




Abstrakt
Tato bakalářská práce se zaměřuje na stavbu rodinného domu a tvorbu jeho projektové dokumentace. 
Dům se nachází v katastru obce Albrechtice nad Orlicí (600172) na parcele č.109/1 v ulici Štěpánovská. 
Dům je třípodlažní, částečně podsklepený obdélníkového půdorysu a navazuje na něj garáž. Nadzemní 
část je složena ze dvou nadzemních pater a obytného podkroví. V 1NP se nachází obývací pokoj, 
kuchyně, hygienické zázemí, v 2NP se nacházejí obytné místnosti a koupelna s WC. V podkroví se 
nacházejí taktéž obytné místnosti a samostatná koupelna. Konstrukční systém domu je stěnový, zděný. 
Stavba je založena na základových pásech. Střecha na rodinném domě je sedlová se sklonem 35° a 
zastřešení garáže je pultové se sklonem 15°. 
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Abstract
This bachelor&apos;s thesis focused on building of detached house and making its design documentation.
This house is situated in cadastre unit of town Albrechtice nad Orlicí (600172) on building estate no.109/1
on the street Štěpánovská. House is three-storey with partial basement and with connected garage. Above 
ground part is divided into 2 floors and attic room. On the ground floor there are living room, kitchen, 
sanitary facility, on the first floor there are rooms and bathroom with WC. In the attic there are rooms and 
bathroom with WC, too. This house has structural masonry system. Building is based on strip foundation. 
The roof is saddle with inclination 35 degrees and roofing on garage is mono-pitched with inclination 15 
degrees. 
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Úvod
Tato bakalářská práce se zaměřuje na stavbu rodinného domu a tvorbu jeho projektové 
dokumentace. Dům se nachází v katastru obce Albrechtice nad Orlicí (600172) na parcele č.109/1 v 
ulici Štěpánovská. Dům je třípodlažní, částečně podsklepený obdélníkového půdorysu a navazuje 
na něj garáž. Nadzemní část je složena ze dvou nadzemních pater a obytného podkroví. V 1NP se 
nachází obývací pokoj, kuchyně, hygienické zázemí, v 2NP se nacházejí obytné místnosti a 
koupelna s WC. V podkroví se nacházejí taktéž obytné místnosti a samostatná koupelna. 
Konstrukční systém domu je stěnový, zděný. Stavba je založena na základových pásech. Střecha na 
rodinném domě je sedlová se sklonem 35° a zastřešení garáže je pultové se sklonem 15°. Hlavním 
cílem této práce bylo naučit se řešit problematiku podsklepených konstrukcí, napojení částečně 
podsklepených konstrukcí na konstrukce v nadzemních podlažích a jejich řešení z hlediska tepelné 
techniky. V neposlední řadě také v průběhu tvorby dokumentace bylo nutné se zaměřit na 
problematiku vikýřů, jejich umístění a konstrukce.
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A. Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1   Údaje o stavbě

a) Rodinný dům
b) Štěpánovská 322, Albrechtice nad Orlicí 517 21, p.č. 109/1
c) Novostavba rodinného domu

A.1.2   Údaje o žadateli

a) Kamil Šín
    Štěpánovská 322, Albrechtice nad Orlicí

A.1.3   Údaje o zpracovateli dokumentace

a) Kamil Šín, Štěpánovská 322, Albrechtice nad Orlicí
b) Kamil Šín, Štěpánovská 322, Albrechtice nad Orlicí
c) Ing. Tomáš Marný, ID00 č. 0000586
    Ing. Petr Ztracený, TE01 č. 0000267
    Ing. Prokop Buben, TE02 č. 0000732
    Ing. Alois Pokorný, TH00 č. 0000483

A.2      Seznam vstupních podkladů

– Výkresová dokumentace vlastního objektu
– Výkresová dokumentace přípojek inženýrských sítí
– Výkresová dokumentace parkovacích prostor
– Výkresová dokumentace rekreačních prostor

A.3      Údaje o území

a) zastavěné území: 134,48 m2/nezastavěné území: 3640 m2
b) dosavadní využití pozemku jako skladovací prostory sypkého materiálu a ornice
c) pozemek se nenachází v chráněném území
d) pozemek se nachází v povodí Orlice, v záplavové oblasti 1,623 ř. km – 1,91 ř. km
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací viz samostatná příloha
f) údaje o dodržení obecných požaavků na využití území viz samostatná příloha
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů viz samostatná příloha
h) seznam výjimek a úlevových řešení viz samostatná příloha
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic viz samostatná příloha
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby viz samostatná příloha

A.4      Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změno dokončené staby
                Jedná se o novostavbu.

b) účel užívání stavby
                Jedná se o výstavbu rodinného domu.

c) trvalá nebo dočasná stavba
                Jedná se o trvalou stavbu.
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d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů
                Jedná se o novostavbu, tudíž nejsou známy žádné údaje o její ochraně.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků   
                zajišťujících bezbariérové užití staveb
               Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.
               ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 č. Sb. o technických
               požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s příslušnými
               ČSN, které se týkají navrhované stavby. Stavba není bezbariérově přístupná.
            f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

    právních předpisů 
                Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky všech
                dotčených orgánů a správců sítí. Stavba nepodléhá požadavkům vyplývajících z jiných
                právních předpisů.

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
                V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a úlevová
                řešení.

h) navrhované kapacity stavby
                Zastavěná plocha je 134,48 m2, obestavěný prostor 1397,11 m3, užitná plocha 
                373,64 m2, počet  bytových jednotek 1 o celkové rozloze 318,37 m2, počet uživatelů 6.

i) základní bilance stavby viz samostatná příloha.
j) základní předpoklady výstavby

               Výstavba započne 10.4.2015 a skončí 10.10.2015.
               Etapy:
               zemní práce
               základové konstrukce
               výstavba 1PP
               výstavba nadzemní části včetně garáže
               konstrukce krovů
               dokončovací práce

k) orientační náklady stavby
                Orientační cena je 3 000 000 Kč.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je členěná do 6 částí:
S01 – Rodinný dům
S02 – Parkovací plochy, plochy pro odpad.
S03 – Plynová přípojka
S04 – Elektrická přípojka
S05 – Vodovodní přípjka
S06 – Kanalizační přípojka
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B. Souhrnná technická zpráva

B.1 Popis území stavby
a) Jedná se o parcelu v současné době sloužící jako skládka ornice a sypkých materiálů.
b) Závěry průzkumů viz samostatná příloha.
c) Pozemek se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásu
d) Pozemek se nachází v záplavové oblasti, avšak obec je proti povodním zabezečena

                protipovodňovou hrází
e) Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky. Odpadní vody budou 

svedeny do
                obecní splaškové kanalizace.

f) Na pozemku se nenachází žádná stavba ani dřeviny, takže není nutná demolice ani kácení.
g) Projekt neřeší zábory půdy.
h) Pozemek se nachází vedle silniční komunikace, na kterou bude napojen místní

                komunikací, která je řešena v samostatném projektu.
i) Věcné a časové vazby jsou řešeny v samostatném projektu.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek.

Stavba je určena pro ubytování, jedná se o soubor 1 bytu pro 4 osoby a 1 podkrovního bytu pro 2 
osoby, z čehož 1 byt má plochu celkem 212,25 m2 a podkrovní byt má plochu 106,12 m2. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Stavba je řešená v moderním architektonickém stylu jako 2 patrový rodinný dům s 3. patrem 
řešeným jako obytné podkroví. Budova má obdélníkový půdorys s navazující garáží taktéž 
obdélníkového půdorysu. Budova zapadá do místní zástavby a nijak nenarušuje styl okolních 
staveb.

B.2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Jednotlivé byty jsou rozděleny do 2 zón – denní a noční. Napojení místností splňuje požadavky na 
pohodlné bydlení. Obývací pokoj je umístěný na západní straně, obytné místnosti ve druhém patře 
jsou rovnoměrně umístěny na všech světových stranách. Kuchyně je umístěná na jihu.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavba není řešena pro bezbariérové užívání.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala zdraví a životy osob stavbu užívajících dle vyhlášky 
č.268/2009 sb.
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B.2.6 Základní technický popis staveb

Jedná se o stavbu stěnové konstrukce zhotovené ze systému keramických tvárnic Porotherm. Krov 
je řešen jako moderní hambalková soustava. Příjezdová komunikace je s asaltovým povrchem. 
Parkovací plochy jsou opatřeny taktéž asfaltovým povrchem. Místa pro nádoby na odpad jsou 
opatřeny dlážděným povrchem.

B.2.7. Technická a technologická zařízení. Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby 
rozhodujících medií.

Viz samostatný projekt inženýských sítí.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení. Posouzení technických podmínek požární ochrany.

Požárně bezpečnostní řešení řešeno samostatným projektem – Požárně bezpečnostní řešení.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi. Kritéria tepelně technického hodnocení.

Tepelně technické hodnocení viz PŘÍLOHA E – Stavební fyzika

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

            Zásady řešení parametrů stavby a dále řešení vlivu stavby na okolí.

Osvětlení
Osvětlení je přes den zajištěno okenními otvory o ploše  10,5% podlahové plochy, čímž je splněn 
požadavek ČSN 730580. Umělé osvětlení bude navrženo dle vyjádření elektrotechnika a světla 
budou vybrána dle přání investora.

Hluk
V rodinném domě nebude umístěn žádný zdroj hluku, který by narušoval svými projevy hlukové 
poměry v okolí. Konstrukce byly navrženy tak, aby splňovaly požadavky na zvukovou 
neprůzvučnost a kročejový útlum dle ČSN 730532. Viz PŘÍLOHA A – Posouzení vzduchové 
neprůzvučnosti konstrukcí

Větrání
Větrání je prováděno přirozeně pomocí okenních otvorů. Odvod par z kuchyně bude zajištěn 
digestoří navržených dle vyjádření vzduchotechnika, stejně tak, jako nucené větrání na WC v 1NP.

Vytápění
Vytápění je zajištěno pomocí plynového kotle dle návrhu vytápění budovy.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.

            Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření 
apod.
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Stavba se nenachází v tektonicky ani seismicky aktivní oblasti. Protipovodňová opatření jsou řešena
obcí pomocí protipovodňové hráze dimenzované na stoletou vodu. Zabránění pronikání radonu do 
stavby je řešeno pomocí protiradonové fólie umístěné v podlaze 1PP. Opatření proti hluku z hlavní 
komunikace v ulici Pardubická bude řešeno výsadbou stromů na hranici pozemku sousedící s 
komunikací.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Připojení na technickou infrastrukturu je řešeno pomocí přípojek, které jsou řešeny v částech S03 až
S06.
Jedná se o následující infrastrukturu: 
S03 Plynová přípojka
S04 Elektrická přípojka 
S05 Vodovodní přípojka
S06 – Kanalizační přípojka – jednotná

B.4 Dopravní řešení
a) Jedná se o napojení parkovacích prostor na již existující dopravní infrastrukturu.
b) Napojení na stávající dopravní infrastrukturu je řešeno pomocí příjezdové komunikace s

                asfaltovým povrchem. Samotné řešení příjezdové komunikace je řešeno samostatným
                projektem.

c) Doprava v klidu je zajištěna pomocí 1 normálním parkovacím místem a 1 stáním v garáži,
která je součástí objektu.

d) Chodníky jsou vedené od vchodu kolem parkoviště a jsou napojené na obecní chodník.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Na hranici pozemku s hlavní komunikací v ulici Pardubická budou vysázeny jehličnaté okrasné 
stromy zajišťující protihlukovou ochranu. Dále budou vysázeny okrasné tůje kolem hranice 
pozemku poskytující soukromí obyvatelům obývajících bytový dům.

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

a) Stavba nemá zásadní vliv na zhoršení životních podmínek v prostředí. Vytápění je řešeno 
plynovým vytápěním, tak, aby odváděné spaliny měly co nejmenší dopad na ovzduší. Při běžném 
provozu nebude docházet ke zvýšení hlučnosti v prostředí. Budova nesousedí s žádným vodním 
tokem, tudíž přímé ohrožení vody nehrozí. Budova dále neobsahuje provozy ohrožující kvalitu 
spodní vody. Odpad je ukládán do nádob na tříděný odpad umístěných na pozemku v prostorách 
určených k tomuto účelu.

b) Pozemek leží v zastavěné oblasti a slouží dočasně jako skládka ornice a sypkého 
materiálu, tudíž se zde nenachází žádné dřeviny ani chráněné rostliny a živočichové.

c) Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

d) Projekt neřeší zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisek EIA.

e) Podél přilehlé komunikace bude zhotoveno ochranné pásmo zeleně oddělující pozemek 
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od komunikace a chránící vedení inženýrských sítí.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Projekt neřeší ochranu obyvatelstva, ta je zajištěna obcí. Protipožární ochrana obyvatel objektu je 
řešena samostatným projektem.

B.8 Zásady organizace výstavby
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

b) Staveniště je odvodněno pomocí odvodňovacích rigolů, ze kterých je voda odčerpávána 
čerpadlem

c) Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturuje provedeno dočasnou 
příjezdovou komunikací napojenou na silniční komunikaci v ulicích Pardubická a Štěpánovská. 
Přípojky inženýrských sítí pro stavniště jsou připojeny do zhotovených trvalých přípojek vedoucích 
do objektu. 

d) Ochrana okolí staveniště bude provedena dočasným oplocením zabraňujícím vstupu 
nepovolaných osob. V prostoru staveniště není třeba provádět demolice ani kácení dřevin.

e) Pro výstavu bude využita celá plocha pozemku

g) Množství a druhy odpadů je uvedeno v projektech dodavatele, odpad bude likvidován dle 
zákona č. 185/2001 Sb.

h) V průběhu zemních prací bude z pozemku odstraněno celkem 661,95 m3 zeminy, která 
bude odvezena na obecní skládku zemin, odkud bude zase přivezena a použita na zpětné vyrovnání 
terénu.

i) Stavba se nachází v zastavěné oblasti, takže nedojde k narušení žádné zeleně či jiného 
narušení životního prostředí.

j) Zásady bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zajistí dodavatel dle zákona č. 365/2011 Sb.

k) V okolí se nenacházejí stavby určené pro bezbariérové užívání.

l) Komunikace budou opatřeny značkami upozorňujícími na průběh výstavby a dále bude 
upravena rychlost průjezdu v ulici Pardubická a Štěpánovská v úseku výstavby.

m) V případě zvýšené dopravy v ulicích Pardubická a Štěpánovská bude doprava řízena 
pomocí semaforů. V případě zvýšené větrnosti bude práce přerušena, protože nebude možno použít 
stavební jeřáb.

n) Stavba bude zahájena dne 10.4.2015. Nejprve bude odstraněna ornice a vyhloubena 
stavební jáma. Poté dojde ke zhotovení základové konstrukce. Následně budou vystavěny obvodové
konstrukce sklepa. Poté bude zhotoven strop nad sklepní částí, který přechází do betonového 
podkladu pod 1NP v ostatních částech domu. Dále bude provedeno vyzdění obvodových stěn v 
1.NP na které naváže vytvoření stropních konstrukcí, na něž bude po technologické přestávce 
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zhotovena konstrukce obvodových zdí ve 2NP s následujícím zhotovením stropní konstrukce. 
Následně bude vyhotovena konstrukce obvodových konstrukcí obytného podkroví a štítových stěn. 
Dále bude zhotovena konstrukce krovu. Následně bude provedeno opláštění krovu, zhotoveny 
omítky. Po vyschnutí omítky bude provedena pokládka podlah, osazení výplní okenních a dveřních 
otvorů. Následně dojde k nalepení obkladů v hygienických místnostech a vymalování ostatních 
místností. Stavba by měla být dokončena dne 10.10.2015.

C. Situace stavby
a) situační výkres šiřších vztahů v měřítku 1:1000 až 1:50000 s napojením stavby na dopravní a 
technickou infrastrukturu a stávajícími a navrhovanými ochrannými a bezpečnostními pásmy a 
vyznačením hranic dotčeného území – PROJEKT NEŘEŠÍ

b) celkový situační výkres stavby v měřítku 1:200 až 1:500 s vyznačením stávajících staveb, 
dopravní a technickou infrastruktury, hranic pozemků, hranic řešeného území, základního 
výškopisu a polohopisu, hranic pozemků, hranic řešeného území, navržené stavby, stanovením 
nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov a výšky upraveného terénu, maximální výšky 
staveb, komunikací a zpevněných ploch, ploch vegetace – PŘÍLOHA B VÝKRES D.1.1.1

c) koordinační situace v měřítku 1:200 až 1:1000, zpracovaná na podkladě snímku z katastrální 
mapy, na níž se vyznačují hranice pozemkůa jejich parcelní čísla, zakresluje se umístění stavby s 
vyznačením vzdálenosti od hranic sousedních pozemků a staveb na nich, stávajících a 
navrhovaných pozemních a inženýrských objektů, přípojek na technickou infrastrukturu, s řešením 
dopravy včetnědopravy v klidu, s vyznačením ochranných a bezpečnostních pásem, výškových kót, 
geologických sond, hranice staveništěa případných dalších záborůa úprav pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace na komunikacích – PŘÍLOHA B VÝKRES D.1.1.1 
d) katastrální situační výkres – PROJEKT NEŘEŠÍ
e) speciální situační výkresy – PROJEKT NEŘEŠÍ
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského projektu

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.1 Technická zpráva

a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje
Jedná se o třípodlažní podsklepený rodinný dům určený pro bydlení. Dům je určen pro 4 – 6 
člennou rodinnu, který je možno v podkroví zařídit jako pokoje pro hosty v případě 4 členné rodiny.
Zastavěná plocha je 134,48 m2, obestavěný prostor 1397,11 m3, užitná plocha 373,64 m2, počet  
bytových jednotek 1 o celkové rozloze 318,37 m2.

b) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby
Dům je členěn na dvě nadzemní podlaží, obytné podkroví a sklep. Fasáda stavby je bílá s červeným 
marmolitovým nátěrem soklu. Okna jsou dřevěná, stejně tak vchodové dveře i francouzská okna 
vedoucí na terasu. Barva střechy je cihlová. Komín je oblepen betonovými prefabrikáty cihlové 
barvy. Stavba je postavena z keramických tvárnic Porotherm 42,5 T Profi, se zabudovanou tepelnou
izolací uvnitř tvárnice, lepených na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi, podkroví je řešeno ze 
ztraceného bednění BEST ztracené bednění 40. Stropy jsou monolitické železobetonové. Střešní 
krytina u rodinného domu i garáže je betonová krytina Tondach francouzská – cihlová. Krov je 
moderní hambalková soustava. Do budovy se vchází hlavním vchodem, na který navazuje zádveří, 
ze kterého se přechází do chodby. Na levé straně se nachází kuchyně, která je volně přístupná z 
obývacího pokoje, který se nachází přes chodbu naproti zádveří. Na pravé straně se nalézá schodiště
vedoucí do sklepa a vyšších podlaží, koupelna a samostatné WC. Po schodech nahoru vyjdeme do 
chodby, která rozděluje podlaží na část obytnou a část hygienickou. V obytné části se nachází  
ložnice a 2 dětské pokoje, hygienickou část umístěnou napravo tvoří koupelna, ve které se nalézá 
WC. V podkroví je vytvořena stejná skladba místností jako v 2NP, s tím, že se dětské pokoje dají 
upravit jako pokoje pro hosty. Na pravé straně se nachází opět samostatná koupelna s WC. Stavba 
není řešena pro bezbariérové užívání.

c) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby
Jedná se o zděný stěnový systém. Stavba je založena na základových pásech z betonu C16/20. Mezi
základy je v suterénu umístěna betonová deska tloušťky 150 mm z betonu C16/20 vyztužené KARI 
sítí, v 1NP se mezi základovými pásy nachází železobetonová deska 120 mm tlustá.  Nadzemní část
budovy je vystavěna z keramických izolačních tvárnic Porotherm 42,5 T Profi o rozměrech 
248x425x249 mm lepených na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi. Obvodové konstrukce 
podzemního podlaží jsou vybudované ze ztraceného bednění BEST ztracené bednění 40 o 
rozměrech 500x400x250 mm vyplněné betonem C16/20. Stropy jsou řešeny jako monolitické 
železobetonové desky o jednotné tloušťce 120 mm. Krov je řešen jako dřevěná moderní 
hambalková soustava, která je ztužena hřebenovou vaznicí. Plášť střechy je řešen systémem 
mezikrovové izolace minerální vatou Isover DOMO tloušťky 150 mm. Střední nosná zeď je 
postavena z tvarovek Porotherm 30 P+D o rozměrech 247x300x238 mm lepených na 
vápenocementovou maltu, příčky jsou řešeny jako nosné a jsou postaveny z tvarovek Porotherm 14 
P+D o rozměrech 497x140x238 mm lepených na vápenocementovou maltu. Komín je z 
keramických tvarovek systému Heluz Plyn, komínový průduch je plastový s předepsanou 
maximální teplotou spalin 120°C a je určený pro plynná paliva. 
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d) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí
Stavba je navržena tak, aby neohrožovala zdraví a životy osob stavbu užívajících dle vyhlášky 
č.268/2009 sb.

e) stavební fyzika
Stavba je z hlediska tepelné techniky řešena jako stavba kategorie A (velmi úsporná stavba). 
Celkový součinitel prostupu tepla stavby je Uem,N20= 0,38 Wm-2K-1. Konstrukce jednotlivých 
dílčích části jsou: obvodové stěny s U = 0,17 Wm-2K-1, střešní konstrukce s U = 0,18 Wm-2K-1, 
podlaha na zemině v temperovaném suterénu U = 0,71 Wm-2K-1, podlaha na zemině v 1NP U = 
0,42 Wm-2K-1, obvodová stěna suterénu U = 0,21 Wm-2K-1. Kompletní posudek součinitelů 
prostupu tepla a tepelný posudek obálky budovy viz PŘÍLOHA E - Tepelné posouzení dílčích 
konstrukcí.

f) požadavky na požární ochranu konstrukcí
Požadavky na požární ochranu konstrukcí jsou řešené v samostatném projekt – Požárně-
bezpečnostní řešení.

g) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení
Stavba je navržena na minimální životnost 50 let. Aby bylo dosaženo této životnosti je nutné, aby 
byly veškeré práce provedeny dle technologických předpisů uvedených výrobcem a používané 
materiály byly skladovány ve správných podmínkách a byly použity tak, aby nedocházelo k 
poruchám vlivem špatného provedení stavby.

h) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost 
navržených konstrukcí
Při stavbě domu není počítáno s žádným netradičním technologickým postupem. Stavba je navržena
tak, aby bylo možno použít tradiční a obecně používané způsoby.

i) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby
Zhotovitel vyhotoví časový plán stavby a dokumentaci nutnou k financování stavby, dále v případě 
nutnosti vyhotoví dokumentaci skutečného provedení stavby.

j) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření 
a zkoušek, pokud jsou vyžadovány nad rámec povinných – stanovených příslušními 
technologickými předpisy a normami
Zkoušky provedení jednotlivých konstrukcí a taktéž zkoušky užitých materiálů provede zhotovitel 
stavby v jím navržených termínech.

Výpis norem:
ČSN 734301 – Obytné budovy 
ČSN 730540 – Tepelná ochrana budov 
 

D.1.1.2 Výkresová část

a) půdorysy základových konstrukcí – PŘÍLOHA B výkres č. D.1.1.2
b) půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s 
popisem účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického 
materiálového řešení konstrukcí, s popisem nebo označením výrobků a s odkazem na podrobnosti
- PŘÍLOHA B výkresy č. D.1.1.3A až D.1.1.3D
c) charakteristické řezy se základním konstrukčním řešením, výškovými kótami vztaženými ke 
stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení konstrukcí
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- PŘÍLOHA B výkresy č. D.1.1.4A a D.1.1.4B
d) výkresy střech, případně krovu – PŘÍLOHA B výkresy č. D.1.1.6A až D.1.1.6D
e) pohledy na všechny plochy fasády s výškovými kótami základního výškového řešení vztaženými 
ke stávajícímu terénu, s vyznačením barevnosti a charakteristiky materiálu povrchů – PŘÍLOHA A 
výkresy č. D.1.1.7A až D.1.1.7D

D.1.1.3 Dokumenty podrobností 

viz PŘÍLOHA B výkresy D.1.1.8A; PŘÍLOHA A Výpis truhlářských prvků, Výpis skladeb 
konstrukcí

D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení

D.1.2.1 Technická zpráva

a) podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí 
podle druhu, technologie a navržených materiálů

Základové a podkladní konstrukce
Základové konstrukce jsou řešeny jako základové pásy z betonu C16/20 doplněné v 1PP podkladní 
betonovou deskou tloušťky 150 mm s KARI sítí, v 1NP je mezi základem a stykem stropní 
konstrukce 1NP a suterénní stěnou podkladní železobetonová deska tloušťky 120 mm. Do 
základové spáry je nutné vložit zemnící pásku, která se zabetonuje a vytáhne 1,5 m nad terén, aby 
mohl být v pozdějších částech výstavby připojen hromosvod. Na roznášecích deskách bude 
nalepena hydroizolace z asfaltových pásů.
Výpočet základových pásů přiložen v příloze A.

Svislé nosné konstrukce
Jedná se o nosný systém stěnový. Nosné obvodové konstrukce jsou zděné z keramických tvárnic 
Porotherm 42,5 Profi T (248x425x249 mm) lepených na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi. 
Střední nosná zeď je zděná z keramických tvárnic Porotherm 30 P+D (248x300x238) a je vyzděná 
na vápenocementovou maltu. Nosné stěnové konstrukce suterénu jsou vyzděné systémem 
ztraceného bednění pomocí dutých betonových tvarovek BEST ztracené bednění 40 
(500x400x250mm), které jsou zality betonem C16/20. Nosný stěnový systém je ztužen 
železobetonovými věnci nacházejícími se v každém podlaží.

Vodorovné nosné konstrukce
Stropy jsou monolitické železobetonové desky z betonu C25/30 o tloušťce 120 mm.Rozmístění 
stropních desek a jejich uložení dle přiložené dokumentace. 

Překlady
Na překlady je užito keramických překladů Porotherm 7, které jsou doplněny tepelnou izolací EPS. 
Dále je použito prefabrikovaných železobetonových překladů vyrobených dle rozměrů daných 
projektovou dokumentací. Seznam použitých překladů a jejich rozměrů uveden v tabulkách na 
jednotlivých výkresech v PŘÍLOZE C – výkresy č.  D.1.2.3A až D.1.2.3D

Krovová soustava
  Konstrukce krovu je ze dřeva systémem moderní hambalkové soustavy, která je ztužena 
hřebenovou vaznicí, neboť z důvodu obytného podkroví nelze kotvit jednotlivé vazby do stropní 
konstrukce. Rozměry krovových prvků jsou uvedeny v PŘÍLOZE C – výkresy č. D.1.2.6A až 
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D.1.2.6D.

Schodiště
Schodiště je monolitické železobetonové. Každé rameno je členěno do 10 stupňů, z čehož jeden 
stupeň má rozměry 150 mm na výšku a 330 mm na délku. Konstrukční výška schodiště je 
3000 mm, podesta je ve výšce 1500 mm nad hrubou podlahou.

b) definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků, případně odkaz na 
výkresovou dokumentaci
Tloušťky základových konstrukcí – PŘÍLOHA C výkres č. D.1.2.2
Tloušťky stěnových prvků, rozměry překladů, schodiště – PŘÍLOHA C výkresy č. D.1.2.3A až 
D.1.2.3D
Tloušťky stropních konstrukcí – PŘÍLOHA C výkresy č. D.1.2.5A až D.1.2.5B
Rozměry krovových prvků – PŘÍLOHA C výkresy č. D.1.2.6A až D.1.2.6D

c) údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu
Stálé zatížení – dle hmotnosti materiálu pro počítanou část konstrukce.
Jako proměnné zatížení je bráno užitné zatížení dle EN-1991-1-1 bráno pro stropy qk = 1,5 kN/m2, 
pro schodiště a pro balkony  qk = 3,0 kN/m2.
Stavba se nachází ve sněhové oblasti II, tudíž zatížení sněhem je bráno jako sk = 1,0 kN/m2.

d) údaje o požadované jakosti navržených materiálů, popis netradičních technologických 
postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí
Při stavbě domu není počítáno s žádným netradičním technologickým postupem. Stavba je navržena
tak, aby bylo možno použít tradiční a obecně používané způsoby. Je nutné, aby byly veškeré práce 
provedeny dle technologických předpisů uvedených výrobcem a používané materiály byly 
skladovány ve správných podmínkách a byly použity tak, aby nedocházelo k poruchám vlivem 
špatného provedení stavby.

e) zajištění stavební jámy
Stavba se nachází v únosné zemině typu GF – štěrk jílovitý, tudíž není nutné stavební jámu pažit.

f) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření 
a zkoušek, pokud jsou vyžadovány nad rámec povinných – stanovených příslušními 
technologickými předpisy a normami
Zkoušky provedení jednotlivých konstrukcí a taktéž zkoušky užitých materiálů provede zhotovitel 
stavby v jím navržených termínech.

g) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby
Zhotovitel vyhotoví časový plán stavby a dokumentaci nutnou k financování stavby, dále v případě 
nutnosti vyhotoví dokumentaci skutečného provedení stavby.

h) požadavky na požární ochranu konstrukcí
Požární požadavky jsou řešeny samostatným projektem – Požárně-bezpečnostní řešení.

i) požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí
Bezpečnost při provádění nosných konstrukcí se řídí vyhláškou č. 591/2006 Sb. a dále interními 
nařízeními zhotovitele stavby.

Seznam použitých podkladů
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ČSN 734130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 
ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičůpaliv 
ČSN 73 4301 – Obytné budovy 
ČSN EN-1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Obytné budovy 
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně
Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 

D.1.2.2 Podrobný statický výpočet

Viz samostatný projekt statika.

D.1.2.3 Výkresová část

a) půdorys základů M1:50 – PŘÍLOHA C – výkres č. D.1.2.2
b) půdorys podlaží M1:50 – PŘÍLOHA C – výkresy č. D.1.2.3A až D.1.2.3D
c) charakteristické řezy M1:50 – PŘÍLOHA C – výkresy č. D.1.2.4A až D.1.2.4B 
d) výkresy stropních konstrukcí  M1:50 – PŘÍLOHA C – výkresy č. D.1.2.5A až D.1.2.5C
e) výkresy krovů M1:50 – PŘÍLOHA C – výkresy č. D.1.2.6A až D.1.2.6D
f) vybrané detaily M1:5 – PŘÍLOHA C – výkresy č. D.1.2.8A až D.1.2.8C

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Technická zpráve viz níže.Výkresy k požárně bezpečnostnímu řešení viz PŘÍLOHA D – výkresy
č. D.1.3.2A až D.1.3.2D
Jedná se o dvoupodlažní podsklepený rodinný dům s podkrovím. Konstrukční systém je zděný ze 
systému Porotherm s monolitickými betonovými stropy. Únikový východ je vstupními dveřmi. 
Budova se nachází v městské zástavbě.
Dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákonnými předpisy zejména vyhláškami 
MVČR: 23/2008sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, 246/2001sb. o stanovení 
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, zákonem 133/1985sb. o požární
ochraně a vyhláškami MMRČR č.268/2009sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu a 
č.499/2006sb. o dokumentaci staveb. Dále je zpracována v souladu s platnými ČSN viz. položka 2.1
Seznam použitých podkladů pro zpracování.

TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY

1.1. POPIS DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ

Stavba je rozdělena do 2 nadzemních, jednoho podzemního podlaží a podkroví. 
Příjezd na pozemek je napojen pomocí vedlejší komunikace na hlavní.
Únikové cesty z objektu jsou nechráněné a jsou spojeny ve společný východ který je veden 
vstupními dveřmi.

1.2. POPIS KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

nosný systém:
zděný systém Poroherm tloušťky 425 mm v nadzemních podlažích a podkroví
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ztracené bednění Best tloušťky 400 mm v suterénu
stropní deska monolitická tloušťky 120 mm , železobeton
střední nosná zeď Porotherm tloušťky 300 mm
příčky nosné Porotherm tloušťky 150 mm

2. POŽÁRNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ

2.1. PODKLADY POUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍ
 výkresy stavební části PD
 technické listy výrobce Porotherm, Best
 zákon 133/1998sb. o požární ochraně
 Vyhl.MVČR 23/2008sb.  o technických podmínkách požární ochrany staveb
 Vyhl.MVČR 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru
 Vyhl. MMRČR č.268/2009sb. o technických požadavcích na stavby
 Vyhl. MMRČR č.499/2006sb. 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

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, který má pouze konstrukce druhu DP1
Požární výška objektu: h=3 m

2.3. ROZDĚLENÍ OBJEKTU NA POŽÁRNÍ ÚSEKY
Ve smyslu ČSN 730802 tvoří posuzovaný administrativní objekt 2 požárních úseků

Řešené požární úseky
Č. ÚSEKU MÍSTNOST ÚČEL MÍSTNOSTI PLOCHA [m2]

P1.01/N3 101 Zádveří 4,5

102 Chodba 10,5

103 Kuchyň 11,97

104 Obývací pokoj 34

105 Umývárna 2,4

106 WC 2,94

107 Schodiště 13,34

201 Chodba 12,15

202 Ložnice 13,28

203, 204 Pokoj 32,74

205 Koupelna 12,65

206 Schodiště 13,34

P01 Chodba 5,25
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P02, P05 Pokoj 34,79

P03 Koupelna 12,65

P04 Schodiště 13,34

P06 Ložnice 14,94

S01 Sklep 8,19

S02 Technická místnost 14,25

S03 Úklidová místnost 7,1

S04 Schodiště 16,2

N1.01 108 Garáž 18,45

Celkem 308,97

2.4. STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA, STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A 
POSOUZENÍ VELIKOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

Stupně požární bezpečnosti požárních úseků určeny z tab.8 ČSN 730802.

č. úseku pv 
[kg/m2]

a SPB Šířka [m] Délka 
[m]

Posudek 
-požadavek (d/š) 
[m]

Posudek – splnění 

P1.01/N3 37,13 0,99 II 9,35 11,35 50/35 vyhovuje

N1.01 13,10 0,90 I 3,425 7,00 56/38 vyhovuje

2.5. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
P1.01/N2
V souladu s odst.1 §5 vyhl.č.23/2008Sb. jsou požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 
stanoveny dle tab.12, ČSN 730802.
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Stupeň II

konstrukce poznámka

b) požární stropy
    železobeton tl. 120 mm REI 45 REI 180 vyhoví
Požární uzávěry EI 30 DP3 dle požadavku
Obvodové stěny
    Porotherm tl. 425 mm EW 45 REI 120 vyhoví
    Best ztracené bednění tl. 400 mm EW 45 REI 180 vyhoví
Nosné konstrukce střech

    dřevo REI 30 R 15

Vnitřní nosné konstrukce 
    Porotherm tl. 300 mm R 45 R 180 vyhoví
    nosné příčky Porotherm tl. 140 mm R 45 R 120 vyhoví

Stupeň I

konstrukce poznámka

b) požární stropy
    železobeton tl. 120 mm REI 15 REI 180 vyhoví
Požární uzávěry EI 15 DP3 dle požadavku
Obvodové stěny
    Porotherm tl. 425 mm EW 15 REI 120 vyhoví
Nosné konstrukce střech
    železobeton tl. 120 mm REI 15 REI 180 vyhoví

požadovaná 
požární 
odolnost

skutečná 
požární 
odolnost

Nevyhoví – nutný 
nátěr Plasmostop 
(+180 min)

požadovaná 
požární 
odolnost

skutečná 
požární 
odolnost



pozn.:
Požární pásy nejsou dle ČSN 730833 u objektů do 12m 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 předpisů.

2.6. ÚNIKOVÉ CESTY
NECHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY
Č. 
úseku

Místnost Počet
osob

Šířka 
[m]

Délka 
[m]

Požadavek
šířka [m]

Požadavek
délka [m]

Požadavek
- splnění

Poznámka

P1.01/
N3

101 - P06 4 1,3 23,5 - 25 vyhovuje Schody dolů

S01 - S04 4 1,3 9,25 - 25 vyhovuje
Schody 
nahoru

P1.04 1S10 - 2 16,4 - 30 vyhovuje

Dveře na únikové cestě musí umožnit snadný a rychlý průchod, tvar kování by měl zabránit   
zachycení oděvu(např. tvary klik).
Dveře na únikové cestě musí umožňovat snadný a rychlý průchod dle odst.9.13. ČSN 730802. 
Pokud budou východové dveře opatřeny speciálními bezpečnostními zámky(např. kódovými 
kartami), musejí být v případě evakuace samočinně odblokovány. Pokud budou při běžném provozu
zajištěny proti vstupu nepovolaných osob, musejí být při evakuaci otevíratelné a průchodné. Dveře 
ovládány motoricky musí umožnit také ruční otevření.  Pokud by při běžném provozu bylo jedno 
nebo obě křídla zajištěny, musí mít na straně dveří ve směru úniku kování umožňující bezpečný a 
snadné otevření. Toto kování(např. pákový uzávěr) musí být umístěno nejvýše 1200mm nad 
podlahou. 
Dle odst.9.15. musí být CHÚC typu A osvětlena nouzovým osvětlením. Nouzové osvětlení se 
navrhuje dle ČSN EN 1838. Nouzové osvětlení musí být funkční i v době požáru v objektu u 
CHÚC typu A po dobu 15minut.
Technické požadavky pro nouzové osvětlení viz odst.2.8.
Označení únikových cest se v objektu musí provést zřetelně dle ČSN ISO 3864.
 
2.7. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI
Odstupové vzdálenosti jsou určeny dle přílohy F ČSN 730802. 

Požárně nebezpečný prostor může zasahovat do veřejného prostranství dle pozn. odst. 10.2.1. 
ČSN 730802.
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Východní fasáda

č. úseku l [m] d [m]
P1.01/N3 1NP 2 5,5 6,5 11

37,13
59,09 2,7

P1.01/N3 2NP 1,5 6,2 4,5 9,3 48,39 2,5
P1.01/N3 podk. 0,75 5,3 2,25 3,98 56,6 2,7
N1.01 0,75 1,5 1,13 1,13 13,10 100 3,5

Západní fasáda
P1.01/N3 podk. 0,75 5,3 2,25 3,98 37,13 56,6 2,7

Jižní fasáda
P1.01/N3 1NP 2 6,25 6,5 12,5 37,13 52 2,7
P1.01/N3 2NP 1,5 5,23 4,5 7,84 37,13 57,42 2,7
P1.01/N3 podk. 1,5 6,2 1,5 9,3 37,13 16,13 2,3

Severní fasáda
N1.02 0,5 1,5 0,75 0,75 37,13 100 4,4

h
u
 [m] S

po
 [m2] S

p
 [m2] p

v
 [kg/m2] p

o
 [%]



2.8. TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
Větrání:
Odvětrání požárních úseků je přirozené, okny.
Požární úsek P1.02 je větrán nuceným větráním. Dle §9 odst.5 musí být vzduchotechnická zařízení 
navržena dle ČSN 730810(PBS-Společná ustanovení) a ČSN 730872(PBS-Ochrana staveb proti 
šíření požáru vzduchotechnickým zařízením). Na potrubí musí být zřetelně vyznačen směr proudění
a zda potrubí slouží k výfuku nebo sání. Prostup rozvodu a instalace požárně dělicí konstrukcí musí 
být utěsněn viz. prostupy instalací. 
Vytápění:
Objekt bude vytápěn plynovým kotlem umístěným v místnosti S02. 
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 734201 
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 výrobků 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 instalace požárně dělicí konstrukcí musí být utěsněny v závislosti na článku 8.6 
a 11.1 ČSN 730802 dle požadavků čl.6.2 ČSN 730810.
Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů), technických a 
technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být navrženy tak, aby 
co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce ve kterých se vyskytují tyto 
prostupy musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a 
se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může 
být případně i změněna v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že 
nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce.
U dále uvedených prostupů požárně dělícími konstrukcemi se kromě úpravy podle 6.2.1 
ČSN 730802 zabraňuje šíření požáru hmotou (výrobkem) potrubí a vnitřním prostorem potrubí, 
nebo jiného prostupujícího zařízení. Toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a 
jiných výrobků jejichž požární odolnost je určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce.
Těsnění prostupů se hodnotí podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008, a to v těchto případech:
a) kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody 
prostupují jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) šířící požár a jejich celková hmotnost 
je větší než 1,0 kg.m-1 (ustanovení se netýká vodičů a kabelů podle 1ČSN 73 0802 či ČSN 73 
0804, vodičů a kabelů které nešíří požár podle norem řady ČSN EN 50266 a zařízení navrhovaných 
podle ČSN 73 0848),
b) požární odolnosti E-C/U, nebo E-U/C apod., a to ve všech případech uvedených v bodě a), pokud
jde o prostupy požárně dělící konstrukcí klasifikace EW.
Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí podle bodu a) nebo b) a jsou 
většího světlého průřezu než 2000 mm2 , přičemž jejich vzájemná osová vzdálenost je menší než 
300 mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008.
Utěsnění jednotlivých prostupů musí být provedeno odborným dodavatelem. Při kolaudaci musí být
předloženy platné certifikáty.

Elektrická zařízení a elektroinstalace:
Dle §9 vyhl.23/2008 musí být elektrické zařízení sloužící k ochraně osob a majetku navrženo tak, 
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aby byla při požáru zajištěna dodávka elektrické energie za podmínek stanovených českými 
technickými normami(ČSN 730802, ČSN 730810).
Pokud budou napájecí kabely zajišťující funkci a ovládání elektrických zařízení sloužící k 
požárnímu zabezpečení staveb vedeny volně, musí být kabel druhu I.-kabel B2ca.
Elektrické rozvody zajišťující funkci nouzového osvětlení musí mít zařízenou dodávku elektrické 
energie alespoň ze dvou na sobě nezávislých zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby při 
přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu předpokládané funkce 
zařízení ze zdroje druhého.
Přepnutí na druhý napájecí zdroj musí být samočinné.
Trvalou dodávku lze zajistit nezávislým záložním zdrojem-samostatným generátorem, 
akumulátorovými bateriemi nebo připojením na veřejnou sít NN popř. VN smyčkou. V těchto 
případech porucha na jedné větvi nesmí vyřadit dodávku el. energie pro zařízení, která musí zůstat 
funkční i v případě požáru. 
Elektrická zařízení která slouží k požárnímu zabezpečení objektu se připojují samostatným vedením
z přípojkové skříně nebo hlavního rozvaděče a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou 
dobu odpojení ostatních elektrických zařízení objektu(15minut).
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
Jedná se o rodinný dům, z toho důvodu není nutné zřizovat vnitřní odběrná místa.

Vnější odběrní místa
Podzemní hydranty musí být osazeny na místním vodovodním řadu DN min 100 mm, vzdálenost od
objektu nesmí přesahovat 20 m.
Odběr vody z hydrantu při doporučené rychlosti v=0,8ms-1 musí být minimálně Q= 6 ls-1.
Odběr při doporučené rychlosti v=1,5ms-1 musí být minimálně Q= 12 ls-1.
Statický přetlak u hydrantu musí být min. 0,2MPa.

Přenosné hasicí přístroje (PHP)

Jedná se o rodinný dům, hasicí přístroje nejsou nutné, avšak byly navrženy na přání investora

č. úseku Počet hasicích 
přístrojů

Hasicí schopnost Druh požáru Druh přístroje

P1.01/N1 2 8A A 1 práškový, 1 pěnový

N1.01 1 8A A 1 práškový

2.9.2. PŘÍJEZDOVÉ A PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE
Dle odst.12.2 ČSN 730802 musí k objektu vést přístupová komunikace alespoň do vzdálenosti 20m 
od vchodu do objektu. 
K objektu vede přístupová komunikace š 2,25 m. Přístupová komunikace je napojena na hlavní 
komunikaci.
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2.10. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ
Jedná se o rodinný dům bez CHÚC, proto není nutné zřizovat bezpečnostní osvětlení. Dle vyhlášky 
č. 23/2008 Sb. musí být novostavba vybavena autonomním hlásičem požáru.

2.11. BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY A TABULKY
Přenosný hasicí přístroj bude označen dle ČSN ISO 3864, ČSN 010813 a dle nařízení vlády NV 
11/2002sb. výstražnými bezpečnostními značkami a tabulkami.

PBŘS řeší novostavbu rodinného domu
Objekt tvoří 2 požární úseky:
P1.01/N3 zatříděný do II.SPB;
N1.01 zatříděný do I.SPB;

3. ZÁVĚR ZPRÁVY

Únikové cesty vyhovují normovým požadavkům ČSN 730802. 
Požárně nebezpečný prostor neohrožuje sousední objekty a nezasahuje na sousední pozemky, viz. 
situace. 
V souladu s přílohou 4 vyhl.23/2008Sb. budou v objektu umístěny PHP a to:
práškový 2ks, pěnový 1ks
Dle odst.9.15. ČSN 730802 musí být CHÚC typu A osvětlena nouzovým osvětlením. Nouzové 
osvětlení musí být funkční po dobu min. 15 minut.
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 administrativní objekt vyhovuje při dodržení výše uvedených skutečností všem 
požadavkům požární bezpečnosti staveb.
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Závěr

Tato práce byla zpracována dle mých nabytých znalostí během studia a aplikací současně platných 
zákonů, norem a vyhlášek. Práce byla zpracována jako provedení stavební části novostavby RD a 
odpovídá požadavkům určeným v zadání bakalářské práce. Od původního plánu vytvořit dům s 
obytným podkrovím, 1 nadzemním podlažím a sklepem bylo odstoupeno z důvodu přílišné výšky 
stropu vzhledem ke zvolenému sklonu střechy, z toho důvodu bylo nad původní obytné podkroví 
umístěno ještě jedno patro. V pozdější části tvorby výkresové dokumentace byly do podkrovní části 
přidány vikýře, které zajistí dostatečné proslunění podkrovních místností, dále bylo provedeno 
rozčlenění původní jedné podkrovní místnosti na 3 samostatné pokoje. Textová i grafická část 
projektové dokumentace byla zpracována dle rozsahu zadání a daná stavba splňuje všechny 
náležitosti ohledně požární bezpečnosti, tepelné techniky a akustiky.
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Seznam použitých zdrojů

Zákony, vyhlášky, normy:
ČSN 73 6056. Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. 
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stavebních výrobků: Požadavky.2010. 
ČSN 73 0580-1. Denní osvětlení budov: Část 1: Základní požadavky.2007. 
ČSN 73 0580-2. Denní osvětlení budov: Část 2: Denní osvětlení obytných budov.2007. 
ČSN 73 0810:04. Požární bezpečnost staveb: Společná ustanovení. 2009. 
ČSN 73 0802:05. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty. 2009. 
ČSN 73 0873:06. Požární bezpečnost staveb: Zásobování požární vodou. 2003. ČR. 
Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). ČR. 
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. ČR. 
Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. ČR. 
Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. ČR. 
Zákon 133/1998sb. o požární ochraně. ČR. 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.ČR. 
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. ČR. 
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. ČR. 
Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. ČR. 
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.ČR. 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. ČR. 
Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. ČR. 
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochranězdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. ČR. 
Vyhl.MVČR 23/2008sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. ČR. 
Vyhl.MVČR 246/2001sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 
dozoru. ČR. 
Vyhl. MMRČR č.268/2009sb. o technických požadavcích na stavby. ČR. 
Vyhl. MMRČR č.499/2006sb. o dokumentaci staveb.
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Seznam použitých zkratek a symbolů

1NP 1. nadzemní podlaží
2NP 2. nadzemní podlaží
WC water closet (splachovací záchod, ag.)
č. číslo 
Sb. sbírky
ČSN Československá norma – staré označení, které se zachovalo
1PP 1. podzemní podlaží
m2 metr čtverečný
EIA Environmental Impact Assessment – posouzení vlivů na životní prostředí
Uem,N20 součinitel prostupu tepla obálky budovy
U součinitel prostupu tepla
qk charakteristické proměnné zatížení
sk charakteristické zatížení sněhem
EN Evropská norma
GF štěrk s jílem
P+D pero a drážka
DSP dokumentace pro stavební povolení
MMRČR Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky
mm milimetr
vyhl. vyhláška
MVČR Ministerstvo vnitra České republiky
h výška
tab. tabulka
CHÚC chráněná úniková cesta
NN nízké napětí
VN vysoké napětí
DN dimenze
PHP přenosný hasicí přístroj
T tesařské prvky
O okno
P překlad
EPS expandovaný polystyrén
XPS extrudovaný polystyrén
POD. podkroví
A plocha
HT měrná ztráta prostupem
C16/20 charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu
b tloušťka
SDK sádrokarton
R'w vážená vzduchová neprůzvučnost
L'w vážená kročejová neprůzvučnost
Δφi bezpečnostní přirážka
dB decibell
W Watt
K Kelvin
fRsi tepelný faktor vnitřního povrchu konstrukce
UN,20 normový součinitel prostupu tepla konstrukce při 20°C
popř. popřípadě
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°C stupeň Celsia
λ součinitel tepelné vodivosti materiálu
Ri odpor při přestupu tepla - interiér
Re odpor při přestupu tepla - exteriér
θ teplota
TO tepelně-izolační omítka
PSČ poštovní směrovací číslo
IČO identifikační číslo organizace
V objem
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