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Abstrakt 

P�edm�tem bakalá�ské práce je rodinný d�m s kade�nictvím v Lukavici. Objekt je 

navržen ze zdiva Porotherm, je �áste�n� podsklepený, má dv� nadzemní podlaží. 

Zast�ešen je jednopláš�ovou plochou st�echou s nadkrokevním systémem zateplení a 

vegeta�ní plochou st�echou. Obvodové nosné zdivo je dodate�n� zatepleno a �ást fasády 

je prov�trávaná s d�ev�ným obkladem. Sou�ástí 1. NP je garáž pro jeden osobní 

automobil. Rodinný d�m je navržen pro 4 osoby. Sou�ástí objektu je terasa s d�ev�nou 

pergolou.

Klí�ová slova 

Rodinný d�m, plochá st�echa, vegeta�ní st�echa, terasa, pergola, kade�nictví, garáž, 

dvojpodlažní, zdivo Porotherm, keramické zdivo

Abstract 

The subject of bachelor‘s thesis is a detached house with hairdresser in Lukavice. The 

building is designed by masonry Porotherm, it is partly basement, two storeys. It is a 

roofed flat roof with insulation above the rafters and vegetation flat roof. Outer walls 

are additionally insulated and part of the facade is ventilated with wood paneling. A 

garage, made for one car is a part of the ground floor. The Detached house is designed 

for 4 people. A terrace with a wooden pergola is a part of the building. 

Keywords 

Detached house, flat roof, vegetation roof, terrace, pergola, hairdresser, garage, two 

storey, masonry Porotherm, ceramic masonry



Bibliografická citace VŠKP

Šárka Fu�íková Rodinný d�m s kade�nictvím. Brno, 2014. 47 s., 265 s. p�íl. Bakalá�ská práce. 
Vysoké u�ení technické v Brn�, Fakulta stavební, Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí 
práce Ing. Ing. Petr Kacálek, Ph.D. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Prohlášení:
  
Prohlašuji, že jsem bakalá�skou práci zpracoval(a) samostatn� a že jsem uvedl(a) všechny 
použité informa�ní zdroje. 
  
  
  
V Brn� dne 19.5.2014  
  
  
  
                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Šárka Fu�íková  



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Pod�kování:  

D�kuji panu Ing. Ing. Petru Kacálkovi, Ph.D. za cenné rady, trp�livost a v�novaný �as p�i 
vedení mé bakalá�ské práce. 



Obsah: 

1. Úvod ...................................................................................................................... 8 

2. Vlastní text práce .................................................................................................. 9 

A. Pr�vodní zpráva .............................................................................................. 9 

B. Souhrnná technická zpráva ........................................................................... 17 

D.1.1 Technická zpráva architektonicko-stavebního �ešení ............................... 29 

3. Záv�r ................................................................................................................... 42 

4. Seznam použitých zdroj� .................................................................................... 43 

5. Seznam použitých zkratek a symbol� ................................................................. 45 

6. Seznam p�íloh ..................................................................................................... 47 



Úvod 

Ve své bakalá�ské práci zpracovávám dokumentaci pro provád�ní stavby 

rodinného domu s kade�nictvím. Práce obsahuje dle 499/2006 Sb. situa�ní výkresy, 

výkresy stavební �ásti pot�ebné pro realizaci objektu v�etn� textových �ástí, výpo�t�

a posouzení stavební fyziky a požárn� bezpe�nostního �ešení. Mým cílem práce bylo 

navrhnout objekt pro bydlení s provozovnou tak, aby byl funk�ní, bezporuchový 

a pohodlný pro bydlení.  

Práce je rozd�lena na složky obsahující jednotlivé �ásti práce tak, jak byla 

zpracovávána. První �ástí jsou  p�ípravné a studijní práce, kde dokládám dokumentaci 

pro stavební povolení. V této dokumentaci bylo zpracováno základní rozvržení 

dispozice objektu, studie p�dorys�, pohled� a studie stavebních konstrukcí. Další �ásti 

jsou situa�ní výkresy, které vychází z katastrálních map a zobrazují návaznost 

navrhovaného objektu na okolí, vzdálenost od sousedních objekt� a p�ipojení 

na technickou infrastrukturu. Další �ástí je architektonicko-stavební �ešení, 

������� �ešeny d�ležité detaily konstrukce a výkresy pro provedení stavby všech �ástí 

objektu. Práce dále obsahuje technickou zprávu tepelné fyziky, ke které jsou doloženy 

výpo�ty a posouzení tepelné techniky a akustiky. Poslední �ástí je požárn� bezpe�nostní 

�ešení objektu, které obsahuje technickou zprávu a situaci odstupových vzdáleností. 
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A Pr�vodní zpráva�

A.1 Identifika�ní údaje 

A.1.1 Údaje o stavb�

a) název stavby: 

Rodinný d�m s kade�nictvím 

b) místo stavby (adresa, �ísla popisná, katastrální území, parcelní �ísla 

pozemk�): 

Lukavice, parcelní �íslo 51/13, k.ú. Lukavice na Morav� [688878] okres Šumperk. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, p�íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba): 

Michal Zamazal, Komenského 193, 78969 Post�elmov   

Eliška Zamazalová, �. p. 217, 78901 Zvole 

b) jméno, p�íjmení, obchodní firma, I�, bylo-li p�id�leno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo 

c) obchodní firma nebo název, I�, bylo-li p�id�leno, adresa sídla (právnická 

osoba): 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, p�íjmení, obchodní firma, I�, bylo-li p�id�leno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), I�, 

bylo-li p�id�leno, adresa sídla: 

Šárka Fu�íková, Moravi�any 249, 78982 

b) jméno a p�íjmení hlavního projektanta v�etn� �ísla, pod kterým je zapsán 

v evidenci autorizovaných osob vedené �eskou komorou architekt� nebo �eskou 

komorou autorizovaných inženýr� a technik� �inných ve výstavb�, s vyzna�eným 

oborem, pop�ípad� specializací jeho autorizace, 

c) jména a p�íjmení projektant� jednotlivých �ástí projektové dokumentace 

v�etn� �ísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené �eskou 

komorou architekt� nebo �eskou komorou autorizovaných inženýr� a technik� �inných 

ve výstavb�, s vyzna�eným oborem, pop�ípad� specializací jejich autorizace. 
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A.2 Seznam vstupních podklad�

a) základní informace o rozhodnutích nebo opat�eních, na jejichž základ� byla 

stavba povolena (ozna�ení stavebního ú�adu / jméno autorizovaného inspektora, datum 

vyhotovení a �íslo jednací rozhodnutí nebo opat�ení): 

Povolení vydal: M�stský ú�ad Záb�eh - Stavební ú�ad, Masarykovo nám. 510/6, 789 

01 Záb�eh, datum vydání stavebního povolení: 23. 1. 2014. 

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž 

základ� byla zpracována projektová dokumentace pro provád�ní stavby: 

Pro zpracování projektové dokumentace pro provád�ní stavby byla využita územn�

plánovací dokumentace obce Lukavice a studie objektu pro stavební povolení, 

dokumentace pro územní souhlas. 

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

Vyhláška �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

�SN 73 4301. Obytné budovy 

c) další podklady: 

Dalšími podklady byly situa�ní výkresy a katastrální mapy �eského ú�adu 

zem�m��ického a katastrálního. 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah �ešeného území: 

P�edm�tem projektové dokumentace je rodinný d�m s provozovnou v obci Lukavice, 

parcelní �íslo 51/13, okres Šumperk v Olomouckém kraji. Terén je rovinatý,  pr�m�rná 

nadmo�ská výška je 262 metr� nad mo�em. Celková katastrání plocha obce je 1121 ha. 

Doprava v klidu, p�íjezd a p�ístup na pozemek z místní komunikace. Oblast je 

v blízkosti �eky Moravy. P�íslušnou obcí s rozší�enou p�sobností je m�sto Záb�eh. 

Parcela je ve vlastnictví stavebníka - Zamazal Michal, Komenského 193, 78969 

Post�elmov a Zamazalová Eliška,  �. p. 217, 78901 Zvole. 

b) údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis�1)  (památková 

rezervace, památková zóna, zvlášt� chrán�né území, záplavové území apod.): 

Objekt se nenachází v památkové zón�, rezervaci ani ve zvlášt� chrán�ném 

ani záplavovém území. 
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c) údaje o odtokových pom�rech: 

Odtokové pom�ry nejsou p�edm�tem projektové dokumentace, nebudou stavbou nijak 

ovlivn�ny. 

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

rozhodnutí nebo územní opat�ení, pop�ípad� nebyl-li vydán územní souhlas:  

Navrhovaný objekt je v souladu s platnou územn� plánovací dokumentací, kterou vydal 

M�stský ú�ad Záb�eh, Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Záb�eh. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve�ejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop�ípad� s regula�ním 

plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby 

a v p�ípad� stavebních úprav podmi�ujících zm�nu v užívání stavby údaje o jejím 

souladu s územn� plánovací dokumentací:  

Na stavbu se nevztahuje žádné omezení, pro obec nebyl vytvo�en regula�ní plán. 

f) údaje o dodržení obecných požadavk� na využití území: 

Území bylo ur�eno pro výstavbu novostaveb rodinných dom�, ú�el stavby t�mto 

požadavk�m tedy vyhovuje. 

g) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�: 

Byly spln�ny požadavky stavebního ú�adu (M�stský ú�ad Záb�eh - Stavební ú�ad, 

Masarykovo nám. 510/6, 789 01 Záb�eh), požadavky na požárn� bezpe�nostní �ešení 

a požadavky dodavatel� energií. Záležitosti spojené s navrhovanou stavbou byly 

se všemi dot�enými ú�ady projednány. 

h) seznam výjimek a úlevových �ešení: 

Není vyžadován seznam výjimek a úlevových �ešení. 

i) seznam souvisejících a podmi�ujících investic: 

Související ani podmi�ující investice nejsou stavbou vyžadovány. 

j) seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby (podle katastru 

nemovitostí): 

Tab. 1: Seznam dot�ených pozemk�

Katastrální 

území 
parcela Druh využití Vlastník 

Lukavice na 

Morav�
50/4 

Trvalý travní 

porost 
Obec Lukavice, �. p. 47, 78901 Lukavice
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[688878] 

Lukavice na 

Morav�

[688878] 

50/9 
Ostatní 

komunikace 
Obec Lukavice, �. p. 47, 78901 Lukavice

Lukavice na 

Morav�

[688878] 

51/2 
Ostatní 

komunikace 
Obec Lukavice, �. p. 47, 78901 Lukavice

Lukavice na 

Morav�

[688878] 

51/14 
Trvalý travní 

porost 
Jarmar Ji�í, �. p. 57, 78901 Lukavice

A.4 Údaje o stavb�

a) nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby: 

Jedná se o novostavbu. 

b) ú�el užívání stavby: 

Objekt bude využíván pro bydlení a provoz kade�nictví. 

c) trvalá nebo do�asná stavba: 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis�1) (kulturní památka 

apod.): 

Na stavbu se nevztahují jiné právní p�edpisy (kulturní památka apod.). 

e) údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a obecných technických 

požadavk� zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb: 

Stavba spl�uje požadavky pro bezbariérový p�ístup osob do prostoru kade�nictví. 

Prostor kade�nictví je �ešen jako bezbariérový a spl�uje požadavky vyhlášky 

�. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové 

užívání staveb. Obytná �ást objektu není �ešena jako bezbariérová. 

f) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplývajících 

z jiných právních p�edpis�2): 

Navrhovaný objekt je v souladu s požadavky dodavatel� energií, vodoprávního ú�adu, 

požadavky na životní prost�edí. Bylo vypracováno požárn� bezpe�nostní �ešení 
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pro navrhovanou stavbu.  Záležitosti spojené s navrhovanou stavbou byly se všemi 

dot�enými ú�ady projednány. 

g) seznam výjimek a úlevových �ešení: 

Není vyžadován seznam výjimek a úlevových �ešení. 

h) navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, užitná 

plocha, po�et funk�ních jednotek a jejich velikosti, po�et uživatel� / pracovník� apod.): 

zastav�ná plocha:   189 m2

obestav�ný prostor:  868,2 m3

užitná plocha:    310,9m2

po�et jednotek:   2 (obytná �ást RD: 270,7 m2, kade�nictví: 40,3 m2) 

po�et uživatel�:   4 

po�et pracovník�:  1 

i) základní bilance stavby (pot�eby a spot�eby médií a hmot, hospoda�ení 

s deš�ovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad� a emisí, t�ída 

energetické náro�nosti budov apod.): 

Ro�ní spot�eba vody navrhovaného objektu je p�ibližn� 260 m3. Deš�ová voda je 

odvád�na do reten�ní nádrže na pozemku a dále do deš�ové kanalizace. V objektu jsou 

navrženy dva topné zdroje. Plynový kondenza�ní kotel CerapurAcu-Smart 

s vestav�ným zásobníkem teplé vody o objemu 48 l, se spot�ebou plynu 9,5 kWh/m3, 

hodinová spot�eba paliva není výrobcem uvedena. Dvoupláš�ová krbová kamna Polar 8, 

ABX o výkonu 8 kW, vytáp�cí schopnosti 160 m3 a se spot�ebou d�eva 2,5 kg/hod, 

maximální délka polen 400 mm. P�edpokládaná produkce komunálního odpadu 

je 1600 kg/rok. T�ída energetické náro�nosti budovy byla stanovena jako úsporná, 

klasifika�ní t�ída B. 

j) základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o realizaci stavby, �len�ní 

na etapy): 

zahájení výstavby: 8/2014 

ukon�ení výstavby: 9/2015 

k) orienta�ní náklady stavby. 

3.899.000 K� (4.491 K� / 1m3) s DPH 
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A.5 �len�ní stavby na objekty a technická a technologická 

za�ízení 

Stavba není �len�na. 
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku:  

Stavební pozemek je na rovinatém terénu, p�iléhající k místní komunikaci, dob�e 

p�ístupnou pro chodce i pro dopravní prost�edky, na okraji obce v oblasti ur�ené 

pro výstavbu nových rodinných dom�. Hladina podzemní vody není v hloubce, která 

by m�la vliv na návrh stavby. Dopravní dostupnost je dobrá.  

Na pozemku se nenacházejí trasy inženýrských sítí, není je tedy nutno chránit 

p�ed poškozením. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu není nutno m�nit. 

b) vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum, 

hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum apod.):  

Byl vypracován posudek radonového indexu pozemku, radonové riziko bylo 

zhodnoceno jako nízké. Byl stanoven geologický profil dle sond p�i odb�ru p�dního 

vzduchu: 0,0 – 0,3 m F3, 0,3 – 1,0 m F6. Další pr�zkumy nebyly provedeny. 

c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma:

Na pozemku nejsou ochranná ani bezpe�nostní pásma. 

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

Pozemek se nenachází v poddolovaném ani záplavovém území.

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

na odtokové pom�ry v území:  

Stavba je navržena v oblasti, ur�ené pro výstavbu rodinných dom� a realizace stavby 

neovlivní okolní stavby ani pozemky. B�hem výstavby bude dodržován no�ní klid 

a bude zamezeno nadm�rné hlu�nosti a prašnosti, stavba nebude mít vliv na odtokové 

pom�ry v území. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin:  

Na pozemku se nevyskytují žádné stromy ani objekty, stavba nebude mít vliv na kácení 

d�evin nebo asanace, demolice.

g) požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo pozemk�

ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asné / trvalé):  

Stavební parcela je ur�ena k výstavb� rodinného domu. B�hem stavby není pot�eba 

zábor� zem�d�lského p�dního fondu nebo lesa. 



���

�

h) územn� technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu): 

Je možné napojení na stávající vozovku, k pozemku vede místní komunikace o ší�ce 

5,5 m. Jsou zhotoveny p�ípojky technické infrastruktury: plynovod, vodovod, splašková 

a deš�ová kanalizace, kabelové vedení nízkého nap�tí. 

i) v�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související investice: 

Související ani podmi�ující investice nejsou stavbou vyžadovány. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Ú�el užívání stavby, základní kapacity funk�ních jednotek 

Stavba bude mít 1 bytovou jednotku pro �ty��lennou rodinu, v 1. NP bude 

provozovna - kade�nictví, garáž a sklad, p�ístupný ze zahrady. 1. NP bude využíváno 

jako obytný prostor (obývací pokoj, jídelna, kuchyn� s p�ístupem na venkovní terasu) 

v�etn� technického zázemí (technická místnost, hygienického zázemí - WC 

s umyvadlem), skladovací prostor (šatna) a komunika�ní prostory (zádve�í, hala 

a schodišt�). Prostor kade�nictví bude obsahovat zádve�í, bezbariérové WC 

pro zákazníky, úklidovou místnost a samotný prostor kade�nictví. Ve 2. NP budou dva 

d�tské pokoje, koupelna a ložnice s p�ístupem na terasu. Suterén bude využíván 

jako skladovací prostor. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické �ešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového �ešení:  

Navržené �ešení vychází z umíst�ní staveb v okolí pozemku, platné územní 

dokumentace, p�íjezdu k navrhované budov� a z požadavk� provozu stavby. Na stavbu 

se nevztahuje územní regulace. 

b) architektonické �ešení - kompozice tvarového �ešení, materiálové a barevné 

�ešení:  

Jedná se o rodinný d�m s provozovnou, který je �áste�n� podsklepený a má dv�

nadzemní podlaží. Objekt bude zast�ešen pultovou st�echou o t�ech st�ešních rovinách, 

�ást objektu (kade�nictví) bude zast�ešeno vegeta�ní, pochozí st�echou, která bude 
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využívána jako terasa. V úrovni 2. NP bude fasáda obložena d�ev�ným obkladem. 

K objektu bude z jihozápadní strany p�iléhat d�ev�ná pergola.  

B.2.3 Celkové provozní �ešení, technologie výroby 

Stavba bude využívána pro bydlení a provoz kade�nictví. Vstup do objektu, 

do �ásti pro bydlení, do provozovny i vjezd do garáže je navržen z východní strany 

s p�ístupem z místní komunikace. Provozovna bude umíst�na v 1. NP, funkce bydlení 

v 1. NP a 2. NP, garáž je navržena v 1. NP jako sou�ást objektu, suterén je ur�en 

pro skladování. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba spl�uje požadavky pro bezbariérový p�ístup a pohyb osob do prostoru 

kade�nictví. Prostor kade�nictví je �ešen jako bezbariérový a spl�uje požadavky 

vyhlášky �. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích, zabezpe�ujících 

bezbariérové užívání staveb. �ást objektu pro bydlení nevyžaduje plnit požadavky 

na užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

B.2.5 Bezpe�nost p�i užívání stavby 

Stavba obsahuje všechny nutné bezpe�nostní prvky. Je navržena a bude 

provedena tak, aby p�i jejím užívání nevzniklo nebezpe�í nehody, poškození 

nebo zran�ní. B�hem užívání budou dodrženy všechny p�íslušné legislativní p�edpisy. 

B.2.6 Základní charakteristika objekt�

a) stavební �ešení:  

Objekt je navržen pro bydlení a provoz kade�nictví, dispozi�ní �ešení je navrženo 

vzhledem k požadavk�m provozu. Zast�ešení objektu je �ešeno plochou st�echou 

se sklonem 5%, �ást objektu s funkcí provozovny bude zast�ešena plochou vegeta�ní 

st�echou, která bude užívána jako terasa.  

b) konstruk�ní a materiálové �ešení:  

Pro základové konstrukce jsou navrženy pasy z prostého betonu C 16/20. Konstruk�ní 

systém st�nový, obvodové nosné zdivo podsklepené �ásti budovy je vyzd�no z tvarovek 

ztraceného bedn�ní (BEST), tvarovky budou vyztuženy betoná�skou výztuží a zality 
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betonem C 25/30. Vnit�ní nosné zdivo suterénu a zdivo 1. NP a 2. NP je navrženo 

z keramických blok� (Porotherm) na maltu vápenocementovou. Obvodové nosné zdivo 

tl. 300 mm, vnit�ní nosné zdivo tl. 250 mm, vnit�ní nenosné p�í�ky tl. 150 mm. Vn�jší 

obvodové zdivo bude dodate�n� zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS, 

tl. EPS 140mm. Stropní konstrukce je navržena z  keramobetonových nosník�

a keramických vložek (Porotherm) s vyztužením a betonovou zálivkou. Konstrukce 

st�echy je jednopláš�ová s nosným systémem z d�ev�ných prvk�, podporovaných 

nosnými st�nami a sloupky. Zateplení st�echy je �ešeno nadkrokevním systémem 

s tl. tepelné izolace 200 mm. Plochá vegeta�ní st�echa je navržena se sklonem 3%, 

nosnou konstrukci tvo�í stropní konstrukce nad 1. NP, bude zateplena 200 mm tepelné 

izolace, tl. vegeta�ní vrstvy je 150 mm.

c) mechanická odolnost a stabilita:  

Základy byly navrženy po výpo�tu zatížení stavby a rozm�ry základových pas� byly 

stanoveny empiricky dle únosnosti zeminy. Schodišt� a prvky z monolitického betonu 

byly navrženy dle empirických vzorc�. Únosnost navržených konstrukcí je nutno 

posoudit statickým výpo�tem. Statická únosnost nosného zdiva, p�eklad�, stropních 

konstrukcí a ostatních stavebních materiál� jsou garantovány výrobci systém�. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických za�ízení 

a) technické �ešení: 

Navrhovaný objekt bude napojen p�ípojkou na distribu�ní sí� nízkého nap�tí. Objekt 

bude zásoben pitnou vodou z ve�ejného vodovodu a bude napojen na ve�ejnou 

splaškovou kanalizaci. Likvidace deš�ových vod je �ešena svedením vody ze st�ešních 

rovin do reten�ní nádrže na pozemku a dále do ve�ejné deš�ové kanalizace. Plyn bude 

do objektu napojen p�ípojkou na ve�ejný plynovod. 

b) vý�et technických a technologických za�ízení:  

Objekt bude vytáp�n plynovým kondenza�ním kotlem s vestav�ným zásobníkem teplé 

vody, který bude sloužit pro zásobování TUV obytné �ásti i kade�nictví. P�ívod 

vzduchu a odvod spalin bude �ešen vnit�ním koaxiálním spalinovým systémem 

nad st�echu. Dalším zdrojem tepla jsou dvoupláš�ová krbová kamna, která jsou 

napojena na zd�ný systémový komín (schiedel). 
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B.2.8 Požárn� bezpe�nostní �ešení 

a) rozd�lení stavby a objekt� do požárních úsek�:  

Dle �SN 730802 tvo�í posuzovaný administrativní objekt 1 požární úsek.

b) výpo�et požárního rizika a stanovení stupn� požární bezpe�nosti: 

Jedná se o budovu OB1, dle tab. B.1 p�ílohy B �SN 730802  je stanoveno výpo�tové 

požární zatížení pv = 40 kg.m-2 a stupe� požární bezpe�nosti II. 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobk� v�etn�

požadavk� na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí: 

Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí viz technická zpráva požární 

ochrany, která je sou�ástí projektové dokumentace. 

d) zhodnocení evakuace osob v�etn� vyhodnocení únikových cest: 

V budov� je navržena nechrán�ná úniková cesta, spl�ující požadavky 

�SN 730833: 2010 pro budovy OB1. 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárn� nebezpe�ného 

prostoru: 

Výpo�et odstupových vzdáleností viz technická zpráva požární ochrany, která je 

sou�ástí projektové dokumentace. Navrhovaný objekt spl�uje normové požadavky, 

zakreslení odstupových vzdáleností viz p�íloha technické zprávy požární ochrany. 

f) zajišt�ní pot�ebného množství požární vody, pop�ípad� jiného hasiva, 

v�etn� rozmíst�ní vnit�ních a vn�jších odb�rných míst: 

Vnit�ní odb�rná místa požární vody není nutné z�izovat, je navrženo vybavení objektu 

dv�ma p�enosnými hasicími p�ístroji s hasicí schopností 34 A (hasicí p�ístroj 

pro obytnou �ást s provozovnou, druhý umíst�n v garáži). 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (p�ístupové komunikace, 

zásahové cesty):  

P�ístupová cesta odpovídá stávající vozovce o ší�ce 5,5 m, požadavek normy je spln�n. 

h) zhodnocení technických a technologických za�ízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická za�ízení):  

Technická za�ízení viz technická zpráva požární ochrany, která je sou�ástí projektové 

dokumentace. 
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i) posouzení požadavk� na zabezpe�ení stavby požárn� bezpe�nostními 

za�ízeními: 

V navrhovaném objektu bude umíst�no za�ízení autonomní detekce v nejvyšším míst�

schodišt�. 

j) rozsah a zp�sob rozmíst�ní výstražných a bezpe�nostních zna�ek a tabulek: 

V navrhovaném objektu nebudou použity bezpe�nostní zna�ky a tabulky. 

B.2.9 Zásady hospoda�ení s energiemi 

a) kritéria tepeln� technického hodnocení:  

Konstrukce spl�ují požadavky norem a vyhlášek. Výpo�et a posouzení vlastností 

konstrukcí z hlediska tepelné techniky viz technická zpráva tepelné techniky a její 

p�ílohy, které jsou sou�ástí projektové dokumentace. 

b) energetická náro�nost stavby: 

Klasifika�ní t�ída prostupu tepla obálkou budovy byla vyhodnocena jako úsporná – B. 

c) posouzení využití alternativních zdroj� energií: 

V navrhovaném objektu nebude využito alternativních zdroj� energií. 

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

komunální prost�edí 

Zásady �ešení parametr� stavby (v�trání, vytáp�ní, osv�tlení, zásobování vodou, 

odpad� apod.) a dále zásady �ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.):  

V�trání v�tšiny místností objektu je zajišt�no p�irozené okny bez použití VZT. 

V suterénu bude osazen k oknu sklepní sv�tlík. Sklad suterénu, spíž, WC a technická 

místnost budou odv�trány nucen� pomocí ventilátoru a v�trací potrubí bude vyvedeno 

nad st�echu objektu. Denní sv�tlení bude zajišt�no navrženými okny, um�lé osv�tlení 

dle požadavk� stavebníka.  

Objekt bude zásobován vodou z ve�ejného vodovodu, na pozemku je �ešen 

prostor pro ukládání odpadu. 

V okolí objektu není žádný zdroj vibrací a hluk, ani navrhovaný objekt 

v�etn� provozovny nebude narušovat okolí hlukem a vibracemi. 



�	�

�

B.2.11 Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího prost�edí 

a) ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží:  

Radonové riziko bylo shledáno jako nízké, posta�í pouze hydroizolace spodní stavby. 

b) ochrana p�ed bludnými proudy:

Ochrana p�ed bludnými proudy bude zajišt�na stavebním �ešením elektroinstalace 

(ekvipotenciální svorkovnice). 

c) ochrana p�ed technickou seizmicitou:  

Není t�eba ochranu p�ed seizmicitou �ešit, provoz takové ú�inky vyvolávat nebude. 

d) ochrana p�ed hlukem:  

Ochrana p�ed hlukem je zajišt�na stavebními konstrukcemi a navrženými okny 

s izola�ním trojsklem, v okolí není žádný významný zdroj hluku, proto není nutné 

více ochranu p�ed hlukem �ešit. 

e) protipovod�ová opat�ení: 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

B. 3 P�ipojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury:  

Napojení bude na ve�ejnou kanalizaci deš�ovou i splaškovou, ve�ejný �ád plynu, 

vodovodu a elekt�iny. Na hranici pozemku bude umíst�na sk�í� pro HUP, plynom�r 

a elektrom�rová sk�í�. Na pozemku bude umíst�na revizní šachta kanalizace, 

vodom�rná šachta, reten�ní nádrž. 

b) p�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky:  

P�ipojovací rozm�ry, výkonová kapacity a délky budou odpovídat požadavk�m 

dodavatel�. 

B. 4 Dopravní �ešení 

a) popis dopravního �ešení:  

Podél pozemku vede stávající místní komunikace, objekt bude napojen na 

tuto komunikaci. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

Napojení bude p�ímo z pozemku na místní komunikaci. 
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c) doprava v klidu: 

Parkování je možné podéln� na p�ilehlé místní komunikaci. 

d) p�ší a cyklistické stezky:

Žádné p�ší ani cyklistické stezky nejsou navrhovány, stávající stezky nejsou stavbou 

dot�eny.  

B. 5 �ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy:  

Nebudou �ešeny žádné terénní úpravy, pouze odstran�ní ornice. 

b) použité vegeta�ní prvky:  

Nebudou použity žádné vegeta�ní prvky, pouze bude osázena vegeta�ní plochá st�echa 

nízkými plošn� se rozr�stajícími trvalkami, plazivými druhy d�evin a bylinami. 

c) biotechnická opat�ení:  

Není nutno provád�t biotechnická opat�ení. 

B. 6 Popis vliv� stavby na životní prost�edí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prost�edí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p�da:  

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prost�edí. 

b) vliv stavby na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných strom�, 

ochrana rostlin a živo�ich� apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajin�:  

V okolí stavby se nevyskytuje žádný památný strom, stavba nebude mít ani vliv 

na vazby v krajin�. Všechny ekologické funkce budou zachovány. 

c) vliv stavby na soustavu chrán�ných území Natura 2000: 

Stavba neovlivní soustavu chrán�ných území Natura 2000. 

d) návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zjiš�ovacího �ízení nebo stanoviska 

EIA: 

Nebylo nutné vést zjiš�ovací územní �ízení EIA. 

e) navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních p�edpis�: 

Nejsou navrhována žádná ochranná pásma. 
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B. 7 Ochrana obyvatelstva 

Spln�ní základních požadavk� z hlediska pln�ní úkol� ochrany obyvatelstva:  

Stavba bude z hlediska pln�ní úkol� ochrany obyvatelstva bezpe�ná. 

B. 8 Zásady organizace výstavby 

a) pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní: 

Zajišt�ní hmot je záležitostí zhotovitele. Dodavatel stavby smluvn� zajistí požadovaný 

odb�r energií a zp�sob odb�ru s p�íslušným dodavatelem energií. 

b) odvodn�ní staveništ�:  

Odvodn�ní staveništ� bude zajišt�no pomocí reten�ní nádrže, dále do ve�ejné deš�ové 

kanalizace. 

c) napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:

P�ístup na pozemek je zajišt�n po stávající komunikaci, p�iléhající k hranici pozemku. 

Staveništ� bude napojeno na staveništní rozvad��. Napojení na vodovod bude 

vodovodní p�ípojkou ukon�enou ve vodom�rné šacht�. 

d) vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky: 

Realizace stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky, b�hem výstavby budou 

dodržovány požadavky na ochranu okolí p�ed hlukem, prachem a vibracemi. 

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

d�evin:  

Okolí staveništ� bude udržováno v �istot�, nebude nutno z�izovat asanace, ani kácení 

d�evin nebo demolice. 

f) maximální zábory pro staveništ� (do�asné / trvalé): 

Nebude pot�eba zabírat okolní plochy. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, 

jejich likvidace: 

Druhy odpad�: komunální odpad, cihelný st�ep, plasty, d�evo, zbytky stavebních hmot.  

Likvidace odpad� bude pouze v za�ízeních s oprávn�ním k likvidaci odpad�. 

Stavebník bude doklady o likvidaci uchovávat pro kontrolu. 

h) bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin: 

Budou provád�ny zemní práce v pot�ebném rozsahu pro zhotovení základových 

konstrukcí a p�ípojek technické infrastruktury. P�edb�žn� je p�edpokládán p�esun 
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zeminy o objemu 29,3 m3 na skládku, zbytek výkopku bude využit na násyp p�i stavb�

objektu. 

i) ochrana životního prost�edí p�i výstavb�:  

Bude dodržována norma hluku, proti prašnosti bude vozovka kropena. Je nutno 

dodržovat všechna na�ízení a vyhlášky, týkající se provád�ní staveb a ochrany životního 

prost�edí. 

j) zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení pot�eby 

koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných právních p�edpis�5): 

Budou dodržovány p�edpisy o BOZP na staveništi dle na�ízení vlády �. 591/2006 Sb. 

O bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci 

na staveništích a dále 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.  

Odpov�dnost na bezpe�nost spo�ívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním 

dozoru. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb: 

Stavbou nebudou dot�eny žádné stavby, nejsou nutné úpravy v okolí staveništ�

pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

l) zásady pro dopravn� inženýrské opat�ení: 

P�i pr�b�hu realizace stavby a zásobování staveništ� bude respektován provoz dopravy 

a chodc� v okolí staveništ�. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní stavby 

za provozu, opat�ení proti ú�ink�m vn�jšího prost�edí p�i výstavb� apod.): 

 Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. 

n) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny: 

Stavba není �len�na na etapy, je p�edpokládán b�žný postup výstavby. 

zahájení výstavby: 8/2014 

ukon�ení výstavby: 9/2015 



VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V BRN�
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 

RODINNÝ D�M S KADE�NICTVÍM
DETACHED HOUSE WITH HAIRDRESSER 

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA  

ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍHO �EŠENÍ

BAKALÁ�SKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE ŠÁRKA FU�ÍKOVÁ 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE Ing. Ing. PETR KACÁLEK, Ph.D. 
SUPERVISOR 

BRNO 2014 



���

�

Obsah
1 Architektonické a stavebn� technické �ešení��������������������������������������������������������������������������

1.1 Ú�el objektu  ......................................................................................................... 31 

1.2 Zásady architektonického, funk�ního a dispozi�ního �ešení  ................................ 31 
1.3 Kapacity stavby, orientace a oslun�ní  .................................................................. 32 
1.4 Technické a konstruk�ní �ešení objektu ................................................................ 32 

1.4.1 Zemní a výkopové práce  ........................................................................... 32 

1.4.2 Základové konstrukce  ............................................................................... 33 

1.4.3 Svislé konstrukce  ...................................................................................... 33 

1.4.4 Vodorovné konstrukce  .............................................................................. 34�
1.4.5 Schodišt�  ................................................................................................... 34 
1.4.6 Zast�ešení  .................................................................................................. 35 
1.4.7 Okna a dve�e  ............................................................................................. 36 
1.4.8 Podlahy ...................................................................................................... 36 
1.4.9 Povrchové úpravy  ..................................................................................... 37 
1.4.10 Odv�trání  ................................................................................................. 37 
1.4.11 Komíny a vytáp�ní  .................................................................................. 37 
1.4.12 Klempí�ské a záme�nické výrobky  ......................................................... 38 
1.4.13 Obklady .................................................................................................... 38 
1.4.14 Podhledy .................................................................................................. 38 
1.4.15 Technická infrastruktura  ......................................................................... 38 
1.4.16 Oplocení  .................................................................................................. 39 
1.4.17 Zpevn�né plochy a ostatní konstrukce v exteriéru  .................................. 39 

1.5 Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor�  ...................... 39 
1.6 Zp�sob založení objektu  .......................................................................................... 40 
1.7 Vliv stavby na životní prost�edí  ............................................................................... 40 
1.8 Dopravní �ešení ......................................................................................................... 41 

1. 9 Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí  .................................... 41�
1. 10 Dodržení obecných požadavk� na výstavbu  ......................................................... 41 



���

�

1 Architektonické a stavebn� technické �ešení 

1.1 Ú�el objektu 

Jedná se o novostavbu rodinného domu s kade�nictvím. �ást objektu pro bydlení je 

navržena pro �ty��lennou rodinu a provozovna pro jednu kade�nici bydlící v dom�. 

Navrhovaná stavba je �áste�n� podsklepená a má dv� nadzemní podlaží, sou�ástí 1. NP 

je garáž pro jeden osobní automobil.  

1.2 Zásady architektonického, funk�ního a dispozi�ního �ešení 

Rodinný d�m je navržen na rovinném terénu s orientací hlavního vstupu do bytové 

jednotky i kade�nictví z ulice na východ. Obytné místnosti, jako je obývací pokoj 

s jídelnou a d�tské pokoje, jsou orientovány na jihozápad, ložnice rodi��, šatna, 

kade�nictví a garáž na východ, koupelna, WC a technická místnost na severní stranu. 

Sou�ástí navrhovaného objektu jsou dv� terasy. Na terasu v 1. NP je umožn�n vstup 

z obývacího pokoje, je orientována na jihozápadní stranu, navazuje na zahradu 

za objektem, je zast�ešena d�ev�nou pergolou. Terasa ve 2. NP je navržena 

jako vegeta�ní st�echa a zast�ešuje �ást objektu s provozovnou. 

Vstup do �ásti objektu pro bydlení je možný z ulice do zádve�í, kde se nachází šatna 

a propojení dve�mi s kade�nictvím. Dále je v hale WC, technická místnost a chodba, 

která spojuje obytnou �ást s garáží. V hale je jednoramenné zak�ivené schodišt�, 

které spojuje 1. NP se suterénem a 2. NP. Z haly je umožn�n vstup do obytné �ásti 

1. NP, a to do obývacího pokoje s jídelnou a kuchy�ským koutem. Ze zahrady je 

p�ístupný zahradní sklad. Ve 2. NP jsou dva d�tské pokoje, koupelna, ložnice rodi��

a terasa. Suterén slouží ke skladování, a jsou tu dva vzájemn� propojené a jeden 

samostatný sklad. 

Kade�nictví je �ešeno bezbariérov�, p�ed vstupem do objektu je rampa, v zádve�í je 

bezbariérové WC. V hlavním prostrou kade�nictví je samostatná úklidová místnost. 

Navrhovaný objekt je zast�ešen plochou st�echou se sklonem 5 %, samostatn�

zast�ešena plochou st�echou je garáž a zahradní sklad. �ást objektu s provozovnou je 

zast�ešena plochou vegeta�ní st�echou. Fasáda objektu bude �áste�n� opat�ena 

d�ev�ným obkladem, barva fasády bude béžová, sokl omítnut marmolitem. 



���

�

1.3 Kapacity stavby, orientace a oslun�ní 

Po�et užitných jednotek:  2 

Po�et uživatel� rodinného domu: 4 

Po�et zam�stnanc� kade�nictví: 1 

Po�et zákazník� kade�nictví:  provoz kade�nictví na objednávku, maximáln� 2 

zákazníci sou�asn�

Velikost pozemku:   685,8 m2

Zastav�ná plocha:   189 m2  

Procento zastav�ní:   27,5 % 

Obestav�ný prostor:   868,2 m3

Zpevn�né plochy:   69,73 m2   

Podlahová plocha bytové �ásti: 270,7 m2

Podlahová plocha provozovny: 40,3 m2

Orientace hlavního vstupu do �ásti pro bydlení i do provozovny je z ulice, 

z východní strany. Obývací �ást v�etn� terasy a d�tských pokoj� je orientována 

na jihozápad, ložnice rodi�� na východ. Koupelna, WC, sklad a technická místnost jsou 

orientovány na sever a kade�nictví na severovýchodní stranu. Vjezd do garáže je stejn�

jako hlavní vstup p�ístupný p�ímo z ulice sm�rem na východ. Všechny místnosti jsou 

dostate�n� osv�tleny denním sv�tlem a odv�trány. 

1.4 Technické a konstruk�ní �ešení objektu 

1.4.1 Zemní a výkopové práce 

P�ed zahájením výkopových prací bude na pozemku sejmuta ornice tl. 200 mm 

a uložena na �ásti pozemku, kde bude uchována pro pozd�jší terénní úpravy 

po dokon�ení stavby. Po vyty�ení pozemku bude provedeno hloubení stavební jámy 

a rýh, hloubka a rozm�ry výkopových prací dle výkresu základ�. Rýha pro uložení 

liniové drenáže bude do�išt�na až po zhotovení základ� a podkladního betonu 

podsklepené �ásti. 
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1.4.2 Základové konstrukce 

Základové konstrukce byly navrženy dle zatížení navrhovaného objektu 

a empirického výpo�tu rozm�r� na základ� únosnosti zeminy. Byly navrženy základové 

pasy z betonu C 16/20, XC2. Rozm�ry základových pas� budou dle výkresové 

dokumentace. Základová spára podsklepené �ásti je v úrovni -3500 mm, základová 

spára nepodsklepené �ásti objektu je -1100 mm pod úrovní upraveného terénu. 

Je dodrženo založení v nezámrzné hloubce, a napojení pas� nepodsklepené 

a podsklepené �ásti je �ešeno odstup�ováním základ� po 600 mm. Podkladní beton je 

navržen o tlouš�ce 150 mm z betonu C 20/25, dvojit� vyztužen karisítí 150/150/6 

z oceli B500B. Do základ� budou vloženy zemnící pásky a provedeny vývody 

ke dv�ma zemnícím svod�m a uzemn�ní elektro rozvad��e. Dle výkresu základ� budou 

provedeny prostupy pro drenáž a kanalizaci. 

Po obvodu základové konstrukce v podsklepené �ásti bude provedena liniová drenáž 

ve sklonu 1%, sklon bude zajišt�n betonovou mazaninou o tlouš�ce 100 mm. Drenáž 

bude dle výkresové dokumentace (schéma liniové drenáže a detail E).  

Z d�vodu centrického zatížení základových pas� v nepodsklepené �ásti objektu 

budou na základech do výše 500 mm uloženy tvarovky ztraceného bedn�ní, které budou 

se základem spojeny výztuží o pr�m�ru 10 mm a zality betonem C 25/30, výztuž bude 

vložena i do ložných spár.  

Dle posudku o stanovení radonového indexu pozemku byla vyhodnocena kategorie 

nízkého radonového indexu nízká. Jako izolace proti radonu posta�í navržené souvrství 

hydroizolace asfaltových pás� proti zemní vlhkosti s výztuží ze skelné tkaniny. 

1.4.3 Svislé konstrukce 

Odvodové zdivo podsklepené �ásti objektu je vyzd�no z tvarovek ztraceného 

bedn�ní (BEST ztracené bedn�ní 30), spojení se základem bude zajišt�no svislou 

výztuží pr�m�ru 10 mm, výztuž bude vložena i do vodorovných spár. Zdivo bude 

z vn�jší strany izolováno hydroizolací proti zemní vlhkosti a zatepleno XPS tl. 90 mm. 

Podrobná specifikace skladby konstrukce S1 viz studie skladeb konstrukcí.  

Obvodové nosné zdivo nepodsklepené �ásti je navrženo z keramických tvarovek 

tlouš�ky 300 mm (Porotherm 30 Profi) na vápenocementovou maltu, vnit�ní nosné 

zdivo tlouš�ky 250 mm (Porotherm 25 SK Profi) a nenosné p�í�ky tlouš�ky 150 mm 
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(Porotherm 14 Profi). Všechny svislé nosné konstrukce budou omítnuty jednovrstvou 

univerzální omítkou (Porotherm universal). Sou�ástí zdícího systému jsou i dopl�kové 

cihly: koncové, polovi�ní a rohové. Obvodové zdivo bude dodate�n� zatepleno 

kontaktním zateplením systému ETICS, tl. tepelné izolace EPS 140 mm. Zdivo 

v kontaktu s terénem bude zatepleno tepelnou izolací XPS tl. 90 mm a izolováno 

proti zemní vlhkosti hydroizolací asfaltovým pásem do výšky 300 mm nad terénem. 

 Nad otvory byly navrženy keramické p�eklady o rozm�ru 70/238 mm 

(Porotherm 7), jednotlivá nadpraží jsou ozna�ena a zakreslena ve výkresech p�dorys�. 

Je nutné dodržet p�edepsané uložení jednotlivých p�eklad� a uložení do malty. 

1.4.4 Vodorovné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce nad 1. S a 1. NP jsou navrženy z keramobetonových 

nosník� s prostorovou sva�ovanou výztuží a keramických vložek s nadbetonovanou 

deskou C 20/25. Strop je celkov� tlouš�ky 250 mm (strop Porotherm). Stropní nosníky 

jsou umíst�ny v osových vzdálenostech 500 mm a 625 mm viz výkresová dokumentace. 

V 1. NP bude provedena komínová vým�na z vázané výztuže B500B o pr�m�ru 10 mm, 

keramické vložky zde budou použity snížené o výšce 80 mm (MIAKO 8/62,5 PTH). 

Z d�vodu zvýšení únosnosti stropní konstrukce v místech umíst�ní nenosných p�í�ek, 

budou pod p�í�kami uloženy dva nosníky vedle sebe. 

Tuhá monolitická deska bude vyztužena karisítí 150/150/6 z oceli B500B, kari sí�

bude navázána na výztuž železobetonového v�nce. V�nec bude proveden v úrovni 

stropní konstrukce nad 1. S a 1. NP. Ve 2. NP a v garáži a skladu 1. NP, kde není 

navržena stropní konstrukce, bude v�nec ve výšce s ohledem na uložení pozednic 

a vaznic krovu dle výkresové dokumentace. Ztužující v�nec ani stropní konstrukce 

nebude zateplena, z d�vodu dodate�ného zateplení celého objektu. Budou pouze 

osazeny v�ncovky po obvodu p�dorysu, které budou sloužit jako ztracené bedn�ní. 

V�nce vnit�ního i vn�jšího zdiva budou z betonu C 25/30 a oceli B500B. 

1.4.5 Schodišt�

 Spojení suterénu a obou nadzemních podlaží zajiš�uje jednoramenné zak�ivené 

schodišt�, je monolitické ze železobetonu (C 25/30, B500B). Pod schodišt�m bude 

vybetonován základový pás. Schodišt� ze suterénu do 1. NP i z 1. NP do 2. NP je 
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navrženo s 18 stupni o rozm�ru 166,7/300 mm. Sklon schodišt� je 29,1°, podchodná 

výška 2358 mm a pr�chodná výška 2061 mm. Výpo�et schodišt� je sou�ástí projektové 

dokumentace. Schodišt� je podporováno nosným zdivem a železobetonovým pr�vlakem 

o rozm�ru 200/250 mm. Nosnou konstrukci tvo�í 150 mm deska a schodiš�ové stupn�

budou nadbetonovány. Nášlapná vrstva stup�� bude ze suterénu do 1. NP tvo�ena 

dlažbou, z 1. NP do 2. NP vinylovými dílci. V�etenovou ze� bude kopírovat nerezové 

madlo ve výšce 900 mm od stup��, p�esný rozm�r madla a zp�sob kotvení 

viz specifikace záme�nických výrobk�. Ve 2. NP bude osazeno zábradlí na hlavní 

podest� ve výšce 900 mm od úrovn� podlahy. 

1.4.6 Zast�ešení 

 Zast�ešení navrhovaného objektu se skládá z n�kolika st�ešních rovin, z nichž t�i 

jsou �ešeny jako plochá st�echa se sklonem 5%, a to zast�ešení 2. NP, garáže 

a zahradního skladu. Všechny t�i st�ešní roviny jsou odvodn�ny do podokapních 

žlab�, dále je deš�ová voda okapovými svody a deš�ovou kanalizací odvedena 

do reten�ní nádrže a ve�ejné deš�ové kanalizace. Konstrukce st�echy je jednopláš�ová 

s nosným systémem z d�ev�ných prvk� podporovaných nosným zdivem a d�ev�nými 

sloupky. Kotvení pozednice a vaznic do železobetonového v�nce je navrženo v každé 

vazb� po 625 mm. P�esah st�echy ve všech sm�rech je 500 mm. Nadkrokevní zateplení 

st�echy je �ešeno uložením tepelné izolace na OSB desky, jako hydroizola�ní vrstva 

slouží PVC-P st�ešní folie s polyesterovou m�ížkou, která je p�itížena ka�írkem. 

Skladba st�ešního plášt� S3 viz studie skladeb konstrukcí. Prostupy hlavic odv�trání 

kanalizace, suterénu a komínová hlavice budou �ešeny prefabrikovanými prvky 

s integrovanými manžetami pro jednodušší opracování detail� prostup�. V úrovni 

st�ešní roviny bude provedeno oplechování komínu. Sou�ástí st�echy bude 

hromosvodná soustava a záchytný systém, umož�ující bezpe�ný pohyb na st�eše p�i 

revizích. P�ístup na st�echu je možný po žeb�íku p�es terasu ve 2. NP. 

Zast�ešení provozovny v 1. NP je �ešeno plochou vegeta�ní st�echou se spádem 

ke st�ešní vpusti 3%. St�ešní vpust DN 100 mm s integrovanou manžetou odvádí 

deš�ovou vodu vnit�ním deš�ovým potrubím do deš�ové kanalizace a reten�ní nádrže. 

Jako pojistný prvek odvodn�ní je navržen pojistný p�epad DN 110 mm. St�ešní vpust 

i pojistný p�epad jsou opat�eny šachtou pro vegeta�ní st�echy s plastovou m�ížkou 
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a obsypem z ka�írku frakce 16/32. Nosnou konstrukci st�echy tvo�í stropní konstrukce 

nad 1. NP. St�echa je zateplena 200 mm EPS 150S, hlavní hydroizolaci tvo�í souvrství 

dvou asfaltových pás� s polyesterovou a skelnou nosnou vložkou, hydroizolace 

je odolná proti pror�stání ko�ínk� a je chrán�na geotextilií a nopovou folií. Vegeta�ní 

vrstva substrátu je navržena tlouš�ky 150 mm. Vhodné je osázení nízkými, plošn�

se rozr�stajícími trvalkami, plazivými druhy d�evin, bylinami a jednoletými trávami. 

�ást st�echy je tvo�ena WPC palubkami, uloženými na podkladních hranolech a št�rku 

frakce 8/16. Podrobné skladby S4 a S5 viz studie skladby konstrukcí. Sou�ástí st�echy 

je atika, která bude oplechována pozinkovaným plechem, a do v�nce atiky bude 

zakotveno zábradlí, podrobné rozm�ry zábradlí a kotvení viz specifikace záme�nických 

prvk� a detail B. 

P�ed ob�ma vstupy do objektu v prostoru záv�t�í je navržena lehká prefabrikovaná 

konstrukce zast�ešení z hliníkových nosník� a �irého akrylového skla. 

1.4.7 Okna a dve�e 

Výpln� okenních otvor� budou osazeny d�ev�nými eurookny (ALBO IV92 

strong 3+) s izola�ními trojskly 4 – 18 – 4 – 18 – 4, Ug = 0,5 W.m-2K-1, Rw = 32 dB, 

dekor dub. Rozm�ry a zp�soby otevírání viz výpis výrobk� – okna. Vnit�ní parapety 

jsou navrženy d�ev�né dekoru dubu, lepeny montážním lepidlem, rozm�ry viz výpis 

truhlá�ských výrobk�. 

Vchodové dve�e jsou navrženy d�ev�né, �áste�n� prosklené (ALBO) s izola�ním 

dvojsklem 6 – 20 - 4 Ug = 1,2 W.m-2K-1, Rw = 32 dB, s bezpe�nostním kováním. Dve�e 

na terasu a zahradu z kade�nictví jsou prosklené, se stejnými vlastnostmi jako okna. 

Vnit�ní dve�e budou d�ev�né, plné a �áste�n� prosklené dle výpisu výrobk� – 

dve�e. Zárubn� jsou navrženy d�ev�né obložkové, v suterénu ocelové. 

1.4.8 Podlahy 

 Konstrukce podlah jsou t�žké plovoucí, jsou navrženy s ohledem na funkci 

jednotlivých místností. Jednotná tlouš�ka všech podlah je 150 mm. Podlahy na terénu 

jsou zatepleny 100 tepelné izolace EPS z d�vodu požadované hodnoty sou�initele 

prostupu tepla. Podlahy nad suterénem a mezi podlažími jsou stejn� tak izolovány 

100 mm EPS. Po obvodu st�n bude izola�ní pásek min tl. 10 mm pro odizolování 
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kro�ejového hluku. Roznášecí vrstvu všech podlah tvo�í samonivela�ní anhydritový 

pot�r tl. 40 mm. V zádve�í, koupeln�, WC, technické místnosti a suterénu je navržena 

keramická dlažba, v ostatních místnostech, které slouží k delšímu pobytu osob je 

navržena nášlapná vrstva z vinylových dílc�. V kade�nictví je navrženo PVC, 

v úklidové místnosti a WC keramická dlažba. V garáži bude betonová mazanina 

s epoxidovým nát�rem se spádem 0,5 %. P�esná specifikace nášlapných vrstev 

dle místností viz výkresy p�dorys� a skladby konstrukcí podlah viz studie skladeb 

konstrukcí. 

1.4.9 Povrchové úpravy 

Vnit�ní povrchová úprava u zdiva a strop� je omítka jednovrstvá tl. 10 mm 

(Porotherm universal), dále opat�ena malbou. 

 Vn�jší omítka je navržena pastovitá probarvená (weber. pas topdry), 

jako podklad pro omítku cementová lepící hmota (Dekkleber) s armovací tkaninou 

(vertex R 131). Fasáda bude z �ásti obložena d�ev�ným obkladem tl. 21 mm 

ze smrkového d�eva se vzduchovou mezerou 40 mm. Rozvržení obkladu na fasád�

dle výkresu pohled�. Skladby jednotlivých vrstev viz studie skladeb. 

Vn�jší omítku soklu bude tvo�it omítkovina marrmolit. 

1.4.10 Odv�trání 

 V�tšina místností je odv�trána p�irozen� okny. Suterén je odv�trán okny 

se sklepním sv�tlíkem, sklad, který je bez okna, je odv�trán ventilátorem nad st�echu. 

V 1. NP není možné odv�trat spíž, WC a technickou místnost okny, proto jsou 

tyto místnosti odv�trány spole�n� se suterénem ventilátorem, v�trací potrubí vede 

nad st�echu. Tyto vetilátory budou se zp�tnou klapkou pro zamezení ší�ení pach�. 

1.4.11 Komíny a vytáp�ní 

Vytáp�ní objektu bude zajišt�no kondenza�ním plynovým kotlem 

(CerapurAcu—Smart) s vestav�ným zásobníkem teplé vody o objemu 48 l. Odvod 

spalin bude zajišt�n vnit�ním koaxiálním spalinovým systémem DN 80/125 mm 

(BRILON) a odveden nad st�echu. Plynový kotel je umíst�n v technické místnosti. 
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 Druhá možnost vytáp�ní je krbovými kamny (Polar 8, ABX) na tuhá paliva 

v obývacím pokoji, která jsou napojena na systémový komín (schiedel). Komín 

je oddilatován deskami z minerálních vláken o tlouš�ce 20 mm, nad st�echou je zateplen 

minerální rohoží na pletivu tl. 100 mm. (ISOVER). 

1.4.12 Klempí�ské a záme�nické výrobky 

Klempí�ské výrobky jsou specifikovány ve výpisu výrobk� s rozm�ry, a jedná 

se o okapové žlaby, háky, okapové svody v�etn� kolen, oplechování komínu a atiky, 

okeni�ky, vn�jší parapety a ka�írková lišta. 

Záme�nické výrobky jako je zábradlí, madlo a vchodové st�íšky jsou také 

specifikovány ve výpisu výrobk� v�etn� rozm�r�. 

1.4.13 Obklady 

Obklady jsou navrženy v �ásti pro bydlení v koupeln� a WC do výšky 1600 mm, 

v kuchyni za kuchy�skou linkou od výšky 900 do 1500 mm. V provozovn� na WC 

a za kade�nickým mytím a umyvadlem do výšky 1600 mm a v úklidové místnosti 

1800 mm.  

1.4.14 Podhledy 

Z estetických a požárn� bezpe�nostních d�vod� je ve 2. NP navržen zav�šený 

sádrokartonový podhled. Budou použity protipožární sádrokartonové desky, v koupeln�

z d�vodu vyšší vlhkosti sádrokarton z impregnovaných desek proti vlhkosti. 

Sádrokartonové desky tl. 12,5 mm budou kotveny samo�eznými vruty do UD profil�, 

které budou zav�šeny na krokve st�ešní konstrukce. Skladba podhledu viz studie 

skladeb konstrukcí. 

1.4.15 Technická infrastruktura 

 Navrhovaný objekt bude napojen na ve�ejnou splaškovou i deš�ovou kanalizaci, 

na ve�ejný �ád se napojí p�ípojky plynu, vodovodu a elekt�iny. Na p�ípojky budou 

napojeny vnit�ní rozvody instalací. Na hranici pozemku bude umíst�na sk�í� pro HUP, 

plynom�r a elektrom�rová sk�í� s hlavním jisti�em. Na pozemku bude dále umíst�na 
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revizní šachta kanalizace a vodom�rná šachta s vodom�rem. Umíst�ní viz situa�ní 

výkres. 

1.4.16 Oplocení 

Oplocení bude �ešeno d�ev�ným plotem na hranici pozemku po celém obvodu. 

Nosné sloupky oplocení budou ocelové, opat�eny nát�rem a založeny zemními vruty. 

1.4.17 Zpevn�né plochy a ostatní konstrukce v exteriéru 

V návaznosti na zahradu je navržena terasa S nášlapnou vrstvou z WPC palubek. 

Podkladní vrstva pro terasu bude tvo�it 200 mm hutn�ného št�rku frakce 16/32 

a 100 mm vrstva hutn�ného št�rku frakce 8/16. Po obvodu p�dorysu terasy bude osazen 

zahradní betonový obrubník do hloubky 140 mm. Terasa bude zast�ešena pergolou 

z d�ev�ných prvk�, založení nosných sloupk� zemními vruty do zeminy. Pergola bude 

opat�ena lazurovacím lakem. 

 Pro vjezd do garáže a bezbariérový p�ístup do kade�nictví jsou navrženy rampy 

se sklonem 1:8 pro garáž a 1:10 pro bezbariérový p�ístup. Na ramp� do kade�nictví 

a na záv�t�í, pat�ící ke kade�nictví, bude zábradlí do výšky 900 mm s madlem, na ramp�

bude navíc madlo ve výšce 750 mm. 

Vn�jší zpevn�né plochy budou ve sklonu 2% z d�vodu odvodu vody. Po obvodu 

objektu bude z�ízen okapový chodní�ek, viz detail G. Vstup z kade�nictví na zahradu je 

navržen se zatrav�ovacími dlaždicemi (BEST). Skladba zpevn�ných ploch - záv�t�í, 

chodník� a zpevn�né plochy pro pojezd vozidel viz studie skladby konstrukcí. 

1.5 Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor�

Všechny konstrukce navrhovaného objektu spl�ují požadavk�m dle normy 

�SN 73 0540 – Tepelná ochrana budov a dalším požadavk�m vyhlášek a souvisejících 

p�edpis�. Výpo�et a posouzení jednotlivých konstrukcí je sou�ástí p�íloh technické 

zprávy stavební fyziky. T�ída energetické náro�nosti budovy byla stanovena 

jako úsporná, klasifika�ní t�ída B. 
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Tab. 2: Posouzení sou�initel� prostupu tepla konstrukcí 

Posuzovaná 

konstrukce 

Vypo�tená hodnota 

sou�initele prostupu tepla 

U [W/m2·K] 

Požadovaná hodnota 

sou�initele prostupu tepla 

UN,20 [W/m2·K] 

Posouzení  

� 	 ����

St�na S1 0,17 0,45 Vyhovuje 

St�na S2 0,18 0,3 Vyhovuje 

St�echa S3 0,16 0,24 Vyhovuje 

St�echa S4 0,16 0,24 Vyhovuje 

St�echa S5 0,16 0,24 Vyhovuje 

Podlaha C nad 

suterénem 
0,25 0,45 Vyhovuje 

Podlaha C na 

terénu 
0,25 0,45 Vyhovuje 

St�na S6 0,58 1,3 Vyhovuje 

P�í�ka S7 0,92 1,3 Vyhovuje 

1.6 Zp�sob založení objektu 

Na pozemku se nachází geologický profil:  

0,0 – 0,3 m  hlína jemn� pís�itá, hn�dá, organická, m�kká, lehce navlhlá - F3 

0,3 – 1,0 m náplavová prachovito-pís�itá hlína, sv�tle hn�dá až okrová, slab� pís�itá, 

tuhá, navlhlá - F6 

Geologický profil byl stanoven z pr�zkumu sond odb�ru p�dního vzduchu. 

Dle posudku o stanovení radonového indexu pozemku byla stanovena kategorie nízkého 

radonového indexu. Jako izolace proti radonu posta�í navržené souvrství hydroizolace 

asfaltových pás� proti zemní vlhkosti s výztuží ze skelné tkaniny. 

1.7 Vliv stavby na životní prost�edí 

 Navrhovaná stavba nebude mít vliv na životní prost�edí. Rodinný d�m 

ani provozovna nebude okolí ovliv�ovat nadm�rným hlukem p�i užívání, nebude 
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produkovat nebezpe�ný odpad. Plocha pro ukládání odpadu je navržena na hranici 

parcely a komunikace.  

 V pr�b�hu stavby bude dodržováno Na�ízení �. 272/2011 Sb. o ochran� zdraví 

p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací. 

1.8 Dopravní �ešení 

 P�ístup k rodinnému domu s kade�nictvím bude po místní jednosm�rné 

komunikaci o ší�ce 5,5 m. Na pozemku je navržena zpevn�ná plocha k pojezdu vozidel 

pro p�ístup ke garáži a parkování. Garáž je pro jeden osobní automobil.  Parkování pro 

zákazníky kade�nictví je možné na komunikaci p�ed objektem, komunikace je 

dostate�né ší�ky. Alternativou je parkování na blízkém parkovišti p�ed bytovým domem 

vzdáleném 40 m od provozovny. 

1.9 Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí   

Ochrana objektu p�ed hlukem je zajišt�na navržením d�ev�ných eurooken 

s izola�ním trojsklem. Navrhovaný objekt bude umíst�n v zástavb� rodinných dom�

na klidném okraji obce, není tedy ohrožen nadm�rným hlukem z komunikací vyšších 

t�íd, pr�myslové zóny nebo jiných zdroj� zne�išt�ní.  

1.10 Dodržení obecných požadavk� na výstavbu   

  Rodinný d�m s kade�nictvím je navržen dle vyhlášky 268/2009 Sb., o obecných 

požadavcích na stavby a �SN 73 43 01 – Obytné budovy. 

Práce na stavb� se budou �ídit dle projektové dokumentace, na pr�b�h výstavby 

bude dohlížet autorizovaná osoba, která bude plnit funkci stavebního dozoru.  Stavební 

dozor odpovídá za bezpe�nost na staveništi. Bude dodrženo 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 a do hloubky, dále Zákon �. 309/2006 Sb. 

zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. 

       Kv�ten 2014 

       Vypracovala: Šárka Fu�íková 



Záv�r 

Vytvo�ení projektové dokumentace pro provedení stavby p�edcházel návrh studií 

v rámci p�edm�tu BH09. Navrhla jsem dispozice a architektonické ztvárn�ní objektu, 

dále uspo�ádání nosných konstrukcí, volila jsem vhodný materiál pro nosné konstrukce 

a typ zast�ešení. Dalším postupem bylo navržení skladeb konstrukcí v�etn� materiál�

tak, aby skladby vyhov�ly normovým požadavk�m z hlediska tepelné techniky. 

Po navržení skladeb jsem navrhla �ešení d�ležitých detail� v konstrukci a díl�í výkresy 

projektové dokumentace v m��ítku 1:50. Pro dopln�ní projektové dokumentace jsem 

vypracovala technickou zprávu tepelné techniky s výpo�ty a posouzení jednotlivých 

konstrukcí. Dále jsem posoudila požárn� bezpe�nostní �ešení formou technické zprávy 

a zakreslení odstupových vzdáleností do situace.  

Výsledný návrh objektu má od prvotních návrh� jen malé odchylky, 

jako nap�íklad jiný systém kotvení zábradlí, výška atiky, volba zast�ešení vchodu, 

nebo rozmíst�ní oken. Všechny zm�ny byly provedeny z d�vodu p�edcházení poruch 

konstrukcí a zjednodušení prací p�i realizaci, konstruk�ní �ešení z�stalo stejné. 

V rámci seminární práce jsem �ešila t�i detaily, které jsou vloženy jako sou�ást 

projektové dokumentace. 

Výsledkem mé práce je dokumentace pro provád�ní stavby se všemi 

náležitostmi v�etn� textových �ástí, výpo�t� a posouzení vyhovující normovým 

požadavk�m.
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Seznam použitých zkratek a symbol�

EPS  p�nový polystyren 
XPS  extrudovaný polystyren 
WPC  kompozitní materiál ze d�eva a polymeru 
Det.  Detail 
k. ú.   Katastrální území 
�. p.   p�vodní terén  
UT  upravený terén 
BP   bod polohopisu 
NN   nízké nap�tí 
PTH  Porotherm 
DN  jmenovitý pr�m�r 
VOK  kabelové vedení ve�ejného osv�tlení 
PVC – P Polyvinylchlorid m�k�ený 
NP  nadzemní podlaží  
Žb   železobeton  
Pb  prostý beton 
Tl.  tlouš	ka vrstvy 
P  podlaží 
HUP  hlavní uzáv�r plynu 
VZT  vzduchotechnické za�ízení 
h  požární výška objektu 
Rdt [MPa] únosnost zeminy 
Pcelk [kN] celková zat�žovací síla od stálého a nahodilého zatížení 
KV [m] konstruk�ní výška 
n [-]  navržený po�et stup�� schodišt�
b,h [m]  navržená ší�ka a výška stupn�
l, B [m] délka a ší�ka ramene schodišt�
H1 [m]  podchodná výška  
H2 [m]  pr�chodná výška 
pv [40 kg.m-2] požární zatížení 
Spo [m2] plocha požárn� otev�ených ploch (oken) 
lu,hu [m2] rozm�ry skupiny požárn� otev�ených ploch 
po [%]  procento požárn� otev�ených ploch  
Q [MJ/m2] množství uvoln�ného tepla 
M [kg]  hmotnost materiálu 
H [kg/m3] výh�evnost materiálu 
v [l/s]  doporu�ená rychlost odb�ru vody 
Q  [l/s]  doporu�ený pr�tok p�i odb�ru vody
SPB  stupe� požární bezpe�nosti 
te, 
e [°C] návrhová teplota v exteriéru 
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ti [°C]  návrhová teplota v interiéru 
�
 [-]  teplotní p�irážka podle typu objektu a zp�sobu v�trání 

ai [°C]  teplota v interiéru v�etn� p�irážky �

Rw [dB] hodnota vzduchové nepr�zvu�nosti bez vedlejších cest ší�ení zvuku 
R’w [dB] minimální požadovaná hodnota vzduchové nepr�zvu�nosti konstrukce 
R’w,N [dB] normová požadovaná hodnota vzduchové nepr�zvu�nosti konstrukce
Lw [dB] hodnota kro�ejové nepr�zvu�nosti bez vedlejších cest ší�ení zvuku
L’w [dB] maximální požadovaná hodnota kro�ejové nepr�zvu�nosti konstrukce 
L’wN [dB] normová požadovaná hodnota kro�ejové nepr�zvu�nosti konstrukce 
k [dB]  korekce zabudováni materiálu 
U [W/m2·K] sou�initel prostupu tepla konstrukce 
UN,20[W/m2·K] požadovaný sou�initel prostupu tepla
Uem  
[W/m2·K] pr�m�rný sou�initel prostupu tepla obálkou budovy 
�Utbm  
[W/m2·K]  pr�m�rný vliv tepelných vazeb mezi ochlazovanými konstrukcemi 
Unj [W/m2·K] normová požadovaná hodnota sou�initele prostupu tepla j-té konstrukce 
Bj [-]   teplotní reduk�ní sou�initel j-té konstrukce  
Aj [m2] plocha j-té teplosm�nné konstrukce stanovená z vn�jších rozm�r�  
Uj [W/m2·K]  sou�initel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí 
Uem,N,20  
[W/m2·K]  pr�m�rný sou�initel prostupu tepla obálkou referen�ní budovy 
R [m2·K/ W] tepelný odpor konstrukce 
RT [m

2·K/ W] tepelný odpor konstrukce p�i prostupu tepla 
Rsi [m

2·K/ W] odpor p�i p�estupu tepla na vnit�ní stran� konstrukce 
Rse [m

2·K/ W] odpor p�i p�estupu tepla na vn�jší stran� konstrukce 
d [m]  tlouš	ka vrstvy 
� [W/(m·K)] sou�initel tepelné vodivosti 
b, h [m] ší�ka a výška prvku 
A [m2]  plocha 
Ag [m

2] plocha zasklení 
Af [m

2]  plocha rámu 
Lg [m]  délka spáry mezi rámem a zasklením 
Ug [W/m2·K] sou�initel prostupu tepla zasklení 
Uf [W/m2·K] sou�initel prostupu tepla rámu 
g [W/m2·K] lineární sou�initel prostupu tepla 
Uw  
[W/m2·K]  sou�initel prostupu tepla okna  
fRsi [-]   hodnota teplotního faktoru 
fRsi,N [-] požadovaná hodnota teplotního faktoru

si [°C] hodnota povrchové teploty 

si,N [°C] požadovaná hodnota povrchové teploty 
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