Strop nad 1.NP 
Stropy nad 1.NP se budou provád�t jako montované podhledy ze sádro-vláknitých desek 
RIGIPS tl. 12,5mm. Jednotlivé d�ev�né lat�, které slouží pro p�ipevn�ní sádro-vláknitých desek 
budou p�ipevn�ny na dolní pásnici vazníku. D�ev�né lat� mají profil 30 x 50mm. V prostoru 
mezi lat�mi je vzduchová mezera tl. 30mm  

5.5 Krov

Nosnou konstrukci st�echy rodinného domu je krov tvo�ený novodobou konstrukcí tvo�enou 
sedlovými vazníky. Sedlový vazník je tvo�en z jednotlivých profil�, které jsou vzájemn�
spojeny spojovacími deskami GANG NAIL. Profily diagonál, horní i dolní pásnice jsou stejné – 
60x160mm. Vazníky jsou vyrobeny z jehli�natého d�eva pevnostní t�ídy C24. Vazníky se 
osazují na vyzrálý železobetonový v�nec. Na jedné stran� jsou mechanicky kotveny do 
železobetonového v�nce pomocí ocelových L kotev, které jsou do železobetonového v�nce 
kotveny pomocí šroub� do betonu VF 19 (7,5 x 80mm) spojení ocelových L kotev s dolní 
pásnicí vazníku se provede pomocí dvou závitových ty�í. Na druhé stran� jsou uloženy na 
ocelové desce, která je ukotvena do dolní pásnice vazníku pomocí samo�ezných šroub�. Uložení 
vazník� na ocelových deskách se d�lá kv�li roztažnosti. Závitové ty�e jsou stáhnuty matkami. 
Zav�trování proti klopení vazník� bude �ešeno podle dodavatele vazník�. Všechny �ásti vazníku 
budou namo�eny proti biologickým šk�dc�m. Krov je z interiérové strany opat�en 
sádrokartonovým podhledem. 

5.6 Schodišt�

Schodišt� vedoucí do sklepa bude železobetonové monolitické p�ímé. Schodišt� bude vyztužené 
hlavní a rozd�lovací výztuží podle statického výpo�tu. Schodišt� bude pevn� kotveno do 
obvodové st�ny. Na stupních bude provedena povrchová protiskluzná úprava. Zábradlí bude 
kotveno do konstrukce z betonových tvárnic. Jako zábradlí použijeme nerezové zábradlí od 
firmy PROVA. 

Práce PSV: 

5.7 Izolace proti vod� a radonu 

Jako izolace proti vod� a zemní vlhkosti ve sklep� budou použity dva asfaltové pásy z SBS 
modifikovaného asfaltu s tím, že spodní pás bude bude mechanicky kotvený do podkladu nap�. 
ELASTEK – tento pás je bez kovové vložky. Na spodním pásu bude plnoplošn� natavený další 
asfaltový pás nap�. GLASTEK AL 40. Bo�ní p�esahy pás� jsou minimáln� 80mm a �elní 
p�esahy jsou minimáln� 100mm. Tlouš�ka jednotlivých asfaltových pás� je 4mm.Tato izolace 
slouží zárove� jako ochrana proti nízkému radonovému riziku. Na základ� radonového 
pr�zkumu na sousedních parcelách bylo zjišt�no nízké radonové riziko, proto je tato izolace 
dosta�ující. Veškeré prostupy instala�ních vedení budou ut�sn�ny tak, aby nedošlo k porušení 
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hydroizolace. Pod st�ešní krytinou bude použita pojistná hydroizola�ní fólie BRAMAC PRO 
Plus. Dále je st�echa chrán�na ze strany interiéru parot�snou fólií  JUTAFOL N110 SPECIÁL, 
tlouš�ka 0,25mm, která je osazena na dolní pásnici vazníku. 

5.8 Izolace tepelné a akustické 

Základy budou izolovány extrudovaným polystyrenem  BAUMIT AUSTROTHERM XPS TOP 
P GK, tlouš�ka 120mm. Obvodové st�ny budou izolovány fasádním polystyrenem BACHL EPS 
100 F, tlouš�ka 140mm. Izolace bude celoplošn� lepena a ukotvena pomocí talí�ových 
hmoždinek ALSTRA CLASSIC 10x180mm. Izolace stropu bude provedena ve dvou vrstvách. 
První vrstva izolace bude z tepeln�-izola�ní vaty ISOVER ORSIL ORSTROP, tlouš�ka 160mm, 
která bude provedena mezi dolními pásnicemi vazníku. Druhá vrstva bude z tepeln� izola�ní 
vaty ISOVER ORSIL ORSTROP, tlouš�ka 140mm. Izolace bude nad dolními pásnicemi 
vazníku. Kro�ejovou izolaci na keramicko-betonovém strop� bude z p�nového polystyrenu EPS 
100Z, tlouš�ka 120mm. Izolace bude provedena ve dvou vrstvách v tl. 60mm. Instala�ní potrubí 
musí být uložena pružn� vzhledem ke stavebním konstrukcím, aby byl omezen hluk ší�ící se 
konstrukcemi. 

5.9 St�ešní krytina 

St�ešní krytina bude tvo�ena z betonových tašek Bramac – Alpská taška �ervené barvy dle 
investora. Bude položena na dvojitém la�ování, pod kterým bude pojistná hydroizolace 
BRAMAC PRO Plus. Rozm�r latí 40x60mm. Jedná se o dvoupláš�ovou st�echu. Její prov�trání 
se provede v�tracími m�ížkami. Pokládku st�ešní krytiny bude provád�t odborná firma.  

5.10 Klempí�ské konstrukce 

Klempí�ské prvky – okapní žlaby, svody (žlabový kotlík, horní koleno, odpadní trouba) budou 
provedeny z pozinkovaného plechu, tlouš�ky 0,63mm. Oplechování parapetu bude taky 
z pozinkovaného plechu, pop�ípad� dle investora z jiného materiálu. Styky oplechování 
s omítkou budou tmeleny trvale pružným tmelem. Další klempí�ský prvek je oplechování 
úžlabí. Oplechování se také provede pozinkovaným plechem, tlouš�ky 0,63mm.  

5.11 Plastové výrobky 

Vstupní i vnit�ní dve�e budou plastové. Prahy venkovních a vnit�ních dve�í budou sou�ástí 
dodávky dve�í. 

5.12 Výpln� otvor�

Výpln� vn�jších otvor� (okna, vstupní dve�e, dve�e na terasu) budou zasklené izola�ními 
trojskly. Okna a dve�e na terasu budou plastová a vstupní dve�e budou také plastové. Výpln�
otvor� budou spl�ovat požadavek normy �SN 730540-2 na sou�initel prostupu tepla a na 
kritickou teplotu (rosný bod). Všechny otevíravé výpln� otvor� budou opat�eny kováním 
umož�ující mikroventilaci. Sou�ástí dodávek oken budou vnit�ní plastové parapety. Vnit�ní 
dve�e v dom� budou plastové s prosklením. 

5.13 Podlahy 

Viz. skladby podlah  
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5.14 Obklady 

Obklady st�n keramickými obklada�kami dle výb�ru investora a jsou navrženy do výše 1,5m 
v koupeln� a WC. Obklady budou lepeny celoplošn� na lepidlo PRINCE COLOR Z 301 DL. 
V prostoru kuchy�ského koutu bude keramický obklad proveden ve výšce 0,5 – 1,5m. Druh  
 a barvu ur�í investor. Obklady a dlažby provede specializovaná firma, v�etn� podkladu pod n�
v souladu s moderními technologickými postupy a za použití moderních a funk�ních materiál�  
( rohové a p�echodové lišty, speciální st�rky a tmely, apod.) 

5.15 Omítky 

Uvnit� objektu budou omítnuty všechny zd�né plochy omítkou Porotherm Universal, na kterou 
se po vyzrání provede nát�r disperzní malí�skou barvou (Het). 
Omítky musí být provedené rovné a hladké. Ve styku s jinými materiály bude spoj zatmelen 
akrylátovým tmelem. 

5.16 Podhledy 

Stropy nad 1.NP budou provedeny pouze jako montované podhledy ze sádro-vláknitých desek 
RIGIPS na d�ev�né lat�, které budou p�išroubovány k dolní pásnici vazníku pomocí vrut�
s plochou hlavou FN (5,0 x 80mm). Povrch stropu podhledu bude proveden ve vstupní jakosti Q 
3. Styky jednotlivých Spáry jednotlivých desek se vyplní tmelem (tmely na bázi sádry, 
zušlecht�né prysky�icemi UNIFLOTT). Za 30 minut se p�ebyte�ný tmel odstraní a provede se 
p�ebroušení spár, aby se docílilo hladkého p�echodu desek. Po p�ebroušení m�žeme provézt 
finální úpravu (malba). 

5.17 Malby a nát�ry 

Sádro-vláknité konstrukce a omítky interiéru budou opat�eny nát�rem disperzní malí�skou 
barvou Het ve dvou vrstvách – barvu ur�í investor.  

5.18 V�trání 

V�tšina místností v objektu bude v�traná p�irozeným zp�sobem okny. Odv�trání kanalizace je 
ukon�eno na st�eše v�trací hlavicí. 

5.19 Kontroly 

B�hem výstavby objektu budou provedeny tyto kontroly:
- Kontrola základové spáry 
- Kontrola celistvosti tepelné izolace 
- Kontrola celistvosti hydroizolace 
- Rovinnosti a svislosti 
- Kontrola odstín� barev 
- Kontrola odchylek 
- Kontrola dodržení správných technologických postup�
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6. OSV�TLENÍ A AKUSTICKÉ OPAT�ENÍ 

Pro denní osv�tlení v místnostech jsou navržena okna, zajiš�ující dostate�né prosv�tlení, které 
spl�ují požadavky �SN 730580-1. 
Umíst�ní stavby v lokalit� neklade nároky na speciální akustická opat�ení. Dle požadavk�
hygienických p�edpis� jsou navrženy konstrukce spl�ující požadavky �SN 730532 a �SN 
730532/z1. 

7. TZB (TECHNICKÉ ZA�ÍZENÍ BUDOV) 

7.1 Kanalizace splašková 

Kanalizace odvád�jící odpadní vody z nemovitosti bude napojena na p�ípojku ve�ejné 
kanalizace v ose místní komunikace. 
Svodná potrubní povedou pod stropem dílny a pod terénem vn� domu. Na hranici pozemku 
investora bude vybudovaná hlavní revizní šachta z betonových skruží o pr�m�ru 1000mm 
s poklopem o pr�m�ru 600mm. 
Splašková odpadní potrubí budou spojena v�tracím potrubím s venkovním prost�edím. 
P�ipojovací potrubí budou vedeny podlahou. Pro napojení pra�ky bude osazená zápachová 
uzáv�rka HL 406. 
Deš�ová odpadní potrubí budou vedena po fasád� a budou v úrovni terénu opat�ena lapa�i 
st�ešních splavenin HL 600. Deš�ová odpadní potrubí budou vedena do jímky na deš�ovou 
vodu. P�ebyte�né množství vody bude odvád�no p�epadem do místní jednotné kanalizace. 
Materiálem potrubí v zemi budou trouby a tvarovky PVC KG uložené na pískovém loži 
tlouš�ky 150mm a obsypané pískem do výše 300mm nad vrchol hrdel. Splašková odpadní, 
v�trací a p�ipojovací potrubí budou z polypropylenu HT. Deš�ová odpadní potrubí budou 
z pozinkovaného plechu. 

7.2 Vodovod 

Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní p�ípojka provedená z HDPE 
100 SDR 11 pr�m�r 32 x 3. Vodovodní p�ípojka bude na ve�ejný litinový �ad DN 125 napojena 
navrtávkou s uzáv�rem, zemní soupravou a poklopem. Vodom�rná soustava s vodom�rem DN 
20 a s hlavním uzáv�rem vody bude umíst�na v typové betonové vodom�rové šacht� o rozm�ru 
900x1200x1600mm na pozemku investora. Potrubí p�ípojky bude uloženo na pískovém 
podsypu tlouš�ky 100mm a zasypáno pískem do výše 300mm nad vrchol trubky. Podél potrubí 
bude položen signaliza�ní vodi�. Nad potrubí se do výkopu položí výstražná fólie. 

7.3 Plynovodní p�ípojka 

Do objektu bude zemní plyn p�iveden novou NTL p�ípojkou z potrubí HDPE 100 SDR 11 
pr�m�r 32 x 4,3 dle �SN 2007. Nová p�ípojka bude napojena na stávající NTL PE plynovodní 
�ad pr�m�r 120mm. Hlavní uzáv�r plynu a plynom�r G 4 bude umíst�n v nice 480 x 240mm ve 
sloupku v oplocení na hranici pozemku. Potrubí p�ípojky bude uloženo v pískovém loži 
tlouš�ky 100mm a zasypáno pískem do výše 300mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude 
položen signaliza�ní vodi�. Nad potrubí se do výkopu položí výstažná fólie. 

Domovní plynovod bude proveden dle �SN EN 1775. Hlavní uzáv�r a plynom�r bude umíst�n 
v nice na hranici pozemku(viz. plynovodní p�ípojka). Ležaté rozd�lovací potrubí bude vedeno 
pod terénem a uvnit� objektu bude zav�šeno pod stropem. Prostupy voln� vedeného potrubí 
zdmi budou �ešeny pomocí ochranných trubek. Potrubí pod omítkou nesmí být uloženo do 
agresivního materiálu. 



���������	�
�������� �����
����

Materiálem potrubí plynovodu bude ocelové závitové potrubí spojované sva�ováním. Jako 
uzáv�ry budou použity kulové kohouty s atestem na zemní plyn. Po provedení zkoušek pevnosti 
a t�snosti bude potrubí nat�eno žlutým lakem. P�ed uvedením plynovodu do provozu musí být 
provedena výchozí revize odb�rového plynového za�ízení. 

7.4 Vytáp�ní a oh�ev TUV 

Objekt bude primárn� vytáp�n teplovodním záv�sným plynovým kotlem Junkers Ceraclass 24-3 
MFK s regulací, který bude sloužit i pro oh�ev TUV. Kotel bude umož�ovat i samostatný oh�ev 
TUV. Jako otopná t�lesa jsou navržena deskové radiátory RADIK TYP 21. Vnit�ní rozvod ÚT a 
otopnou soustavu v�etn� výb�ru typu kotle provede oprávn�ná, specializovaná, provád�jící 
firma dle p�íslušných �SN a vlastní provád�cí dokumentace, dimenzováné dle výpo�tu 
tepelných ztrát jednotlivých místností (není p�edm�tem této PD). 

7.5 Elektrická energie 

Rodinný d�m je napojen na rozvodnou sí� obce Dolní M�sto. M��ení odb�ru elektické energie 
je v elektrom�rném rozvad��i. Výkop pro kabel bude proveden do Hloubky 0.8m a kabel bude 
položen do pískového lože tlouš�ka 100mm a stejnou vrstvou i zasypán. Nad zásypem zeminou 
bude položena výstražná fólie. Rozvodová sk�í� bude umíst�na v zádve�í. Z rozvodné sk�ín�
budou napojeny jednotlivé sv�telné a zásuvkové rozvody. 
Elektroinstalace bude provedena pod omítkou do instala�ních trubek z m�d�ných vodi�� Cy 
nebo z kabel� CyKy. 
Veškeré elektroinstala�ní práce bude provád�t odborná firma dle p�íslušných �SN a vlastní 
dodavatelské (provád�cí) dokumentace. Podrobný projekt elektroinstalací není sou�ást této 
dokumentace. Elektroinstalace musí být provedena dle stanoveného prost�edí (�SN 330300), 
revidována a bez závad. 

7.6 Slaboproudé rozvody 

Jednotlivé prostory budou opat�eny zatrubkováním p�ipraveným pro instalaci sd�lovacích 
rozvod� (telefon, TV) 
Veškeré slaboproudé elektroinstala�ní práce provede odborná firma dle p�íslušných �SN a 
vlastní dodavatelské (provád�cí) dokumentace. Podrobný projekt elektroinstalací nejsou 
sou�ástí této dokumentace. 

7.7 Nakládání s odpady 

Odpad vzniklý p�i provád�ní stavebn�-montážních prací bude t�íd�n, odd�len� skladován a 
odvezen na �ízenou skládku. Odvoz odpadu vzniklého provozem objektu bude zajišt�n 
zp�sobem b�žným v dot�ené obci (ukládání v popelnicových nádobách) a odvoz zajišt�ný 
specializovanou firmou na �ízenou skládku. 

7.8 Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

Stavební práce budou provád�ny odbornou stavební firmou, p�ípadn� svépomocí za odborného 
dozoru za dodržení platných p�edpis� a norem a to hlavn� vyhláška 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništi a na�ízení vlády 
�. 392/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na pracovištích 
s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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Zárove� se p�ipomíná, že povinnosti dodavatel� stavebn� montážních prací dle § 103 odst. 2 a 3 
zákoníku práce �. 262/2006 Sb. je možné provád�t školení a zau�ení pracovník� pro r�zné 
profese a jejich ov��ování jejich znalostí jen zp�sobem tímto p�edpisem p�edepsaným. 

8. POŽADAVKY NA PROVÁD�NÍ STAVBY 

Stavební práce budou provád�ny odbornou stavební firmou, zp�sobilými pracovníky, p�ípadn�
svépomocí za odborného dohledu za dodržení platných p�edpis�, z nichž zásadní jsou tyto: 

�SN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov 
�SN 73 0600 – Ochrana staveb proti vod�. Hydroizolace. Základní ustanovení. 
�SN 73 0601 – Ochrana staveb proti radonu z podloží 
�SN 73 0833 – Požární bezpe�nost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování 
�SN 73 1001 – Zakládání staveb. Základová p�da pod plošnými základy 
�SN 73 3050 – Zemní práce. Všeobecné ustanovení 
�SN 73 2400 – Betonové práce  
�SN 73 1901 – Navrhování st�ech  
�SN 73 2810 – Provád�ní d�ev�ných konstrukcí 
�SN 73 3300 – Provád�ní st�ech  
�SN 73 3451 – Podlahy z dlaždic 
�SN 73 3610 – Klempí�ské práce stavební  
�SN 73 4130 – Schodišt� a šikmé rampy 
�SN 73 0580 – Denní osv�tlení budov 
�SN 73 0532 – Ochrana proti hluku v budovách  

Vyhl. 591/2006 – o bezpe�nosti práce a technických za�ízení p�i stavebních prací 
Vyhl. 268/2009 Sb. – o technických požadavcích na stavby 
Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 
práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Dále bude postupováno podle technologických podklad� dodavatel� jednotlivých materiál�. 
V okolí stavby bude z�ízeno staveništ� v nezbytném rozsahu. 

                                                                                                                    V Brn� 05/2013 
 Vypracoval: Jan Bedná�
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TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ 
OCHRANY

k projektové dokumentaci „ Rodinný d�m“ 

            V Brn� 05/2013 
Vypracoval: Jan Bedná�, B4S6 
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1.1 IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI A STAVB�

Název stavby:  Rodinný d�m 
Místo stavby: Dolní M�sto, �íslo pozemku – 1717/31 
Investor: Bedná� Stanislav, Dolní M�sto 82, 582 33 
Vlastník pozemku: Obec Dolní M�sto 
Sousední pozemky: 1717/32, 1717/43, 1717/28, 1717/47 
Zp�sob výstavby: Svépomocí 
Zodpov�dný projektant: Bedná� Jan, Dolní M�sto 82, 582 33 

     Charakter stavby: Novostavba 

1.2 OBECNÉ ÚDAJE O STAVB�

Projektová dokumentace �eší stavbu rodinného domu  na parcele �. 1717/31 v katastrálním 
území Dolní M�sto. Jedná se o novostavbu samostatn� stojícího domu, který bude sloužit pro 
bydlení s trvalým pobytem 4 �lenné rodiny. D�m je navržen jako jednopodlažní �áste�n�
podsklepený objekt. D�m má atypický p�dorys o celkových rozm�rech 16,5 x 17,75m. Objekt 
je zast�ešen valbovou st�echou o sklonu 25°. Konstrukce krovu tvo�í sedlové vazníky. Stropy 
tvo�í zav�šený podhled na dolní pásnici vazníku. Na pozemku je samostatné stání pro osobní 
automobil – zast�ešení je plochou st�echou. 

1.3 POPIS DISPOZI�NÍHO �EŠENÍ STAVBY 

Jedná se o jednopodlažní objekt a podle toho je také p�izp�sobená dispozice stavby a orientace 
ke sv�tovým stranám. Hlavním vstupem se dostaneme na chodbu, která tvo�í hlavní 
komunika�ní prostor a dostaneme se z ní do všech místností. Z hlavního vstupu se dostaneme 
samostatným vstupem do pracovny. Z ložnice, obývacího pokoje a obou d�tských pokoj� je 
možný vstup na terasu s bazénem. Kuchy� a obývací pokoj jsou spojeny. V podsklepené �ásti se 
nachází dílna, do které je vstup z venkovního schodišt�. 

V podsklepené �ásti se nachází:  
-101  DÍLNA                                                 24,605 m2

V nadzemní �ásti se nachází: 
 101  ZÁDVE�Í                                         3,71 m2 

 102  CHODBA                                        17,25 m2

 103  KOUPELNA                                      6,07 m2

 104  WC                                                   1,50 m2

 105  TECHNICKÁ MÍSTNOST                            5,22 m2

 106  SPRCHA                                           1,27 m2

 107  LOŽNICE RODI��                         11,56 m2

 108  D	TSKÝ POKOJ                            15,81 m2

 109  D	TSKÝ POKOJ                                 16,33 m2

 110  OBÝVAJÍ POKOJ + KUCHY
         32,29 m2

 111  SPÍŽ         1,77 m2

 112  POSILOVNA         15,51 m2 

 113  PRACOVNA         15,35 m2 
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1.4 POPIS KONSTRUK�NÍHO �EŠENÍ STAVBY 

1.4.1 Svislé konstrukce 

Celý rodinný d�m je navržen v systému Porotherm. Obvodové konstrukce tvo�í cihelné bloky 
Porotherm 30 PROFI DRYFIX tlouš�ky 300mm na lepidlo Porotherm DRYFIX. Vnit�ní nosné 
konstrukce jsou tvo�eny též cihelnými bloky Porotherm 24 PROFI DRYFIX tlouš�ky 240mm na 
lepidlo Porotherm DRYFIX. P�í�ky jsou z blok� Porotherm 11,5 PROFI DRYFIX na lepidlo 
Porotherm DRYFIX. P�izdívky na WC a koupeln� jsou z blok� Porotherm PROFI DRYFIX tl. 
80mm. Ve sklepní �ásti jsou svislé nosné konstrukce z betonových tvárnic BTB 50/30/24. 
Betonové tvárnice jsou vylity betonem C16/20 a jsou opat�eny výztuží B500B do ložných spar 
o pr�m�ru 8mm. V dutinách vypln�ných betonem je výztuž B500B o pr�m�ru 10mm. 

      1.4.2 Vodorovné konstrukce 

5.4.1 Strop na sklepem 
Nosná konstrukce stropu nad sklepem je tvo�ena keramicko-betonovým stropem Porotherm. 
Jeho tlouš�ka je 210mm. Tento strop je tvo�en keramickými stropními vložkami MIAKO – 
15/50 PTH a keramickými nosníky POT, vyztuženými sva�ovanou prostorovou výztuží. Protože 
se jedná o homogenní zmonolitn�ný strop, nevznikají ani žádné dodate�né deformace a poruchy. 
Keramické nosníky jsou tvo�eny betonem C25/30 s výztuží 10505 ® a p�íložkami pr�m�ru 16 – 
20mm. Strop bude zmonolitn�ný zálivkou s KARI sítí z betonu C16/20 tlouš�ky 60mm. Na 
tento strop se po vyzrání budou klást další vrstvy podlahy. Podrobný popis viz. skladby podlah 
5.4.2 Strop nad 1.NP 
Stropy nad 1.NP se budou provád�t jako montované podhledy ze sádro-vláknitých desek 
RIGIPS. Jednotlivé sádro-vláknité desky budou p�ipevn�ny na d�ev�né lat�, které budou 
p�ipevn�ny k dolní pásnici vazníku. V prostoru mezi lat�mi bude vzduchová mezera.   

      1.4.3 Krov

Nosnou konstrukci st�echy rodinného domu je krov tvo�ený novodobou konstrukcí tvo�enou 
sedlovými vazníky. Sedlový vazník je tvo�en z jednotlivých profil�, které jsou vzájemn�
spojeny spojovacími deskami GANG NAIL. Profily diagonál, horní i dolní pásnice jsou stejné – 
60x160mm. Vazníky jsou vyrobeny z jehli�natého d�eva pevnostní t�ídy C24. Vazníky se 
osazují na vyzrálý železobetonový v�nec. Na jedné stran� jsou mechanicky kotveny do 
železobetonového v�nce pomocí L kotev, které jsou p�ipevn�ny do v�nce pomocí šroub� do 
betonu VF 19 – 7,5 x 80mm. Dolní pásni je k L kotvám p�ipevn�na pomocí závitových ty�í. Na 
druhé stran� jsou uloženy na plech, který je ukotvený do železobetonového v�nce pomocí 
šroub� do betonu VF 19 – 7,5 x 80mm. Uložení vazník� na plechu se d�lá kv�li roztažnosti. 
Závitové ty�e jsou stáhnuty matkami. Všechny �ásti vazníku budou namo�eny proti 
biologickým šk�dc�m. Krov je z interiérové strany opat�en sádrokartonovým podhledem. 
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POŽÁRN� TECHNICKÉ �EŠENÍ 

2.1 PODKLADY POUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍ 

• výkresy stavební �ásti PD 
• technické listy výrobce POROTHERM 
• zákon 133/1998sb. o požární ochran�
• Vyhl.MV�R 23/2008sb.  o technických podmínkách požární ochrany staveb 
• Vyhl.MV�R 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpe�nosti a výkonu státního 

požárního dozoru 
• Vyhl. MMR�R �.268/2009sb. o technických požadavcích na stavby 
• Vyhl. MMR�R �.499/2006sb. o dokumentaci staveb 
• �SN 73 0810:04/2009-Požární bezpe�nost staveb-Spole�ná ustanovení 
• �SN 73 0802:05/2009-Požární bezpe�nost staveb-Nevýrobní objekty 
• �SN 73 0873:06/2003-Požární bezpe�nost staveb-Zásobování požární vodou 
• �SN 73 0833 - Požární bezpe�nost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
• �SN 73 0875 - Požární bezpe�nost staveb – Navrhování elektrické požární signalizace 

2.2 POŽÁRN� TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY 

Navržený objekt je posuzován v souladu s normou �SN 73 0833 a dalších souvisejících norem.  
Konstruk�ní systém:  neho�lavý, konstrukce druhu DP1 
Požární výška objektu:  h=0 m (jedná se o jednopodlažní objekt) 

2.3 POŽÁRN� TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY 

Podle normy �SN 73 0833 pat�í posuzovaný objekt do skupiny budov OB1 (rodinné domy a 
rodinné rekrea�ní objekty s jedním podzemním podlažím a s nejvýše t�emi užitnými nadzemními 
podlažími a nejvýše s celkovou p�dorysnou plochou všech podlaží objektu do 600m2), takže objekt 
m�že tvo�it jeden samostatný požární úsek. 
N1.01 – celý RD 

2.4 STANOVENÍ STUPN� POŽÁRNÍ BEZPE�NOSTI A  POSOUZENÍ VELIKOSTI 
POŽÁRNÍCH ÚSEK�

Podle normy �SN 73 0833 pat�í posuzovaný objekt do skupiny budov OB1 = jeden požární úsek. 
Jedná se o objekt s jedním nadzemním podlažím = I. STUPE
 POŽÁRNÍ BEZPE�NOSTI.  

2.5 POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

I. STUPE
 POŽÁRNÍ ODOLNOSTI - PODZEMNÍ PODLAŽÍ 

POLOŽKA KONSTRUKCE POŽADAVEK SKUTE�NOST ÚPRAVA/HODNOCENÍ 

3 
OBVODOVÉ ST�NY A 
STROPY 

   

ST	NA Z BETONOVÝCH 
TVÁRNIC BTB 

R 30 R 60 DP1 VYHOVÍ 

 STROP POROTHERM R 15  REI 180 DP1 VYHOVÍ 
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I. STUPE
 POŽÁRNÍ ODOLNOSTI - NADZEMNÍ PODLAŽÍ – 1NP 

POLOŽKA KONSTRUKCE POŽADAVEK SKUTE�NOST ÚPRAVA/HODNOCENÍ 

3 
OBVODOVÉ ST�NY A 
STROPY 

   

OBVODOVÁ ST	NA 
POROTHERM – tl. 300mm 

REW 15  REI 180 DP1 VYHOVÍ 

ST�EDNÍ NOSNÁ ST	NA 
POROTHERM – tl. 240mm 

R 15 REI 180 DP1 VYHOVÍ 

 ZAV	ŠENÝ PODHLED RE 15    R 30 DP1 VYHOVÍ 

- nenosné st�ny uvnit� požárního úseku bez požadavku – VYHOVUJE
- požární uzáv�ry otvor� bez požadavku (objekt tvo�í pouze jeden požární úsek) – 

VYHOVUJE
- nosné konstrukce st�ech 
Dle odst. 8.7.2 c) �SN 73 0802 nosná kce st�echy v objektech OB1 se nemusí �ešit požární 
odolnost st�echy, pokud pod touto kcí podlaží nep�esahují zastav�nou plochu objektu do 200 m2

– VYHOVUJE 
- požární pásy nejsou podle �SN 73 0833 u objekt� skupiny OB1 požadovány. 

Ke kolaudaci budou p�edloženy platné atesty a certifikáty ve smyslu p�íslušných paragraf� zákona 
22/1997, vyhl. 246/2001 Sb. a dalších platných p�edpis�. 
  
2.6 ÚNIKOVÉ CESTY 

Dle �SN 73 0833 se v objektech skupiny OB1 pro evakuaci osob považuje za dosta�ující 
nechrán�ná úniková cesta NÚC š = 0,9m a ší�ka dve�í na NÚC = 0,8m. V rodinných rekrea�ních 
objektech se doporu�uje ší�ka cesty 0,75m a ší�ka dve�í 0,7m. Délka únikové cesty neposuzuje. 

š(vstupních dve�í) – hlavní vstup = 0,9m - VYHOVUJE
š(vstupních dve�í) – vedlejší vstup = 0,8m - VYHOVUJE
š(dve�í na NÚC) = 0,8m - VYHOVUJE

V únikových cestách musí být dve�e otvíravé vždy po sm�ru úniku osob. 
Dve�e na únikové cest� musí umožnit snadný a rychlý pr�chod, tvar kování by m�l zabránit 
zachycení od�vu (nap�. tvary klik). 
Dve�e na únikové cest� musí umož�ovat snadný a rychlý pr�chod.  
Pokud budou východové dve�e opat�eny speciálními bezpe�nostními zámky (nap�. kódovými 
kartami), musejí být v p�ípad� evakuace samo�inn� odblokovány.  
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2.7 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI 

- odstupy dle intenzity sálání: 

- severovýchodní fasáda, pravá �ást: 

délka l = 5m 
výška hu = 2,05m 
požárn� otev�ená plocha Spo = 6,4375m2

vymezená požární plocha Sp = hu * l = 10,25m2

po=  *100 = 62,8% 

procento požárn� otev�ených ploch po = 62,8% 
Z �SN 73 0802 tab. F » d1 = 4,27m 

- severovýchodní fasáda, levá �ást: 

délka l = 4,615m 
výška hu = 1,25m 
požárn� otev�ená plocha Spo = 3,75m2

vymezená požární plocha Sp = hu * l = 5,76875m2

po=  *100 = 65% 

procento požárn� otev�ených ploch po = 65% 
Z �SN 73 0802 tab. F » d1 = 4,45m 

- východní fasáda: 

délka l = 5,1m 
výška hu = 1,25m 
požárn� otev�ená plocha Spo = 3,75m2

vymezená požární plocha Sp = hu * l = 6,375m2

po=  *100 = 58,8% 

procento požárn� otev�ených ploch po = 58,8% 
Z �SN 73 0802 tab. F » d1 = 4,22m 

- jižní fasáda: 

délka l = 4,5m 
výška hu = 1,25m 
požárn� otev�ená plocha Spo = 3,75m2

vymezená požární plocha Sp = hu * l = 5,625m2

po=  *100 = 66,7% 

procento požárn� otev�ených ploch po = 66,7% 
Z �SN 73 0802 tab. F » d1 = 3,48m 
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- jihozápadní fasáda, pravá �ást: 

délka l = 3,4m 
výška hu = 2,05m 
požárn� otev�ená plocha Spo = 5,104m2

vymezená požární plocha Sp = hu * l = 6,97m2

po=  *100 = 73,23% 

procento požárn� otev�ených ploch po = 73,23% 
Z �SN 73 0802 tab. F » d1 = 3,46m 

- jihozápadní fasáda, st�ední �ást: 

délka l = 4,33m 
výška hu = 2,05m 
požárn� otev�ená plocha Spo = 7,708m2

vymezená požární plocha Sp = hu * l = 8,8765m2

po=  *100 = 86,84% 

procento požárn� otev�ených ploch po = 86,84% 
Z �SN 73 0802 tab. F » d1 = 4,05m 

- jihozápadní fasáda, levá �ást: 

délka l = 3,83m 
výška hu = 2,05m 
požárn� otev�ená plocha Spo = 5,104m2

vymezená požární plocha Sp = hu * l = 7,8515m2

po=  *100 = 65% 

procento požárn� otev�ených ploch po = 65% 
Z �SN 73 0802 tab. F » d1 = 3,465m 

- západní fasáda: 

délka l = 4,93m 
výška hu = 1,5m 
požárn� otev�ená plocha Spo = 3,72m2

vymezená požární plocha Sp = hu * l = 7,395m2

po=  *100 = 50,3% 

procento požárn� otev�ených ploch po = 50,3% 
Z �SN 73 0802 tab. F » d1 = 3,56m 
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2.8 TECHNICKÁ ZA�ÍZENÍ 

V�trání:  Objekt bude v�trán p�irozen� okny a dve�mi  
Vytáp�ní: Objekt bude primárn� vytáp�n teplovodním záv�sným plynovým kotlem Junkers 
Ceraclass s regulací, který bude sloužit i pro oh�ev TUV. Kotel bude umož�ovat i samostatný oh�ev 
TUV. Jako otopná t�lesa jsou navržena deskové radiátory RADIK TYP 21. Vnit�ní rozvod ÚT a 
otopnou soustavu v�etn� výb�ru typu kotle provede oprávn�ná, specializovaná, provád�jící firma 
dle p�íslušných �SN a vlastní provád�cí dokumentace, dimenzované dle výpo�tu tepelných ztrát 
jednotlivých místností (není p�edm�tem této PD). 
Hromosvod: objekt bude opat�en hromosvodem podle �SN EN 62305.

2.1. ZA�ÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH 

2.9.1 POŽÁRNÍ VODA 

Podle �SN 73 0873 nebo 73 0810 : 2009 – Zásobování vodou pro hašení 
- Pro zásobování požární vodou se musí zabezpe�it zdroje požární vody, které jsou schopny trvale 
zajiš�ovat požární vodu v p�edepsaném množství po dobu alespo� 30minut. 
Vnit�ní odb�rní místa 
Vnit�ní odb�rná místa nebudou z�izována. 
Vn�jší odb�rní místa 
Pro vn�jší odb�rná místa pro zásobování vodou k hašení se mají navrhovat zejména nadzemní 
hydranty. 
Hodnoty nejmenší dimenze potrubí, odb�ru vody 
Pro rodinný d�m do zastav�né plochy S < 200m2: 
Nejv�tší vzdálenost požárního hydrantu od objektu je 200m. Nejv�tší vzdálenost mezi hydrantem a 
objektem je 400m.  
Odb�r vody z hydrantu p�i doporu�ené rychlosti v=0,8ms-1 musí být minimáln� Q= 4 ls-1. 
Odb�r p�i doporu�ené rychlosti v=1,5ms-1 musí být minimáln� Q= 7,5 ls-1. 
pozn. pokud není možné zásobování požární vodou z vn�jších požárních hydrant�, musí být 
navržena jiná varianta dle �SN 730873 a �SN 73 2411:04/2004-Zdroje požární vody. 
P�íjezdy, p�ístupy k vn�jším odb�rným míst�m 
Podle �SN 73 0833 p�íjezdová komunikace – je taková komunikace umož�ující p�íjezd k vn�jším 
odb�rným míst�m požární vody (alespo� do vzdálenosti 9m) a k vn�jší tlakové spojce požárního 
potrubí (alespo� do vzdálenosti 20m). Musí být trvale p�ístupná pro mobilní požární techniku  

P�enosné hasicí p�ístroje(PHP) 
Rodinný d�m musí být vybaven nejmén� jedním p�enosným hasícím p�ístrojem s hasící schopností 
min. 34A. Pokud rodinný d�m má vestav�nou garáž nebo provozovnu, pak tato garáž nebo 
provozovna tvo�í samostatný požární úsek a musí zde být umíst�n p�enosný hasící p�ístroj. 

2.9.2 P�ÍJEZDOVÉ A P�ÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE 

Ke každé budov� nebo souvislé skupin� budov skupiny OB1 musí vést p�ístupová komunikace 
(alespo� zpevn�ná pozemní komunikace) se ší�kou jízdního pruhu min. 3,0m a kon�ící nejvýše 50m 
od posuzovaného objektu.  
K objektu vede p�ístupová komunikace š 6m. Objekt je umíst�n od místní komunikace 6,5m. Min. 
ší�ka 2,5m. » VYHOVUJE 
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2.10 POŽÁRN� BEZPE�NOSTNÍ ZA�ÍZENÍ  

Rodinný d�m musí být vybaven za�ízením autonomní detekce a signalizací. Toto za�ízení musí být 
umíst�no v �ásti vedoucí k východu v prostoru nechrán�né únikové cesty. U obytných bun�k 
s podlahovou plochou p�es 150m2 musí být autonomní detekce a signalizace v další vhodné �ásti 
bytu (nap�.: poblíž obývacího pokoje nebo kuchyn�). Požadavky na autonomní detekci a signalizaci 
pro budovy  skupiny OB1 jsou stanoveny podle p�íslušného právního p�edpisu – vyhláška �. 
246/2001 Sb. v �SN 73 0875. 
Lokální detekce požáru 
Systém, který je ur�ený pro detekci vzniku požáru na vymezeném prostoru. Sestává se ze 
samo�inných hlási�� (detekce požáru) a vyhodnocovací jednotky propojené s ovládacím za�ízením. 
Lokální detekce požáru není považována za EPS (za�ízení elektrické požární signalizace – soubor 
hlási�� požáru, kabel�, kabelových tras). Jedná se však o požárn� bezpe�nostní za�ízení podle 
p�íslušného právního p�edpisu (vyhláška �. 246/2001 Sb.). 
Podmínky pro nouzové osv�tlení jsou uvedeny v odst.2.6 a 2.8. Nouzové osv�tlení musí být funk�ní 
min. po dobu 15 minut. 

2.11 BEZPE�NOSTNÍ ZNA�KY A TABULKY 

P�enosný hasicí p�ístroj bude ozna�en dle �SN ISO 3864, �SN 010813 a dle na�ízení vlády NV 
11/2002sb. výstražnými bezpe�nostními zna�kami a tabulkami. 

3.1 ZÁV�R 

Rodinný d�m tvo�í jeden požární úsek zat�íd�ný podle �SN 73 0833 do I.SPB. 
Navržené konstrukce vyhovují požadavk�m podle �SN 73 0802 pro I.SPB. 
Únikové cesty vyhovují normovým požadavk�m �SN 73 0833.  
Požárn� nebezpe�ný prostor neohrožuje sousední objekty, viz. situace.  
Kontrola a �išt�ní spalinových cest, výb�r kondenzátu a provozní revize dle p�ílohy E �SN 734201 
pro celoro�ní provoz spot�ebi�e na plynná paliva musí probíhat jednou ro�n�.  
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Posuzovaný objekt vyhovuje p�i dodržení výše uvedených skute�ností všem požadavk�m 
požární bezpe�nosti staveb. 

P�ílohy: 
P1 – p�dorysy ozna�ující požární úsek 
P2 – situace s vyzna�ením odstupových vzdáleností 

                                                                                                   
       V Brn� dne 15.5.2013 
        Vypracoval: Jan Bedná�
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TECHNICKÁ ZPRÁVA – TEPELNÉ 
POSUDKY KONSTRUKCÍ 

k projektové dokumentaci „ Rodinný d�m“ 

       Vypracoval: Jan Bedná�, B4S6 
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1. IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI A STAVBY 

Název stavby:  Rodinný d�m 
Místo stavby: Dolní M�sto, �íslo pozemku – 1717/31 
Investor: Bedná� Stanislav, Dolní M�sto 82, 582 33 
Vlastník pozemku: Obec Dolní M�sto 
Sousední pozemky: 1717/32, 1717/43, 1717/28, 1717/47 
Zp�sob výstavby: Svépomocí 
Zodpov�dný projektant: Bedná� Jan, Dolní M�sto 82, 582 33 

      Charakter stavby: Novostavba 

2. Ú�EL POSOUZENÍ  

Ú�elem tepelného posouzení konstrukcí je porovnávání s požadovanými a doporu�enými 
hodnotami podle normy �SN 73 05 40 - 2. U konstrukcí ur�ujeme sou�initel prostupu tepla „U“ 
a nejnižší povrchovou teplotu konstrukce. A vypo�tené hodnoty posuzujeme s návrhovými a 
doporu�enými hodnotami uvedených v �SN  73 05 40 – 2 z �íjna 2011. 

3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

- dokumentace provedení stavby 
- technické listy výrobc�
- skripta
- norma �SN 73 05 40 – 2 z �íjna 2011

4. TECHNICKÉ ÚDAJE BUDOVY 

4.1 klimatické údaje a vnit�ní výpo�tová teplota 

- budova se nachází v kraji Vyso�ina, okres Havlí�k�v Brod 
- návrhová vn�jší povrchová teplota: �e = -17°C 
- návrhová vn�jší relativní vlhkost vzduchu: �e = 85% 
- návrhová vnit�ní výpo�tová teplota: �ai = 21°C 
- návrhová vnit�ní relativní vlhkost vzduchu: �i = 55% 
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4.2 charakteristika ochlazovaných konstrukcí objektu – popis a skladby  

- W1 – obvodová st�na 
St�na  z blok� Porotherm Profi Dryfix s kontaktním zateplovacím systémem 

- W2 – obvodová st�na 
St�na  z blok� Porotherm Profi Dryfix s kontaktním zateplovacím systémem 

- W3 – obvodová st�na - sokl 
St�na  z blok� Porotherm Profi Dryfix s kontaktním zateplovacím systémem 

- W5 – železobetonový v�nec 
Železobetonový v�nec s kontaktním zateplovacím systémem 

- W6 – obvodová st�na – sklepní st�na 
St�na  z betonových tvárnic BTB, tvárnice jsou vylity betonem a v ložných sparách a 
v dutinách vypln�ných betonem se umis�uje betoná�ská výztuž s kontaktním zateplovacím 
systémem 

- W11 – p�eklad 
P�eklad Porotherm 7 s kontaktním zateplovacím systémem 

- W12 – P�izdívka 
P�eklad Porotherm 7 s kontaktním zateplovacím systémem 

- S1 – podlaha nad sklepem (keramická dlažba) – pro chodbu 
Podlaha se nachází na sklepním prostorem, který m�že být využívám jako dílna. Konstrukce 
podlahy je položena na stropní konstrukci z POT nosník� a MIAKO vložek – výška stropu 
je 210mm 

- S1 – podlaha nad sklepem (keramická dlažba) – pro koupelnu 
Podlaha se nachází na sklepním prostorem, který m�že být využívám jako dílna. Konstrukce 
podlahy je položena na stropní konstrukci z POT nosník� a MIAKO vložek – výška stropu 
je 210mm   

- S2 – podlaha na terénu (keramická dlažba)  
Podlaha se nachází na terénu. Konstrukce podlahy je položena na podkladním betonu  
tl. 100mm   

- S3 – podlaha na terénu (laminátová podlaha)  
Podlaha se nachází na terénu. Konstrukce podlahy je položena na podkladním betonu  
tl. 100mm 

- S4 – podlaha na terénu (keramická dlažba)  
Podlaha se nachází na terénu. Konstrukce podlahy je položena na podkladním betonu  
tl. 100mm. Na podkladním betonu jsou dva pásy asfaltového pásu z SBS modifikovaného 
asfaltu.   

- R2 – podhled  
Podhled je zav�šen na dolní pásnici sedlového vazníku pomocí d�ev�ných latí 30x50. 
Prostor mezi dolními pásnicemi vazníku je vypln�n tepelnou izolací Isover Orsil Orstrop 
v tl. 160mm. Nad dolními pásnicemi je provedena tepelná izolace z Isover Orsil Orstrop v  
tl. 140mm. Na dolní pásnici vazníku je použita parozábrana JUTAFOL N110 SPECIÁL. 
Celá konstrukce podhledu je uzav�ena sádro-vláknitými deskami Rigips tl. 12,5mm.   

4.3 charakteristika vnit�ních konstrukcí objektu – popis a skladby  

- W9 – vnit�ní d�lící st�na – p�í�ka 11,5  
P�í�ka je tvo�ena z blok� Porotherm Profi Dryfix tl. 115mm. P�í�ka je omítnuta pomocí 
omítky Porotherm Universal tl. 10mm.   

- W10 – st�ední nosná st�na 24  
St�ední nosná st�na je tvo�ena z blok� Porotherm Profi Dryfix tl. 240mm. St�ední nosná ze	
je omítnuta pomocí omítky Porotherm Universal tl. 10mm.   
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4.4 výpln� otvor�

Plastová okna:  
výrobce: DECEUNICK INOUTIC s. r. o. 
zasklení: izola�ní trojsklo s TGI ráme�kem (distan�ní ráme�ek) 
Uf = 0,9 W/m2K … sou�initel prostupu tepla ránu 
Ug = 0,6 W/m2K … sou�initel prostupu tepla skla 
Uw = 0,86 W/m2K … sou�initel prostupu celého okna 

     Vchodové dve�e + dve�e na terasu:  
výrobce: DECEUNICK INOUTIC s. r. o. 
rozm�r: vchodové dve�e (900 x 1970), dve�e na terasu (1800 x 2050) 
materiál: plastový rám + zaklení izola�ním trojsklem 
tlouš�ka k�ídla: 80mm 
U = 0,86 W/m2K … sou�initel prostupu celých dve�í  

5. VÝPO�ET NEJNIŽŠÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY A TEPLOTNÍHO FAKTORU 

- nejnižší vnit�ní povrchová teplota: �si

- nejnižší teplotní faktor vnit�ního povrchu: fRsi  > fRsi,N {-} 
- Rsi = 0,25 m2K/W 

- Výpo�et: 

Obvodová st�na W1 
U = 0,178 W/m2K; R = 5,335 m2K/W; �ai = 21°C; �e = - 17°C; Rsi = 0,25 m2K/W 
fRsi = 1 – (Ux * Rsi) 
fRsi = 1 – (0,178 * 0,25) = 0,9555 
�si = �ai – ( 1- fRsi) * (�ai - �e) 
�si = 21 – (1 – 0,9555) * ((21 – (-17)) = 19,31°C 

Obvodová st�na W2 
U = 0,178 W/m2K; R = 5,342 m2K/W; �ai = 24°C; �e = - 17°C; Rsi = 0,25 m2K/W 
fRsi = 1 – (Ux * Rsi) 
fRsi = 1 – (0,178 * 0,25) = 0,9555 
�si = �ai – ( 1- fRsi) * (�ai - �e) 
�si = 24 – (1 – 0,9555) * ((24 – (-17)) = 22,18°C 

Obvodová st�na W3 - sokl 
U = 0,199 W/m2K; R = 4,749 m2K/W; �ai = 21°C; �e = - 17°C; Rsi = 0,25 m2K/W 
fRsi = 1 – (Ux * Rsi) 
fRsi = 1 – (0,199 * 0,25) = 0,9503 
�si = �ai – ( 1- fRsi) * (�ai - �e) 
�si = 21 – (1 – 0,9503) * ((21 – (-17)) = 19,11°C 

Obvodová st�na W5 – železobetonový v�nec (pro teplotu 15°C) 
U = 0,243 W/m2K; R = 3,830 m2K/W; �ai = 15°C; �e = - 17°C; Rsi = 0,25 m2K/W 
fRsi = 1 – (Ux * Rsi) 
fRsi = 1 – (0,243 * 0,25) = 0,9393 
�si = �ai – ( 1- fRsi) * (�ai - �e) 
�si = 15 – (1 – 0,9393) * ((15 – (-17)) = 13,06°C 
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Obvodová st�na W5 – železobetonový v�nec (pro teplotu 21°C) 
U = 0,243 W/m2K; R = 3,830 m2K/W; �ai = 21°C; �e = - 17°C; Rsi = 0,25 m2K/W 
fRsi = 1 – (Ux * Rsi) 
fRsi = 1 – (0,243 * 0,25) = 0,9393 
�si = �ai – ( 1- fRsi) * (�ai - �e) 
�si = 21 – (1 – 0,9393) * ((21 – (-17)) = 18,69°C 

Obvodová st�na W5 – železobetonový v�nec (pro teplotu 24°C) 
U = 0,243 W/m2K; R = 3,830 m2K/W; �ai = 24°C; �e = - 17°C; Rsi = 0,25 m2K/W 
fRsi = 1 – (Ux * Rsi) 
fRsi = 1 – (0,243 * 0,25) = 0,9393 
�si = �ai – ( 1- fRsi) * (�ai - �e) 
�si = 24 – (1 – 0,9393) * ((24 – (-17)) = 21,51°C 

Obvodová st�na W6 – sklepní st�na 
U = 0,278 W/m2K; R = 3,307 m2K/W; �ai = 15°C; �e = - 17°C; Rsi = 0,25 m2K/W 
fRsi = 1 – (Ux * Rsi) 
fRsi = 1 – (0,278 * 0,25) = 0,9305 
�si = �ai – ( 1- fRsi) * (�ai - �e) 
�si = 15 – (1 – 0,9305) * ((15 – (-17)) = 12,36°C 

Obvodová st�na W11 – p�eklad (pro teplotu 15°C) 
U = 0,156 W/m2K; R = 6,138 m2K/W; �ai = 15°C; �e = - 17°C; Rsi = 0,25 m2K/W 
fRsi = 1 – (Ux * Rsi) 
fRsi = 1 – (0,156 * 0,25) = 0,961 
�si = �ai – ( 1- fRsi) * (�ai - �e) 
�si = 15 – (1 – 0,961) * ((15 – (-17)) = 13,75°C 

Obvodová st�na W11 – p�eklad (pro teplotu 21°C) 
U = 0,156 W/m2K; R = 6,138 m2K/W; �ai = 21°C; �e = - 17°C; Rsi = 0,25 m2K/W 
fRsi = 1 – (Ux * Rsi) 
fRsi = 1 – (0,156 * 0,25) = 0,961 
�si = �ai – ( 1- fRsi) * (�ai - �e) 
�si = 21 – (1 – 0,961) * ((21 – (-17)) = 19,52°C 

Obvodová st�na W11 – p�eklad (pro teplotu 24°C) 
U = 0,156 W/m2K; R = 6,138 m2K/W; �ai = 24°C; �e = - 17°C; Rsi = 0,25 m2K/W 
fRsi = 1 – (Ux * Rsi) 
fRsi = 1 – (0,156 * 0,25) = 0,961 
�si = �ai – ( 1- fRsi) * (�ai - �e) 
�si = 24 – (1 – 0,961) * ((24 – (-17)) = 22,4°C 

Obvodová st�na W12 – p�izdívka 
U = 0,168 W/m2K; R = 5,662 m2K/W; �ai = 24°C; �e = - 17°C; Rsi = 0,25 m2K/W 
fRsi = 1 – (Ux * Rsi) 
fRsi = 1 – (0,168 * 0,25) = 0,958 
�si = �ai – ( 1- fRsi) * (�ai - �e) 
�si = 24 – (1 – 0,958) * ((24 – (-17)) = 22,28°C 
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Podlaha S1 – keramická dlažba (pro technickou místnost) 
U = 0,270 W/m2K; R = 3,491 m2K/W; �ai = 15°C; �e = - 17°C; Rsi = 0,25 m2K/W 
fRsi = 1 – (Ux * Rsi) 
fRsi = 1 – (0,270 * 0,25) = 0,9325 
�si = �ai – ( 1- fRsi) * (�ai - �e) 
�si = 15 – (1 – 0,9325) * ((15 – (-17)) = 12,84°C 

Podlaha S1 – keramická dlažba (pro koupelnu) 
U = 0,270 W/m2K; R = 3,438 m2K/W; �ai = 24°C; �e = - 17°C; Rsi = 0,25 m2K/W 
fRsi = 1 – (Ux * Rsi) 
fRsi = 1 – (0,270 * 0,25) = 0,9325 
�si = �ai – ( 1- fRsi) * (�ai - �e) 
�si = 24 – (1 – 0,9325) * ((24 – (-17)) = 21,23°C 

Podlaha S2 – keramická dlažba 
U = 0,288 W/m2K; R = 3,297 m2K/W; �ai = 21°C; �e = - 17°C; Rsi = 0,25 m2K/W 
fRsi = 1 – (Ux * Rsi) 
fRsi = 1 – (0,288 * 0,25) = 0,928 
�si = �ai – ( 1- fRsi) * (�ai - �e) 
�si = 21 – (1 – 0,928) * ((21 – (-17)) = 18,26°C 

Podlaha S3 – laminátová podlaha 
U = 0,279 W/m2K; R = 3,410 m2K/W; �ai = 21°C; �e = - 17°C; Rsi = 0,25 m2K/W 
fRsi = 1 – (Ux * Rsi) 
fRsi = 1 – (0,279 * 0,25) = 0,93 
�si = �ai – ( 1- fRsi) * (�ai - �e) 
�si = 21 – (1 – 0,93) * ((21 – (-17)) = 18,35°C 

Podlaha S4 – keramická podlaha 
U = 0,287 W/m2K; R = 3,315 m2K/W; �ai = 15°C; �e = - 17°C; Rsi = 0,25 m2K/W 
fRsi = 1 – (Ux * Rsi) 
fRsi = 1 – (0,287 * 0,25) = 0,9283 
�si = �ai – ( 1- fRsi) * (�ai - �e) 
�si = 15 – (1 – 0,9283) * ((15 – (-17)) = 12,7°C 

Podhled R2 (pro teplotu 15°C) 
U = 0,136 W/m2K; R = 7,228 m2K/W; �ai = 15°C; �e = - 17°C; Rsi = 0,25 m2K/W 
fRsi = 1 – (Ux * Rsi) 
fRsi = 1 – (0,136 * 0,25) = 0,966 
�si = �ai – ( 1- fRsi) * (�ai - �e) 
�si = 15 – (1 – 0,966) * ((15 – (-17)) = 13,91°C 

Podhled R2 (pro teplotu 21°C) 
U = 0,136 W/m2K; R = 7,228 m2K/W; �ai = 21°C; �e = - 17°C; Rsi = 0,25 m2K/W 
fRsi = 1 – (Ux * Rsi) 
fRsi = 1 – (0,136 * 0,25) = 0,966 
�si = �ai – ( 1- fRsi) * (�ai - �e) 
�si = 21 – (1 – 0,966) * ((21 – (-17)) = 19,71°C 
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Podhled R2 (pro teplotu 24°C) 
U = 0,136 W/m2K; R = 7,228 m2K/W; �ai = 24°C; �e = - 17°C; Rsi = 0,25 m2K/W 
fRsi = 1 – (Ux * Rsi) 
fRsi = 1 – (0,136 * 0,25) = 0,966 
�si = �ai – ( 1- fRsi) * (�ai - �e) 
�si = 24 – (1 – 0,966) * ((24 – (-17)) = 22,61°C 

- Vztah pro ur�ení normového teplotní faktoru vnit�ního povrchu 

      
       

- tento vztah je platný podle normy �SN 73 05 40 – 2 z �íjna 2011. 

Ochlazovaná 
konstrukce 

Vypo�tená hodnota 
teplotního faktoru 
fRsi

Požadovaná 
hodnota teplotního 
faktoru fRsi,N

Posudek 

Obvodová st�na W1 0,9555 0,807 VYHOVÍ 
Obvodová st�na W2 0,9555 0,807 VYHOVÍ 
Obvodová st�na W3 
– sokl 

0,9503 0,807 VYHOVÍ 

Železobetonový 
v�nec W5 (15°C) 

0,9393 0,782 VYHOVÍ 

Železobetonový 
v�nec W5 (21°C) 

0,9393 0,807 VYHOVÍ 

Železobetonový 
v�nec W5 (24°C) 

0,9393 0,817 VYHOVÍ 

Obvodová st�na W6 
– sklepní ze	

0,9305 0,782 VYHOVÍ 

 P�eklad W11 (15°C) 0,961 0,782 VYHOVÍ 
 P�eklad W11 (21°C) 0,961 0,807 VYHOVÍ 
 P�eklad W11 (24°C) 0,961 0,817 VYHOVÍ 
P�izdívka W12 0,958 0,817 VYHOVÍ 
Podlaha S1 – 
technická místnost 

0,9325 0,782 VYHOVÍ 

Podlaha S1 – 
koupelna 

0,9325 0,817 VYHOVÍ 

Podlaha S2 – 
Keramická dlažba 

0,928 0,807 VYHOVÍ 

Podlaha S3 – 
Laminátová podlaha 

0,93 0,807 VYHOVÍ 

Podlaha S4 – 
Keramická dlažba 

0,9283 0,782 VYHOVÍ 

Podhled R2 (15°C) 0,966 0,782 VYHOVÍ 
Podhled R2 (21°C) 0,966 0,807 VYHOVÍ 
Podhled R2 (24°C) 0,966 0,817 VYHOVÍ 

      Záv�r: Všechny ochlazované konstrukce vyhoví na normové hodnoty dle �SN 730540-2. 
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- sou�initel prostupu tepla „U“ u posuzovaných konstrukcí

Ochlazované 
konstrukce 

Sou�initel prostupu 
tepla U [W/m2K] – 
vypo�ítaná 
hodnota 

Sou�initel prostupu 
tepla U [W/m2K] – 
Požadovaná 
hodnota 
(Doporu�ená 
hodnota) 

Posudek 

Obvodová st�na W1 0,178 0,30 (0,20) VYHOVÍ 
Obvodová st�na W2 0,178 0,30 (0,20) VYHOVÍ 
Obvodová st�na W3 
– sokl 

0,199 0,30 (0,20) VYHOVÍ

St�na W5 - v�nec 0,243 0,30 (0,25) VYHOVÍ 
Obvodová st�na W6 
– sklepní ze	

0,278 0,60 (0,40) VYHOVÍ

Obvodová st�na 
W7- sklepní ze	 (k 
zemin�) 

0,279 0,45 (0,30) VYHOVÍ 

W11 - p�eklad 0,156 0,30 (0,20) VYHOVÍ 
W12 - p�izdívka 0,168 0,30 (0,20) VYHOVÍ 
Podlaha S1 – 
technická místnost 

0,270 2,2 (1,45) VYHOVÍ

Podlaha S1 – 
koupelna 

0,270 1,05 (0,7) VYHOVÍ

Podlaha S2 – 
Keramická dlažba 

0,288 0,45 (0,30) VYHOVÍ

Podlaha S3 – 
Laminátová podlaha 

0,279 0,45 (0,30) VYHOVÍ

Podlaha S4 – 
Keramická dlažba 

0,287 0,45 (0,30) VYHOVÍ 

Podhled R2 0,136 0,30 (0,20) VYHOVÍ
Plastová okna 0,86 1,7 (1,2) VYHOVÍ
Plastové dve�e 0,86 3,5 (2,3) VYHOVÍ

      Záv�r: Všechny ochlazované konstrukce vyhoví na požadované i doporu�ené normové hodnoty 
dle �SN 730540-2 z �íjna 2011. 
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- sou�initel prostupu tepla „U“ u vnit�ních konstrukcí mezi místnostmi s rozdílnými 
teplotami  

Ochlazované 
konstrukce 

Sou�initel prostupu 
tepla U [W/m2K] – 
vypo�ítaná hodnota 

Sou�initel prostupu 
tepla U [W/m2K] – 
Požadovaná 
hodnota 
(Doporu�ená 
hodnota) 

Posudek 

Podlaha S1 – 
technická místnost

0,270 2,2 (1,45) VYHOVÍ

Podlaha S1 – 
koupelna  

0,270 1,05 (0,7) VYHOVÍ

P�í�ka W9 1,419 2,7 (1,80) VYHOVÍ 
St�ední nosná ze	
W10 

0,893 2,7 (1,80) VYHOVÍ 

     
      Záv�r: Všechny ochlazované konstrukce vyhoví na požadované i doporu�ené normové hodnoty 
dle �SN 730540-2 z �íjna 2011. 

                                                                                         V Brn� dne 15.5. 2013 
       Vypracoval: Jan Bedná�, B4S6 
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1. ÚVOD 

Toto téma jsem si vybral na základ� stále se zvyšujícího zájmu o snižování energetické náro�nosti 
budov. Vzduchot�snost má zásadní vliv na energetickou náro�nost budov, zajišt�ní kvalitního 
v�trání, zajišt�ní vyšší spolehlivosti a delší životnosti konstrukcí. 

1.1 - Vzduchot�snost 

Vzduchot�sností se rozumí schopnost ur�ité prvku (obálky budovy nebo jejich stavebních �ástí) 
propoušt�t vzduch. �ím mén� vzduchu prvek za ur�itých podmínek propouští, tím je t�sn�jší.  
K tomu, aby daný prvek propoušt�l vzduch, je zapot�ebí spln�ní dvou základních podmínek: 

- prvek musí obsahovat net�snosti – tedy místa, kudy m�že vzduch proudit 
- prvek musí být vystaven tlakovému rozdílu (rozdílný tlak vzduchu v prost�edích, která 

prvek odd�luje. 
       

                                        
1.2 - Net�snosti v obálce budovy 

Obálka budovy není nikdy dokonale vzduchot�sná, vždy do ur�ité míry propouští vzduch. P�estože 
se ve skladbách obvodových konstrukcí �asto používají vrstvy z porézních materiál� propustných 
pro vzduch (nap�.: tepelné izolace). Konstrukce jako celek bývají v ploše vzduchot�sné. D�vodem 
je to, že obvodové konstrukce bývají zám�rn� (pro zajišt�ní vzduchot�snosti) nebo z jiných d�vod�
vybaveny vzduchot�snými vrstvami (omítky, parozábrany). K proud�ní vzduchu skrz obálku 
budovy tedy dochází zejména v místech net�sných mezi konstrukcemi a v místech, kde je p�erušena 
spojitost vzduchot�sných vrstev – v net�sných spojích, v net�sných napojeních na sousední a 
prostupující prvky a v místech lokálních defekt�. 
 Zmín�né net�snosti v obálce budovy vznikají neplánovan�, druhotn�, zpravidla vlivem chyb p�i 
návrhu budovy nebo ned�slednosti b�hem výstavby. Proud�ní vzduchu t�mito net�snostmi m�že 
mít �adu negativních d�sledk� – jak pro tepeln� vlhkostní režim konstrukce, tak pro tepelné chování 
budovy jako celku. Proto je pot�eba výskyt podobných net�sností v obálce budovy systematicky 
eliminovat. Snaha o zajišt�ní vzduchot�snosti se musí promítnout do všech fází p�ípravy a výstavby 
budovy, nejedná se jen o problém kvality provedení na stavb�.  
Pro zajišt�ní vzduchot�snosti je pot�eba navrhnout �adu zvláštních vzduchot�snících opat�ení. Pro 
dosažení velmi dobré vzduchot�snosti je zapot�ebí, aby navržená vzduchot�snící opat�ení byla ve 
vzájemném souladu a respektovala další konstruk�ní a technologické souvislosti.  
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1.3 - Tlakový rozdíl 

Tlakový rozdíl je zpravidla zp�soben kombinovaným ú�inkem p�sobení v�tru, teplotního rozdílu 
mezi vnit�ním a venkovním prost�edím a tlakovým ú�inkem p�ípadného mechanického v�tracího 
systému. Velikost tlakového rozdílu v ur�itém míst� obálky budovy ovšem závisí také na rozložení 
jednotlivých net�sností po ploše obálky, na jejich vzduchot�snosti a také na uspo�ádání a 
vzduchot�snosti vnit�ních d�lících konstrukcí. 

1.3.1 - Tlakový rozdíl vyvolaný rozdílem teplot 

Tlakový rozdíl vyvolaný rozdílem teplot mezi vnit�ním a venkovním prost�edím je d�sledkem 
odlišné hustoty venkovního a vnit�ního vzduchu (jev známý jako tzv. komínový efekt). Hustota 
vzduchu závisí na barometrickém tlaku, teplot� a vlhkosti vzduchu. Vliv vlhkosti vzduchu je 
zpravidla zanedbatelný a barometrický tlak se uvnit� budovy také zpravidla nem�ní . V takovém 
p�ípad� závisí tlakový rozdíl pouze na rozdílu teplot a výšce budovy.  
Protože teplý vzduch má nižší hodnotu než chladný, vzniká v zimních podmínkách (venkovní 
vzduch je chladn�jší než vnit�ní) v nižších �ástech budovy podtlak a ve vyšších p�etlak. Mezi t�mito 
oblastmi se nachází neutrální rovina, kde je tlakový rozdíl nulový. 
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1.3.2 - Tlakový rozdíl vyvolaný rozdílem ú�inky v�tru 

P�i proud�ní vzduchu okolo libovolného t�lesa dochází k �etným zm�nám v rychlosti a sm�ru 
proud�ní, což vyvolává zm�ny tlaku vzduchu na povrchu obtékaného t�lesa. U jednoduchých 
deskových t�les dochází na náv�trné stran� k tlaku a na záv�trné stran� k sání (podtlaku). U 
reálných budov obtékaných v�trem je rozložení tlaku na obálce budovy vystav�né v�tru složit�jší, 
velmi závislé na tvaru budovy, sm�ru v�tru (orientaci budovy v��i v�tru) a stínícím efektu okolní 
zástavby, terénu, atd. Velikost tlakových ú�ink� pochopiteln� závisí na síle v�tru. Tlakové ú�inky 
v�tru mohou být velmi prom�nlivé v �ase (�asté zm�ny sm�ru a rychlosti, poryvy, atd.). To spolu 
s výrazným vlivem komplikuje odhad reálných tlakových ú�ink� v�tru na budovu, který vždy bude 
zatížený velkou nejistotou. Ze stejných d�vod� je vítr jako hlavní hybná síla p�i p�irozeném v�trání 
budov zna�n� nespolehlivý. 

1.3.3 - Tlakový rozdíl vyvolaný v�tracím za�ízením 

Tlakový rozdíl mezi vnit�ním a venkovním prost�edím m�že být ovlivn�n i �inností mechanických 
v�tracích systém�. U p�etlakových nebo podtlakových systém� je tento vliv výrazn�jší, u 
rovnotlakých systém� m�že být zanedbatelný v porovnání s ú�inky v�tru a rozdíly teplot. Mezi 
další za�ízení, která mohou vyvolat tlakový rozdíl, pat�í nap�íklad kuchy�ské digesto�e a n�které 
spalovací spot�ebi�e (kotle, kamna, krby). Tlakové ú�inky v�tracích za�ízení, v�tru a rozdílu teplot 
p�sobí v budov� sou�asn�, jejich výsledný efekt je do�asn� prom�nlivý vzhledem k prom�nlivosti 
klimatických podmínek. Tlakové ú�inky v�tru a rozdílu teplot mohou za ur�itých okolností rušit 
�innost mechanických v�tracích systém�. 

2. VZDUCHOT�SNOST A VÝM�NA VZDUCHU V BUDOV�

Vým�na vzduchu v budov� m�že výrazným zp�sobem ovlivnit kvalitu vnit�ního prost�edí, tepelné 
chování budovy jako celku i tepeln� vlhkostní režim jednotlivých obvodových konstrukcí. Na jednu 
stranu je vým�na vzduchu nezbytná z hygienických d�vod�, na druhou stranu je pot�eba ji 
kontrolovat nap�íklad s ohledem na omezení nep�im��ených tepelných ztrát, ale i z n�kolika dalších 
d�vod�. S postupným zp�ís�ováním nárok� na kvalitu vnit�ního prost�edí na jedné stran� a 
požadavk� na energetickou náro�nost budov na druhé stran� získává kontrola vým�ny vzduchu 
v budovách na významu. Snaha o �ízenou vým�nu vzduchu v budov� pochopiteln� naráží na 
problém vzduchot�snosti obálky. 

2.1 - Ú�el vým�ny vzduchu v budov�

D�vodem vým�ny vzduchu v budov� je p�edevším v�trání. Smyslem v�trání je zajistit dostate�nou 
kvalitu vzduchu uvnit� budovy, musí tedy zejména zajistit: 

- p�ívod dostate�ného množství kyslíku pro dýchání  
- odvod vlhkosti a škodlivin uvol�ovaných v budov�. 

V p�ípad� obytných budov je zásadním problémem odvod škodlivin, protože pro zajišt�ní 
dostate�ného množství kyslíky sta�í p�ísun velmi malého množství vzduchu. 
Škodliviny a vlhkost uvol�ované zdroji ve vnit�ním prost�edí jsou �ed�ny �erstvým vzduchem 
p�ivád�ným z vn�jšího prost�edí. Stejné množství znehodnoceného vnit�ního vzduchu je odvád�no 
z budovy ven. Pot�ebné množství v�tracího vzduchu je pochopiteln� závislé na provozu v budov� a 
charakteru ostatních zdroj� škodlivin.Minimální množství v�tracího vzduchu by m�lo být 
stanoveno výpo�tem zohled�ujícím uvol�ování škodlivin z jednotlivých zdroj� tak, aby nebyly 
p�ekro�eny mezní koncentrace t�chto škodlivin.  
Výpo�et by m�l být proveden vždy pro konkrétní podmínky (konkrétní zdroje škodlivin), a proto 
nelze podat obecn� platná doporu�ení týkající se minimálního množství v�tracího vzduchu. 
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2.2 - Zp�soby vým�ny vzduchu v budov�

Vým�nou vzduchu v budov� se rozumí veškerý tok vzduchu mezi vnit�ním a vn�jším prost�edím 
budovy a vn�jším prost�edím. Ur�itá vým�na vzduchu je nezbytná z hygienických nebo 
technologických d�vod� a jedná se o v�trání.  
Vým�na vzduchu v budov� m�že ovšem probíhat dv�ma zp�soby: 

- zám�rn� a �ízen�, na základ� zásah� uživatel� – v�tráním 
- samovoln�, bez zásahu uživatel� a množství regulace – infiltrací a exfiltrací vzduchu 

2.3 - V�trání a v�trací systémy 

Je z�ejmé, že v�trání bude ú�inné pouze v p�ípad�, že do budovy bude dodáváno správn� množství 
vzduchu, ve správný okamžik a na správné místo.  
Proto by m�la být budova vybavena v�tracím systémem, který musí spl�ovat dv� základní 
podmínky: 

- regulovatelnost – systém musí umož�ovat kontrolu a regulaci množství vzduchu 
p�ivád�ného do budovy a dovád�ného ven podle aktuálních pot�eb 

- vzduchot�snost- systém nem�že plnit p�edpoklady projektanta ani o�ekávání uživatele, 
pokud bude p�ivád�ný nebo odvád�ný vzduch proudit mimo v�trací systém a obcházet tak 
jeho regula�ní prvky. 

2.3.1 - P�irozené v�trání okenními spárami 

Za nejb�žn�jší zp�sob p�irozeného v�trání byla a n�kdy dosud je považována filtrace vzduchu 
okenními spárami (p�esn�ji tzv. funk�ní spárou mezi okenním rámem a k�ídlem). Funkci p�ívodních 
a odvodních otvor� pro �erstvý vzduch v této p�edstav� o v�trání mají plnit okenní spáry, proud�ní 
vzduchu spárami mají zajistit p�írodní síly – vítr a teplotní rozdíl. 

2.3.2 - V�trací systém a filtrace vzduchu net�snostmi  

Obálku budovy je také možné chápat jako nedílnou sou�ást v�tracího systému. Z tohoto pohledu 
musí obálka spl�ovat i podmínku vzduchot�snosti. Net�snosti v obálce budovy, které vznikají 
v d�sledku chyb a opomenutí p�i návrhu a výstavb�, jsou tedy jednozna�n� místy, kde vzduch 
opouští v�trací systém. 

2.3.3 - Filtrace vzduchu net�snostmi  

V�trací vzduch by se m�l do budovy dostávat pouze k tomu ur�enými a navrženými otvory, 
zám�rn� navrženými jako sou�ást v�tracího systému. Výskyt net�sností v obálce budovy je pot�eba 
vylou�it. P�i proud�ní vzduchu net�snostmi m�že docházet k významnému p�enosu tepla, vlhkosti, 
pevných �ástic i chemických látek z jednoho prost�edí do druhého.  

Tyto transportní jevy mohou mít �adu negativních d�sledk�, mezi nejzávažn�jší pat�í: 
- snížení ú�innosti v�tracího systému  
- zvýšená tepelná ztráta budovy
- zvýšené riziko kondenzace uvnit� konstrukce zp�sobené intenzivním transportem vlhkosti 

skrz net�snosti (v p�ípad� p�etlaku v interiéru budovy)
- urychlení degrada�ních proces� v okolí net�sností a snížení životnosti celé konstrukce
- snížení kvality vnit�ního prost�edí vlivem proudícího chladného vzduchu (pr�van – zejména 

v p�ípad� podtlaku v interiéru)
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- snížení kvality vnit�ního prost�edí v d�sledku ochlazení vnit�ního povrchu v míst� net�snosti 
(„chladné sálání“)

- zhoršení akustických vlastností konstrukce

                          

Z hlediska stavení tepelné techniky jsou nejvýznamn�jšími projevy net�sné obálky budovy zvýšené 
tepelné ztráty a zvýšené riziko kondenzace vodní páry ve skladb� konstrukce. Typickými 
net�snostmi, kterými m�že vzduch voln� proudit z interiéru do exteriéru, jsou chybn� provedené 
spoje stavebních prvk�, nap�íklad nedokonale slepené pásy parozábrany ve skladb� šikmé st�echy. 
Vlhkostní tok, kterým je konstrukce v p�ípad� exfiltrace vnit�ního vzduchu zatížena, m�že být o 
n�kolik �ád� významn�jší než vlhkostní tok v d�sledku pouhé difuze vodních par.  

3. REÁLN� DOSAHOVANÁ VZDUCHOT�SNOST 

Z negativních d�sledk� net�sností v obvodových konstrukcích vyplývá nutnost pe�livého návrhu 
vzduchot�snících opat�ení (SVO) a jeho sv�domitá realizace b�hem výstavby budovy. Kvalita 
provedení SVO by m�la být pr�b�žn� kontrolována, mimo jiné i m��ením vzduchot�snosti obálky 
budovy p�ed definitivním zakrytím dalšími souvrstvími, konstrukcemi, apod.  
Tato kontrolní m��ení mohou p�inést n�kolik užitk�: 

- informace o tom, zda bude u m��ené budovy dosaženo cílové (požadované) úrovn�
vzduchot�snosti 

- informace o kvalit� návrhu SVO, o kvalit� technologií a výrobk� použitých p�i jeho 
realizaci a o kvalit� práce realiza�ní firmy 

- ur�ení net�sných míst umož�ující jejich v�asnou opravu (pokud je sou�ástí i m��ení a 
detekce net�sností) 

3.1 – Výsledky dosahované v �R 

3.1.1 – Situace 

Od devadesátých let se charakter výstavby v �R ve všech ohledech výrazn� m�ní.  
Z hlediska vzduchot�snosti jsou podstatné zejména tyto trendy:  

- �ast�jší použitý lehkých skládaných konstrukcí  
- odklon od jednovrstvých masivních konstrukcí a p�iklán�ní se k vrstveným konstrukcím 

s použitím materiálu propustných pro vzduch 
- výrazné snižování energetické náro�nosti budov 

V souvislosti s t�mito zm�nami se mimo jiné zvyšuje po�et poruch zp�sobených proud�ním 
vzduchu net�snostmi v obálce budovy.  
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3.1.2 – Soubor m��ených budov 

Soubor se skládá ze dvaceti sedmi budov realizovaných nebo komplexn� rekonstruovaných 
v rozmezí let 1999 – 2006. Jedná se v�tšinou o samostatn� stojící rodinné domy, zastoupeny jsou i 
�adové domy, p�dní vestavba a administrativní budovy. 

                  

3.1.3 – Vyhodnocení dosažené úrovn� vzduchot�snosti 

Vliv roku výstavby 

Vliv druhu obvodových konstrukcí 

Vliv p�edpokládané energetické náro�nosti 

Vliv zp�sobu zohledn�ní vzduchot�snosti b�hem návrhu a výstavby 
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4. NET�SNOSTI V OBÁLCE BUDOVY 

P�í�inou vysokých hodnot n50 zjišt�ných p�i m��ení vzduchot�snosti budov bývá celá �ada 
net�sností v obvodovém plášti. Systematické zjiš�ování net�sných míst je významné jednak 
z d�vodu jejich oprav, jednak jako podklad pro návrh preventivních opat�ení ve fázi návrhu i 
výstavby budov (optimalizace konstruk�ních �ešení a technologických postup�). Krom� ur�ení 
místa net�snosti je pot�eba správn� ur�it p�í�inu jejího vzniku. 

4.1 – P�ehled typických net�sností 

4.1.1 – Defekt hlavní vzduchot�snící vrstvy  

Defektem hlavní vzduchot�snicí vrstvy se rozumí obecn� jakákoli porucha spojitosti v ploše této 
vrstvy.  
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Nepat�í sem: 
- net�snosti v prostupech hlavní vzduchot�snicí vrstvou 
- net�snosti v napojení hlavní vzduchot�snicí vrstvy na navazující stavební prvky (zejména 

okna) 
- net�snosti vznikající ve stycích stavebních konstrukcí (nap�. ve styku obvodové st�ny a 

podlahy) 
- montážní otvory v panelech montovaných d�evostaveb 

Výše uvedené net�snosti jsou za�azeny do samostatných kategorií. 
P�ípady defekt� hlavní vzduchot�snící vrstvy: 

- porušení materiálu hlavní vzduchot�snící vrstvy v ploše vlivem neopatrného zacházení 
(protrhnutí) 

- net�sné spoje hlavní vzduchot�snící vrstvy (neslepené, chybn� slepené nebo nezatmelené 
spoje) 

- zbyte�n� velký po�et spoj� (výrazn� vyšší riziko výskytu chybn� provedeného spoje) 
- nespojité provedení vrstvy – vynechání �ásti plochy, která m�la být zakrytá (nap�. 

v nep�ípustných místech, ve stycích obvodových a vnit�ních konstrukcí, apod.) 
- zvláštní p�ípad – úplná absence vzduchot�snící vrstvy v konstrukci  
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4.1.2 - Dalšími net�snostmi jsou: 

- styk obvodová st�na – podlaha na terénu  
- styk obvodová st�na – vnit�ní strop 
- p�ipojovací spára oken a dve�í 
- montážní otvory – spoje panel�
- elektroinstala�ní prvky 
- prostupy konstruk�ních prvk� vzduchot�snící vrstvou 
- prostupy rozvod� podlahou na terénu 
- prostupy rozvod� obvodovými konstrukcemi 

4.2 – Typické chyby vedoucí ke vzniku net�sností, p�í�iny chyb 

Zjišt�né chyby lze rozd�lit do dvou skupin: 
- chyby vznikající p�i návrhu budovy 
- chyby vznikající p�i výstavb� budovy 

4.2.1 – Chyby vznikající p�i návrhu budovy 

Chybná koncepce vzduchot�snících opat�ení: 
- nevhodn� zvolený materiál pro hlavní vzduchot�snící vrytvy (nap�. vnit�ní sádrokartonový 

obklad) 
- nevhodná poloha hlavní vzduchot�snící vrstvy ve skladb� konstrukce (nap�. fóliová 

parozábrana vložena t�sn� pod vnit�ní obklad) 
- nezajišt�ní spojitosti hlavní vzduchot�snící vrstvy (nep�elepené spoje fóliové parozábrany) 
- výskyt zbyte�ných prostup� hlavní vzduchot�snící vrstvou (nap�. prostup kleštin skladbou 

šikmé st�echy) 
- použití net�sných výrobk� (nap�. roletové boxy, komínová t�lesa, apod.) 

Nedostate�ná dokumentace navržených opat�ení: 
- nedostate�ná podrobná výkresová dokumentace (zejména absence podrobného �ešení 

kritických detail�) 
- nedostate�né informace v technické zpráv�
- chyb�jící specifikace konkrétních výrobk� navržených pro vzduchot�snící opat�ení (typ 

lepících pásek, manžet, apod.) 
- chyb�jící popis provedení vzduchot�snících opat�ení (nap�. specifikace technologických 

postupu použití navržených výrobk� – o�išt�ní a penetrace povrch�, stla�ení spoje) 

4.2.2 – P�í�iny chyb vznikajících p�i návrhu budovy 

Neznalosti �len� projek�ního týmu: 
- neznalost souvislostí – d�sledk� nízké úrovn� vzduchot�snosti budov, stavebních díl� a 

konstrukci 
- neznalost konstruk�ních princip� pro zajišt�ní vzduchot�snosti (nap�. možnosti �ešení 

konkrétního detailu) 
- neznalost vhodných t�snících výrobk�

Nerespektování technologie výstavby: 
- poloha vzduchot�snících vrstev nerespektuje sled stavebních prací, vzájemné napojení 

vzduchot�snících vrstev rozdílných prvk� je komplikované nebo nemožné 

Chyb�jící koordinace statického �ešení a koncepce vzduchot�snících opat�ení: 
- zbyte�né prostupy konstruk�ních prvk� hlavní vzduchot�snící vrstvou 
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- vznik komplikovaných a obtížn� p�ístupných detail� – zejména v okolí prostupujících 
konstruk�ních prvk�  

- vznik nespojitostí vzduchot�snících vrstev ve stycích konstrukcí 
Chyb�jící koordinace �ešení rozvod� TZB a koncepce vzduchot�snících opat�ení: 

- zbyte�né prostupy rozvod� hlavní vzduchot�snící vrstvou 
- vznik komplikovaných a obtížn� p�ístupných detail� – koncepce prostup� na malé 

znemož�ují jejich ut�sn�ní 

4.2.3 – Chyby vznikající p�i výstavb� budovy 

Nekvalitní provedení vzduchot�snících opat�ení: 
- v�domé zanedbání – pracovníci jsou si v�domi d�ležitosti kvalitního provedení 

vzduchot�snícího opat�ení, p�esto nev�nují jejich provedení pot�ebnou pé�i  
- nev�domé zanedbání – pracovníci si nejsou v�domi d�ležitosti kvalitního provedení 

vzduchot�snících opat�ení 
Použití nevhodných výrobk� pro vzduchot�snící opat�ení: 

- použití nevhodných typ� lepících pásek 
- použití montážní PUR p�ny jako t�snícího tmelu (vzhledem k otev�ené struktu�e pór�

nem�že PUR p�na tuto funkci plnit – zejména po o�íznutí p�ebytk�) 
Chybná koordinace stavebních prací: 

- provedení n�kterých stavebních konstrukcí p�iléhajících k obvodovým konstrukcím p�ed 
osazením hlavní vzduchot�snící vrstvy znemož�uje její souvislé provedení 

- provedení rozvod� TZB p�ed osazením hlavní vzduchot�snící vrstvy je p�í�inou zbyte�ných 
prostup�. 

Nedodržení technologických p�edpis�: 
- neopatrná manipulace s materiálem hlavní vzduchot�snící vrstvy – poškození, protržení, 

apod. 
- neo�išt�ní lepených ploch  
- zanedbání penetrace nasákavých a savých podklad�
- nedostate�né stla�ení lepených prvk�

4.2.4 – P�í�iny chyb vznikajících p�i výstavb� budov 

Neznalosti pracovník� stavebních profesí: 
- neznalost souvislostí – d�sledk� nízké úrovn� vzduchot�snosti budov, stavebních díl� a 

konstrukci 
- neznalost konstruk�ních princip� pro zajišt�ní vzduchot�snosti (nap�. možnosti �ešení 

konkrétního detailu) 
- neznalost vhodných t�snících výrobk�

Chybn� sestavený rozpo�et stavebních prací: 
- rozpo�et nezohled�uje náklady pot�ebné na kvalitní provedení vzduchot�snících opat�ení – 

subjekt, pov��ený realizací vzduchot�snících opat�ení odmítá kvalitní provedení, protože 
materiál a zejména práce nejsou dostate�n� zaplaceny. 

Neznalost pracovník� navazujících profesí (instalaté�i, elektriká�i): 
- neznalost souvislostí – d�sledk� nízké úrovn� vzduchot�snosti budov, stavebních díl� a 

konstrukci 
- neznalost vhodných t�snících výrobk� (lepících pásek, manžet, apod.) 
- d�sledek – zbyte�né poškození vzduchot�snících vrstev, nap�íklad p�i instalaci rozvod�

TZB. 
Nedostate�ná kontrola kvality provedení vzduchot�snících opat�ení: 

- neprovedení vizuální kontroly vzduchot�snících vrstev p�ed jejich zakrytím 
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- neprovedení kontrolního m��ení celkové vzduchot�snosti budovy p�ed zakrytím 
vzduchot�snícíh vrstev.  

5. NÁVRH A REALIZACE SYSTÉMU VZDUCHOT�SNICÍCH OPAT�ENÍ 

5.1 – Hlavní zásady 

Pro dosažení nízké úrovn� vzduchot�snosti budovy (odpovídající doporu�ením �SN 730540-2, 
doporu�ením pro nízkoenergetické, pasivní domy, apod.) je zapot�ebí p�izp�sobit tomuto cíli jak 
projek�ní p�ípravu, tak výstavbu budovy. U budov s velmi p�ísnými požadavky na vzduchot�snost 
(mechanicky v�trané a zejména pasivní domy), ale ani u budov p�irozen� v�traných (kde jsou 
požadavky na vzduchot�snost mén� p�ísné) není možné o�ekávat dosažení cílové úrovn�
vzduchot�snosti, jestliže nebudou spln�ny tyto podmínky: 

- pe�livý návrh 
- pe�livá realizace 
- kontrola provedení 
- informovanost všech ú�astník� návrhu a výstavby 

5.2 – Návrh systému vzduchot�snících opat�ení – podrobný postup  

Návrh SVO je integrální sou�ástí projek�ní p�ípravy. Prolíná se všemi fázemi projek�ní p�ípravy od 
architektonické studie po zpracování podobné dokumentace pro provedení stavby nelze jej odd�lit 
nebo �ešit nezávisle na ostatních díl�ích úlohách.  
Pokud má být návrh SVO efektivní a úsp�šný, je pot�eba, v návaznosti na ostatní projek�ní práce, 
v�novat zvláštní pozornost t�mto problém�m: 

- �ízení procesu návrhu 
- stanovení požadavk� na SVO 
- koncepce zajišt�ní vzduchot�snosti v ploše konstrukce 
- identifikace problematických míst 
- koordinace návrhu se specialisty 

5.3 – Realizace systému vzduchot�snících opat�ení – podrobný postup 

Podobn� jako návrh SVO je nedílnou sou�ástí projek�ní p�ípravy, tak i realizace SVO je nedílnou 
sou�ástí výstavby budovy. Realizace SVO je sice úkolem stavebních profesí, ale jeho výsledné 
vlastnosti mohou ovlivnit i ostatní ú�astníky výstavby, v�etn� navazujících a nestavebních profesí.  
Základní podmínky úsp�šné realizace SVO: 

- pou�ení všech partner� a pracovník� ú�astnících se výstavby 
- správné smluvní a finan�ní vztahy 
- kvalita provedení 
- kontrola v pr�b�hu výstavby 

5.3.1 – Pou�ení všech ú�astník� výstavby 

Pou�ení by m�li být skute�n� všichni pracovníci na všech úrovních – od zodpov�dných vedoucích 
pracovník� po stavební d�lníky a �emeslníky ostatních profesí: 

- zástupce stavební firmy 
- rozpo�tá�
- stavbyvedoucí, jeho asistenti a stavební mist�i 
- stavební d�lníci 
- �emeslníci nestavebních profesí (instalatér, elektriká�, montér VZT, atd.) 
- subdodavatelé – zejména navazující na nestavební práce 
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5.3.2 – Realizace SVO ve smluvních a finan�ních vztazích 

Jednou z p�í�in v�dom� nekvalitního provedení mohou být špatné smluvní a finan�ní vztahy mezi 
ú�astníky výstavby. Problematika vzduchot�snosti by se m�la promítnout mimo jiné také do 
smlouvy mezi stavebníkem a realizátorem stavby a do rozpo�tu stavebních prací. 

5.3.3 – Pe�livá a koordinovaná výstavba 

Základní podmínkou správné realizace SVO je dodržení projektu (p�edpokládá se, že návrh SVO 
byl proveden a zdokumentován. 
Mezi další podmínky pat�í:¨ 

- opatrná manipulace s materiály 
- pe�livé �emeslné provedení vzduchot�snících opat�ení 
- použití vhodných materiál�  
- dodržení technologických postup� pro zabudování materiál�
- omezení poškození vzduchot�snících vrstev a výrobk� p�i instalaci rozvod�
- koordinace prací na staveništi 

5.3.4 – Kontrola pr�b�hu výstavby 

Kontrola kvality provedení SVO by m�la mít tyto dv� úrovn�: 
- pr�b�žná vizuální kontrola stavu provedení SVO 
- kontrolní m��ení vzduchot�snosti budovy po dokon�ení SVO p�ed jeho zakrytím finálními 

povrchovými úpravami 

6. VÝROBKY PRO VZDUCHOT�SNÍCÍ OPAT�ENÍ 

6.1 – Lepící pásky 

6.1.1 – Parot�sné pásky 

Jsou ur�ené pro lepení parozábran z tenkých fólií a k p�elepování styk� mezi deskami, pokud je 
parozábrana navržena nap�íklad jako bedn�ní z OSB desek  
Tyto pásky mohou být nabízeny bu�: 

- p�ímo výrobcem parozábrany jako sou�ást uceleného systému (dnes v�tšinou všichni 
výrobci parozábran sou�asn� nabízí i vlastní lepící pásky) 

- výrobcem speciálních t�snících výrobk� jako samostatný produkt 

6.1.2 – Paropropustné pásky 

Jsou ur�ené p�edevším pro lepení difuzních fólií, které se používají jako pojistná hydroizolace a 
v�trová zábrana ve dvoupláš�ových obvodových konstrukcí. Jejich vlastností budou z�ejm� odlišné 
od vlastností pásek pro lepení parozábran – nem�ly by být tedy vzájemn� zam��ovány. 

6.1.3 – Pásky s p�ilnavostí k vzájemn� odlišným materiál�m 

N�které (v�tšinou butylové) pásky jsou p�ímo ur�ené pro lepení HVV na silikátové podklady 
(zdivo, beton, apod.)  
Tyto pásky je možné rozd�lit do dvou kategorií: 

- bez možnosti omítání  
- s možností omítání 
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6.1.4 – Okenní pásky 

Tyto pásky byly vyvinuty pro vzduchot�sné, parot�sné a p�itom snadné a rychlé napojení okenních 
rám� na obvodové konstrukce, do nichž jsou okna (nebo jiné, podobné výpln� otvor�) osazena. 
Vyrábí se v mnoha variantách jak pro vnit�ní, tak pro vn�jší použití. Difuzní vlastností pásek pro 
vnit�ní a vn�jší použití se pochopiteln� liší. 

       

6.1.5 – Pásky pro ut�sn�ní prostupujících prvk�

P�i napojování HVV na prostupující prvky narážíme na tyto technologické problémy: 
- povrch prostupujícího prvku je výrazn� z odlišného materiálu než HVV, takže 

k vzájemnému spojení nelze použít pásky pro lepení HVV (d�ev�né trámy, zd�né komíny, 
kovové potrubí) 

- spára mezi okrajem HVV je široká, n�kdy se její ší�ka m�že výrazn� m�nit
- pr��ez lepeného prvku není složen z p�ímých úsek� (je nap�. kruhový), takže prvek nem�že 

být olepen b�žnými páskami 
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6.2 – Lepící a t�snící tmely 

Pro ut�sn�ní r�zných spár, prasklin, apod. jsou ve stavební praxi b�žn� používány akrylové nebo 
silikonové tmely. Tyto materiály jsou p�i správném zp�sobu použití samoz�ejm� zajistit i 
vzduchot�snost tmelené spáry. 

6.3 – T�snící pásky 

T�snící pásky mohou sloužit k n�kolika ú�el�m: 
- vzduchot�sné vypln�ní (ut�sn�ní) spár r�zné ší�ky 
- ut�sn�ní spoj� pomocí p�ítla�né lat�
- ut�sn�ní sbíjených a šroubovaných spoj�
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6.4 – Ostatní prvky 

- manžety a pr�chodky 
- elektroinstala�ní krabice 
- p�dní dví�ka 
- vzduchot�sný komín 
- dopl�kový sortiment 
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7. UKÁZKY STAVEBNÍCH DETAIL�
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8. ZÁV�R 

Vzduchot�snost obvodových pláš�� a ostatních konstrukcí se bude v budoucnu velmi �ešit, kv�li 
snížení energetické náro�nosti budov – snížení tepelných ztrát budov.  

9. POUŽITÁ LITERATURA 
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Webové stránky: 

- www.atelier-dek.cz
- www.illbruck.cz
- www.isocell.cz
- www.radion.cz
- www.substance.cz/n50
- www.vvud.cz
- www.cideas.cz

                                                                                                                        V Brn� dne: 15.5. 2013 
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