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Abstrakt 

Bakalářská práce Rodinný dům je zpracována formou projektové dokumentace obsahující  

všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený dům se nachází na parcele 121  v obci 

Dolní Benešov-Zábřeh. Jedná se o novostavbu podsklepeného RD se dvěmi nadzemními 

podlažími. Dům je pravidelného půdorysu, postaven ze systému PORTHERM a zastřešen 

sedlovou střechou. 

 

Abstrakt v anglickém jazyce 

The bachelor project Family house is compiled in a from of project documentation which comprises 

all the requisites required by current regulations. The designed house is placed on the sites 

numbered 121 in village Dolní Benešov-Zábřeh. This is a new building with basement with two floors. 

The house has an regular floor plan, is built from the system POROTHERM and is covered with a 

gable roof. 

 

Klíčová slova 

Rodinný dům, stavební projekt, technická zpráva, průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, 

situace, půdorys, řez, pohledy, stropní konstrukce, střecha, betonový základ, 

železobetonové schodiště, detail. 

 

Klíčová slova v anglickém jazyce 

Family house, construction project, technical report, accompanying report, totality technical report, 

situation, groud plan, cut, views, overhead construction, roof, concrete foundation, reinforced 

concrete stairs, detail. 
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identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma 

a) (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení 

projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní 

adresa a základní charakteristika stavby a její účel, 

 

stavba: 

novostavba Rodinného domu a zpevněné plochy 

stavebník:  

Daniel Konečný, Budovatelská 146, 747 22, Dolní Benešov - Zábřeh 

zpracovatel projektové dokumentace: 

Silvie Rycková, Nádražní 159, 747 22, Dolní Benešov 

stru čná charakteristika stavby: 

jedná se o novostavbu rodinného domu na pozemku parc.č. 121 v katastrálním území Dolní 

Benešov. Stavba je určená k trvalému  bydlení a bude obsahovat jednu bytovou jednotku. 

Stavba je částečně podsklepena, má jedno nadzemní podlaží a podkroví. Střecha sedlová 

ve tvaru písmene I. 

 

Zastavěná plocha stavby   170 m² 

Plocha zpevněných ploch   139 m² 

 

Součástí vnitřní dispozice bude v 1.NP zádveří, šatna, hala se schodištěm, kuchyně s 

jídelnou a obývacím pokojem, spíž, WC, technická místnost, garáž. 

V podkroví bude hala se schodištěm, šatna, 2x dětský pokoj, ložnice, pracovna, koupelna, 

WC. 

V suterénu bude hala se schodištěm, technická místnost, sklad, dílna, prádelna, sušárna. 

Stavba bude vybavena vnějšími a vnitřními rozvody elektřiny, vnějšími a vnitřními rozvody 

kanalizace, vnějšími a vnitřními rozvody vody, ústředním vytápěním s plynovým kotlem. 

Splaškové vody budou svedeny veřejné splaškové kanalizace, dešťové vody budou 

zasakovány na pozemku. 

Vjezd na pozemek bude zajištěn z místní komunikace na pozemku parc.č. 165. 

 

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

 



parc.č. 121 v katastrálním území Dolní Benešov – druh pozemku – orná půda. 

 

Stavba se nachází v zastavěné části obce, pozemek je rovinný bez výraznějších terénních 

nerovností, na pozemku se nenacházejí pevné stavby a je oplocen ze tří stran, vjezd na 

pozemek je zajištěn z místní komunikace ulice Budovatelská na pozemku parc.č. 165. 

Stavba se nachází mimo ochranném pásmo dráhy, nenachází se v památkové zóně, 

staveniště je umístěno na pozemku stavebníka. 

 

c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 

 

Byl proveden radonový průzkum s výsledkem zatřídění do nízkého radonového indexu 

pozemku. Není proto nutno navrhnout protiradonovou izolaci. 

 

Vjezd na pozemek bude zajištěn z místní komunikace ulice Budovatelská. 

 

Stavba bude napojena na veřejný vodovod, zásobování elektrickou energií bude provedeno 

novou přípojkou elektro (není předmětem této projektové dokumentace) ze stávající místní 

sítě NN nově zřízenou přípojkou NN zemním vedením, teplo bude zajištěno ústředním 

vytápěním plynovým kotlem. Splaškové vody budou odvedeny do veřejné splaškové 

kanalizace. Dešťové vody budou zasakovány na pozemku. 

 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 

 

V projektové dokumentaci jsou zohledněny všechny požadavky příslušných dotčených orgánů. 

 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, 

 

Navržená stavba je navržena tak, aby odpovídala požadavkům vyhlášky 268/2009 Sb. 

platným ČSN a ČSN EN a technologickém předpisů výrobců požívaných stavebních hmot. 

 

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně 

plánovací informace u staveb podle §104 odst. 1 stavebního zákona, 

 

Město Dolní Benešov má schválený územní plán. Stavba je v souladu záměru se schválenou 

územně plánovací dokumentací. 

 



g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 

dotčeném území, 

 

v dotčeném území nejsou související a podmiňující stavby 

 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, 

 

předpoklad zahájení stavby   srpen 2013 

předpoklad ukončení stavby  prosinec 2015 

 

Nejdříve budou provedeny zemní práce a přípojky, dále hrubá stavba a nakonec vnitřní 

dokončovací práce. 

 

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 

prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a 

o počtu bytů v budovách bytových a nebytových. 

 

Orientační hodnota stavby je 4,5 mil. Kč. Rodinný dům má jednu bytovou jednotku, 

zastavěnou ploch 170 m². Plocha zpevněných ploch je 139 m². 

Statistické údaje na ochranu životního prostředí nebyly zadávány 

 

 

zpracovala: 

 

květen 2013 

Silvie Rycková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

  

  

  

 

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 

  

  

 

 

 

RODINNÝ DŮM - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

 
 

AUTOR PRÁCE                   SILVIE RYCKOVÁ  
AUTHOR 

 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MIROSLAV SPÁČIL, CSc. 
SUPERVISOR 

 

BRNO 2013                   
 



1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 

a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 
konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo je v památkové zóně, 
 
Staveniště se nachází v zastavěné části obce, plocha staveniště je rovinná bez výraznějších 
terénních nerovností, na staveništi se nenacházejí pevné stavby a je ze tří stran oploceno. 
Vjezd na staveniště je zajištěn z místní účelové komunikace ulice Budovatelská na pozemku 
parc.č. 165. 
Staveniště se nenachází v ochranném pásmu dráhy. Staveniště se nenachází v památkové 
zóně, staveniště je umístěno na pozemku stavebníka. 
 
b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících, 
 
Jedná se o zděnou dvoupodlažní stavbu s částečným podsklepením se sedlovou střechou. 
Nosný systém tvoří nosné zděné stěny, strop prefa-monolitický (porotherm), střecha – krov, 
veškeré přípojky jsou provedeny nově. V okolí stavby jsou pozemky stavebníka. 
 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 
ploch, 
 
Novostavba rodinného domu bude umístěna na pozemku parc.č. 121 v katastrálním území 
Dolní Benešov. Pozemek je určen územním plánem k zastavění, napojení na dopravní 
infrastrukturu z místní komunikace ulice Budovatelská. Stavba je situována na pozemku 121 
min. 4,00 m od hranice s parc. č. 116/1, min. 8,00 m od hranice s pozemkem 122 a min. 
25,50 m od hranice s parc. č. 120/1. 
  
Provozní a dispozi ční řešení : 
 
Součástí vnitřní dispozice bude v 1.NP zádveří, šatna, hala se schodištěm, kuchyně s 
jídelnou a obývacím pokojem, spíž, WC, technická místnost, garáž. 
V podkroví bude hala se schodištěm, šatna, 2x dětský pokoj, ložnice, pracovna, koupelna, 
WC. 
V suterénu bude hala se schodištěm, technická místnost, sklad, dílna a prádelna, sušárna. 
 
Před domem jsou provedeny zpevněné plochy. Zpevněná plocha pro vjezd ke garáži 
navazuje na sjezd z místní komunikace ulice Budovatelská. Podél příjezdové komunikace je 
veden přístupový chodník až ke vstupním dveřím. Zpevněné plochy jsou provedeny ze 
zámkové dlažby do násypu. K jižní straně domu bude přiléhat terasa z dřevěné konstrukce 
na betonových základových patkách. Okapový chodník kolem domu v šířce 300 mm 
proveden z dlaždic. Ostatní plochy budou využity jako zahrada s travním porostem a nízkou 
vegetací. 
 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Vstup na pozemek bude řešen z ulice Budovatelské přes vstupní branku nebo vjezdovou 
posuvnou elektrickou bránu. 
Vjezd na pozemek se dle ČSN 736100 čl. 6.3 neposuzuje jako křižovatka, není proto nutné 
posuzovat rozhledové poměry místní komunikace. 
 
Zpevněné plochy vedoucí ke vstupu do domu a vjezd do garáže budou řešeny zámkovou 
dlažbou, tl. 80 u ploch určených pro pojezd vozidel a 60 mm u chodníků, do násypu. Na 
komunikaci ulice Budovatelská bude „nový“ sjezd připojen jednou řadou betonové přídlažby 
uložené do betonového lože. Sjezd je vyspárován k pozemku stavebníka. 



 
 
 
e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném územ 
 
Objekt je napojen na místní účelovou komunikaci ulice Budovatelská, parkování vozidel je 
zajištěno v garáži objektu. Stavba se nenachází ani na poddolovaném ani na svažitém území 
 
f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
 
U objektu bude vznikat komunální odpad, který je stavebník povinen likvidovat. Za tímto 
účelem bude na pozemku stavebníka umístěna nádoba na odpad umístěnou u vstupu na 
pozemek. 
Při stavbě vzniknou odpady se kterými bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech . 
185/2001 Sb. v platném znění a ve znění prováděcích vyhlášek. Veškerý vzniklý odpad ze 
stavební činnosti bude likvidován na skládce firmy Marius Pedersen – ECO Chlebičov. 
 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 
 
Stavba se z hlediska vyhlášky 369/2001 Sb. neposuzuje a nenavrhuje. 
 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace, 
 
byla použitá katastrální mapa, prohlídka pozemku a proveden radonový průzkum, jehož 
výsledky jsou zohledněny v návrhu izolací proti vodě v projektové dokumentaci pro povolení 
stavby. 
 
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém 
 
použitý výškový systém BPV, stavba byla osazena do terénu ve vytyčovacím výkrese a bude 
vytýčená oprávněným geodetem, který pořídí protokol o vytýčení stavby. 
 
j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory, 
 
stavba není členěna na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 
 
Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich 
uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity 
obsažené ve zvláštních předpisech. 
 
l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F. 
 
viz samotná příloha v části F 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 

 
Stavba je navržena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je vystavena během výstavby a 
užívání při řádně prováděné údržbě, nemohly způsobit: 

 



a) zřícení stavby nebo její části 
stavba je navržena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je vystavena během výstavby a 
užívání při řádně prováděné údržbě, nemohly způsobit náhlé nebo postupné zřícení, 
popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části nebo přilehlé stavby 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 
větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformace konstrukce nebo vznik trhlin), které může 
narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uživatelnost stavby nebo její části, nebo 
která vede ke snížení trvanlivosti stavby 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v 
důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku 
deformace nosné konstrukce  
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku 
deformace nosné konstrukce  
dále viz. statické posouzení 
  
3. Požární bezpečnost 
 
podrobnosti jsou zřejmé z požárně bezpečnostního řešení stavby – viz. příloha dokumentace 
pro stavební povolení 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 
Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu neohrožovala život, zdraví a zdravé 
životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní 
prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. 
Stavba odolává škodlivému působení prostředí, např. vlivům působení zemní vlhkosti a 
podzemní vody, vlivům atmosférickým a chemickým, záření a otřesům. Denní osvětlení, 
větrání a vytápění vyhovuje. 
Stavba odolává nepříznivému působení vlivu hluku a vibrací. Stavba zajišťuje, aby hluk a 
vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručuje 
noční klid a je vyhovující pro obytné a pracovní prostředí, a to i na sousedních pozemcích a 
stavbách. 
 
5. Bezpečnost při užívání 
 
Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, 
pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo 
v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Při provádění a 
užívání stavby nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 
 
6. Ochrana proti hluku 
 
Stavba odolává nepříznivému působení vlivu hluku a vibrací. Stavba zajišťuje, aby hluk a 
vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručuje 
noční klid a je vyhovující pro obytné a pracovní prostředí, a to i na sousedních pozemcích a 
stavbách.  
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
Budova je novostavbou, její části jsou navrženy tak, aby spotřeba energie na jejich vytápění, 
větrání, byly co nejnižší. 
Tepelně technické vlastnosti budovy jsou v souladu s normovými hodnotami. 
 



a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů 
podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 
 
energetická náročnost budovy je v souladu s normami a navržené konstrukce splňují 
požadované tepelné parametry dle ČSN. 
 
 
 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby 

 
Stavba se z hlediska vyhlášky 369/2001 Sb. neposuzuje a nenavrhuje. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, radon, agresivní spodní vody, 
seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod. 
 
stavba se nachází v prostředí, kde se nacházejí tyto nepříznivé vlivy vnějšího prostředí : 
1./ radon – dle zapracovaného posudku na posouzení radonového indexu pozemku je 
výsledný radonový index pozemku střední a je nutné provést ochranu proti pronikání radonu 
do stavby. Stavba je podsklepená, izolace proti vodě jsou navrženy ve skladbě s radonovou 
izolací a skladba splňuje podmínky ČSN  73 06 01. 
 
10. Ochrana obyvatelstva splnění základních požadavků na situování a stavební řešení 
stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 

 
v objektu se nenacházejí prostory vhodné k využití CO 
 
11. Inženýrské stavbu (objekty) 
 
a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
 
Splašková kanalizace z rodinného domu je svedena do veřejné splaškové kanalizace nově 
zřízenou přípojkou. 
 
b) zásobování vodou 
 
Hlavní vodovodní řád vede v ulici Budovatelská cca 1,4 m od pozemku stavebníka. Z něj se 
napojí navrtávací soupravou nová vodovodní přípojka. 
 
c) zásobování energiemi 
 
- nová přípojka plynu 
- nová přípojka elektro. Přípojku zajišťuje na základě smlouvy o zřízení odběrného místa 
společnost ČEZ Distribuce a.s. 
  
d) řešení dopravy 
 
Po dobu výstavby bude příjezd na pozemek k rodinnému domu zajištěn po místní účelové 
komunikaci ulice Budovatelská, která s pozemkem 121 sousedí.   
V průběhu výstavby budou zřízeny zpevněné plochy před domem, které budou na 
komunikaci ulice Budovatelská napojeny. Zpevněné plochy vedoucí ke vstupu do domu a 
vjezd do garáže budou řešeny zámkovou dlažbou. Vzhledem k příznivým spádovým 
podmínkám na pozemku nebudou zpevněné plochy odvodňovány. 
 
e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 



 
Pozemek 121 je na úrovni stávající místní komunikace ulice Budovatelská. Terén nebude ve 
vztahu k okolním pozemkům navyšován, spádové a odtokové podmínky se 
vzhledem  k sousedním pozemkům nezmění. Po dostavbě rodinného domu bude okolí 
stavby vhodně doplněno výsadbou zapadající do urbanistické struktury dané lokality. Pro 
stavbu není nutné odstraňovat žádnou zeleň. 
Pozemek je oplocen ze tří stran. Na straně provizorního sjezdu bude zřízena dvoukřídlá 
brána pro zajištění příjezdu na pozemek stavebníka oplocení pletivem na oc. sloupcích 
výšky 1,8m. 
Součástí stavby je i provedení nového oplocení. Severní hranice pozemku bude oplocena 
svařenými ocelovými uzavřenými profily s výplní z dřevěných palubek. Profily budou kotveny 
do betonového základu. 
Brána bude jednokřídlá, se světlostí 3.0m, posuvná svařená z ocelových uzavřených profilů 
s výplní z dřevěných palubek. Branka jednokřídlá, světlosti 1.25m, svařená z ocelových 
uzavřených profilů s výplní z dřev. palubek. 
 
f) elektronické komunikace 
 
není předmětem řešení této projektové dokumentace, jedná se o novostavbu rodinného 
domu.  
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 
a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení 
b) popis technologie výroby 
c) údaje o počtu pracovníků 
d) údaje o spotřebě energií 
e) bilance surovin, materiálů a odpadů 
f) vodní hospodářství 
g) řešení technologické dopravy 
h) ochrana životního a pracovního prostředí 
 
není předmětem řešení této projektové dokumentace, jedná se o novostavbu rodinného 
domu.  
 
 
zpracovala: 
 
květen 2013 
Silvie Rycková 
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a) účel objektu 

 

Novostavba rodinného domu bude umístěna na pozemku parc.č. 121 v katastrálním území Dolní 
Benešov. Pozemek je určen územním plánem k zastavění, napojení na dopravní infrastrukturu 
z místní komunikace ulice Budovatelská. Stavba je situována na pozemku 121 min. 4,00 m od hranice 
s parc. č. 116/1, min. 8,00 m od hranice s pozemkem 122 a min. 25,50 m od hranice s parc. č. 120/1. 
Jedná se o zděnou dvoupodlažní stavbu s částečným podsklepením se sedlovou střechou, jedním 
nadzemním podlažím a podkrovím. Nosný systém tvoří nosné zděné stěny, strop prefa-monolitický, 
střecha – krov s taškovou krytinou, veškeré přípojky jsou provedeny nově. V okolí stavby jsou 
pozemky stavebníka. 
 

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav 

okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace, 

 

1.PP obsahuje: schodiště s chodbou, technickou místnost, sklad, dílnu, prádelnu a sušárnu. 
1.NP obsahuje: zádveří, šatnu, halu se schodištěm, kuchyni propojenou s obývacím pokojem a 
jídelnou, spíž, WC, pracovnu a garáž funkčně propojenou s domem. 
Podkroví obsahuje: halu se schodištěm, ložnici, šatnu, pracovnu, 2x dětský pokoj, koupelnu a WC. 
 
Splaškové vody budou odváděny nově zřízenou přípojkou splaškové kanalizace do veřejné kanalizace. 
 
Dešťové vody budou zasakovány do pozemku stavebníka. 
 
K vjezdu na pozemek k rodinnému domu bude po dobu provádění stavby používán nově zřízený sjezd 
z místní komunikace ležící na parc.č. 165/1. 
Vjezd na pozemek se dle ČSN 736100 čl. 6.3 neposuzuje jako křižovatka, není proto nutné posuzovat 
rozhledové poměry místní komunikace. 
 Zpevněné plochy vedoucí ke vstupu do domu a vjezd do garáže budou řešeny zámkovou 
dlažbou, tl. 80 u ploch určených pro pojezd vozidel a 60 mm u chodníků, do násypu. Násypy budou 
provedeny na zhutněný terén. Sjezd bude vyspárován k pozemku stavebníka. 
 
Pozemek 121 je v úrovni stávající komunikace na parc.č. 165/1.  Terén nebude ve vztahu k okolním 
pozemkům navyšován, spádové a odtokové podmínky se vzhledem  k sousedním pozemkům 
nezmění. Po dostavbě rodinného domu bude okolí stavby vhodně doplněno výsadbou zapadající do 
urbanistické struktury dané lokality. Pro stavbu není nutné odstraňovat žádnou zeleň. 
 
Stavba se z hlediska vyhlášky 369/2001 Sb. neposuzuje a nenavrhuje. 
 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění, 

 

Rodinný dům bude jednogenerační s jednou bytovou jednotkou řešen jako stavba určená k trvalému 
bydlení. 
 
zastavěná plocha     170 m2 
obestavěný prostor          cca    638 m3 
celková podlahová plocha domu  370 m2  
 
Čelní stěna domu je situována na jihozápad. Osvětlení obytných místností je zajištěno dodržením 
minimální doporučené plochy zasklení, které činní min. 1/10 plochy místnosti. 



d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 

požadovanou životnost 
 

základy  
Stavba je založena na základových pasech nesoucích obvodové zdivo 1.PP a 1.NP. Základy jsou 
provedeny z prostého betonu C16/20. Základy jsou u nepodsklepené části provedeny do nezámrzné 
hloubky a u podsklepené části jsou základy provedeny dle výpočtu. Provedení základů je zřejmé 
z projektové dokumentace. Podkladní beton je proveden z betonu C 16/20 s vložením kari sítě 
150/150/5. Před betonáží je nutné nechat statika posoudit základovou spáru. Základová spára nesmí 
být rozvodnělá. 
 
opatření proti vnikání radonu  
Izolace proti zemní vlhkosti je navržena s ohledem na výsledky radonového průzkumu pro nízkou 
propustnost. Skladba izolace je ELASTEK 40 SPECIAL MIN a GLASTEK 40 SPECIAL MIN a penetrační 
nátěr dekprinter. 
 
svislé konstrukce 
Obvodové a vnitřní nosné zdivo 1.PP, 1.NP, podkroví a vnitřní nosné zdivo 1.NP je provedeno 
z keramických tvarovek POROTHERM P+D, obvodové zdivo v provedeni tepelně izolační s pevnosti 
P10, vnitřní zdivo s pevnosti  P15. Překlady nad okny systémové Porotherm dle projektové 
dokumentace, nad vraty a dveřmi na trasu z I nosičů. Vnitřní příčky jsou provedeny v 1.PP,  1.NP a 
podkroví z tvarovek Porotherm  v tloušťkách dle projektové dokumentace.  
Obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem Baumit  Pro. Komín je proveden 
jako typový, jednoprůduchový, systém SCHIEDEL UNI 20. Vybírací dvířka jsou v úrovni 1.PP, komín je 
přístupný pro čištění ze střechy. Nad střechou jsou komínová tělesa obezděna lícovou cihlou. 
 
vodorovné konstrukce 
 
pod pozednicemi v podkroví se provedou železobetonové ztužující věnce z betonu C16/20. Výztuž 
věnců 4ØJ12 v podélném směru, třmínky v příčném směru Ø E6 v osových vzdálenostech 250mm. 
Pozednice se do věnců ukotví pomocí závitové tyče ukotvené do věnce pomocí chemické kotvy ( 
např. Hilti ). 
Strop nad 1.PP a 1.NP je prefa-monolitický. Pod stropem nejsou provedeny ztužující věnce, tyto jsou 
součástí monolitické konstrukce stropu.  
Na strop se položí vrstva tepelné izolace z minerální vlny dané tloušťky a provede se vrstva 
anhydridové podlahy dané tloušťky. Na anhydridovu vrstvu se položí povlaková krytina určeného 
typu. 
Strop v podkroví je tvořen SDK podhledem systému KNAUF D112 a K311, s 1 x GKB 12,5    ( 
v koupelně 1 x GKBi 12,5 ) zavěšeném na konstrukci krovu a izolovaným tepelnou izolací z minerální 
vaty dané tloušťky včetně vložení parozábrany s lepenými spoji. 

 
schodiště 
vnitřní schodiště je provedeno jako montované s dřevěným obkladem. Schodišťová deska je tvořena 
PZD deskami a je uložena na zdivu z Porothermových tvarovek. Na schodišťové desce jsou 
nadbetonovány schodišťové stupně.  Při spodním okraji je uložena kari síť 100/100/6. Beton C16/20. 
Typ a umístění je zřejmé z projektové dokumentace. Zábradlí schodiště provést dle ČSN 74 33 05 
výšky min 1000 mm. 
Schodiště z haly podkroví do prostoru pod krovem je řešeno jako typové stahovací dřevěné 
schodiště. 
 
 
zastřešení 



Krov rodinného domu je řešen jako sedlová střechy vynesená na obvodu dřevěnými pozednicemi a 
dále dvěmi dřevěnými středními vaznicemi  a ve vyšší části jednou vrcholovou dřevěnou vaznicí. 
Každá vazba je spřažena kleštinami. Vaznice jsou uloženy na obvodové zdi a vnitřních dřevěných 
sloupcích. Detaily jsou patrny z projektové dokumentace. 
Ostatní prvky krovu jsou navrženy jako tesařská konstrukce z dřev. hranolů profilů dle projektové 
dokumentace. Veškeré prvky krovu je nutno spojit buď svorníkem nebo prostřednictvím svorníků a 
pásové oceli 50/5. Prvky krovu budou ošetřeny 2x nátěrem proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu ( 
např. BOCHEMIT ).  
Na nově vzniklé půdě bude zřízena pochůzí plocha z desek tl. 24 mm po obvodě ohraničená 
zábradlím výšky 900 mm.  
Přesahy krovu budou mít viditelné podbití i krokve s  krytiny bude tvořit dvojitý rošt ze střešních latí 
60/40 ( latě po krokvi mohou být použity  50/30 ) ošetřené 2x nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a 
houbám. U okapu bude na výšku nátěrem 3 x lazurovacím lakem s UV filtrem. Krytina z české šablony 
CEMBRIT. V krovu budou osazena střešní okna VELUX ložnice a pracovny  a výlezové okno VELUX  u 
komínu. Oplechování střechy  elox AL červené barvy. Žlaby a svody TiZn RHEIZINK. 
Dřevěné prvky musí být od komínového tělesa vzdáleny min. 50 mm  
 
úpravy povrchů vnitřních 
Vnitřní omítky vápenné štukové ze suchých směsí. Obklady v koupelně z keram. obkladu do výšky dle 
projektu.  Strop a šikminy v podkroví budou provedeny z SDK systému KNAUF D112 a K 311s 1x GKB 
12,5 (v koupelně 1x GKBi 12,5) zavěšenými na konstrukci krovu s vložením parozábrany DEKFOL 
s lepenými spoji a tepelnou izolací AIRROCK  v tl. 220 mm dělenou na dvě částí – část mezi krokve tl. 
160 mm a část pod krokve tl. 60mm.   
Omítky a sádrokartonové plochy budou opatřeny malbou akrylátovými barvami v odstínu dle 
požadavků stavebníka.  
 
úpravy povrchů vnějších 
zateplené části domu se opatří kontaktním zateplovacím systém Baumit Pro s tenkovrstvou bílou 
pastovitou škrábanou omítkou. Do výšky 0,5m nad terén je povrchová úprava fasády tvořena 
lícovými cihlami Porotherm.  
 
podlahy a podlahové konstrukce 
typy podlah jsou uvedeny v legendách místností a celé skladby v seznamu skladem konstrukcí.  
 
výplně otvorů 
okna, dveře – veškerá okna budou provedena jako dřevěná firmy Tesko kolovrat, profil IV 78 materiál 
eurookna dub, hloubka zasklívací drážky 23mm, dvoustupňové těsnění, rámová okapnice donau 
termo s přerušeným tepelným mostem, celoobvodové kování MACO s mikroventilací a 
bezpečnostními prvky proti vloupání v základním provedení dva body s IS čepy, izolační trojsklo Ug= 
0.7Wm2K s distančním rámečkem SWISSPACER, hlukový útlum standartně 33DB dle potřeby až 42DB, 
čtyřvrstvý systém povrchové úpravy. Barva oken a balk. dveří dub, způsob otevírání dle tabul. truhl. 
výrobků. Vnitřní dveře sapeli, dezén dle výběru stavebníka, kování a otevírání je patrné z půdorysů a 
tabulka truhl. výrobků.  
 
izolace proti vodě 
izolace proti zemní vlhkosti je ELASTEK 40 SPECIAL MIN a GLASTEK 40 SPECIAL MIN a penetrační 
nátěr dekprinter. 
V koupelně je nutno provést izolaci proti vodě např. CEMIX,a to na celé  ploše podlahy, na zdech pak 
soklík do výše 100 mm nad podlahu a celé plochy za vanou do výše 2,0m. Veškeré kouty je nutno 
vyztužit systémovou bandáží. 
tepelné izolace  



tepelné izolace střechy jsou provedeny z minerální vaty AIRROCK  tl. 220mm dělené na 160 mm mezi 
krokve a 60 mm pod krokvemi. Izolace podlah 1.NP je provedena z minerální vlny STEPROCK ND tl. 
dle projektu. Věnce nad 1.PP jsou na vnější straně izolované izolací  z EPS tl. 80 mm. 
 
parozábrana 
do podhledů podkroví a šikmin podkroví je nutné vložit mezi sádrokarton a konstrukci sádrokartonu 
parozábranu DEKFOL NAL 170 SPECIAL. Spoje lepit páskou včetně návazností na stavební konstrukce. 
 
zvukové izolace  
strop nad 1.PP a 1.NP je odhlučněn vložením izolace  z minerálních desek STEPROCK. 
Zvuková neprůzvučnost střešní konstrukce je zajištěna skladbou střešního pláště viz. skladby 
jednotlivých konstrukcí.  
 
klempířské konstrukce 
okapy a svody a venkovní parapety budou provedeny z TiZn firmy RHEIZINK. Kl. prvky střechy 
provedeny z elox Al v barvě krytiny. 
 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 

tepelně technické vlastnosti jsou v souladu s ČSN 73 0540-2:2002/Z1:2005, která stanovuje minimální 
požadavky na teplené ztráty, bilanci a kondenzaci vodních par, nutnou infiltraci vzduchu apod. Průkaz 
energetické náročnosti budovy tvoří samostatnou část projektové dokumentace. 
 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického 

průzkumu, 

 

Stavba je založena na základových pasech nesoucích obvodové zdivo 1.PP a 1.NP. Základy jsou 
provedeny z prostého betonu C16/20. Základy jsou u nepodsklepené části provedeny do nezámrzné 
hloubky a u podsklepené části jsou základy provedeny dle výpočtu. Provedení základů je zřejmé 
z projektové dokumentace. Podkladní beton je proveden z betonu C 16/20 s vložením kari sítě 
150/150/5. Před betonáží je nutné nechat statika posoudit základovou spáru. Základová spára nesmí 
být rozvodnělá. 
Izolace proti zemní vlhkosti je navržena s ohledem na výsledky radonového průzkumu pro nízkou 
propustnost. Skladba izolace je ELASTEK 40 SPECIAL MIN a GLASTEK 40 SPECIAL MIN a penetrační 
nátěr dekprinter. 
 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 

 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani 
uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních 
předpisech. 
 
h) dopravní řešení 

 

Příjezd na pozemek k rodinnému domu bude řešen z místní komunikace ulice Budovatelská, která 
s pozemkem 121 sousedí. V průběhu výstavby budou provedeny zpevněné plochy před domem, 
které budou napojena na místní komunikaci ulice Budovatelská pásem betonové přídlažby. 
Zpevněné plochy budou mít povrchovou vrstvu ze zámkové dlažby kladené do násypu z kameniva fr. 
32-63  tl. 200mm hutněném po vrstvách max. 200 mm. Sjezd bude vyspádován k pozemku 
stavebníka. Vzhledem k příznivým spádovým podmínkám na pozemku nebudou zpevněné plochy 
odvodňovány. Vjezd na pozemek se dle ČSN 736100 čl. 6.3 neposuzuje jako křižovatka, není proto 
nutné posuzovat rozhledové poměry místní komunikace. 



Zpevněné plochy  (chodník ) vedoucí ke vstupu do domu budou řešeny zámkovou dlažbou tl. 60 mm 
do násypu a vjezd do garáže tl 80 mm.   
Násypy pro zpevněné plochy před domem budou provedeny na zhutněný terén.  Skladba násypů pro 
zpevněné plochy před domem: 
- hutněná pláň 
- štěrkodrť  zrn. 16-24  200 mm 
- kadečská prosívka 40 mm 
- zámková dlažba 
 
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

 

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu neohrožovala život, zdraví a zdravé životní 
podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad 
limity obsažené ve zvláštních předpisech. 
Stavba odolává škodlivému působení prostředí, např. vlivům působení zemní vlhkosti a podzemní 
vody, vlivům atmosférickým a chemickým, záření a otřesům. 
Denní osvětlení, větrání a vytápění vyhovuje. 
Stavba odolává nepříznivému působení vlivu hluku a vibrací. Stavba zajišťuje, aby hluk a vibrace 
působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručuje noční klid a je 
vyhovující pro obytné a pracovní prostředí, a to i na sousedních pozemcích a stavbách. 
Terén nebude ve vztahu k okolním pozemkům navyšován, spádové a odtokové podmínky se 
vzhledem k sousedním pozemkům nezmění. Po dostavbě rodinného domu bude okolí stavby vhodně 
doplněno výsadbou zapadající do urbanistické struktury dané lokality. Pro stavbu není nutné 
odstraňovat žádnou zeleň. 
 
Izolace proti zemní vlhkosti je navržena s ohledem na výsledky radonového průzkumu pro nízkou 
propustnost. Skladba izolace je ELASTEK 40 SPECIAL MIN a GLASTEK 40 SPECIAL MIN a penetrační 
nátěr dekprinter. 
 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Navržená stavba je navržena tak, aby odpovídala požadavkům vyhlášky 268/2009 Sb.,    vyhl. 
501/2006 Sb.( odstupové vzdálenosti jsou dodrženy, přesahy požárně nebezpečné plochy leží na 
pozemku stavebníka),  vyhl. 369/2001 Sb. (RD se neposuzuje), zákon 258/2000 Sb. a vyhl. č. 148/2006 
v pl. znění a platným ČSN a ČSN EN a technologickém předpisů výrobců požívaných stavebních hmot. 
 
 

 

zpracovala : 
 
květen 2013 
Silvie Rycková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

  

  

  

 

FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 

  

  

 

 

 

RODINNÝ DŮM – TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

 
 

AUTOR PRÁCE                   SILVIE RYCKOVÁ  
AUTHOR 

 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. MIROSLAV SPÁČIL, CSc. 
SUPERVISOR 

 

BRNO 2013              

 



A podlaha nad terénem 
          

MATERIÁL-NÁZEV 
d λ R Rsi Rse U 

  m W/mK Km²/W Km²/W Km²/W W/m²K 

1) keramická dlažba - RAKO 0,012 1,01 0,012 

0,17 0 0,399 

2) lepidlo FLEX - CEMIX 0,008  -  - 

3) 2x nátěr koupelnové hydroizolace - CEMIX 0,002  -  - 

4) podlahová penetrace - CEMIX  -  -  - 

5) samonivel. anhydrid. potěr 20 jemný - 110J - CEMIX 0,05 1,25 0,04 

6) PE folie GUNEX  -  -  - 

7) minerální vlna STEPROCK ND - ROCKWOOL 0,08 0,037 2,162 

8) asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MIN - DEK TRADE 0,004 0,21 0,019 

9) asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MIN - DEK TRADE 0,004 0,21 0,019 

10) penetrační nátěr DEKPRINTER - DEKTRADE  -  -  - 

11) podkladní beton vyztužený karisítí 0,1 1,22 0,082 

       
ƩR= 2,334 Rt= 2,504 

 

            U = 0,399 < UN = 0,85 (0,60) W/m²K 

            

            B podlaha nad temperovaným prostorem 
         

MATERIÁL-NÁZEV 
d λ R Rsi Rse U 

  m W/mK Km²/W Km²/W Km²/W W/m²K 

1) textilní/PVC povlak - BRENO 0,005 0,16 0,031 

0,17 0,17 0,43 

2) samonivel. anhydrid. potěr 20 jemný - 110J - CEMIX 0,035 1,25 0,028 

3) PE folie GUNEX  -  -  - 

4) minerální vlna STEPROCK ND - ROCKWOOL 0,06 0,037 1,622 

5) PTH strop 0,25  - 0,29 

6) PTH UNIVERSAL pohledová omítka 0,01 0,8 0,013 

       
ƩR= 1,983 Rt= 2,323 

 

            U = 0,43 < UN = 0,75 (0,50) W/m²K 

            

            C podlaha nad temperovaným prostorem 
         

MATERIÁL-NÁZEV 
d λ R Rsi Rse U 

  m W/mK Km²/W Km²/W Km²/W W/m²K 

1) keramická dlažba - RAKO 0,012 1,01 0,012 

0,17 0,17 0,566 

2) lepidlo FLEX - CEMIX 0,008  -  - 

3) 2x nátěr koupelnové hydroizolace - CEMIX 0,002  -  - 

4) podlahová penetrace - CEMIX  -  -  - 

5) samonivel. anhydrid. potěr 20 jemný - 110J - CEMIX 0,04 1,25 0,032 

6) PE folie GUNEX  -  -  - 

7) minerální vlna STEPROCK ND - ROCKWOOL 0,04 0,037 1,081 



8) PTH strop 0,25  - 0,29 

9) PTH UNIVERSAL pohledová omítka 0,01 0,8 0,013 

       
ƩR= 1,427 Rt= 1,767 

 

            U = 0,566 < UN = 0,75 (0,50) W/m²K 

            D podlaha nad terénem - garáž 
          

MATERIÁL-NÁZEV 
d λ R Rsi Rse U 

  m W/mK Km²/W Km²/W Km²/W W/m²K 

1) keramická dlažba - RAKO 0,012 1,01 0,012 

0,17 0,17 0,738 

2) lepidlo FLEX - CEMIX 0,008  -  - 

3) 2x nátěr koupelnové hydroizolace - CEMIX 0,002  -  - 

4) podlahová penetrace - CEMIX  -  -  - 

5) samonivel. anhydrid. potěr 20 jemný - 110J - CEMIX 0,04 1,25 0,032 

6) PE folie GUNEX  -  -  - 

7) minerální vlna STEPROCK ND - ROCKWOOL 0,03 0,037 0,811 

8) 
asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MIN - DEK 
TRADE 

        0,004 0,21 0,019 

9) 
asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MIN - DEK 
TRADE 

        0,004 0,21 0,019 

10) penetrační nátěr DEKPRINTER - DEKTRADE  -  -  - 

11) podkladní beton vyztužený karisítí 0,15 1,22 0,123 

       
ƩR= 1,016 Rt= 1,356 

 

            U = 0,738 < UN = 0,85 (0,60) W/m²K 

            

            E obvodová stěna na styku se zeminou 
         

MATERIÁL-NÁZEV 
d λ R Rsi Rse U 

  m W/mK Km²/W Km²/W Km²/W W/m²K 

1) PTH UNIVERSAL pohledová omítka 0,01 0,8 0,013 

0,13 0 0,289 

2) zdivo PTH 44 P+D 0,44 0,14 3,143 

3) penetrační nátěr DEKPRINTER - DEKTRADE  -  -  - 

4) 
asfaltový pás ELASTEK 40 SPECIAL MIN - DEK 
TRADE 

        0,004 0,21 0,019 

5) 
asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MIN - DEK 
TRADE 

        0,004 0,21 0,019 

6) přizdívka z CPP 0,1 0,73 0,137 

       
ƩR= 3,33 Rt= 3,46 

 

            U = 0,289 < UN = 0,85 (0,6) W/m²K 

            

                        

            



F obvodová stěna 
           

MATERIÁL-NÁZEV 
d λ R Rsi Rse U 

  m W/mK Km²/W Km²/W Km²/W W/m²K 

1) PTH UNIVERSAL pohledová omítka 0,01 0,8 0,013 

0,13 0,04 0,197 

2) zdivo PTH 30 P+D 0,3 0,25 1,2 

3) lepící hmota BAUMIT PRO CONTACT 0,01 0,8 0,013 

4) minerální fasádní desky - BAUMIT 0,14 0,038 3,684 

5) BAUMIT UNIPRIMER 0,003  -  - 

6) výztuž - BAUMIT STARTEX  -  -  - 

7) povrchová úprava - BAUMIT NANOPORTOP 0,002 0,7 0,003 

       
ƩR= 4,912 Rt= 5,082 

 

            U = 0,197 < UN = 0,3 (0,25) W/m²K 

            

            G vnitřní nosná stěna 
           

MATERIÁL-NÁZEV 
d λ R Rsi Rse U 

  m W/mK Km²/W Km²/W Km²/W W/m²K 

1) PTH UNIVERSAL pohledová omítka 0,001 0,8 0,001 

0,13 0,13 1,098 2) zdivo PTH 24 P+D 0,24 0,37 0,649 

3) PTH UNIVERSAL pohledová omítka 0,001 0,8 0,001 

       
ƩR= 0,651 Rt= 0,911 

 

            U = 1,098 < UN = 2,7 (1,8) W/m²K 

            

            H vnitřní nenosná stěna 
          

MATERIÁL-NÁZEV 
d λ R Rsi Rse U 

  m W/mK Km²/W Km²/W Km²/W W/m²K 

1) PTH UNIVERSAL pohledová omítka 0,001 0,8 0,001 

0,13 0,13 1,311 2) zdivo PTH 14 P+D 0,14 0,28 0,5 

3) PTH UNIVERSAL pohledová omítka 0,001 0,8 0,001 

       
ƩR= 0,503 Rt= 0,763 

 

            U = 1,311 < UN = 2,7 (1,8) W/m²K 

            

            I vnitřní nosná stěna u garáže 
          

MATERIÁL-NÁZEV 
d λ R Rsi Rse U 

  m W/mK Km²/W Km²/W Km²/W W/m²K 

1) PTH UNIVERSAL pohledová omítka 0,001 0,8 0,001 

0,13 0,13 0,329 
2) zdivo PTH 24 P+D 0,24 0,37 0,649 

3) lepící hmota BAUMIT PRO CONTACT 0,01 0,8 0,013 

4) minerální fasádní desky - BAUMIT 0,08 0,038 2,105 



5) BAUMIT UNIPRIMER 0,003  -  - 

6) výztuž - BAUMIT STARTEX  -  -  - 

7) PTH UNIVERSAL pohledová omítka 0,01 0,8 0,013 

       
ƩR= 2,78 Rt= 3,04 

 

            U = 0,329 < UN = 0,75 (0,5) W/m²K 

            

            J krov 
            

MATERIÁL-NÁZEV 
d λ R Rsi Rse U 

  m W/mK Km²/W Km²/W Km²/W W/m²K 

1) sádrokartonové desky - KNAUF 0,013 0,22 0,057 

0,1 0,04 
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2) parozábrana DEKFOL NAL 170 SPECIAL - DEK TRADE  -  -  - 

3) latě 0,06 0,18 0,333 

3) minerální vlna AIRROCK HD - ROCKWOOL 0,06 0,035 1,714 

4) krokve 0,16 0,18 0,889 

4) minerální vlna AIRROCK ND - ROCKWOOL 0,16 0,035 4,571 

5) difůzní fólie DEKTEN MULTI-PRO - DEK TRADE  -  -  - 

6) latě / vzduchová mezera  -  -  - 

7) kontralatě  -  -  - 

8) krytina ČESKÁ ŠABLOMA - CEMBRIT  -  -  - 

            

            K stěna vikýře 
           

MATERIÁL-NÁZEV 
d λ R Rsi Rse U 

  m W/mK Km²/W Km²/W Km²/W W/m²K 

1) PTH UNIVERSAL pohledová omítka 0,01 0,8 0,013 

0,13 0,04 0,139 

2) minerální vlna AIRROCK HD - ROCKWOOL 0,08 0,035 2,286 

3) OSB deska 0,02  -  - 

4) minerální vlna AIRROCK HD - ROCKWOOL 0,1 0,035 2,857 

5) OSB deska 0,02  -  - 

6) Thermo Kleber Wood Den Braven 0,01 0,038 0,263 

7) minerální fasádní desky - BAUMIT 0,06 0,038 1,579 

8) BAUMIT UNIPRIMER 0,003  -  - 

9) výztuž - BAUMIT STARTEX  -  -  - 

10) povrchová úprava - BAUMIT NANOPORTOP 0,002 0,7 0,003 

       
ƩR= 7 Rt= 7,17 

 

            U = 0,139 < UN = 0,3 (0,25) W/m²K 

 

 

 

 



U (Rsi=0,25) Θai (°C) Θe (°C) ΘMIN (°C) fRsi   fRsiN   

UE 0,27 11 5 10,595 0,93 > 0,749 VYHOVUJE 

UF 0,186 21 -15 19,326 0,95 > 0,749 VYHOVUJE 

UF 0,186 11 -15 9,791 0,95 > 0,749 VYHOVUJE 

UG 0,775 21 18 20,41875 0,81 > 0,749 VYHOVUJE 

UH 0,875 21 18 20,34375 0,78 > 0,749 VYHOVUJE 

UI 0,292 21 11 20,27 0,93 > 0,749 VYHOVUJE 

UJ 0,188 21 -15 19,308 0,95 > 0,749 VYHOVUJE 

UK 0,139 21 -15 19,749 0,97 > 0,749 VYHOVUJE 

ΘMIN = Θai-UxRsix(Θai-Θe) 

fRsi= 
ΘMIN-Θe 

        Θai-Θe 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

KONSTRUKCE 
Ui UNi Ai bi UixAixbi UixAixbi 

 W/m²K W/m²K m²  - W/K W/K 

 A (podlaha suterén) 0,399 0,85 90 0,28 10,0548 21,42 
 D (podlaha garáž) 0,738 0,85 54 0,52 20,72304 23,868 
 E (zeď suterén) 0,289 0,85 111,4 0,28 9,014488 26,5132 
 F (zeď 1 a 2NP) 0,197 0,3 156,8 1 30,885857 47,0343 
 F2 (zeď garáž) 0,197 0,3 48,2 0,2 1,89908 2,892 
 J (krov) 0,193 0,24 189,2 1 36,511161 45,40248 
 K (vikýř) 0,139 0,3 11,61 1 1,614346 3,4842 
 OKNA, DVEŘE (vytáp. prostor) 0,97 1,5 37,17 1,15 41,4664815 64,123425 
 OKNA, DVEŘE (temper. Prostor) 0,97 1,5 10 0,82 7,954 12,3 
 VRATA (temper prostor) 1,25 1,7 13,2 0,82 13,53 18,4008 
 

   
Ʃ 721,5 Ʃ 173,653254 265,438405 

 Ht,n=ƩUixAixbi+AxΔUtbm= 173,653254+721,5*0,1= 245,8 W/K 
    Uem=Ht,n/A=245,8/721,5= 0,3407 W/m²K 

       Uem,N,20=Ht,N/A= 0,4679 W/m²K 
       

           Uem = 0,3407 W/m²K < Uem,N,20 = 0,4679 W/m²K => VYHOVUJE 

           Uem,N,rc= 0,75xUem,N,20= 0,3509 W/m²K 
       

           Uem = 0,3407 W/m²K < Uem,N,rc = 0,3407 W/m²K => VYHOVUJE 

           ZATŘÍDĚNÍ DO KLASIFIKAČNÍCH TŘÍD ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV 

A-B 0,3xUem,N,rg 0,1731 

B-C 0,6xUem,N,rg 0,3462 

(C1-C2) (0,75xUem,N,rg) 0,43275 

C-D Uem,N,rg 0,577 

D-E 0,5x(2,0xUem,N,rg+0,6) 0,877 

E-F Uem,N,rg+0,6 1,177 

F-G 1,5x(Uem,N,rg+0,6) 1,7655 

           Uem 
0,590413587  =CI 

        Uem,N,rg 
         



ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 

OBÁLKY BUDOVY 

Typ budovy, místní označení: Rodinný dům Hodnocení obálky 

Adresa budovy: Budovatelská, Dolní Benešov-Zábřeh budovy 

Celková podlahová plocha Ac = 301,5 m2 skutečný požadovaný 

CI     Velmi úsporná   

  

C 

 

          Mimořádně nehospodárná   

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy Uem ve W/(m2.K) 
Klasifikační ukazatel CI 
Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy 
 

0,34 
0,59 
B 

 

 

 
Hodnoty Uem na hranicích klasifikačních tříd KT pro A/V =     0,546     m2/m3 

Hranice KT A-B B-C C1-C2 C-D D-E E-F F-G 

Uem 0,173 0,346 0,433 0,577 0,877 1,177 1,766 
 
Platnost štítku do Datum: 

Štítek vypracoval Jméno a příjmení: Silvie Rycková 

 Osvědčení číslo:  

 Datum vypracování: 24.5.2013 
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1. Všeobecné údaje 
 

1.1. Obecné údaje o stavbě 
 Projekt řeší novostavbu rodinného domu. V objektu budou 4 stálí členové rodiny. 

Objekt se nachází na parcele č. 121 v obci Dolní Benešov-Zábřeh, v ulici Budovatelské, 

v katastrálním území Dolní Benešov. Okolní zástavba je tvořena rodinnými domy. Objekt je 

samostatně stojící. Je připojen na inženýrské sítě, které vedou v přilehlé komunikaci. Z této 

komunikace je možný sjezd na pozemek. Půdorysné rozměry objektu jsou 17,15x9,9 m. 

Výška objektu je 8,5 m. Z požárního hlediska bude objekt z nehořlavého konstrukčního 

systému. Všechna okna a dveře dřevěná a garážová vrata plastová. 

 Dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákonnými předpisy viz. seznam 

použitých podkladů pro zpracování. 

 

1.2. Popis dispozičního řešení 
 Hlavní vstup do objektu je zastřešený. Ze zádveří vedou dveře do garáže s vedlejším 

vstupem, do šatny a do chodby, která spojuje zádveří s pracovnou, schodištěm no suterénu a 

do obytného podkroví, WC a vstup do obývacího pokoje a kuchyně s jídelnou. Z kuchyně se 

můžeme dostat do spíže. Po sestoupení do suterénu vejdeme do chodby a z ní do sušárny a 

prádelny, dílny, skladu a do technické místnosti. V podkroví je z chodby přístup do dětských 

pokojů, WC, koupelny, pracovny, ložnice a šatny. V objektu bude navržena nechráněná 

úniková cesta. Vstup do objektu v 1NP slouží zároveň jako možnost úniku z budovy. 

 

1.3. Popis konstrukčního řešení 
 Obvodové zdivo objektu je tvořeno cihlami POROTHERM 30 P+D. Vnitřní nosné zdivo je 

tvořeno cihlami POROTHERM 24 P+D. Vnitřní dělící příčky jsou ze systému POROTHERM 14,5 

P+D. Vodorovné konstrukce nad 1PP a 1NP je tvořena keramickými stropy POROTHERM 

MIAKO. Přibližně ve střední části domu je železobetonové schodiště. 

Požární výška domu je 3 m, světlá výška je v 1PP 2,35 m, 1NP 2,65 m a ve 2NP 2,4 m. Okna 

jsou zasklena izolačním dvojsklem bez stanovené požární odolnosti E. Objekt je zastřešen 

sedlovou střechou, se spádem střešní roviny 40° a pultovým vikýřem, ukotveno do 

železobetonových věnců. Je navržen hambalkový krov z krokví, vaznic a hambálku, chráněný 

pojistnou izolací. Krytina je česká šablona CEMBRIT. 

 

1PP – Obvodová stěna – cihly POROTHERM 44 P+D 

 – Vnitřní nosné zdivo – cihly POROTHERM 24 P+D 

 – Vnitřní příčkové zdivo – cihly POROTHERM 14,5 P+D 

 – Strop – keramobetonový strop POROTHERM MIAKO tl. 250 mm  

 

1NP – Obvodová stěna – cihly POROTHERM 30 P+D 

 – Vnitřní nosné zdivo – cihly POROTHERM 24 P+D 

 – Vnitřní příčkové zdivo – cihly POROTHERM 14,5 P+D 

 – Strop – keramobetonový strop POROTHERM MIAKO tl. 250 mm 

 

2NP  – Obvodová stěna – cihly POROTHERM 30 P+D 

 – Strop – zavěšený sádrokartonový podhled KNAUF + TI ROCKWOOL tl. 190 mm 

 



2. Požárně technické posouzení 
 
2.1. Podklady použité pro zpracování 
· výkresy stavební části PD 
· technické listy výrobce 
· zákon 133/1998 Sb. o požární ochraně 
· Vyhl. MVČR 23/2008Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
· Vyhl. MVČR 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru 
· Vyhl. MMRČR č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
· Vyhl. MMRČR č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
· ČSN 73 0810:04/2009 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
· ČSN 73 0802:05/2009 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
· ČSN 73 0873:06/2003 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
· ČSN 73 0833:10/2010 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
 

2.2. Požárně technické charakteristiky 
 Navržený objekt je posuzován v souladu s vyhláškou 23/2008Sb., dle ČSN 730802 a 
dalších souvisejících norem. 
Konstrukční systém: nehořlavý (dle odst. 7.2.8 a 7.2.12 ČSN 730802/2009) 
Požární výška objektu: h = 3 m 
 

2.3. Rozdělení objektu na požární úseky 
 Ve smyslu ČSN 730802 tvoří posuzovaný objekt 1 požární úsek P1.01/N2-II. 
Celková plocha místností je 361,94 m2. 
 

2.4. Stanovení požárního rizika, stupně požární bezpečnosti a posouzení 
velikosti požárního úseku 
 Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku určen z tab. 8 ČSN 730802. Velikost 
požárního úseku z tab. 9 ČSN 730802. 
-nehořlavý konstrukční systém, pv=34,626 kg/m2, výška budovy do 22,5 m => II. SPB 
- lskut= 17,15 m < lmax= 63,7 m => VYHOVUJE 
- šskut= 9,9 m < šmax= 40,64 m => VYHOVUJE 
 

2.5. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 
 V souladu s odst. 1 §5 vyhl. č.23/2008 Sb. jsou požadavky na požární odolnost 
stavebních konstrukcí stanoveny dle tab. 12, ČSN 730802. 
 
1PP 

KONSTRUKCE SPB 
ODOLNOST 

POSOUZENÍ 
POŽADOVANÁ SKUTEČNÁ 

OBVODOVÁ STĚNA II. R 45 DP1  REI 180 DP1 VYHOVUJE 

VNITŘ. NOS. STĚNA II. R 45 DP1 REI 180 DP1  VYHOVUJE 

STROP II. RE 45 DP1  REI 120 DP1 VYHOVUJE 

 



1NP 

KONSTRUKCE SPB 
ODOLNOST 

POSOUZENÍ 
POŽADOVANÁ SKUTEČNÁ 

OBVODOVÁ STĚNA II. REW 30 REI 180DP1  VYHOVUJE 

VNITŘ. NOS. STĚNA II. R 30 REI 180 DP1  VYHOVUJE 

STROP II. RE 30  REO 120 DP1 VYHOVUJE 

 
2NP 

KONSTRUKCE SPB 
ODOLNOST 

POSOUZENÍ 
POŽADOVANÁ SKUTEČNÁ 

OBVODOVÁ STĚNA II. REW 15  REI 180 DP1 VYHOVUJE 

VNITŘ. NOS. STĚNA II. R 15  REI 180 DP1 VYHOVUJE 

STROP II. REI 15  REI 30 VYHOVUJE 

 
pozn.: Požární pásy nejsou dle ČSN 73 0833 u objektu do 12 m požární výšky h požadovány. 
Ke kolaudaci budou předloženy platné atesty a certifikáty ve smyslu příslušných paragrafů 
zákona 22/1997, vyhl. 246/2001 Sb. a dalších platných predpisů. 
 

2.6. Únikové cesty 
 Evakuace objektu bude řešena nechráněnou únikovou cestou. V obytných buňkách 
objektu pro bydlení OB1 se považuje dle ČSN 73 0833 za postačující nechráněná úniková 
cesta šířky 0,9 m se šířkou dveří min. 0,8 m. Požadavek je splněn ve všech místech požárního 
úseku. Délka nechráněné únikové cesty se neposuzuje. 
 

2.7. Odstupové vzdálenosti 
 Odstupové vzdálenosti jsou určeny dle přílohy F ČSN 730802. 
Výpočtem byly zjištěny následující odstupové vzdálenosti: 
SEVERNÍ FASÁDA – 4,505m 
JIŽNÍ FASÁDA – 3,814m 
VÝCHODNÍ FASÁDA – 1,960m 
ZÁPADNÍ FASÁDA – 1,900m 
Požárně nebezpečný prostor neohrožuje okolní objekty. Požárně nebezpečný prostor 
okolních objektů neohrožuje posuzovaný objekt. Zakreslení odstupu viz. situace. 
 

2.8. Technická zařízení 
Větrání: Odvětrání požárních úseků je přirozené okny. 
Vytápění: Objekt bude vytápěn plynovým kotlem do výkonu 50 kW, umístěným v místnosti 
005. 
Spalinová cesta: Spalinové cesty musí odpovídat požadavkům ČSN 73 4301 Komíny a 
kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. 
Dle odst. 8.1 ČSN 734301 musí instalovaná spalinová cesta dosáhnout požární odolnosti EI. 
Kontrola a čištění spalinových cest, výběr kondenzátu a provozní revize dle přílohy E 
ČSN 73 4201 pro celoroční provoz spotřebiče na plynná paliva musí probíhat jednou ročně. 
Tepelná soustava: Tepelná soustava a tepelné zařízení musí být umístěno v bezpečné 
vzdálenosti od výrobku třídy reakce na oheň B – F dle ČSN 06 1008 Požární bezpečnost 
tepelných zařízení. Pro instalaci tepelných spotřebičů platí ČSN 06 1008. 



Prostupy instalací: Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodu, kanalizací, plynovodu), 
technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být 
navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. 
Elektrická zařízení: Rodinný dům musí být vybaven zařízením autonomní detekce a 
signalizace. Zařízení budou umístěna v části vedoucí k východu z RD a ve 2NP. 
Bleskosvod: Objekt bude opatřen bleskosvodem podle ČSN EN 62305 – 1 – 4. 
 

2.9. Zařízení pro protipožární zásah 
 
2.9.1. Požární voda 
Vnitřní odběrní místa: Objekt spadá do skupiny OB1 s kapacitou do 20-ti osob, proto nebylo 
třeba navrhovat vnitřní hadicový systém. 
Vnější odběrní místa: Podzemní hydranty musí být osazeny na místním vodovodním řadu DN 
100 mm a vzdálenost od objektu nesmí přesahovat 150 m a mezi sebou nesmí přesahovat 
400 m. Vzdálenost hydrantu od objektu je cca 15 m. 
Odběr vody z hydrantu při doporučené rychlosti v = 0,8 m/s, musí být minimálně Q = 6 l/s. 
Odběr při doporučené rychlosti v = 1,5 m/s, musí být minimálně Q = 12 l/s. 
Statický přetlak u hydrantu musí být min. 0,2MPa. 
pozn. pokud není možné zásobování požární vodou z vnějších požárních hydrantů, musí být 
navržena jiná varianta dle ČSN 73 0873 a ČSN 73 2411:04/2004 – Zdroje požární vody. 
Přenosné hasicí prístroje (PHP): Počet a druh přenosných hasicích přístrojů se navrhuje v 
souladu s přílohou 4 vyhl.23/2008Sb. 
 
2.9.2. Příjezdové a přístupové komunikace 
Dle odst. 12.2 ČSN 73 0802 musí k objektu vést přístupová komunikace alespoň do 
vzdálenosti 20 m od vchodu do objektu. K objektu vede přístupová komunikace šířky 2,5m, 
která navazuje na místní komunikaci. 
 
2.10. Požárně bezpečnostní zařízení 
Dle vyhlášky 23/2008 Sb., musí rodinný dum být vybaven zařízením autonomní 
detekce a signalizace. Zařízení budou umístěna v části vedoucí k východu z RD a ve 2NP. 

 
3. Závěr 
 
· PBŘS řeší novostavbu rodinné domu. 
· Objekt tvoří 1 požární úsek. 
· P1.01/N2 zatříděný do II.SPB. 
· Úniková cesta vyhovuje normovým požadavkům ČSN 730802. 
· Požárně nebezpečný prostor neohrožuje okolní objekty. Požárně nebezpečný prostor 
okolních objektů neohrožuje posuzovaný objekt. Zakreslení odstupu viz. situace. 
· V souladu s přílohou č.4 vyhl.23/2008Sb. budou v objektu umístěny PHP 
· Kontrola a čištění spalinových cest, výběr kondenzátu a provozní revize dle přílohy E 
ČSN 734201 pro celoroční provoz spotřebiče na plynná paliva musí probíhat jednou 
ročně. 
 
 



Posuzovaný rodinný dům vyhovuje při dodržení výše uvedených skutečností všem 
požadavkům požární bezpečnosti staveb. 
 
Seznam příloh: 
- Výpočet hodnot (pv, lmax, šmax, d) 
- Výpočet počtu a typu hasících přístrojů 
- Situace s vyznačením odstupových vzdáleností 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně, 24.5.2013                                                                                                        Silvie Rycková 



PŘÍLOHY:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


