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Abstrakt 

Cílem této bakalářské práce je navržení rodinného domu s kanceláří a vypracování 

projektové dokumentace. Dům bude stát na parcele p. č. 1127/28 v katastrálním území Hoštka.  

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům k bydlení 4-6 osob, s drobnou podnikatelskou 

činností samostatně zpřístupněnou bočním vchodem. Rodinný dům bude půdorysného tvaru L 

s hlavními rozměry 14,5 × 15,5 m. Stavba bude přízemní s obytným podkrovím o dispozičním 

řešení 5+1. V prvním nadzemním podlaží se bude nacházet zádveří, chodba, koupelna, WC, 

obývací pokoj, technická místnost, garáž a kancelář s kuchyňským koutem, WC a zádveří 

(polyfunkce). V podkroví bude umístěna chodba, ložnice, dva pokoje a koupelna s WC.  

Dům bude založen na betonových pasech. Nosnou část objektu tvoří systém Porotherm. 

Vodorovná konstrukce nad 1.NP bude železobetonová. Střecha domu je navržena jako sedlová se 

sklonem 43; 34°C. 

Klíčová slova 

Rodinný dům, projektová dokumentace, kancelář, sedlová střecha 

Abstract 

The aim of the thesis is to project a family house with a workroom and to work out a plan. 

The house is being built on building site no. 1127/28 in the town of Hoštka.   

The project is developed for four to six residents, with the workroom (separated side 

entrance). Self-contained house ground plan is in the form of the letter L (47.57 × 50.85 ft.). 

Disposition of the projected single storey house is 5+1 with the habitable attic. There are entry 

foyer, hall, bathroom, toilet, living room, utility room, garage, workroom with kitchenette, toilet 

and multifunctional lobby on the first floor. Hall, bedroom, two other rooms and bathroom with 

toilet are located in the habitable attic. 

The house is projected on concrete strip. As far as the supporting part of the building is 

concerned, the Porotherm system is used. Horizontal construction above the first floor is made of 

reinforced concrete. The roof is saddle-shaped and its inclination is 43; 34°C. 

Keywords 

Family house, project dokumentation, workroom, saddle-shaped roof 
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Úvod 

Cílem této bakalářské práce je navržení rodinného domu pro až šestičlennou rodinu 

s kanceláří a vypracování projektové dokumentace dle přílohy č. 6 vyhlášky 62/2013. 

Stavba bude realizována na okraji města Hoštka, katastrálním území Hoštka, mezi 

plánovanou výstavbu rodinných domů.  

Stavba bude přízemní s obytným podkrovím a půdorysného tvaru L. Na rodinném 

domě je navržena sedlová střecha. Součástí stavby je také garáž, která se nachází se 

v přízemí domu. U objektu se dále nachází i kryté stání pro další automobil.  

Dispoziční řešení vychází z přání investora a dodržuje platné předpisy a normy. 

V objektu se neuvažuje s pohybem osob s omezenou schopností pohybu a orientace, tato 

problematika není v projektu teda řešena.  

Jednotlivé zpracované části tohoto projektu (konstrukční řešení, požárně 

bezpečností řešení stavby, tepelně technické posouzení) jsou zpracovány dle platných 

předpisů a norem a jsou přiloženy v samostatných přílohách, které jsou součástí tohoto 

projektu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 
 
 
 
 
 
 

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 
 
 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF BILDING STRACTURES 
 

 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR´S THESIS 

AUTOR PRÁCE   PAVEL ŠENFELD 
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE  ING. BOHUSLAV BRUKNER 
SUPERVISOR 

 

BRNO 2016 

  



11 

 

Obsah 
A.1 Identifikační údaje ................................................................................................. 12 

A.1.1 Údaje o stavbě ................................................................................................ 12 

a) Název stavby ........................................................................................................... 12 

b) Místo stavby ............................................................................................................ 12 

c) Předmět projektové dokumentace ........................................................................... 12 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi .............................................................................................. 12 

a) Jméno přímení a místo trvalého pobytu ............................................................ 12 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace ....................................................... 12 

A.2 Seznam vstupních podkladů ................................................................................... 12 

A.3 Údaje o území ......................................................................................................... 13 

a) Rozsah řešeného území ................................................................................... 13 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů ........................................ 13 

c) Údaje o odtokových poměrech ............................................................................... 13 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas ................... 13 

e) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území ........................................ 13 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů ....................................................... 13 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení ........................................................................ 13 

h) Seznam souvisejících a podmiňujících investic ...................................................... 13 

i) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby ...................................... 14 

A.4 Údaje o stavbě ........................................................................................................ 14 

a) Nová nebo změna dokončené stavby ...................................................................... 14 

b) Účel užívání stavby ................................................................................................. 14 

c) Trvalá nebo dočasná stavba ................................................................................... 14 

d) Údaje o ochraně podle jiných právních předpisů ................................................... 14 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavbu a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby ................................................... 14 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných 

právních předpisů ............................................................................................................... 14 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení ........................................................................ 14 

h) Návrhová kapacita stavby ...................................................................................... 14 

i) Základní bilance stavby .......................................................................................... 15 

j) Základní předpoklady výstavby .............................................................................. 15 

k) Orientační náklady stavby ...................................................................................... 15 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zřízení ............................... 15 

 



12 

 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Novostavba rodinného domu 

b) Místo stavby  

 Místo stavby: Hoštka 

 Obecní úřad: Hoštka 

 Stavební úřad: Štětí 

 Okres: Litoměřice 

 Kraj: Ústecký 

 Parcelní číslo: 1127/28 

 Katastrální území: Hoštka 

c) Předmět projektové dokumentace 

Dokumentace pro stavební povolení rodinného domu. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) Jméno přímení a místo trvalého pobytu 

Pavel Šenfeld, Hoštka 411 72, Hrotovická 292. 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Pavel Šenfeld, Hoštka 411 72, Hrotovická 292 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 Geodetické zaměření pozemku 

 Architektonická studie 

 Zadání na projekční práce od investora 
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A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území 

Pozemek p. č. 1127/28 je situován v nově zastavěné území obce Hoštka, 

katastrální území Hoštka. 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Stavební pozemek č. 1127/28 se nachází v lokalitě určené pro bydlení, na 

pozemku bude vystavěn rodinný dům. 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Dešťová voda ze střech bude svedena do jímky s přepadem do vsakovací jímky, 

dešťová voda je určena k zalévání. Voda ze zpevněných ploch se svévolně vsákne na 

pozemku. 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

V současné době je pozemek zatravněný s udržovanou zelení. Pozemek je dle 

územního plánu zařazen do plochy určené pro bydlení. Na pozemku bude vystavěn 

objekt rodinného bydlení. 

e) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Projekt je v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

stavby. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Během výstavby budou splněny a zohledněny veškeré požadavky dotčených 

orgánů a správců sítí, které se během projednávání dokumentace pro stavební povolení 

vyskytnou. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Žádné se nevyskytují. 

h) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Žádné se nevyskytují. 
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i) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

 Číslo parcely: 1127/28 

 Vlastník: Pavel Šenfeld, Hoštka 41172, Hrotovická 292 

 Výměra: 1726 m2 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová nebo změna dokončené stavby  

Jedná se o novou stavbu. 

b) Účel užívání stavby 

Rodinný dům s kancelářskou plochou. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochraně podle jiných právních předpisů 

Neřeší se. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavbu a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Projektované úpravy jsou v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby v platném znění. Požadavky na bezbariérové užívání se pro tuto 

stavbu neuplatňují. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících 

z jiných právních předpisů 

Během výstavby budou splněny a zohledněny veškeré požadavky dotčených 

orgánů a správců sítí, které se během projednávání dokumentace pro stavební povolení 

vyskytnou. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Bez výjimek a úlevových řešení. 

h) Návrhová kapacita stavby 

Zastavěná plocha objektu: 186 m2 

Podlahová plocha:  287 m2 
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Počet bytových jednotek: 1 

i) Základní bilance stavby 

Rodinný domek bude napojen na elektřinu, plyn, vodu a splaškovou kanalizaci. 

Dešťová voda bude vsakována na pozemku. 

j) Základní předpoklady výstavby 

Zahájení stavby: srpen 2016 

Dokončení stavby: září 2017 

k) Orientační náklady stavby 

Předpokládané náklady: 6 500 000,-Kč. 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická 

zřízení 

Stavba je projektována jako jeden stavební celek. 
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B.1 Popis území stavby 

a) Charakter stavebního pozemku 

Stavba se nachází v rovinatém terénu, pozemek je v současné době zatravněný 

s udržovanou zelení. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Bylo provedeno geodetické zaměření pozemku a radonový průzkum. 

c) Stávající ochrana a bezpečnostní pásma 

Je nutné dodržet podmínky správců stávajících inženýrských sítí nacházejících 

se v těsné blízkosti stavby a zajistit jejich ochranu. Před započetím zemních prací je 

nutné provést vytyčení inženýrských sítí, které budou dotčeny stavbou. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Rodinný dům se nevyskytuje v záplavovém, ani poddolovaném území. 

e) Vliv polohy na okolí stavby a pozemky 

Navržené úpravy nebudou mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Ty 

budou pouze v době provádění stavby dočasně ovlivněny zvýšeným hlukem a prašností. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Záměr vyžaduje vykácení keřů (a několika stromů) na pozemku investora. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Požadavky na pozemek 1127/28 nejsou. 

h) Územně technické podmínky 

Vstup na pozemek je vybudován z přilehlé komunikace. 

Rodinný dům bude napojen na vodu, plyn, elektřinu a splaškovou kanalizaci 

z veřejné sítě vedené v komunikaci. Veškeré přípojky jsou stávající a končí na hranici 

pozemku investora. Dešťová voda bude použita pro zalévání na pozemku případně 

vsakována na pozemku přes vsakovací jímku. 

Před zahájením zemních prací je potřeba si ověřit vedení sítí a vytyčit je. 
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i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Začátek stavebních úprav je investorem plánován na srpen 2016, předpokládané 

dokončení je září 2017.  

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o rodinný dům k bydlení 4-6 osob, s drobnou podnikatelskou činností 

samostatně zpřístupněnou bočním vchodem. Celkový plocha podlah je 287 m2. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanizmus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Architektonické řešení vychází z požadavků investora. Střecha domu je 

navržena jako sedlová se sklonem 43; 34°C. Stavba bude přízemní s obytným 

podkrovím o dispozičním řešení 5+1, koupelna, WC, spíž, technická místnost, půda 

a garáž + polyfunkce – kancelář s kuchyňským koutem a WC. Stavba nebude 

podsklepená. Velikost a umístění místností je znázorněno ve výkresové dokumentaci. 

Tvarově dům tvoří L o rozměrech 14,5×15,5 m. Stavba svým vzhledem bude zapadat 

do prostředí stávající zástavby a nebude tedy rušivým prvkem. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálového 

a barevné řešení 

Architektonické řešení vychází z požadavků investora a snaží se zapadnout do 

okolní zástavby bez rušivých jevů. 

Stavba půdorysného tvaru L o vnějších rozměrech 14,5×15,5 m bude umístěna 

na severní straně pozemku, 5 m od hranice pozemku. Stavba bude přízemní s obytným 

podkrovím a bude postavena na základových pasech z betonu. Nosnou část objektu 

tvoří systém Porotherm. Obvodové zdivo je z Porotherm 42,5 T Profi. Vnitřní nosné 

zdivo je z Porotherm 30 Profi. Strop železobetonový monolit. v okolí objektu bude 

úroveň terénu ÚT=-0,150 m od úrovně ±0,000 m, výška stavby je stanovena na 

+8,400  m vzhledem k ±0,000 m. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Žádná výroba v objektu nebude provozována. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k účelu stavby není navrženo bezbariérové užívání stavby. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Schodiště bude opatřeno normovým zábradlím, parapety budou výšky min. 

900 mm. Budou splněny veškeré požadavky vyhlášky týkající se bezpečnosti. 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) Stavební řešení, konstrukční a materiálové 

Základy 

Objekt bude založen na monolitických základových betonových pasech 

v kombinaci se základovou deskou tl. 150 mm. Základové pasy budou provedeny 

z prostého betonu B20/25 a deska z železobetonu B20/25 a výztuží 10 505R. Založení 

objektu musí být provedeno na únosnou zeminu vyhovující napětí v základové spáře. 

Základová spára bude opatřena a srovnána štěrkopískovým podsypem. Základové 

konstrukce byly navrženy na únosnost zeminy 250 kPa. Hloubka založení nesmí být 

menší než 0,85 m od upraveného terénu. Betonáž základových konstrukcí nesmí být 

provedena na podmáčenou základovou spáru.  

Před zahájením stavby budou prověřeny základové poměry pomocí zkušebních 

odkopů. 

Svislé konstrukce 

Nosné venkovní stěny jsou ze systému Porotherm 42,5 T Profi P8 na 

tenkovrstvou maltu tl. 425 mm, vnitřní nosné stěny ze systému Porotherm 30 Profi 

P10/15 na tenkovrstvou maltu tl. 300 mm a příčky ze systému Porotherm 11,5 Profi 

P8/P10 na tenkovrstvou maltu tl. 115 mm. Nad nosnými konstrukcemi bude proveden 

ztužující věnec navazující na stropní desku. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní deska je navržena monolitická z betonu B20/25 a výztuže 10 505R. 
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Schodiště 

Schodiště je navrženo ve tvaru L s 17 stupni výšky 176 mm a šířky 262 mm. 

Schodiště bude z dřevěných schodnic a stupnic, bude opatřeno zábradlím výšky 

900 mm. 

Krov a střecha 

Objekt má navržen sedlovou střechu do tvaru L na delší straně se dvěma sklony 

34°, 43°a na kratší části 43°. Na krytém stání je navržena střecha pultová se sklonem 

18°. Konstrukce střechy je celodřevěná. Pozednice 160/180 mm bude kotvená do 

podezdívky ocelovými kotvami. Vaznice 160/180 mm budou podepřené sloupky 

140/140 mm. Na vaznicích budou uloženy krokve 80/160 mm stažené kleštinami 

2×50/180 mm.  

Střecha bude z pálené střešní krytiny uložená na latě 50/35 mm. Odvodnění bude 

provedeno pomocí žlabů a svodů z pozinkovaného plechu. Střecha nad krytým stáním 

pro auto bude z průsvitného polykarbonátu. 

Fasáda 

Vnější konstrukce bude z lehčené omítky Faser Leichtputz FL 68 tl. 20 mm + 

lepící stěrka vyztužená sklotextilní síťovinou. 

Podlahy 

Skladba podlahy v 1.NP 

 Keramická dlažba        8 mm 

 Lepidlo na dlažbu         2 mm 

 Anhydrid       50 mm 

 PE-folie 

 Isover Orsil N ve vrstvách    130 mm  

 Hydroizolace Foalbit S 

 Asfaltový nátěr 

Skladba podlahy v 2.NP 

 Keramická dlažba        8 mm 

 Lepidlo na dlažbu         2 mm 

 Anhydrid       50 mm 
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 PE-folie 

 Isover Orsil N ve vrstvách   90 mm  

Hydroizolace 

Podlaha 1.NP je chráněna před zemní vlhkostí hydroizolací ze dvou asfaltových 

plnoplošně natavených pásů. Hydroizolace bude vytažena min. 250 mm nad upravený 

terén.  

Výplně otvorů 

Jsou navržena dřevěná okna a dveře do obložkových zárubní. Vnější parapety 

u oken budou z litého mramoru tvarovek a vnitřní budou dřevotřísková.  

Klempířské prvky 

Veškeré klempířské prvky použité při výstavbě rodinného domu jsou navrženy 

z pozinkovaného plechu. 

Terénní a venkovní úpravy 

Zpevněné plochy a okapové chodníčky jsou navrženy ze zámkové dlažby 

opatřeny obrubníkem.  

 Zámková dlažba beton    100 mm 

 Pískový podsyp    100 mm 

Zdravotechnické instalace - kanalizace 

Splašková kanalizace bude svedena do šachty, do které je přivedena stávající 

přípojka kanalizace. Ležatý rozvod kanalizace rodinného domu bude proveden pod 

podlahou, budou napojeny jednotlivé zařizovací předměty a kanalizace bude odvětrána 

nad střechu pomocí střešní tvarovky. 

Dešťová kanalizace bude svedena do jímky s přepadem do vsakovací jímky. 

Zdravotechnické instalace - vodovod 

Rodinný dům bude napojen na vodu z veřejného vodovodu. Rozvody vody 

v objektu budou vedeny ve zdech objektu a budou napojeny jednotlivé zařizovací 

předměty. TUV bude připravována průtokovým způsobem v plynovém kotli umístěném 

v technické místnosti. 

Podrobný projekt není součástí této projektové dokumentace. 
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Zdravotechnické instalace – plyn a vytápění 

Plyn bude do objektu přiveden z veřejného plynovodu. Plynové potrubí bude 

přivedeno k plynovému kotli. Vytápění bude podpořeno krbem s výměníkem v obytné 

části domu.  

Výkon kotle bude sloužit pro vytápění a pro průtokový ohřev TUV. Kotel bude 

umístěn v technické místnosti a bude mít zvýšené krytí IP45. Návrh vytápění není 

součástí této projektové dokumentace. 

Zdravotechnické instalace – elektroinstalace 

Rodinný dům bude připojen na zdroj elektřiny z rozvaděče, který je již umístěn 

na kraji pozemku a ze kterého budou vedeny jednotlivé okruhy.  

Není součástí této projektové dokumentace. 

b) Mechanická odolnost a stabilita 

Na základě požadavků na zajištění stability objektu a minimalizace rizika na 

zřícení stavby nebo její části a eliminaci nadměrného přetvoření konstrukcí vlivem 

přetvoření byly navrženy takové konstrukce, které splňují parametry mechanické 

odolnosti a požadované stability. Veškeré použité materiály musí mít doložený 

certifikát jakosti a prohlášení o shodě. Veškerá statická posouzení byla provedena 

orientačně podle technických listů získaných od výrobců jednotlivých materiálů 

a prvků, které jsou zakomponované v konstrukcích, nebo podle empirických výpočtů 

a vztahů pro dané prvky (krov). Je doporučeno před samotnou realizací zhotovit nové 

statické výpočty. Před započetím samotné realizace se nařizuje provést revizi použitých 

materiálů a konstrukcí s ověřením statické únosnosti jednotlivých prvků v konstrukci 

obsažených.  

Při návrhu stavby byly navrženy pouze takové materiály, které splňují 

dostatečnou mechanickou odolnost po celou dobu životnosti stavby a jsou doloženy 

certifikátem kvality.  

Stabilita stavby bude zajištěna dodržením projektové dokumentace při realizaci 

stavby, použitím navržených systémových řešení a dodržením technologických procesů 

a postupů při výstavbě v návaznosti na další stupeň projektové dokumentace.  
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Tato stavba patří do kategorie jednoduchých staveb, proto hloubka a způsob 

založení stavby, dimenze základových konstrukcí, druhy betonů, profily prvků, popř. 

dimenze hlavních nosných prvků stavby - svislých (stěny, sloupy) vodorovných 

(průvlaky, překlady) i prvků konstrukce krovu (vaznice, krokve, pozednice, kleštiny) 

vychází ze zkušenosti projektanta a z obvyklých zvyklostí. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Žádná technologická zařízení se v objektu nevyskytují. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požární posouzení se provádí dle ČSN 73 0833:září 2010 - Budovy pro bydlení 

a ubytování v návaznosti na ČSN 73 0802/květen 2009, ČSN 73 0804, příloha I - 

Garáže, Vyhlášky č. 23/2008 Sb a Vyhl. č. 268/2011Sb. - o technických podmínkách 

požární ochrany staveb § 15 - Rodinný dům a stavba pro rodinnou rekreaci. 

Viz samostatná složka PBŘS. 

B.2.9 Zásady pro hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Na budovu se vztahují požadavky na energetickou náročnost budov a dodržení 

porovnávacích ukazatelů dle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

a stanovení celkové energetické spotřeby stavby dle platných vyhlášek a norem 

148/2007 Sb. a normy ČSN 73 0540-2. Celková koncepce domu je navržena tak, aby 

byla novostavba RD co možná energeticky nejúspornější v závislosti na finančních 

možnostech investora. Skladby a detaily jsou uvedeny ve výkresové části.  

Hlavním zdrojem vytápění bude plynový kotel, který slouží také pro ohřev TUV. 

Sekundárním zdrojem pro přitápění v mrazivých dnech bude krb umístěný v obývacím 

pokoji. Krb bude teplovzdušný s výměníkem do teplovodního systému, kde část tepla je 

přenášeno pomocí sálání a část je přenášena přes tepelný výměník s ohřívanou vodou do 

otopné soustavy.  

V souladu s požadavky s ČSN 73 0540 jsou v projektové dokumentaci řešeny 

základní požadavky na tepelnou ochranu budov  

 Nejnižší povrchovou teplotu konstrukce  
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 Součinitel prostupu tepla (tepelný odpor) obvodového a střešního pláště  

 Kondenzaci vodních par v konstrukcích  

Zamezení účinků kondenzace vodních par v konstrukcích je dosaženo vhodnou 

skladbou konstrukce střechy (vložená parozábrana za dodržení prováděcích předpisů 

a pracovních postupů výrobce) a obvodových stěn. 

b) Energetická náročnost stavby 

Vlastní výpočet celkových tepelných ztrát objektu, celková tepelná 

charakteristika a spotřeba energie na vytápění (průkaz energetické náročnosti budovy) 

viz samostatná příloha. 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energii 

Není navrženo využití alternativních zdrojů.   

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 

a komunální prostředí 

Veškeré požadavky jsou zajištěny a provedeny podle norem ČSN 73 4301 

(obytné budovy), ČSN 73 4108 (zařizovací předměty), které se stanou závazné po 

dohodě mezi dodavatelem a investorem. Na objekt jsou kladeny požadavky stanovené 

zákonem pro rodinné domy, a tudíž užívání objektu nesmí ohrozit životní prostředí a ani 

život jiných lidí, kteří jej užívají. Veškeré zařizovací předměty mají svůj certifikát 

o shodě výrobku a jeho nezávadnosti. 

Větrání je navrženo jako přirozené – okny a nucené z WC a koupelny. Objekt 

bude vytápěn centrálně plynovým kotlem. 

Rodinný dům bude napojen na vodu, plyn, elektrickou energii a splaškovou 

kanalizace. Dešťová voda bude vsakována na pozemku. 

Stavba neovlivní nijak zásadně okolí. V průběhu výstavby může krátkodobě 

dojít ke zvýšení hluku, vibrací a prašnosti v okolí. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Veškeré kovové konstrukce budou chráněny proti korozi vhodnými izolacemi, 

nátěry nebo pokovením ušlechtilým materiálem odolávající korozi.  
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Při realizaci stavby musí být používány pouze kvalitní a nezávadné materiály 

o předepsané kvalitě, jakosti a pevnosti pro zamezení úniků zdraví škodlivých látek.  

Podmínka používání materiálů musí být v souladu se zákonem č. 22/97SB. 

a nařízení vlády č. 178/97 Sb. 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Byl zhotoven průzkum za účelem zjištění radonového rizika. Závěry průzkumu 

jsou zohledněny v této PD.  

Požadavky na stavební materiály z hlediska ochrany stavby proti radonu  

Veškeré stavební materiály a konstrukce použité pro výstavbu budou v souladu 

se zákonem č. 18/1997 Sb., atomový zákon a s vyhláškou č. 184/1997 Sb., 

o požadavcích na zajištění radiační ochrany. Výsledkem provedených ochranných 

opatření stavby a použitých stavebních materiálů je nepřekročení předepsané průměrné 

roční ekvivalentní objemové aktivity radonu (EOAR) v pobytových místnostech 

100Bq/m3. Vrtanými nebylo zastiženo navětralé skalní podloží, povrchová či podzemní 

voda. Stupeň odporu půdního vzduchu – nízký. Stavební pozemek má podle výsledků 

měření radonový index pozemku nízký. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Není řešeno. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Není řešeno. 

d) Ochrana před hlukem 

Budova splňuje standardní požadavky na pronikání hluku a jeho šíření v budově, 

viz certifikáty výrobků, které budou vybrány pro investora do prováděcí dokumentace. 

Jednotlivé hodnoty zvukové a kročejové neprůzvučnosti splňují požadavky, které se na 

ně vztahují.  

V projektu jsou použity takové materiály, které zajišťují, aby byly splněny 

podmínky nařízení vlády č. 502/2000 Sb.  
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RD nebude zdrojem vibrací, ultrazvuku, vysokofrekvenčního hluku ani 

infrazvuku. Ve vodorovných konstrukcích bude použita dostatečná zvuková a kročejová 

izolace. 

e) Protipovodňová opatření 

Objekt se nenachází v záplavovém území, ochrana před povodní není řešena. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, připojovací rozměry, výkonové 

kapacity a délky. 

Parcela leží v těsném sousedství místní komunikace. Napojena na ni bude 

pomocí venkovních zpevněných ploch. Sítě technické infrastruktury jsou již napojeny 

na veřejné sítě, které byly nově zhotoveny v nové komunikaci a ze kterých jsou 

připraveny jednotlivé přípojky ukončené u hranice stavební parcely.  

Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Dešťové vody je nutné odvádět především ze zpevněných ploch, které se 

vyskytují na ploše pozemku. Toto je řešeno pomocí dešťové kanalizace.  

Splašková kanalizace 

Splaškové odpadní vody z RD budou svedeny pomocí přípojky splaškové 

kanalizace veřejné splaškové kanalizace, která byla přivedena k pozemku.  

Venkovní ležatá kanalizace bude vedena ve výkopu až ke svislému odpadnímu 

potrubí uvnitř objektu. Potrubí je zhotoveno z plastových hrdlových trub DN 150. 

Kladeno bude do pískového lůžka tloušťky 100 mm. Obsyp potrubí bude taktéž z písku 

tloušťky 300 mm nad vrchol potrubí. Svodná potrubí budou z plastových zesílených 

trubek typu KG. Odpadní a připojovací potrubí budou provedena z plastových 

odpadních hrdlových trubek typu HT.  

Dešťová kanalizace  

Dešťové vody budou svedeny do jímky na zalévání s přepadem do jímky 

vsakovací.  



29 

 

Zásobování vodou  

Objekt je napojen na veřejný vodovodní řad prostřednictvím připravené 

navrtávky. Vodovodní řad vedoucí v přilehlé komunikaci byl zhotoven za účelem 

napojení rodinných domů v této lokalitě.  

Dle podmínek správce vodovodu bude vodoměr osazen buď ve vodoměrné 

šachtě, nebo v obvodovém zdivu RD. v tomto případě se předpokládá osazení do drážky 

ve zdivu.  

 Výpočet potřeby vody  

Qp = (Qa+Gp)×n = (280+20)×6 = 1800 l/den  

Qa – specifická potřeba vody pro bytový fond (1/os/den)  

- Bytový fond – rozlišujeme specifickou potřebu vody qi  

1) byty ústředně vytápěné s koupelnou a ústřední přípravou teplé vody 

s potřebou vody 280 l/(os.d)  

2) byty s koupelnou a lokálním ohřevem teplé vody 230 l/(os.d)  

3) ostatní byty připojené na vodovod 150 l/(os.d)  

4) byty nepřipojené na vodovod 40 l/(os.d)  

Gp – specifická potřeba vody pro občanskou a technickou vybavenost (l/os/den)  

- Občanská a technická vybavenost – se rozlišuje specifická potřeba vody 

qi podle velikosti sídla v l/(os.d) a koeficienty denní nerovnoměrnosti kd  

a) do 1000 obyvatel 20 l/(os.d), kd = 1,5  

b) 1000 až 5000 obyvatel 30 l/(os.d), kd = 1,4  

c) 5000 až 20 000 obyvatel 70 l/(os.d), kd = 1,35  

d) 20 000 až 100 000 obyvatel 125 l/(os.d), kd = 1,25 Novostavba RD s  

 Maximální hodinová spotřeba  

Qh = Qm/24×Kh  

Qm - maximální denní spotřeba  

Kh – koeficient hodinové nerovnoměrnosti  
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Qh = 920/24×1,8 = 69 l/h  

Veškeré práce spojené s realizací vodovodu budou provedeny dle:  

 ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu  

 ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení  

 ČSN 73 6006 Označování úložných zařízení výstražnými foliemi  

 ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí  

 ČSN 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí  

 ČSN 75 5403 Vodovodní přípojky  

 ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí  

 Zákon č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

a o změnách některých zákonů  

 Vyhláška č. 428/2001 kterou se provádí zákon č. 274/2001  

 Zákon č. 254/2001 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)  

 

Při výstavbě rozvodného vodovodního potrubí a přípojek je nutno dodržet 

ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a vyjádření jednotlivých 

správců sítí.  

Elektrická přípojka  

Objekt bude napojen na podzemní vedení NN. Stávající elektroměrový pilíř je 

umístěn na hranici pozemku. Z tohoto pilíře budou provedeny vnitřní rozvody do RD. 

Před elektroměrem bude osazen hlavní jistič vč. přijímače HDO. Elektroměrová 

rozvodnice bude v provedení pro venkovní montáž a typ a provedení rozvodnice bude 

shodný s typem schváleným příslušným správcem sítě (viz připojovací podmínky 

příslušného správce).  

Z elektroměrové rozvodnice bude pokračovat domovní rozvod. Kabel AYKY 

bude uložen v pískovém loži (100 mm) a zakryt betonovými/plastovými kab. deskami 

a označen výstražnou folií. Při přechodu příjezdové komunikace nebo odstavné plochy 

bude kabel veden v chráničce (PVC DN 90 mm). Stejnou trasou povede ovládací vedení 

k HDO (CYKY) a uzemňovací přívod FeZn 30/4 (uložen pod pískovým ložem).  
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Plynovodní přípojka  

Objekt bude napojen na předem připravenou přípojku plynu, která je ukončena 

v plynovodním kiosku, kam se usadí hlavní uzávěr plynu včetně regulátoru.  

Elektronické komunikace  

Objekt bude pomocí poskytovatele bezdrátově (WIFI technologií) připojen 

k internetové síti, jehož poskytovatel bude vybrán investorem, případně bude posouzena 

možnost napojení na stávající sdělovací vedení ve správě O2.  

V objektu se provede montáž podomítkových rozvodů (zatrubkování husími 

krky) pro rozvedení slaboproudých komunikačních okruhů (STA, počítačová síť, 

bezdrátový telefon atd.) 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Pozemek je zpřístupněn betonovou účelovou komunikací v majetku obce. 

Zajištění obslužnosti objektu se realizuje přes místní komunikaci v nové zástavbě v obci 

Hoštka.  

Automobilový přístup k objektu je bezproblémový přes stávající (navrženou) 

betonovou komunikaci ve vlastnictví obce. Zpevněná plocha bude vyspárována 

k zasakování do okolního terénu. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Sjezd na komunikaci bude z nově vybudované komunikace v majetku obce. 

c) Doprava v klidu 

Součástí novostavby je garáž, jedno kryté stání a zpevněná plocha na pozemku 

investora. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Není řešeno. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

Po provedení RD se nezastavěné plochy dotčené výstavbou urovnají vhodným 

násypovým materiálem a na ně se rozprostře v tl. 0,2 m ornice. Použije se ornice ze 

stanovené skrývky. Plochy okolo RD se osejí travním semenem. Sadové úpravy budou 

řešeny investorem po dokončení RD.  

Pozemek bude směrem ke komunikaci oplocen tvarovkami KM Beta nebo jiným 

oplocením dle výběru investora. Celková výška plotu bude max. 2,0 m. Zbylé hranice 

pozemku oplocené pletivem. 

b) Použité vegetační prvky 

Po dokončení stavebních prací bude pozemek zatravněn a osázen dřevinami dle 

přání investora. 

c) Biotechnická opatření 

Není řešeno. 

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

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpad a půda 

Vytápění objektu je navrženo pomocí krbové vložky na dřevo a prostřednictvím 

plynového kotle, lze počítat tudíž s minimálními dopady objektu na kvalitu a zatížení 

ovzduší i z důvodu kvalitních krbových vložek či kamen, které jsou schopny 

dokonalého spalování paliva. Budou vznikat sloučeniny NOx od spalování tuhých paliv 

ovšem v takové míře, která je nepodstatná pro okolní zástavbu.  

Splaškové vody budou svedeny domovní přípojkou PVC KG DN 150 do veřejné 

splaškové kanalizace.  

Dešťové vody budou pomocí venkovních rozvodů odvedeny a vsakovány na 

pozemku. 
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b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných 

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí 

a vazeb v krajině 

Navržený objekt nebude zdrojem emisí, vibrací, chemických nebo mimořádně 

biologických znečištění. Vzniklé odpady budou likvidovány v souladu s příslušnými 

právními předpisy a normami. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nebude mít vliv na chráněná území Natura 2000. Tento vliv byl řešen 

v rámci schválení celé lokality pro všechny domy. 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko 

EIA 

Nebylo nutné zjišťovat a posuzovat závěr EIA. 

e) Navrhovaná a ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou řešeny. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Situovaný objekt nenarušuje ani nemá žádný negativní vliv na okolní obyvatele. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Staveniště, které se zřizuje za účelem novostavby RD, svým rozsahem slouží pro 

zajištění bezproblémové výstavby na parcelách uvedených v dokumentaci. Prostorovým 

rozsahem se staveniště bude rozkládat pouze na pozemku v majetku investora a nebude 

zasahovat do okolních soukromých pozemků či veřejných ploch.  

Z důvodu jednoduchého rozložení staveništních ploch není zhotoven výkres 

s umístěním zařízení staveniště.  

Bude zřízeno oplocení kolem pozemku, které po výstavbě zůstane jako trvalé. 

v části s okrasným oplocením (vstup do objektu) bude zřízeno dočasné oplocení, které 

bude po výstavbě nahrazeno. Deponie sloužící jako místo pro uložení zeminy se 
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v rozsahu staveniště zřídí ve volných prostorech staveniště, kde nebudou trvalé ani 

dočasné stavby. Před výstavbou bude provedena skrývka ornice v požadované tloušťce. 

Vytěžená ostatní zemina bude použita pro podklad zpevněných ploch a obsypy.  

Jelikož je při stavbě zapotřebí napojení na dopravní sítě technické infrastruktury 

za účelem plynulého zásobování stavebním materiálem, bylo zřízeno místo pro vjezd 

a výjezd ze staveniště. Místo tohoto prostoru bude označeno. Komunikace v této oblasti 

nejsou nadměrně zatíženy dopravním provozem z důvodu funkčního využití jako 

účelové, a proto není zapotřebí provádět žádná jiná opatření. Šířky komunikací jsou 

optimální pro nájezdové a výjezdové poloměry nákladních vozidel.  

Doprava stavebního materiálu a jiných hmot a médií je zajištěna bezproblémově 

z hlediska jednoduchého přístupu či příjezdu k pozemku po nové asfaltové komunikaci. 

b) Odvodnění staveniště 

S ohledem na charakter staveniště není speciálně řešeno.  

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Napojení vody – nová trvalá přípojka  

 Napojení elektro – přípojkou z elektroměrové rozvodnice (elektroměrová 

rozvodnice RE bude umístěna na hranici pozemku, tak aby byla 

přístupná z veřejné komunikace, do stejného sloupku, ve kterém bude 

umístěna přípojková skříň). Přípojka bude ukončena zrevidovaným 

koncovým odběrným zařízením.  

 Napojení plynu – přípojkou z plynového kiosku  

 Odvodnění – dešťová kanalizace, povrchové, přirozeným spádem 

a vsakem  

 Splaškové vody – nová trvalá přípojka do veřejné splaškové kanalizace  

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Úpravy a ochrana bezpečnosti nezúčastněných osob a osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace, jež se můžou vyskytovat v sousedství budovaného 

staveniště, bude povinně zajištěna ze strany zřizovatele staveniště. Veškeré vlivy, jež 

mohou způsobit zranění těchto osob, budou eliminovány. Veškeré nezajištěné 

a neukotvené materiály, jež mohou vlivem přírodních, ať už klimatických či jiných 
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nebezpečí, ohrozit volně přístupné veřejné prostory, budou ukotveny anebo jinak 

zajištěny. Dále se musí zbudovat ochranné prostory, odstupové vzdálenosti a jejich 

vymezení bude vyznačeno ať už pomocí vývěsných tabulek či jiných vizuálních 

označení.  

 Investor není v této době rozhodnut, zda bude stavbu realizovat 

svépomocí nebo pomocí stavební společnosti. 

 Staveniště bude tvořit vlastní pozemek, a to pouze v nejnutnější míře.  

 Příjezd na staveniště bude po místní nově zbudované komunikaci, 

skladování stavebního materiálu bude výhradně na pozemku investora.  

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin 

Staveniště bude situováno tak, aby se minimalizovalo nebezpečí úrazu a zajistila 

se ochrana veřejných zájmů. Veškeré návaznosti a technické pochody, které se na 

staveništi odehrávají, budou v rámci staveniště provázány v logické posloupnosti. Tím 

se zabrání křížení procesů, což přispěje ke zlepšení pracovních podmínek a zajistí se tím 

i lepší ochrana zdraví dělníků. Vliv staveniště na okolí, ať už se to týká hlukových či 

jiných účinků, bude eliminován. v letních měsících bude v případě vysoké prašnosti 

prováděno pravidelné zkrápění, čímž se zabrání víření prachu a znečišťování okolí. 

Veškeré provozy a činnosti na staveništi nesmí ovlivnit okolní prostory za hranicí 

oplocení. Jsou také stanoveny maximální rozsahy jeřábu, to zabraňuje jejich náhodnému 

zasažení do okolních prostor. Také čerpadla a jiná zařízení budou provozovány jen na 

staveništi a k činnosti, k jaké jsou určeny.  

Asanace, demolice ani kácení dřevin není zapotřebí. 

f) Maximální zábor pro staveniště (dočasné/ trvalé) 

Veškeré objekty, jež se v průběhu výstavby na staveništi zřídí, budou na konci 

výstavby s největší pravděpodobností odstraněny. Jako staveniště bude sloužit celá 

plocha stavební parcely. Nepředpokládá se dočasný zábor cizích pozemků. Pokud bude 

potřeba krátkodobý zábor silnice, bude příslušné povolení dojednáno s dotčenými 

orgány. Lze využít pro účely staveniště nově zbudované plochy, které budou zpevněny, 

to zaručí, že veškeré tyto plochy budou po odstranění mechanizace a jiných zařízení 

přeměněny na účelové komunikace, což uspoří investorovi část investic.  
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Provizorní rozvody médií nebudou realizovány.  

Pro zařízení staveniště není třeba zřizovat typizované staveništní buňky, kde lze 

uskladnit materiál, nářadí a jiné potřeby pro výstavbu. Na pozemku budou dle potřeby 

stavební firmy zřízeny plochy pro montážní práce, úklidové plochy a plochy pro výrobu 

některých stavebních směsí, jako např. ručně míchaný beton atp.  

Veškerá mobilní technika, ať už se týká autodomíchávačů, zásobovacích 

automobilů či autočerpadel bude na staveništi dočasně situována podle aktuální potřeby, 

ale předpokládá se, že se na pozemku nebudou zdržovat déle, než bude třeba ke složení 

materiálu. 

g) Maximální produkovaná množství a druh odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

Budou produkovány klasické stavební odpady: kartony, papírové obaly, pytle od 

sypkých stavebních hmot, zbytky cihel atd. 

Veškeré odpady budou likvidovány výlučně v zařízeních, které mají oprávnění 

k likvidaci odpadů, a doklady o předání odpadů zhotovitel uschová pro případnou 

kontrolu.  

h) Bilance zemních prací požadavky na deponie zeminy 

Ornice bude shromážděna na volném místě na stejném pozemku. Výkopek ze 

základových pasů bude uložen hned vedle vykopaných pasů a bude použit na zpětné 

zásypy. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Během stavby bude okolí zatěžováno zvýšeným hlukem a prašností, z důvodu 

omezení obtěžování okolí budou práce prováděny pouze v pracovní dny mezi 6 a 18 

hodinou. Likvidace vyprodukovaných odpadů viz výše. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů 

Bezpečnost při výstavbě lze chápat obecněji jako ochranu lidí a různých součástí 

i forem majetku, soustředěných obvykle na staveništi, před jakýmkoliv nebezpečím 

(např. úrazu, nemoci, poškození, zničení, odcizení). Při realizaci stavby pak bude 
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důsledně uplatněn zákon č. 309/2006 jako celek, dle platného znění. Hlavně se to týká 

části třetí „Další úkoly zadavatele stavby, jejího zhotovitele, popřípadě fyzické osoby, 

která se podílí na zhotovení stavby, a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi“ § 14 a 15. Bezpečnost zahrnuje, v souladu s předpisy ČR 

a příslušného právního řádu, bezpečnost práce a technických zařízení při stavebních 

pracích, bezpečnost při obsluze elektrických zařízení, dopravních zařízení a prostředků, 

strojů, nástrojů a dalších zařízení obvykle přítomných na staveništi a také bezpečnost 

požární. Může pak zahrnovat ještě další speciální druhy ochrany a bezpečnosti, např. 

bezpečnost jadernou, bezpečnost související s vyhrazenými zařízeními nebo také 

bezpečnost speciálních prací, např. prací ve výškách, studnařských prací a mnoho 

jiných. 

Při výstavbě musí být dodržovány všechny bezpečnostní předpisy pro práce ve 

výstavbě. Veškeré práce musí být prováděny za dodržování příslušných českých 

technických norem, zásad a předpisů BOZP platných v době provádění stavby, zejména 

pak je nutné dodržovat tato ustanovení: 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. ze dne 17. srpna 2005 o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

 Zákon 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci) 

 Vyhlášky č. 601/2006 Sb., kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu 

bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., 

o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve 

znění vyhlášky č. 363/2005 Sb., a vyhláška č. 363/2005 Sb., kterou se 

mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 
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úřadu č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při 

stavebních pracích 

 ČSN 05 0610: Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem 

 ČSN 05 0631: Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým 

obloukem 

 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 

zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění zákona č.521/2002 Sb., 

kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 

a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování 

a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a zákon 

č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o ochraně ovzduší), zákona č. 92/2004 Sb. 

 Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění 

zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 186/2004 Sb. – zákon, kterým se mění 

některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České 

republiky, zákona č. 695/2004 Sb. 

 Nařízení vlády ČR č. 148/2006 o nejvyšších přípustných hodnotách 

hluku a vibrací, s přihlédnutím k hygienickému předpisu MZd ČR, 

směrnice č. 41, svazek č. 37/1977 „Nejvyšší přípustné hodnoty hluku 

a vibrací“, vč. NV č.258/2000-1 Sb. o ochraně veřejného zdraví. 

 Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanovují podmínky ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci., s přihlédnutím k hygienickým předpisům 

MZd ČR, směrnice č. 46, svazek 39/1978 „O hygienických požadavcích 

na pracovní prostředí“, směrnice č. 66 o změnách, svazek 58/1990 a dále 

č. 6/2003 Sb., o hygienických limitech pro vnitřní prostředí. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Jedná se o rodinný dům, požadavky na bezbariérové využívání stavby nejsou.  

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Pokud bude potřeba krátkodobý zábor silnice, bude příslušné povolení 

dojednáno s dotčenými orgány včetně navržení dopravně inženýrských opatření. 
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m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nejsou žádné speciální podmínky. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Kontrolní prohlídky stavby budou zahájeny dnem započetí výstavby a budou 

průběžně prováděny v intervalech min. jedenkrát každý měsíc. v případě potřeby 

(zjištění pochybení při realizaci stavby apod.) stavební úřad svolá kontrolní prohlídku 

mimo daný plán kontrolních prohlídek. Kontrolní prohlídky budou uskutečňovány 

v místě stavby za účasti zástupce stavebního úřadu a stavebníka. Dle potřeby přizve 

stavební úřad ke kontrolní prohlídce projektanta, stavbyvedoucího, osobu vykonávající 

stavební dozor či další dotčené osoby a orgány.  

Kontrolní prohlídka bude probíhat na podkladě dokumentace pro provedení 

stavby a podle zák. č. 183/2006 Sb - § 133 KONTROLNÍ PROHLÍDKA STAVBY.  

Vzhledem k faktu, že dosud není přesně znám časový postup výstavby ani 

termín zahájení, není možné zpracovat přesný plán kontrolních prohlídek. Přesný plán 

kontrolních prohlídek stavby zpracuje dodavatel stavby (ten bude stanoven na základě 

výběrového řízení) dle jím zhotoveného harmonogramu výstavby. Plán kontrolních 

prohlídek stavby bude zpracován dle základních pravidel – viz výše. Přesné termíny 

kontrolních prohlídek musí být stanoveny tak, aby časově vyhovovaly všem 

účastníkům.  

Předběžně stanovené fáze kontrolních prohlídek stavby  

Kontrolní prohlídky budou provedeny tak, aby byla zajištěna kontrola:  

Pro objekt SO 01 – Novostavba RD  

 Po provedení zemních prací a úprav inženýrských sítí  

 Po provedení nosné konstrukce (zdivo, stropy a krov)  

 Před započetím a po dokončení dokončovacích pracích  

Průběh podzemních sítí je třeba před započetím zemních prací nechat vytyčit. 

Prostorová norma ČSN 73 6005 musí být vždy dodržena. Jako ochrana pojížděných 

částí inženýrských sítí, budou dotčené inženýrské sítě opatřeny chráničkami. Výkopy 
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v blízkosti vedení podzemních inženýrských sítí je nutné provádět dle požadavků jejich 

správců.  

Stavba bude prováděna v souvislém čase a na jednom místě, nevyžaduje 

související investice ani stavby ani žádná jiná opatření v daném území. Předpokládá se 

s průběhem výstavby trvající do 24 měsíců. Doba výstavby 24 měsíců je však brána 

jako maximální možná doba výstavby a uvádí se z důvodu vytvoření časové rezervy pro 

případ náhlého přerušení stavby či jiných důvodů bránící ve výstavbě. Po uplynutí této 

doby je investor povinen zažádat o prodloužení platnosti stavebního povolení, případně 

veřejnoprávní smlouvy, pokud stavební úřad nestanový jinak.  

Novostavba RD bude probíhat souvisle, jednotlivé stavební operace na sebe 

budou navazovat v posloupnosti dle obecně známých zvyklostí.  

Termín zahájení prací se plánuje na srpen 2016.  

Reálné ukončení se předpokládá v září 2017. 

B.9 Závěr 

Zhotovitel je povinen postupovat dle platných zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, 

technických norem a technologických postupů výrobců použitých materiálů. Pokud by 

dokumentace byla s těmito předpisy v rozporu, je zhotovitel povinen neprodleně 

upozornit projektanta. 
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1 Účel a popis stavby 

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům k bydlení 4-6 osob, s drobnou 

podnikatelskou činností samostatně zpřístupněnou bočním vchodem. Pozemek, na 

kterém má být stavba realizována je v majetku investora. V současné době je pozemek 

zatravněný s udržovanou zelení. 

Celkový plocha podlah je 287 m2.  

Předmětem projektu je komplexní řešení navržené stavby pro vytvoření dobrých 

podmínek pro její budoucí provoz a spokojenost budoucích majitelů. 

2 Architektonické řešení 

Stavba bude přízemní s obytným podkrovím o dispozičním řešení 5+1, 

koupelna, WC, spíž, technická místnost, půda a garáž + polyfunkce – kancelář 

s kuchyňským koutem a WC.  

Stavba bude umístěna na severní straně pozemku, 5m od hranice pozemku. 

Hlavní vstup do objektu a vjezd do garáže je řešen ze severní strany. Z východní strany 

rodinného domu je umožněn také přístup do technické místnosti a dále samostatný 

vstup do kanceláře.  

Velikost a umístění místností je znázorněno ve výkresové dokumentaci. Tvarově 

dům tvoří L o rozměrech 14,5×15,5 m.  

Stavba bude přízemní s obytným podkrovím a bude postavena na základových 

pasech z betonu. Stavba nebude podsklepená. Střecha domu je navržena jako sedlová se 

sklonem 43; 34°C, vzniklý půdní prostor bude nepochozí. Dešťové vody ze střechy 

budou svedeny okapy do dešťové kanalizace a dále potrubím do vsakovací jímky. 

Střešní konstrukci tvoří dřevěný krov z krokví stažená kleštinami. 

Nosnou část objektu tvoří systém Porotherm. Obvodové zdivo bude z Porotherm 

42,5 T Profi. Vnitřní nosné zdivo bude z Porotherm 30 Profi. Stropní konstrukci bude 

tvořit železobetonový monolit. v okolí objektu bude úroveň terénu ÚT=-0,150 m od 

úrovně ±0,000 m, výška stavby je stanovena na +8,400 m vzhledem k ±0,000 m.  

Jednotlivé místnosti budou prosvětleny okny. Eourookna z bukového dřeva a 

izolačním trojsklem, kování Roto NT. UW=0,69 W/m2k. 

Celková zastavěná plocha je 186 m2 
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Celkový obestavěný prosto je 1726 m3 

3 Použité podklady 

 Geodetické zaměření pozemku 

 Architektonická studie 

 Zadání na projekční práce od investora 

4 Bezbariérové užívání stavby 

S ohledem na charakter stavby a požadavky investora se nepředpokládá přístup 

osob s omezenou schopností pohybu a orientace.  

5 Stavebně technické řešení 

a) Zemní - výkopové práce 

Výkres výkopů vyjadřuje ideální stav, kdy se nemusí výkopy svahovat a pažit. 

Zemní práce budou situovány do bezesrážkového období. Základovou spáru je nutno 

chránit před provlhčením. 

Před započetím výkopových prací bude sejmuta vrchní část humusové vrstvy, 

která bude uložena na deponii na pozemku stavby pro pozdější použití při terénních 

úpravách. Tloušťka sejmuté vrstvy je cca 200 mm. 

Je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásypu. Veškeré zásypy budou provedeny 

ze zhutnitelného materiálu a budou zhutněny vrstvách 250 mm.  

b) Základy 

Objekt bude založen na monolitických základových betonových pasech 

v kombinaci se základovou deskou tl.: 150 mm. Základové pasy budou provedeny 

z prostého betonu B20/25 a deska z železobetonu B20/25 a výztuží 10 505R. Založení 

objektu musí být provedeno na únosnou zeminu vyhovující napětí v základové spáře. 

Základová spára bude opatřena a srovnána štěrkopískovým podsypem. Základové 

konstrukce byly navrženy na únosnost zeminy 250 kPa. Hloubka založení nesmí být 

menší než 0,85 m od upraveného terénu. Betonáž základových konstrukcí nesmí být 

provedena na podmáčenou základovou spáru.  
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Před zahájením stavby budou prověřeny základové poměry pomocí zkušebních 

odkopů. 

c) Podlaha 

Podlaha v 1.NP je tvořena ŽB základovou deskou. Na tuto desku je v celé ploše 

natavena hydroizolace (asfaltový nátěr a hydroizolace Foalbit S ze dvou asfaltových 

plnoplošně natavených pásů. Hydroizolace bude vytažena min. 250 mm nad upravený 

terén.), dále pak položena tepelná izolace Isover Orsil N (ve vrstvách), roznášecí deska 

(anhydrit tl. 50 mm, v TM a garáži cementový litý potěr tl. 60 mm) a nášlapné vrstvy 

podlah tl. 10 mm.  

Skladba podlahy v 1.NP 

 Keramická dlažba        8 mm 

 Lepidlo na dlažbu         2 mm 

 Anhydrit (cementový litý potěr)   50 mm (60 mm) 

 PE-folie 

 Isover Orsil N ve vrstvách    130 mm  

 Hydroizolace Foalbit S 

 Asfaltový nátěr 

Podlaha v 2.NP je tvořena ŽB stropní deskou. Na tuto desku je v celé ploše 

položena tepelná izolace Isover Orsil N (ve vrstvách), roznášecí deska (anhydrit tl. 50 

mm) a nášlapné vrstvy podlah tl. 10 mm. 

Skladba podlahy v 2.NP 

 PVC           8 mm 

 Lepidlo         2 mm 

 Anhydrit      50 mm 

 PE-folie 

 Isover Orsil N ve vrstvách    90 mm  

d) Svislé konstrukce 

Nosné venkovní stěny budou ze systému Porotherm 42,5 T Profi P8 na 

tenkovrstvou maltu tl. 425 mm, vnitřní nosné stěny ze systému Porotherm 30 Profi 

P10/15 na tenkovrstvou maltu tl. 300 mm a příčky ze systému Porotherm 11,5 Profi 
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P8/P10 na tenkovrstvou maltu tl. 115 mm. Nad nosnými konstrukcemi bude proveden 

ztužující věnec navazující na stropní desku. 

e) Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní deska je navržena monolitická z betonu B30/35 a výztuže 10 505R. 

Tloušťka stropní desky je navržena 200 mm. 

f) Schodiště 

Schodiště je navrženo ve tvaru L s 17 stupni výšky 176 mm a šířky 262 mm. 

Schodiště bude z dřevěných schodnic a stupnic, bude opatřeno zábradlím výšky 

900 mm, také bude také dřevěné. Schodiště je kotveno pomoci sloupku do stěny.  

g) Krov a střecha 

Objekt má navržen sedlovou střechu do tvaru L na delší straně se dvěma sklony 

34°, 43° a na kratší části 43°. Na krytém stání je navržena střecha pultová se sklonem 

18°. Konstrukce střechy je celodřevěná. Pozednice 160/180 mm bude kotvená do 

podezdívky ocelovými kotvami. Vaznice 160/180 mm budou podepřené sloupky 

140/140 mm. Na vaznicích budou uloženy krokve 80/160 mm stažené kleštinami 

2×50/180.  

Strop 2.NP je tvořen SDK deskami o tl. 15 mm, které jsou kotveny do kleštin, 

případně pomocí lanek do krokví. Na SDK stropní desku (mezi kleštiny) je položena 

tepelná izolace tl. 180 mm s parotěsnou zábranou (např. Jutafol) a následně překryta 

doplňkovou vrstvou izolace o tl. 40 mm.  

Střecha bude z pálené střešní krytiny (pálená taška románská 12 Engoba 

červená) uložená na latě 50/35 mm.  

Odvodnění bude provedeno pomocí žlabů a svodů z pozinkovaného plechu. 

Střecha nad krytým stáním pro auto bude z průsvitného polykarbonátu. 

h) Fasáda 

Vnější konstrukce bude z lehčené omítky Faser Leichtputz FL 68 tl. 20 mm + 

lepící stěrka vyztužená sklotextilní síťovinou. Nátěr bude mít okrovou barvu. 

Ve spodní části fasády do výšky +0,300 m bude realizován cihlový obklad.   
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i) Výplně otvorů 

Jsou navržena dřevěná okna a dveře do obložkových zárubní. Vnější parapety u 

oken budou z litého mramoru tvarovek a vnitřní budou dřevotřísková. Vnitřní parapet 

bude v barvě okenního rámu dub a vnější parapet v čokoládovém lesku. Střešní okna o 

rozměru 650 × 750 mm.  

j) Vnitřní úpravy povrchů 

Omítky v objektu budou jemné vápenocementové. Keramické obklady 

v koupelně 2.05 budou do výše 2000 mm, v místnostech 1.03 a 1.09 (WC) a 

v místnostech 1.04 (obývací místnost) a 1.10 (kancelář) budou do výšky 850-1100 mm. 

Strop nad 1.NP (ŽB stropní deska) bude opatřen také jemnou 

vápenocementovou omítkou. Stropní konstrukce ve 2.NP bude řešena pomocí SDK 

podhledů.  

k) Klempířské prvky 

Veškeré klempířské prvky použité při výstavbě rodinného domu jsou navrženy 

z pozinkovaného plechu. Jedná se zejména o okapové žlaby a svody.  

l) Terénní a venkovní úpravy 

Zpevněné plochy a okapové chodníčky jsou navrženy ze zámkové dlažby 

opatřeny obrubníkem.  

 Zámková dlažba beton    100 mm 

 Pískový podsyp    100 mm 

6 Zdravotní instalace 

a) Splašková kanalizace 

Splaškové odpadní vody z RD budou svedeny pomocí domovní přípojky 

splaškové kanalizace veřejné splaškové kanalizace, která byla přivedena k pozemku.  

Venkovní ležatá kanalizace bude vedena ve výkopu až ke svislému odpadnímu 

potrubí uvnitř objektu. Potrubí je zhotoveno z plastových hrdlových trub DN 150. 

Kladeno bude do pískového lůžka tloušťky 100 mm. Obsyp potrubí bude taktéž z písku 

tloušťky 300 mm nad vrchol potrubí. Svodná potrubí budou z plastových zesílených 

trubek typu KG. Odpadní a připojovací potrubí budou provedena z plastových 

odpadních hrdlových trubek typu HT.  
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Ležatý rozvod kanalizace rodinného domu bude proveden pod podlahou, budou 

napojeny jednotlivé zařizovací předměty a kanalizace bude odvětrána nad střechu 

pomocí střešní tvarovky. 

Dešťová kanalizace bude svedena do jímky s přepadem do vsakovací jímky. 

b) Vodovod 

Objekt bude napojen na veřejný vodovodní řad prostřednictvím připravené 

navrtávky. Vodovodní řad vedoucí v přilehlé komunikaci byl zhotoven za účelem 

napojení rodinných domů v této lokalitě.  

Dle podmínek správce vodovodu bude vodoměr osazen buď ve vodoměrné 

šachtě, nebo v obvodovém zdivu RD. v tomto případě se předpokládá osazení do drážky 

ve zdivu.  

Příprava TUV bude připravována průtokovým způsobem v plynovém kotli 

umístěném v technické místnosti. Rozvod studené i teplé vody bude proveden z 

polypropylenových trubek. Svislé i vodorovné rozvody budou izolovány. Rozvody vody 

jsou umístěny v drážkách ve zdi či zabudované v podlaze 

c) Zařizovací předměty  

Zařizovací předměty jsou navrženy ze standardního provedení podle katalogu 

výrobků pro zdravotní techniku. Připojovací potrubí studené a teplé vody ke 

stojánkovým bateriím u dřezů a umývadel bude opatřeno rohovými ventily. Stejným 

ventilem bude osazena přípojka klosetu. Baterie u vany a sprchy budou s vestavěnými 

PO ventily. 

d) Elektrická přípojka  

Objekt bude napojen na podzemní vedení NN. Stávající elektroměrový pilíř je 

umístěn na hranici pozemku z tohoto pilíře budou provedeny vnitřní rozvody do RD. 

Před elektroměrem bude osazen hlavní jistič vč. přijímače HDO. Elektroměrová 

rozvodnice bude v provedení pro venkovní montáž a typ a provedení rozvodnice bude 

shodný s typem schváleným příslušným správcem sítě (viz připojovací podmínky 

příslušného správce).  

Z elektroměrové rozvodnice bude pokračovat domovní rozvod. Kabel AYKY 

bude uložen v pískovém loži (100mm) a zakryt betonovými/plastovými kab. deskami 



49 

 

a označen výstražnou folií. Při přechodu příjezdové komunikace nebo odstavné plochy 

bude kabel veden v chráničce (PVC DN 90 mm). Stejnou trasou povede ovládací vedení 

k HDO (CYKY) a uzemňovací přívod FeZn 30/4 (uložen pod pískovým ložem).  

e) Světelné a zásuvkové rozvody  

Elektrické rozvody pro světlo a zásuvky v prostorách s obyčejným prostředím 

budou provedeny můstkovým vodičem uloženým pod omítkou. 

Spínače se osadí ve výši 1200-1300 mm nad úrovní podlahy, zásuvky v 

obytných místnostech budou cca 400-600 mm od podlahy. V kuchyni budou zásuvky 

cca 1000-1200 mm nad úrovní podlahy. 

Stropní světelné rozvody pro závěsná svítidla budou ukončeny pevně 

namontovanou svítidlovou spojkou a závěsným hákem. 

f) Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím  

V koupelnách bude provedeno ochranné pospojování předmětů. Zásuvky v 

koupelnách budou připojeny na ochranné pospojování vodičem pod omítkou. 

g) Svítidla 

Pokoje budou osvětleny stropními závěsnými svítidly. Pracovní plochy 

kuchyňských linek budou osvětleny nástěnnými svítidly. V obývacích místnostech 

budou použita svítidla podle vlastního výběru majitele. Pro osvětlení vstupu do budovy 

budou instalována světla v neprodyšném provedení. 

h) Plynovodní přípojka  

Objekt bude napojen na předem připravenou přípojku plynu, která je ukončena 

v plynovodním kiosku, kam se usadí hlavní uzávěr plynu včetně regulátoru.  

Přívodní vedení od přípojkové skříně bude provedeno kabelem, ve výkopu 

hloubky 700 mm s pískovým obsypem. Veškeré rozvody plynu v objektu budou plně 

zazděny v drážkách ve zdech. 

i) Vytápění 

Plynové potrubí bude přivedeno k plynovému kotli. Plynový kotel bude napojen 

na samostatný komín, který je vyveden skrze střešní konstrukci rodinného domu. 

Vytápění bude podpořeno krbem z výměníkem v obytné části domu.  
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Výkon kotle bude sloužit pro vytápění a pro průtokový ohřev TUV. Kotel bude 

umístěn v technické místnosti a bude mít zvýšené krytí IP45. 

Vytápění bude realizováno pomocí vodních radiátorů (navrhovaná skladba 

podlah umožňuje také uložení podlahového topení), případně podlahovým topením 

v koupelně.  

j) Elektronické komunikace  

Objekt bude pomocí poskytovatele bezdrátově (WIFI technologií) připojen 

k internetové síti, jehož poskytovatel bude vybrán investorem, případně bude posouzena 

možnost napojení na stávající sdělovací vedení ve správě O2.  

V objektu se provede montáž podomítkových rozvodů (zatrubkování husími 

krky) pro rozvedení slaboproudých komunikačních okruhů (STA, počítačová síť, 

bezdrátový telefon atd.) 
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1 Úvod 

Požárně bezpečnostní řešení se provádí na novostavbu rodinného domu v k. ú. 

Hoštka, č. p. p. 1127/8, Hoštka. 

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům k bydlení 4-6 osob, s drobnou 

podnikatelskou činností samostatně zpřístupněnou bočním vchodem. Pozemek, na 

kterém má být stavba realizována je v majetku investora. V současné době je pozemek 

zatravněný s udržovanou zelení. 

Celkový plocha podlah je 287 m2.  

Předmětem projektu je komplexní řešení navržené stavby pro vytvoření dobrých 

podmínek pro její budoucí provoz a spokojenost budoucích majitelů. 

2 Dispoziční řešení 

Stavba bude přízemní s obytným podkrovím o dispozičním řešení 5+1, 

koupelna, WC, spíž, technická místnost, půda a garáž + polyfunkce – kancelář 

s kuchyňským koutem a WC.  

Stavba bude umístěna na severní straně pozemku, 5m od hranice pozemku. 

Hlavní vstup do objektu a vjezd do garáže je řešen ze severní strany. Z východní strany 

rodinného domu je umožněn také přístup do technické místnosti a dále samostatný 

vstup do kanceláře.  

Velikost a umístění místností je znázorněno ve výkresové dokumentaci. Tvarově 

dům tvoří L o rozměrech 14,5×15,5 m.  

Stavba bude přízemní s obytným podkrovím a bude postavena na základových 

pasech z betonu. Stavba nebude podsklepená. Střecha domu je navržena jako sedlová se 

sklonem 43; 34°C, vzniklý půdní prostor bude nepochozí. Dešťové vody ze střechy 

budou svedeny okapy do dešťové kanalizace a dále potrubím do vsakovací jímky. 

Střešní konstrukci tvoří dřevěný krov z krokví stažená kleštinami. 

Nosnou část objektu tvoří systém Porotherm. Obvodové zdivo bude z Porotherm 

42,5 T Profi. Vnitřní nosné zdivo bude z Porotherm 30 Profi. Stropní konstrukci bude 

tvořit železobetonový monolit. v okolí objektu bude úroveň terénu ÚT=-0,150 m od 

úrovně ±0,000 m, výška stavby je stanovena na +8,400 m vzhledem k ±0,000 m.  
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Jednotlivé místnosti budou prosvětleny okny. Eourookna z bukového dřeva a 

izolačním trojsklem, kování Roto NT. UW=0,69 W/m2k. 

Celková zastavěná plocha je 186,5 m2.  

Celkový obestavěný prosto je 1273,11 m3.  

3 Stavební řešení 

a) Zemní - výkopové práce 

Výkres výkopů vyjadřuje ideální stav, kdy se nemusí výkopy svahovat a pažit. 

Zemní práce budou situovány do bezesrážkového období. Základovou spáru je nutno 

chránit před provlhčením. 

Před započetím výkopových prací bude sejmuta vrchní část humusové vrstvy, 

která bude uložena na deponii na pozemku stavby pro pozdější použití při terénních 

úpravách. Tloušťka sejmuté vrstvy je cca 200 mm. 

Je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásypu. Veškeré zásypy budou provedeny 

ze zhutnitelného materiálu a budou zhutněny vrstvách 250 mm.  

b) Základy 

Objekt bude založen na monolitických základových betonových pasech 

v kombinaci se základovou deskou tl.: 150 mm. Základové pasy budou provedeny 

z prostého betonu B20/25 a deska z železobetonu B20/25 a výztuží 10 505R. Založení 

objektu musí být provedeno na únosnou zeminu vyhovující napětí v základové spáře. 

Základová spára bude opatřena a srovnána štěrkopískovým podsypem. Základové 

konstrukce byly navrženy na únosnost zeminy 250kPa. Hloubka založení nesmí být 

menší než 0,85 m od upraveného terénu. Betonáž základových konstrukcí nesmí být 

provedena na podmáčenou základovou spáru.  

Před zahájením stavby budou prověřeny základové poměry pomocí zkušebních 

odkopů. 

c) Podlaha 

Podlaha v 1.NP je tvořena ŽB základovou deskou. Na tuto desku je v celé ploše 

natavena hydroizolace (asfaltový nátěr a hydroizolace Foalbit S ze dvou asflaltových 

plnoplošně natavených pásů. Hydroizolace bude vytažena min. 250 mm nad upravený 
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terén.), dále pak položena tepelná izolace Isover Orsil N (ve vrstvách), roznášecí deska 

(anhydrit tl. 50 mm, v TM a garáži cementový litý potěr tl. 60 mm) a nášlapné vrstvy 

podlah tl. 10 mm.  

Podlaha v 2.NP je tvořena ŽB stropní deskou. Na tuto desku je v celé ploše 

položena tepelná izolace Isover Orsil N (ve vrstvách), roznášecí deska (cementový litý 

potěr tl. 50 mm) a nášlapné vrstvy podlah tl. 10 mm. 

d) Svislé konstrukce 

Nosné venkovní stěny budou ze systému Porotherm 42,5 T Profi P8 na 

tenkovrstvou maltu tl. 425 mm, vnitřní nosné stěny ze systému Porotherm 30 Profi 

P10/15 na tenkovrstvou maltu tl. 300 mm a příčky ze systému Porotherm 11,5 Profi 

P8/P10 na tenkovrstvou maltu tl. 115 mm. Nad nosnými konstrukcemi bude proveden 

ztužující věnec navazující na stropní desku. 

e) Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní deska je navržena monolitická z betonu B30/35 a výztuže 10 505R. 

Tloušťka stropní desky je navržena 200 mm. 

f) Schodiště 

Schodiště bude z dřevěných schodnic a stupnic, bude opatřeno zábradlím výšky 

900mm, také bude také dřevěné. Schodiště je kotveno pomoci sloupku do stěny.  

g) Krov a střecha 

Objekt má navržen sedlovou střechu do tvaru L na delší straně se dvěma sklony 

34°, 43° a na kratší části 43°. Na krytém stání je navržena střecha pultová se sklonem 

18°. Konstrukce střechy bude celodřevěná a bude na ní provedena ochrana proti 

dřevokazným škůdcům nátěry.  

Strop 2.NP je tvořen SDK deskami o tl. 15mm, které jsou kotveny do kleštin, 

případně pomocí lanek do krokví. Na SDK stropní desku (mezi kleštiny) je položena 

tepelná izolace tl. 180 mm s parotěsnou zábranou (např. Jutafol) a následně překryta 

doplňkovou vrstvou izolace o tl. 40 mm.  

Střecha bude z pálené střešní krytiny (pálená taška románská 12 Engoba 

červená) uložená na latě 50/35mm.  
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h) Výplně otvorů 

Výplně otvorů tvoří izolační trojskla, která jsou usazena v dřevěných rámech. 

Obdobným způsobem budou řešeny také vchodové dveře. 

Interiérové dveře budou celodřevěné osazené do obložkových zárubní. 

i) Ostatní 

Vybavení objektu a vnitřní omítky budou provedeny ze standardních materiálů 

dle výběru. 

4 Požární posouzení 

Požární posouzení se provádí dle ČSN 73 0833:září 2010 - Budovy pro bydlení 

a ubytování v návaznosti na ČSN 73 0802/květen 2009, ČSN 73 0804, příloha I - 

Garáže, Vyhlášky č. 23/2008 Sb. a Vyhl. č. 268/2011Sb. - o technických podmínkách 

požární ochrany staveb, § 15 - Rodinný dům a stavba pro rodinnou rekreaci. 

Objekt RD je budova skupiny OB 1 a tvoří tři samostatné požární úseky P1.01, 

P1.02, P1.03, součástí objektu RD je kancelář. 

Celková plocha podlah objektu je 287 m2. 

a) Požární úsek P 1.01 

Tento úsek je tvořen schodištěm a bytovou jednotkou RD. 

Dle ČSN 73 0802 je požární úsek zařazen do III. SPB. 

(výpočet požárního zatížení je přiložen jako Příloha č. 1 této zprávy) 

b) Požární úsek P 1.02 

Tento úsek je tvořen prostorem zádveří, kanceláře a sociálním zařízením k ní 

přidruženým. 

Dle ČSN 73 0802 je požární úsek zařazen do II. SPB. 

(výpočet požárního zatížení je přiložen jako Příloha č. 1 této zprávy) 

c) Požární úsek P 1.04 

Tento úsek je tvořen garáží. 

Dle ČSN 73 0802 je požární úsek zařazen do III. SPB. 

(výpočet požárního zatížení je přiložen jako Příloha č. 1 této zprávy) 
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4.1 Velikost PÚ 

Max. 3 obytné buňky s nejvýše třemi užitnými nadzemními podlažími, skutečný 

stav: 1 obytná buňka se dvěma užitnými nadzemním podlažím. 

4.2 Stavební konstrukce 

 

 

P1.01 
požadavek 

návrh 

konstrukce materiál odolnost 

požární stěny     
 

  

a)v nadzemních podlažích 45D1 REI Broušená cihla 
REI 180 

DP1 

požární stropy     
 

  

a)v nadzemních podlažích 45D1 REI Železobeton 
REI 120 

DP1 

uzávěry otvorů     
 

  

a) v nadzemních podlažích 30D3 EI 
 

  

b) v posledním nadzemním podlaží 15D3 EI 
 

  

obvodové stěny     
 

  

a) zajištujcí stabilitu oběktu     
 

  

1) v nadzemních podlažích 45D1 REI Broušená cihla 
REI 120 

DP1 

vnitřní konstrukce uvnitř Pu, které 

zajištují stabilitu 
    

 
  

a) v nadzemním podlaží 45D1 R Broušená cihla 
REI 180 

DP1 

konstrukce schodiště uvnitř PU, které 

nejsou součástí CHUC 
15D3       

P1.02 
požadavek 

návrh 

konstrukce materiál odolnost 

požární stěny         

a) v nadzemních podlažích 30D1 REI Broušená cihla 
REI 180 

DP1 

požární stropy         

a) v nadzemních podlažích 30D1 REI Železobeton 
REI 120 

DP1 

uzávěry otvorů         

a) v nadzemních podlažích 15D3 EI     

obvodové stěny         

a) zajištujcí stabilitu oběktu         

1) v nadzemních podlažích 30D1 REI Broušená cihla 
REI 120 

DP1 

vnitřní konstrukce uvnitř Pu, které 

zajištují stabilitu 
        

a) v nadzemním podlaží 30D1 R Broušená cihla 
REI 180 

DP1 
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4.3 Únikové cesty 

Dle čl. 3.3 v OB 1 se pro evakuaci osob považuje nechráněná úniková cesta 

šířky 0,9 m, s šířkou dveří 0,8 m. 

Dle skutečného stavu šířka dveří na volné prostranství 0,9 m - vyhoví. 

Délka únikových cest se nestanoví 

4.4 Odstupy 

V požárně nebezpečném prostoru není žádný objekt, PNB nepřesahuje hranici 

stavební parcely. 

Posouzení odstupových vzdáleností od střešního pláště z hlediska padajících 

hořících částí se ve smyslu čl. 10.4.7, ČSN 73 0802 neprovádí (sklon hlavní roviny 

střešního pláště je 43° a 34°). 

 

 

 

 

 

 

P1.03 
 požadavek 

návrh 

konstrukce materiál odolnost 

požární stěny         

a)v nadzemních podlažích 45D1 REI Broušená cihla 
REI 180 

DP1 

požární stropy         

a)v nadzemních podlažích 45D1 REI Železobeton 
REI 120 

DP1 

uzávěry otvorů         

a)v nadzemních podlažích 30D3 EI     

obvodové stěny         

a)zajištujcí stabilitu oběktu         

1)v nadzemních podlažích 45D1 REI Broušená cihla 
REI 120 

DP1 

vnitřní konstrukce uvnitř Pu, které 

zajištují stabilitu 
        

a) v nadzemním podlaží 45D1 R Broušená cihla  
REI 180 

DP1 
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4.5 Odstupové vzdálenosti 

Posuzovaný objekt RD se nenachází v PNP jiného objektu 

5 Zásobování vodou 

5.1 Vnější odběrní místa 

Ve vzdálenosti 550 m od posuzovaného objektu se nachází vodní tok (Obrtka). 

Požadavky na vnější odběrná místa jsou tímto tokem splněny. 

5.2 Vnitřní odběrní místa  

V objektu RD se nezřizují 

  

    l h Sp lpo hu Spo 
% 

Pv d1 

  
 

[mm] [mm] [m2] [mm] [mm] [m2] [kg/m2] [mm] 
S

ev
er

 

P 1.01 4850 2650 12,85 2200 2100 4,62 36% 67 2,7 

P 1.01 7000 2500 17,50 3000 1100 3,30 19% 67 1,6 

P 1.02 7000 2650 18,55 3000 1200 3,60 19% 38 0,7 

P 1.03 3650 2650 9,67 2500 2100 5,25 54% 61 3,6 

J
ih

 P 1.01 11850 2650 31,07 1950 2100 4,10 13% 67 1,6 

P 1.01 3650 2650 9,67 1150 800 0,92 10% 80 1,5 

V
ý

ch
o

d
 

P 1.01 7865 2650 20,84 4000 1200 4,80 23% 67 1,6 

P 1.01 10000 2500 25,00 3500 1100 3,85 15% 67 1,6 

P 1.02 6635 2650 17,58 2000 1200 2,40 14% 38 0,7 

Z
á

p
a

d
 P 1.01 10000 2500 25,00 4000 1100 4,40 18% 67 1,6 

P 1.01 4700 2650 12,46 1000 2100 2,10 17% 80 1,5 

P 1.03 5300 2650 14,05 1500 800 1,20 9% 61 1,3 
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5.3 Přenosné hasicí přístroje 

V RD se osadí 4 ks PHP. Jedná se o typ PG6. Rodinný dům také bude vybaven 2 

kusy autonomní detekce a signalizace. 

PÚ 
číslo 

místnosti 
místnost 

plocha a c nr hasicí přístroje 

[m2] [-] [-]   počet typ 

P
1

.0
1
 

1.01 Zádveří 11,70 1,00 

        

1.02 Chodba 4,30 1,00 

1.03 WC 2,70 0,99 

1.04 Obytná místnost 44,84 0,99 

1.05 Schodiště 21,65 0,99 

1.06 Technická místnost 12,91 0,98 

2.01 Dětský pokoj 1 26,96 0,98 

2.02 Chodba 10,39 0,98 

2.03 Dětský pokoj 2 16,98 0,98 

2.04 Ložnice 29,88 0,98 

2.05 Koupelna 13,58 0,99 

2.06 Pracovna 17,85 0,98 

2.07 Dětský pokoj 3 19,32 0,98 

    220,15 0,986 1,00 2,27 2 PG6 

                  

P
1
.0

2
 

1.08 Zádveří 4,65 0,83 

        1.09 WC 2,40 1,00 

1.10 Kancelář 30,51 0,98 

    37,56 0,94 1,00 0,89 1 PG6  

P
1
.0

3
 

                

1.07 Garáž 15,64 1,03 1,00 0,60 1  PG6 

6 Technická zařízení 

a) Prostupy 

Prostupy rozvodů a instalací, technologických zařízení a elektrických rozvodů 

požárně dělícími konstrukcemi se neprovádí. 

a) Vzduchotechnická zařízení 

Větrání probíhá přirozeně okny, popř. přímo nevětrané místnosti jsou nuceně 

odvětrávány ventilátory do venkovního prostoru. 
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b) Vytápění 

Plynové potrubí bude přivedeno k plynovému kotli. Výkon kotle bude sloužit 

pro vytápění a pro průtokový ohřev TUV. Kotel bude umístěn v technické místnosti 

a bude mít zvýšené krytí IP45. Vytápění bude podpořeno krbem s výměníkem v obytné 

části domu. 

Komínová tělesa budou provedeny dle Vyhlášky č. 23/2008 Sb, § 8 a Vyhlášky 

č. 268  Sb. 

c) Bezpečné vzdálenosti spotřebičů 

Nutno respektovat bezpečné vzdálenosti spotřebičů (krbová vložka a tepelný 

spotřebič) od hořlavých hmot - dle přílohy č. 8 Vyhlášky č. 23/2008 Sb. a Vyhlášky 

č.  268/2011 Sb. 

7 Ochrana před bleskem 

Ochrana před bleskem bude provedena dle Vyhl.268/2009Sb, § 36. 

8 Zařízení pro protipožární zásah 

a) Příjezd  

Příjezd požárních vozidel je po místní komunikaci až k hranici parcely s 

objektem RD - splňuje požadavek ČSN 73 0833:září 2010, čl. 4.4. 

b) Nástupní plochy  

Nezřizují se. 

c) Zásahové cesty  

Vnitřní ani vnější se nezřizují. 

9 Požárně bezpečnostní opatření 

Dle Sbírky zákonů č. 23/2008 a č. 268/2011 Sb., § 15, pol. 5 a ČSN 73 0833:září 

2010, čl. 4.6 - RD musí být vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace, u 

rodinného domu s více byty musí být tímto zařízením vybaven každý byt. 
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PÚ 
číslo 

místnosti 
místnost 

plocha 
podlaha 

Pn an ps as So So/S ho hs ho/hs n a k b 

kontrola 

rozmezí  

b 0,5<-b<-1,7 

c p pv 
 

[m2] [kg/m2] [-] [kg/m2] [-] [m2] [-] [mm] [mm] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [kg/m2] [kg/m2] 
 

P
1

.0
1
 

1.01 Zádveří 11,70 dlažba 40 1 2 0,9 3,1 0,014 2100 2650 0,79 0,012 0,995 0,022 2,70 1,7 1 42 71 
 

1.02 Chodba 4,30 dlažba 40 1 0 0,9 0,0 0,016 0 2650 0,10 0,005 1,000 0,005 0,61 0,6 1 40 24 
 

1.03 WC 2,70 dlažba 40 1 3 0,9 0,6 0,003 750 2650 3,53 0,005 0,993 0,005 0,61 0,6 1 43 26 
 

1.04 
Obytná 

místnost 
44,84 dlažba 40 1 5 0,9 9,0 0,041 1500 2650 1,77 0,054 0,989 0,113 13,88 1,7 1 45 76 

 

1.05 Schodiště 21,65 dlažba 40 1 5 0,9 5,0 0,023 750 5500 7,33 0,062 0,989 0,115 9,80 1,7 1 45 76 
 

1.06 
Technická 

místnost 
12,91 

cementový 

potěr 
40 1 8 0,9 3,3 0,014 1450 2650 1,83 0,346 0,983 0,247 30,35 1,7 1 48 80  

2.01 Dětský pokoj 1 26,96 PVC 40 1 8 0,9 2,6 0,012 886 2500 2,82 0,019 0,983 0,04 5,06 1,7 1 48 80 
 

2.02 Chodba 10,39 PVC 40 1 8 0,9 0,0 0,016 0 2500 0,10 0,005 0,983 0,009 1,14 1,1 1 48 54 
 

2.03 Dětský pokoj 2 16,98 PVC 40 1 8 0,9 2,2 0,010 1100 2500 2,27 0,015 0,983 0,036 4,55 1,7 1 48 80 
 

2.04 Ložnice 29,88 PVC 40 1 8 0,9 3,3 0,015 1100 2500 2,27 0,023 0,983 0,049 6,20 1,7 1 48 80 
 

2.05 Koupelna 13,58 dlažba 40 1 3 0,9 0,9 0,004 750 2500 3,33 0,007 0,993 0,018 2,28 1,7 1 43 73 
 

2.06 Pracovna 17,85 PVC 40 1 8 0,9 2,6 0,012 886 2500 2,82 0,019 0,983 0,036 4,55 1,7 1 48 80 
 

2.07 Dětský pokoj 3 19,32 PVC 
 

40 
 

1 8 0,9 3,2 0,015 983 2500 2,54 0,023 0,983 0,044 5,56 1,7 1 48 80 
 

    233,06         
 

35,5 0,189 12255 36250 29,69 0,251             68 SPB III. 

            
  

P
1
.0

2
 

1.08 Zádveří 4,65 dlažba 5 0,8 2 0,9 3,1 0,081 2100 2650 1,26 0,091 0,829 0,1 12,29 1,7 1 7 10 
 

1.09 WC 2,40 dlažba 40 1 0 0,9 0,0 0,016 0 2650 0,10 0,005 1,000 0,005 0,61 0,6 1 40 25 
 

1.10 Kancelář 30,51 PVC 40 1 8 0,9 7,2 0,192 1500 2650 1,77 0,255 0,983 0,253 31,08 1,7 1 48 80 
 

    37,56           10,3 0,289 3600 7950 3,13 0,351             38 SPB II. 

              
 

P1.03 1.07 Garáž 15,64 
cementový 

potěr 
30 1,05 5 0,9 6,7 0,426 1450 2650 1,83 0,576 1,029 0,247 30,35 1,7 1 35 61 SPB III. 
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1   Identifikační údaje 

Druh stavby Rodinný dům 

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) Hoštka 

Katastrální území a katastrální číslo Hoštka, č. kat 1127/28 

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel Pavel Šenfeld, Hrotovická 292, 411 72 Hoštka 

Vlastník nebo společenství vlastníků,  

popř. stavebník Pavel Šenfeld 

Adresa Hrotovická 292, 411 72 Hoštka 

Telefon / e-mail +420 776 006 804  / SenfeldP@email.cz 

2 Charakteristika budovy 

Objem budovy V – vnější objem vytápěné zóny budovy,  

nezahrnuje lodžie, římsy, atiky a základy 616,66 m3 

Celková plocha A – součet vnějších ploch ochlazovaných  

konstrukcí ohraničujících objem budovy 700,26 m2 

Objemový faktor tvaru budovy A/V 1,1356 

Převažující vnitřní teplota v otopném období im 20 °C 

Vnější návrhová teplota v zimním období θe -12 °C 

 

a) Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí 

Ochlazovaná 

konstrukce 

Plocha 

Ai 

 

 

(m2) 

Součinitel 

prostupu tepla 

Ui 

 

(W . m-2.K-1) 

Požadovaný 

součinitel 

prostupu tepla 

UN 

(W . m-2.K-1) 

Činitel 

teplotní 

redukce 

bi 

(-) 

Měrná ztráta 

prostupem tepla 

HTi = Ai.Ui.bi 

 

(W.K-1) 

Stěna obvodová 270,88 0,17 0,30 1 46,05 

Okna 36,14 0,69 1,50 1,15 28,68 

Dveře 8,19 1,10 1,70 1,15 10,36 

Vrata 5,46 1,22 1,70 1,15 7,66 

Střešní okna 4,50 1,25 1,40 1,15 7,03 

Střecha 51,5 0,175 0,24 1 9,01 

Strop pod půdou 137,09 0,16 0,30 0,83 18,21 

Podlaha na terénu 186,50 0,29 0,45 0,66 35,69 

Tepelné vazby 

mezi 

konstrukcemi 

 

ΣAi 

700,26 

 

ΔUtbm 

0,05 

  162,69 

 

35,013 

Celkem     Σ 197,703 

   Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle SN 73 0540-2. 

 

b) Stanovení prostupu tepla obálkou 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT/A W.m-2.K-1 0,28 

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W.m-2.K-1 0,30 
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c) Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy 

Klasifikační 

třídy 

Průměrný součinitel prostupu tepla 

budovy 

Uem [W/(m2.K)] 

Slovní vyjádření klasifikační třídy Klasifikační 

ukazatel 

A Uem ≤ 0,5. Uem,N Velmi úsporná 
      

0,5
 

B 0,5.Uem,N < Uem ≤ 0,75. Uem,N Úsporná       0,57 

C 0,75.Uem,N < Uem ≤ Uem,N Vyhovující       1,0 

D Uem,N < Uem ≤ 1,5.Uem,N Nevyhovující       1,5 

E 1,5.Uem,N < Uem ≤ 2,0.Uem,N Nehospodárná       2,0 

F 2,0.Uem,N < Uem ≤ 2,5.Uem,N Velmi nehospodárná       2,5 

G Uem > 2,5.Uem,N Mimořádně nehospodárná  
 

Klasifikace: B 

Datum vystavení energetického štítku: 18 / 05 / 2016 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy: Pavel Šenfeld 

Adresa zpracovatele: Hrotovická 292, 411 72 Hoštka 

IČO: 

Zpracoval: Pavel Šenfeld, Hrotovická 292, Hoštka                                                       Podpis:................................ 
 

Tento protokol a energetický štítek odpovídá směrnici evropského parlamentu a rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. 

Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540 a podle projektové dokumentace stavby dodané objednatelem. 
 

 Referenční budova Hodnocená budova 

Konstrukce Plocha 

 

 

A 

[m2] 

Součinitel 

prostupu 

tepla 

U 

[W/(m2.K)] 

Redukční 

činitel 

 

b 

[--] 

Měrná 

ztráta 

prostupem 

tepla 

HT 

Plocha 

 

 

A 

[m2] 

Součinitel 

prostupu 

tepla 

U 

[W/(m2.K)] 

Redukční 

činitel 

b 

[--] 

Měrná 

ztráta 

prostupem 

tepla 

HT 

Celkem 

započitatelná 

plocha výplní 

otvorů 1) 

36,14 

8,19 

5,46 

4,50 

1,5 

1,7 

1,7 

1,4 

1,15 

1,15 

1,15 

1,15 

62,34 

16,01 

10,67 

7,25 

36,14 

8,19 

5,46 

4,50 

0,69 

1,10 

1,22 

1,25 

1,15 

1,15 

1,15 

1,15 

28,68 

10,36 

7,66 

7,03 

Celkem obvodové 

stěny po odečtení 

výplně otvorů 

270,88 0,3 1 

 

81,26 270,88 0,17 1 

 

46,05 

Zbývající část 

plochy výplně 

otvorů započtená 

jako obvodová 

stěna 1) 

0    0    

Střecha 51,5 0,24 1 12,36 51,5 0,175 1 9,01 

Strop pod půdou 137,09 0,30 0,83 34,14 137,09 0,16 0,83 18,21 

Podlaha na terénu 186,50 0,45 0,66 55,39 186,50 0,29 0,66 35,69 

Celkem 700,26   279,42 700,26   162,69 

Tepelné vazby 2) =700,26*0,02 14,005 =700,26*0,05 35,013 

Celková měrná 

ztráta prostupem 

tepla 

 293,43  197,703 

Průměrný 

součinitel prostupu 

tepla podle 5.3.4 a 

tab. 5 

293,43/700,26+0,02=0,43 

75% z požadované hodnoty = 

0,43*075 

Požadov. 

0,43 

Doporuč. 

0,32 

197,703/700,26 0,28 

Klasifikační třída obálky budovy podle přílohy C 0,28/0,43=0,66 Třída B - úsporná 
1) Započitatelnost velkých ploch výplní otvorů viz. 5.3.3 
2) V případě referenční budovy je vliv tepelných vazeb podle 5.3.4 stanoven konstantní přirážkou 0,02. V případě hodnocené budovy se 

stanoví vliv tepelných vazeb co nejlepším dostupným výpočtem v souladu s ČSN 73 0540-4. 
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ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 

Typ budovy, místní označení 

Adresa budovy 

Hodnocení obálky 

budovy 

Celková podlahová plocha:  287 m2 stávající hodnocená 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,66 

 

KLASIFIKACE   

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 

Uem,N ve W/(m2.K)   Uem = HT/A 
- 0,28 

Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky 

budovy podle ČSN 73 0540-2 Uem,N ve W/(m2.K) 
- 0,43 

Klasifikační ukazatel CI a jím odpovídající hodnoty Uem 

CI 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 2,5 

Uem 0,215 0,32 0,43 0,65 0,86 1,08 

Platnost štítku do: 20. 05. 2026 Datum: 20. 05. 2016 

Vypracoval Jméno a příjmení 

Pavel Šenfeld 

 

 A 

 B 

C 

 
 D 

 E 

 F 

 G 

CI      Velmi úsporná 

0,5 

0,75 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

Mimořádně nehospodárná 
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1 Úvod  

Podlaha je jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce, která tvoří vrchní část 

vodorovných a šikmých konstrukcí za účelem dosažení žádoucích vlastností pro daný 

provoz. Podlaha vždy bezprostředně navazuje na podkladový materiál, kterým může být 

v nejnižším patře podkladní betonová vrstva nebo ve vyšších patrech stropní 

konstrukce. Konstrukce podlahy musí vyhovovat několika podmínkám, jako jsou 

například: vzduchová neprůzvučnost, kročejová neprůzvučnost, tepelně technické 

vlastnosti, hydroizolační vlastnosti, průhyb, odolnost proti nárazu, odolnost proti 

teplotním změnám, odolnost proti vodě a vlhkosti, soudržnost, stlačitelnost, součinitel 

odraznosti světla, čistitelnost, obrusnost, nasákavost, mrazuvzdornost, odolnost proti 

ohni, přilnavost k podkladu, životnost, smršťování, odolnost proti chemickým vlivům, 

pružnost, chování v elektrostatickém poli, elektrovodivost, stálobarevnost. Podlahu je 

třeba posuzovat komplexně v souvislosti s podkladem, za účelem použití a vlivem 

prostředí. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stropn%C3%AD_konstrukce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stropn%C3%AD_konstrukce
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2 Konstrukční uspořádání podlah (skladba podlahy) 

Podlahy jsou konstruovány jako kontaktní, ve kterých jsou jednotlivé vrstvy ve 

vzájemném plnoplošném spojení, a nekontaktní, které obsahují vzduchovou mezeru. 

Základní funkční vrstvy podlahy jsou: 

 nášlapná vrstva - tvoří vlastní povrch podlahy, zahrnuje i spojovací 

hmotu a nášlapnou vrstvu připojuje k předchozím vrstvám (lepidlo, tmel, 

aj.) 

 roznášecí vrstva - tvoří podklad nášlapné vrstvy 

 izolační vrstva - má funkci ochranou (tepelněizolační, akustickou, 

ochranu proti vodě, záření, plynům aj) 

 

Obrázek 1: Vrstvy podlahy 

Návrh skladby jednotlivých vrstev, jejich tloušťky a použitých materiálů závisí 

především na účelu použití místností, pro které jsou aplikovány, dále na druhu a 

intenzitě provozu. V určitých případech je možné návrh omezit pouze na vrstvu 

nášlapnou. 

2.1 Nášlapná vrstva 

Nášlapná vrstva musí mít vlastnosti vhodné k danému provozu místnosti, který 

se na podlaze odehrává. Jsou to zejména: pružnost, odolnost proti smyku, neprašnost, 

malá tepelná vodivost, snadná čistitelnost, schopnost kročejového útlumu, odolnost 

proti chemikáliím, tvrdost, odolnost proti vlhkosti a vodě, odolnost proti změnám 
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teploty, mrazuvzdornost, odolnost proti slunečnímu záření a vyšším teplotám, 

nespalnost, přídržnost k podkladu. 

Podle materiálu nášlapné vrstvy se podlahy dělí na: lignocelulózové nášlapné 

vrstvy, dlažby, mazaniny a podlahové povlaky. 

2.1.1 Lignocelulózové nášlapné vrstvy 

 Tradiční podlahoviny, které jsou na bázi dřeva. Vzhled přírodního dřeva je 

výrazným interiérovým prvkem, lignocelulózové podlahy vykazují nízkou 

odnímatelnost tepla. Povrchy je nutné upravovat napouštěcími pastami nebo laky. 

Všechny podlahoviny na bázi dřeva jsou citlivé na vlhkost. 

Lignocelulózové nášlapné vrstvy můžeme dále dělit. Jednotlivé příklady jsou 

uvedeny dále v textu.   

Prkenné podlahy se vyskytují ve starších objektech. Jsou konstruované ze dvou 

vrstev jednostranně hoblovaných prken přibíjených kolmo na sebe k dřevěným 

polštářům, kladeným zpravidla do násypu na záklopu tradičních dřevěných trámových 

stropů.  

Parketové a vlysové podlahy jsou zhotoveny z jednotlivých dřevěných vlysů 

nebo plošných dílců velikosti cca 500x500 mm z lamel předem sestavených z důvodu 

snížení staveništní pracnosti. Kladou se do horkých (nejčastěji asfaltových) tmelů nebo 

zastudena do speciálních tmelů či se lepí disperzními lepidly (v tomto případě 

k roznášecí vrstvě rovněž na bázi dřeva). Tradiční parkety nebo vlysy z jednotlivých 

malorozměrových prvků jsou většinou orientovány pod úhlem 45°vzhledem ke stěnám, 

při zvláštních estetických nárocích mohou tvořit dekorativní ornament. Vzájemně jsou 

spojeny na pero a drážku, na ložené pero nebo na sraz. Pro jejich výrobu se hodí tvrdé 

dřevo, nejlépe dub. Po dokončení se povrch brousí do roviny a upravuje v současnosti 

transparentním lakem. 

Lamelové podlahy jsou vytvářeny z jednotlivých prvků tvaru lamel o šířce cca 

150mm a délce 1-2m. Lamely jsou složeny obvykle ze tří vrstev, dvou dýh, z nichž 

vrchní je tvrdá, se středním jádrem z pilinových desek. Spojují se na pero a drážku, lepí 

se k deskovému podkladu lepidlem nebo tmelem. 

Deskové podlahy využívají pro vytvoření nášlapné vrstvy velkoplošných desek 

z aglomerovaného dřeva (např. dřevotřískové, cementoštěpkové desky), povrchově 
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upravených transparentním lakem. Při použití stejného materiálu jako roznášecí vrstvy 

je vytvoření skladby podlahy kompletně suchým procesem s velkou produktivitou 

práce. 

2.1.2 Dlažby 

 Nášlapná vrstvy vytvořená z jednotlivých plošných prvků kladených do lože 

z cementové malty nebo tenké vrstvy tmelu, ojediněle do pískového lože. Nejčastěji 

jsou používány dlažby keramické, kamenné, betonové, dříve též dřevěné špalíkové, 

cihelné, teracové a xylolitové. Výhodou dlažeb je jejich odolnost proti vodě a 

opotřebení, nevýhodou velká jímavost tepla. Aby se zamezilo uklouznutí, je třeba volit 

vhodnou povrchovou úpravu v souladu s doporučeným koeficientem tření, např. i 

profilování povrchu reliéfem nebo vkládáním kovových pásků.  

Keramické dlažby jsou oblíbené pro možnost nejrůznějšího barevného a 

tvarového provedení i uspořádání spár. Po jejich uložení a zatuhnutí malty nebo tmelu 

se spáry vyplňují cementovou kaší nebo spárovací hmotou v požadované barevnosti. 

Jsou vhodná do vlhkých i mokrých provozů rovněž čištění je prováděno vodou, proto 

vhodné zakončení u stěn a příček je keramický sokl. Velmi často navazuje na 

keramický obklad stěn. 

Kamenné dlažby z prvků o tl. 30-50mm se ukládají do vrstvy cementové malty 

tl. 20-30mm. Vhodné pro reprezentativní a frekventované provozy. 

2.1.3 Mazaniny 

Jedná se o povrchové úpravy vytvářené za mokra jako celistvé bezespáré 

nášlapné vrstvy. Povrch beze spár je snadno čistitelný, musí mít ale dostatečnou tvrdost. 

Nutno zohlednit roztažnost a vytvořit dilatační spáry. 

Betonové mazaniny a cementové potěry mohou tvořit nášlapnou vrstvu 

v podružných místnostech, jako jsou sklady, kotelny, apod. Jejich povrch se stírá 

ocelovým hladítkem – kletuje. V těžkých provozech, jako jsou např. garáže, sklady 

nebo průmyslové výrobny, je možné využít vhodných vlastností drátkobetonu. 

Teracová mazanina, která je nazývána též umělý kámen, je nášlapnou vrstvou, 

která je vytvořena jako cementový potěr, ve kterém je použito plnivo z kamenné drti a 
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barviv. Pro vytvoření rovinného povrchu se vrstva o tl. 6-20mm po zatuhnutí několikrát 

brousí a tmelí. Výhodou je libovolné tvarování nášlapné vrstvy a absence spár. 

Stěrkové nášlapné vrstvy jsou tenkovrstvé povrchové úpravy na bázi plastických 

hmot: polyesterových pryskyřic event. vyztužených skelnými vlákny, epoxidových 

pryskyřic apod. Nanášejí se na suchý betonový podklad nebo roznášecí vrstvu. Jsou 

velmi citlivé ne vlhkost podkladních vrstev. 

2.1.4 Podlahové povlaky 

Podlahové povlaky jsou nášlapné vrstvy malých tlouštěk ve formě pásů nebo 

plošných dílců různých tvarů, kladené na roznášecí vrstvu či podklad na sucho nebo 

lepením. Vyžadují rovný, suchý a pevný podklad. 

Textilní povlaky z různých typů kobercových materiálů vykazují nízkou 

odnímatelnost tepla, zlepšují do určité míry kročejovou neprůzvučnost stropu, výrazně 

esteticky dotvářejí interiér, jsou ovšem náročné na údržbu a čištění. Mohou být zdrojem 

alergenů. Aplikují se lepením přímo nebo přes pružnou tenkou podložku, lze je nanášet 

i nasucho přibitím či vypnutím pod okrajové lišty, což umožní snadnou výměnu. Spoje 

lze realizovat oboustranně lepicí páskou. Používají se převážně v budovách pro bydlení 

trvale či dočasně, ale také v občanských budovách, kde lze využít materiálů pro těžký 

provoz. 

Plastové, pryžové a korkové povlaky mají hladký celistvý povrch. Pokládají se 

lepením podobně jako kobercové povlaky, některé typy jsou opatřeny z výrobny tenkou 

textilní podložkou na spodní straně. Spojují se na sraz nebo svařením šnůrou ze stejného 

materiálu, takže je vytvořena jednolitá povrchová vrstva. Povrchy některých druhů jsou 

záměrně profilovány plastickými výstupky s různými vzory, které snižují nebezpečí 

skluzu. Všechny typy těchto povlaků se snadno udržují a čistí, mají ale kratší životnost 

díky nižší odolnosti proti obrusu. Řada z nich je vyráběna i v antistatické úpravě, která 

zamezuje vzniku statické elektřiny. 

Pro sportovní účely jsou používány speciální podlahové povlaky obvykle na bázi 

vinylu, polyuretanu nebo PVC na polyuretanové podložce, nebo ve formě kobercového 

povlaku, jehož smyčky jsou v některých případech vyplněny pryžovým granulátem, 

který navozuje obdobný efekt jako antuka. 
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Veškeré nášlapné vrstvy jsou vhodné ukončit u stěn sokly nebo lištami, které je 

tvarově a materiálově vhodně doplňují. Také dilatační spáry, spáry mezi podlahami 

s různými a návaznost na obklady stěn je vhodné řešit pomocí speciálních lišt. 

2.2 Roznášecí vrstva 

Roznášecí vrstva podlahy leží zpravidla pod nášlapnou vrstvou a roznáší bodové 

zatížení z nášlapné vrstvy do větší plochy na měkkou podložku, tvořenou akustickou či 

tepelnou izolací. Roznášecí vrstva musí splnit zvláště následující požadavky: 

mechanickou pevnost, to je pevnost v ohybu a ve smyku, nutnou k přenášení zmíněného 

zatížení, tvrdost tam, kde na ní spočívá povlaková nášlapná vrstva z textilií či z PVC 

nebo linolea, spolupůsobí s nášlapnou vrstvou, pokud je nášlapná vrstva k ní pevně 

ukotvena z důvodu objemových změn. Roznášecí vrstva rovněž slouží jako 

vyrovnávací, tedy doplňující skladbu podlahy tak, aby měla po celém podlaží stejnou 

tloušťku. 

Roznášecí vrstva podlahy může být provedena mokrou nebo suchou technologií.  

2.2.1 Mokrá technologie 

Mokrá technologie se provádí roznášecí vrstva formou betonové mazaniny nebo 

cementového potěru, který se v tenkých vrstvách doporučuje vyztužit ocelovou sítí. 

Ukládá se přímo na podklad nebo izolační vrstvu chráněnou proti pronikání vlhkosti. 

Nejmenší tloušťka cementového potěru proveditelného na stavbě je cca 40 mm. 

V případě, že betonová mazanina větší tloušťky slouží zároveň jako vrstva vyrovnávací, 

je možné ji vylehčit např. keramzitem, dříve škvárou, aj. materiály. Cementový potěr i 

betonovou mazaninu je třeba rozdělit dilatačními spárami na celky cca 3x3 m s ohledem 

na objemové změny, dilatační spárou je nutné oddělit rovněž roznášecí vrstvou od 

navazující dělící konstrukce. 

2.2.2 Suchá technologie 

Suchá technologie provedení roznášecích vrstev se rozšířila v blízké minulosti. 

Jedná se o několik vrstev (2 až 3) velkoplošných desek ne bázi sádry (sádrokarton) nebo 

dřevní hmoty (dřevotřískové desky, dřevoštěpkové desky apod.). Hlavní výhodou jejich 

použití je odstranění mokrého procesu, není tedy nutné tepelněizolační a zvukově 

izolační vrstvy umístit pod nimi chránit proti pronikání vlhkosti, dále pak odstranění 
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nebezpečí zabudování vlhkosti do podlahy a rovněž odstranění technologické přestávky. 

Desky se pokládají přímo na tepelněizolační nebo hydroizolační vrstvu, při ukládání na 

vrchní líc podkladu se doporučuje nerovnosti povrchu podkladu srovnat samonivelační 

stěrkou (pozor- mokrý proces), nebo vrstvou tříděného lehkého kameniva (v současnosti 

se používá např. jemný písek nebo Liapor frakce 0-4). Desky jsou mezi sebou nejčastěji 

spojovány na pero a drážku, vrstvy se po uložení spojují samořeznými vruty. Pokud je 

nášlapná vrstva vytvořená mokrým procesem jako např. keramická dlažba, nebo pokud 

je podlaha vystavena vlhkosti provozu a nebezpečí proniknutí vody do souvrství, je 

třeba desky chránit proti vlhkosti hydroizolační vrstvou nebo povrchově upravovat 

napouštěním či speciálními vodovzdornými tmely. 

2.3 Izolační vrstva 

Izolační vrstvu, umístěná většinou mimo polohu podlahových vrstev, může 

v podlaze tvořit:  

 akustická izolace (zpravidla kročejová, tlumící zvuk) 

 tepelná izolace 

 izolace proti vodě a vlhkosti (hydroizolace) 

 jiná ochranná vrstva či konstrukce (ochrana proti záření, proti plynům, 

opatření proti snížení vlhkosti podloží apod.)  

2.3.1 Akustická izolace 

Akustická izolace (většinou spojené s izolací tepelnou) ve formě desek a rohoží 

z minerální nebo skelných vláken min tl. 10mm slouží jako pružná podložka plovoucích 

podlah. Sledovanými vlastnostmi jsou dynamická tuhost, pružnost a stlačitelnost. 

V případě použití pod vrstvy roznášecí vytvářené mokrou technologií je nutné, chránit 

je proti vlhkosti a poškození lepenkou nebo folií. Z hlediska akustické izolace lze 

rozdělit podlahy takto: 

 těžká plavoucí - tloušťka nejméně 50mm s plošnou hmotností min 

m´=75kg/m2 

 lehká plavoucí - tloušťka nejméně 25mm s plošnou hmotností min 

m´=15kg/m2 
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 tzv. „nulová“ do celkové tloušťky 25mm, která je provedena ve formě 

izolačních podlahových povlaků. Tyto typy podlahy jsou charakteristické 

zejména tím, že mají minimální vliv na zvukovou průzvučnost. 

2.3.2 Tepelná izolace 

Tepelnou izolaci používané v případě, že podlaha má splňovat tepelně izolační 

funkci, využívaje materiálů s nízkým součinitelem prostupu tepla (pěnový polystyrén, 

minerální a skelná vlákna, pěnové sklo). Tepelná izolace se navrhuje podle prostor pod i 

nad kterými se podlaha vyskytuje (teplotní a vlhkostní režim). To platí i o podlahách 

uložených na terénu. Pozornost se musí věnovat v některých případech i prostupu 

vodních par podlahovou konstrukcí (sauny, chladící prostory). 

Tepelně izolační funkce může být částečně či úplně zastoupena vrstvou 

akusticky izolující anebo vrstvou roznášecí (na příklad desky z vláknitých derivátů 

dřeva) a podstatnou měrou je ovlivňuje mnohdy i vrstva nášlapná (textilní koberce a 

jejich podkladní textilní vrstvy;  pozor však, neztotožňovat s tepelnou jímavostí). 

2.3.3 Hydroizolace 

Hydroizolace se používá ze dvou základních důvodů: 

 proti zemní vlhkosti nebo tlakové vodě z podloží u podlah, uložených 

ne terénu (pozor ne odolnost podlahy proti tlaku vody, penetrované 

podkladními vrstvami, působící na izolační vrstvu, která je tím zvedána). 

 proti vodě a vlhkosti z provozu v prostorách nad podlahou (koupelny, 

sprchy, umývárny, WC, kuchyně, haly bazénů, balkony, lodžie, terasy, 

prostory chladírenských místností, prádelny atd.). Tato vrstva jednak 

chrání ostatní vrstvy podlahy (zejména tepelnou a akustickou izolaci) a 

jednak tvoří faktický předěl proti proniku vody mezi prostorami. 

V obou případech se požívá hydroizolační systém na bázi asfaltu nebo soustav 

folií. Další druhy izolací jsou voleny s ohledem na speciální provoz v budovách nebo 

speciální namáhání podlahy, např. izolace proti chemikáliím, proti radonu apod. 

2.4 Podkladní a vyrovnávací vrstva 

Podklad pod podlahou tvoří podkladní beton nebo nosná část stropní konstrukce. 

Tloušťka podkladní betonové vrstvy na rostlém terénu a složení betonové směsi se 
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navrhuje podle předpokládaného užitného zatížení podlahou a provozem. Materiál 

podkladu a jeho vlastnosti mohou ovlivnit vlastnosti navazujících vrstev podlahy, 

zvláště je nutné sledovat vlhkost podkladu. 

Vyrovnávací vrstva slouží k úpravě nerovností horního povrchu podkladu 

v případě, že podlaha neobsahuje roznášecí vrstvu a nerovnosti podkladu by mohly 

negativně ovlivnit provedení a funkci nášlapné vrstvy. V současnosti se nejčastěji 

používají vyrovnávací stěrky a tmely v tloušťce několika málo mm, obvykle 

samonivelační, nebo cementové potěry vyztužené sítí. 
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3 Zásady konstrukční tvorby podlahy 

Konstrukce podlah lze v zásadě rozdělit podle uspořádání a vlastností 

jednotlivých vrstev na typy: plavoucí podlahy, tuhé podlahy, dvojité podlahy. 

3.1 Plavoucí podlahy 

Skladba plavoucí podlahy obsahuje všechny tři základní vrstvy podlahy, 

uspořádané kontaktním způsobem. Plovoucí podlaha je charakteristická tím, že nášlapná 

vrstva popřípadě spolu s roznášecí vrstvou spočívají na pružné podložce a touto 

podložkou jsou odděleny i od konstrukcí, tvořící obvod podlahy (od stěn, prahů dveří, 

od ostatních „neplavoucích“ podlah atd.). Pokud nášlapná vrstva podlahy je pružná, 

není třeba, aby od obvodu podlahy byla oddělena. Pokud je nášlapná vrstva podlahy 

tuhá (dlažby, mazaniny, dřevěné desky apod.), slouží oddělení této vrstvy od obvodu 

podlahy současně jako dilatační spára. Nášlapná vrstva spolu eventuálně s roznášecí 

vrstvou tvoří tedy samostatnou desku, která je pružně uložena na podkladu. 

3.1.1 Těžká plavoucí podlaha 

Je nejčastějším případem realizované podlahy ze všech tří základních vrstev.  

Nášlapnou vrstvu tvoří dřevo a jeho deriváty, dlaždice, povlaky, popřípadě mazaniny. 

Roznášecí vrstvu tvoří betonová mazanina tloušťky větší než 40mm anebo betonová 

mazanina vrstva s ocelovou sítí tloušťky 30-40mm. Měkká pružná podložka jako 

zvukoizolační vrstva se musí zpravidla chránit proti vlhkosti a poškození při ukládání 

betonové mazaniny, nejlépe vrstvou nepískované lepenky nebo folií. 

 

Obrázek 2: Těžká plavoucí podlaha 
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3.1.2 Lehká plavoucí podlaha 

Používá se pro nášlapné a roznášecí vrstvy s menší plošnou hmotností. U této 

podlahy je charakteristické tím, že roznášecí vrstva je současně vrstvou nášlapnou, je 

uložena na polotuhé zvukoizolační podložce. Tento typ podlahy umožňuje provádění 

podlah „suchým procesem“ bez použití roznášecích vrstev ve formě betonových 

mazanin. Pro roznášecí vrstvy je možné použít na příklad deskové materiály z derivátů 

dřeva. 

 

Obrázek 3: Lehká plavoucí podlaha 

3.2 Tuhé podlahy 

Neobsahují ve své skladbě měkkou podložku tlumící hluk. Při malé celkové 

tloušťce podlahy se vžil název nulová podlaha. 

3.2.1 Nulová podlaha  

Podlaha tvořena z tenké tuhé nášlapné vrstvy (PVC, linoleum apod.), která je 

podložena měkkou tlumící vrstvou z pěnové pryže, plsti, textilu apod. tloušťky 2-4 mm. 

Měřením se ukázalo, že zvukoizolační efekt je tím vyšší, čím vyšší je tvrdost nášlapné 

vrstvy a čím je tlumící vrstva měkčí. Jestliže nášlapnou vrstvu tvoří měkký materiál 

(koberec s měkkým a dlouhým vlasem), tlumí tato podlaha sice kročejový hluk, má 

však minimální vliv na zvukovou neprůzvučnost vodorovné konstrukce (chybí hmotnost 

tuhé povrchové vrstvy). 

 

Obrázek 4: Nulová podlaha 
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3.3 Dvojité podlahy 

Dvojité podlahy se skládají ze dvou odlišných vrstev, kde pochůzná vrstva 

s vrstvou roznášecí spočívá na roštových nebo bodových podpěrách, kterými je 

přenášeno zatížení do vodorovné konstrukce nebo do jiného podkladu. Tyto podlahy se 

konstruují z následujících důvodů:  

 prostor, vzniklý mezi podlahou a konstrukcí sloužící pro uložení TZB 

(nejčastěji elektroinstalace, vzduchotechnika),  

 pružné bodové podpory vytvoří pružnost podlahy (sportovní stavby),  

 vzniklý prostor je odvětráván (radon, vlhkost).  

Je žádoucí, aby vzniklý prostor byl přístupný (demontážní dílec podlahy) 

z důvodů dosažitelnosti tam uložených zařízení a z důvodu kontroly stavu tohoto 

prostoru z hlediska existence makrobiálních a mikrobiálních činitelů. 

 

Obrázek 5: Dvojitá podlaha 



81 

 

4 Základní funkce a požadavky 

4.1 Mechanická odolnost 

Prostřednictvím podlahy se přenáší užitné zatížení na nosnou část konstrukce, do 

podkladu. Musí tedy vzdorovat mechanickým zatížením bez ztráty funkčnosti. Přitom 

podklad doznává vlivem zatížení určitých přetvoření. Typickým příkladem je průhyb 

stropní konstrukce, který je kopírován všemi vrstvami podlahy. Rovněž tato přetvoření 

podkladu nesmí mít vliv na funkčnost podlahové konstrukce. Zejména jsou sledovány a 

zkoušeny následující vlastnosti. 

 Pevnost v tlaku, která je vyvolaná statickým zatížením na podlahu, je 

hodnocena u nášlapných a roznášecích vrstev. Pro jednotlivé typy podlah 

jsou stanoveny minimální hodnoty, při jejichž překročení je teprve 

přípustné mechanické poškození (17-80 MPa). 

 Přídržnost (pevnost v tahu) je rozhodující zvláště pro podlahové 

povlaky a jejich spojení s podkladem (0,5-2,2 MPa). 

 Odolnost proti nárazu je požadována podle druhu provozu zejména u 

dlažeb, mazanin apod. jako řada hodnot rázové energie, kterým musí 

podlaha při dopadu těles odolat bez poškození. 

 Odolnost proti soustřednému zatížení se zajišťuje především u 

pružných podlahovin jako tvrdá deformace povrchu podlahy (hloubka 

vtisku v mm). 

 Tvrdost povrchu udává odpor proti vnikání tělesa z jiné hmoty 

působením vnější síly. Vyžaduje se zejména u tvrdých a nepružných 

podlahovin. 

 Odolnost proti opotřebení (obrusu) je schopnost vrchní vrstvy podlahy 

odolávat zatížení pěším provozem, dopravou, případně jinak. Je 

vyjádřena úbytkem tloušťky. 

 Pružnost znamená schopnost pružného průhybu při jejím dynamickém 

namáhání. Je podstatná hlavně při provozování sportovní činnosti. 

Pružnost podlahy má být rovnoměrná po celé ploše. Pokud konstrukce 

podlahy díky svému konstrukčnímu uspořádání vykazuje v různých 
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místech rozdílné průhyby, jejich vzájemný poměr je limitován hodnotou 

max. 1:2. 

4.2 Tepelně technické vlastnosti 

Tepelně technické požadavky vycházejí ze základního principu předejít možným 

poruchám v konstrukci, vytvořit optimální vnitřní prostředí v budovách a dosáhnout 

maximálních úspor energie při provozu budov. Pro stavby bytové a občanské jsou 

vyjádřeny v normě ČSN 73 0540-2. Posouzení tepelně technických vlastností se provádí 

vždy pro celé souvrství podlahy a jejího nosného podkladu, event. včetně podhledu. 

Závazně jsou sledovány následující parametry. 

Požadovaná hodnota tepelného odporu souvrství se pohybuje v závislosti na 

rozdílu teplot na obou stranách konstrukce. 

Tabulka 1:Součinitel tepelného odporu 

Místo uložení podlahy 

RN (m2K/W1) 

Požadovaný Doporučený 
Přípustný pro 

konstrukce 

Na stropě pod 

nevytápěným prostorem 
3,00 4,35 1,90 

Na stropě nad 

nevytápěným prostorem 
2,50 3,65 1,60 

Na vnitřním stropě a 

podlahou na terénu pro 

rozdíl teplot (°C) 

2,00 2,90 1,25 

ti-te:  do 5 0,25 0,40 0,20 

  5-10 0,55 0,80 0,30 

  10-15 0,80 1,20 0,50 

  15-20 1,05 1,50 0,70 

  20-25 1,30 1,90 0,80 

  25-30 1,60 2,30 1,00 

 

Teplota vnitřního povrchu podlahy musí ve všech vnitřních vytápěných 

prostorách převyšovat hodnotu teploty rosného bodu o požadovanou bezpečnostní 

přirážku. Jestliže není možné tento požadavek splnit, je nutné zabezpečit bezchybnou 

funkci podlahy při výskytu povrchové kondenzace. Totéž platí v případě, že relativní 
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vlhkost vzduchu v místnosti překračuje 80%. U budov s mokrým provozem se 

doporučuje na nášlapnou vrstvu použít materiály nenasákavé, snášející periodickou 

kondenzaci vodní páry. Stejné vlastnosti musí mít i eventuální spáry v pochůzné vrstvě. 

Kondenzace vodní páry uvnitř souvrství je zcela nepřípustná v případě, že by 

mohlo dojít k narušení některé vrstvy, v ostatních případech je množství zkondenzované 

vodní páry normativně omezeno:  

 Zkondenzovaná vodní pára neohrozí požadovanou funkci konstrukce 

 Celoroční bilance zkondenzované vodní páry a vypařené vodní páry je ve 

prospěch páry vypařené 

 Celoroční množství zkondenzované vodní páry je menší než 0,5kg/m2rok 

U budov s dřevěnými nosnými konstrukcemi stropů se nedoporučuje zakrývat 

dřevěné části podlahové konstrukce nášlapnými vrstvami z parotěsných materiálů.  

Tepelná jímavost podlahy je měřena jako pokles teploty chodidla po 10 

minutách kontaktu s podlahou o výchozí teplotě 17°C. Podílí se na něm nejen nášlapná 

vrstva, výsledek je ovlivněn i skladbou dalších vrstev. Pro různý účel místností jsou 

normativně určeny maximální přípustné hodnoty poklesu dotykové teploty. Nejpřísnější 

požadavky musí splňovat místnosti, ve kterých se předpokládá chůze bosýma nohama a 

dlouhodobější pohyb dětí. U budov jeslí a mateřských škol se doporučuje pokládat 

nášlapnou vrstvu na materiály s nízkou tepelnou jímavostí. V obytných budovách se 

doporučuje navrhovat nášlapnou vrstvu podlahových konstrukcí v obytných 

místnostech z textilních podlahových krytin nebo z dřevěných prvků mají menší 

tepelnou jímavost. 
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Tabulka 2: Pokles dotykové teploty 

Druh budovy a místnosti Kategorie podlahy T 10N (°C) 

Obytná budova: dětský pokoj, ložnice 

I. Velmi teplé do 3,8 Občanská budova: dětská místnost jeslí, pokoj 

intenzivní péče, pokoj nemocných dětí 

Obytná budova: pokoj, pracovna, předsíň 

v sousedství pokoje, kuchyň, 

II. Teplé 
od 3,8 do 

5,5 

Občanská budova: operační sál, předsálí, ordinace, 

přípravna, vyšetřovna, služební místnost, chodba 

nemocnice, pokoj nemocných, kancelář, rýsovna, 

kreslírna, pracovna, tělocvična, učebna, kabinet, 

laboratoř, restaurační místnost, kino, divadlo, hotelový 

pokoj, 

Výrobní průmyslová budova: trvalé pracovní místo 

pro sedavou práci, 

Zemědělská budova: chov a výkrm mláďat, porodna, 

karanténa pro nemocné a březí 

Obytná budova: koupelna, WC, předsíň před 

vstupem do bytu, 

III. Méně teplé 
od 5,5 do 

6,9 

Občanská budova: WC, lázně, převlékárna, chodby, 

čekárny, schodiště, taneční sál, výstavní síň, muzeum, 

jednací místnost, sklad se stálou obsluhou, prodejna 

potravin, noclehárna, 

Výrobní průmyslová budova: trvalé pracovní místo 

bez podlážky nebo bez předepsané teplé obuvi, 

Zemědělská budova: produkční prostor prasat, 

slepic, krůt, 

Budovy a místnosti bez požadavků IV. Studené do 6,9 

 

4.3 Akustické požadavky 

Při rozdílném akustickém režimu oddělovaných prostor jsou v souladu 

s požadavky na ochranu před nadměrným hlukem hodnoceny celé stropní konstrukce ze 

dvou hledisek, které jsou popsány níže. 
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4.3.1 Vzduchová neprůzvučnost 

Vzduchová neprůzvučnost je schopnost konstrukce zamezit šíření hluku 

vzduchem a závisí v největší míře na celkové plošné hmotnosti souvrství stropu, např. 

těžkou plovoucí podlahou. 

4.3.2 Kročejová neprůzvučnost 

Kročejová neprůzvučnost vyjadřuje schopnost konstrukce tlumit hluk šířící se 

její hmotou. Zlepšení lze dosáhnout oddělením nášlapné vrstvy od podkladu 

zvukoizolační podložkou, přičemž míra zlepšení závisí na vlastnostech podložky a její 

tloušťce. 

4.4 Odolnost proti vodě 

Podlahy, které dlouhodobě nebo často přicházejí do styku s vodou a vlhkostí, 

musí být odolné vůči jejich působení. Při použití materiálů, u kterých vyšší obsah 

vlhkosti snižuje kvalitu jejich mechanicko-fyzikální vlastností, je limitována hodnota 

přípustné nasákavosti vyjádřená v % objemové hmotnosti. V prostorách mokrých a 

vlhkých provozů, jako jsou sprchy, umývárny, koupelny, varny, chladírny apod. stejně 

tak jako v místnostech, kde se počítá s čištěním podlahy proudem vody, je kromě toho 

nutné zabránit pronikání vody a vlhkosti do navazujících konstrukcí zpravidla 

hydroizolační vrstvou. 

4.5 Optické vlastnosti 

Povrchová podlahy má značný vliv na rozložení jasu a světelného toku i na 

velikost odražené složky osvětlení vnitřních prostor. Sledovány a limitovány jsou rušivé 

jevy, jako např. reflexe. 

4.6 Bezpečnost provozu 

Mírou bezpečnosti pohybu po podlaze je skluznost, posuzovaná součinitelem 

tření. Ten musí být ve všech místnostech s dlouhodobým pobytem osob vyšší než 

normativně stanovená hodnota. Přísnější kritéria platí pro části staveb užívaných 

veřejností. 
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4.7 Požární bezpečnost 

V chráněných a nechráněných únikových cestách je jiný index šíření plamene po 

povrchu nášlapné vrstvy, více se dozvíme v normách ČSN 7308XX (především 

ČSN730802: Požární bezpečnost staveb-Nevýrobní objekty, ČSN730804: Požární 

bezpečnost staveb-Výrobní objekty, ČSN730810: Požární bezpečnost staveb-Společná 

ustanovení). 

4.8 Hygienická nezávadnost 

Pro konstrukci podlahy musí být používány hygienicky nezávadné materiály, 

které neuvolňují do prostoru škodlivé látky, odolné vůči biologickým škůdcům, jako 

jsou drobní živočichové, houby a plísně. 

4.9 Odolnost vůči chemikáliím 

V konkrétních provozech na základě specifikace druhu, množství a koncentrace 

chemických látek jako jsou kyseliny, louhy, tuky, oleje, roztoky solí apod. je nutné 

navrhovat skladby podlah s požadovanou odolností vůči těmto chemikáliím. Jedná se o 

průmyslové výrobny, laboratoř apod. 

4.10 Elektrické vlastnosti 

Dostatečný měrný odpor podlahy omezuje možnost úrazu elektrickým proudem 

v prostorách s elektrospotřebiči. Příliš velký odpor má ovšem za následek vznik a 

hromadění statické elektřiny se všemi nepříznivým důsledky. Elektrostatický náboj 

vzniká vzájemným třením pevných těles, např. pryžové obuvi po podlaze z PVC. 

4.11 Estetické požadavky 

Podlaha svou koncepcí zejména nášlapné vrstvy ovlivňuje estetické vnímání 

prostoru, jehož je součástí. Přitom se uplatní zejména geometrie, barevné řešení 

povrchového materiálu, velikost a uspořádání jednotlivých prvků. Z těchto důvodů jsou 

na podlahy klady požadavky stálobarevnost, odolnost vůči vysokým teplotám a 

teplotním změnám, odolnost vůči slunečnímu záření apod. Základním ukazatelem je 

rovinnost podlahy, která je měřena a hodnocena jako maximální přípustná odchylka od 

vodorovné roviny (1,0-10 mm/2m délky podle typu podlahy). 
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4.12 Požadavky na údržbu a čištění 

Podlahy včetně jejich styků se stěnami musí být snadno čistitelné běžně 

dosažitelnými čisticími prostředky. Z toho důvodu jsou často požadovány povrchy 

podlah rovné a bez spár případně se speciálními požadavky na spáry. V provozech, kde 

lze předpokládat častější poškození, je požadována snadná vyměnitelnost nebo 

opravitelnost jednotlivých dílčích částí. 

  



88 

 

Seznam použité literatury: 

 Ing. Arch. Václav Hájek a kol. Pozemní stavitelství II (1999) 

Doc. Ing. Václav Hájek, CSc., Doc. Ing. Luděk Novák, CSc., Doc. Ing. Jindřich 

Šmejcký, CSc. Konstrukce pozemních staveb 30 Kompletační konstrukce (2002) 

    

 



89 

 

Závěr 

Při návrhu výše uvedené projektové dokumentace byly dodrženy veškeré platné 

zákony, normy, vyhlášky, předpisy, podklady od výrobců a technické listy.  

Výstupem této bakalářské práce je projektová dokumentace rodinného domu 

s kanceláří. Součástí projektu je i přípravná studie stavby. Rodinný dům je navržen 

přízemní s obytným podkrovím, jehož součástí je garáž a kancelář. Na pozemku je počítáno 

i s dalším krytým stáním, které navazuje na navrhovaný objekt. Dispoziční řešení je 

rozděleno na zónu klidovou a rušnou. Rušná část je situována v 1.NP, kde se také nachází 

kancelář. Klidová zóna je umístěna v podkroví.  

Projektová dokumentace byla zpracována v rozsahu dle zadání. Součástí práce jsou 

i detaily zájmových míst, tepelně technické posouzení objektu (rodinný dům je zařazen do 

kategorie B - úsporná) a požárně bezpečností řešení.  

Veškerá výkresová dokumentace je zařazena do samostatných příloh, které jsou 

součástí této práce.  
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

RD   rodinný dům 

PT  původní terén 

UT  upravený terén 

PVC  polyvinylchlorid 

PE  polyetylen 

NN  nízké napětí 

STL  středotlaký 

KN  katastr nemovitostí 

K  komín 

T  tesařské výrobky 

OV  ostatní výrobky 

KR  keramické výrobky 

O  okno 

SO  střešní okno 

D  dveře 

Z  zámečnické výrobky 

S  skladba podlahy 

VO  větrací otvor 

ŽB   železobeton 

TUV  teplá užitková voda 

TV  teplá voda 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PD  projektová dokumentace 

DN  dimenze 

HDO  hromadné dálkové ovládání 

RE  elektroměrový rozvaděč 

NV   nařízení vlády 

RŠ  rozvinutá šířka 
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PÚ  požární úsek 

tl.  tloušťka 

SDK   sádrokartonová konstrukce 

SO   stavební objekt 

Vyhl.   vyhláška  

NP  nazdemní podlaží 

Bpv  Balt po vyrovnání 
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