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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro novostavbu 

dvojdomu v obci Žerotín. Dvojdům je navržen s jedním nadzemním podlažím, obytným 

podkrovím a částečně podsklepeným suterénem. Objekt je určen pro dvě čtyřčlenné rodiny. 

Půdorys dvojdomu tvoří tvar písmene ,,H“. Objekt je zastřešen sedlovou střechou s betonovou 

střešní krytinou. Obvodové zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem. V prvním 

nadzemním podlaží je umístěna garáž pro osobní automobil. Nosné zdivo je 

z pórobetonových tvárnic, stropní konstrukce z železobetonových nosníků a pórobetonových 

vložek.  

 

Klíčová slova  
dvojdům, částečně podsklepený, obytné podkroví, pórobetonové zdivo, sedlová střecha 

  
 

  

Abstract 
The topic of this bachelor´s thesis is preparation of project documentation for new 
semidetached house in the village of Žerotín. Semidetached house is designed with one 
above-ground floor, attic and partly with a cellar. The building is designed for two four-
member families. Semidetached house plan consists shape ,,H". The building is covered with 
a gable roof with concrete roofing. Outer walls are insulated contact insulation system. On 
the first floor, there is a garage for cars. Masonry are made of aerated concrete blocks, floor 
structure is of reinforced concrete beams and porous concrete inserts. 
 

Keywords 
semidetached house, basement, attic, aerated concrete, gable roof 
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Úvod  
Bakalářská práce je zaměřena na zpracování projektové dokumentace pro 

novostavbu rodinného dvojdomu v obci Žerotín v okresu Olomouc. Myšlenkou bylo 

vytvoření vhodného bydlení pro dvě čtyřčlenné rodiny v obci, ve které se momentálně 

nenacházejí žádné jiné volné stavební parcely. Stavba byla navržena tak, aby zapadla do 

celkového rázu ulice a nenarušovala okolní zástavbu. Barevné řešení vychází z okolních 

staveb. Fasáda bude v kombinaci bílé a šedé barvy, střešní krytina bude v barvě černé. 

Po obvodu venkovního zdiva bude provedena dekorativní šedá omítka. Stavebník 

požadoval dům s jedním nadzemním podlažím, obytným podkrovím a částečně 

podsklepeným suterénem. První nadzemní podlaží je nenavrženo jako denní zóna, ve které 

se nachází obývací pokoj, jídelna a kuchyně. V obytném podkroví se bude nacházet klidová 

zóna s dvěma dětskými pokoji a ložnicí. V řešeném objektu se nachází také garáž začleněná 

do prvního nadzemního podlaží.  

Bakalářská práce se skládá z textové části a příloh, které tvoří dané části projektové 

dokumentace. K vytvoření textové části byl použit textový a tabulkový počítačový 

program, k vytvoření výkresové dokumentace grafický počítačový program. 
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OBSAH 

A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby: 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků): 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li 

přiděleno, adresa sídla: 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, 

popřípadě specializací jeho autorizace: 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné projektové dokumentace 

včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 

Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 

autorizace: 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba 

povolena (označení stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum 

vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo opatření): 

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

byla zpracována projektová dokumentace pro provádění stavby: 

c) další podklady: 

A.3 Údaje o území 

a) rozsah řešeného území: 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů
1)

 (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.): 

c) údaje o odtokových poměrech: 

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

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

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 

rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací: 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

h) seznam výjimek a úlevových řešení: 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí): 

A.4 Údaje o stavbě 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

b) účel užívání stavby: 

c) trvalá nebo dočasná stavba: 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů
1)

 (kulturní památka apod.): 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů
2)

: 

g) seznam výjimek a úlevových řešení: 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.): 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov apod.): 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy): 

k) orientační náklady stavby: 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
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A.1 Identifikační údaje 
A.1.4 Údaje o stavbě 

c) název stavby: 
Novostavba dvojdomu v Žerotíně. 

 

d) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 

pozemků): 
obec: Žerotín, 505862 

katastrální území: Žerotín (okres Olomouc), 796620 

parcelní číslo: 394 (součástí je stavba s číslem popisným 34, objekt k bydlení) 

 395 

 

A.1.5 Údaje o stavebníkovi 

d) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
Martin Ošťádal, Žerotín 33, 784 01 Litovel 

Pavel Maška mladší, Žerotín 133, 784 01 Litovel 

 

e) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo 

podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 
Není 

 

f) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla 

(právnická osoba) 
Není 

 

A.1.6 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

d) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo 

podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo 

název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla: 
Jan Navrátil, Žerotín 134, 784 01 Litovel 

 

e) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je 

zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 

architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě 

specializací jeho autorizace: 
Jan Navrátil, Žerotín 134, 784 01 Litovel 
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f) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné 

projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v 

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů 

nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných 

ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 

autorizace: 
Jan Navrátil, Žerotín 134, 784 01 Litovel 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
d) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž 

základě byla stavba povolena (označení stavebního úřadu / jméno 

autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací 

rozhodnutí nebo opatření): 
Nebyla vydána žádná rozhodnutí, nebo opatření. 

 

e) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, 

na jejímž základě byla zpracována projektová dokumentace pro 

provádění stavby: 
Projektová dokumentace pro provádění stavby byla zpracována na základě studie. 

 

f) další podklady: 
 prohlídka parcel 

 náhled do územního plánu obce Žerotín 

 katastrální mapa 

 zjištění informací od místních obyvatel 

  

A.3 Údaje o území 
k) rozsah řešeného území: 

Dané území se nachází na okraji obce Žerotín (okres Olomouc, katastrální území 

Žerotín) a skládá se ze dvou parcel (parcela číslo 394 a parcela číslo 395). Na 

parcele číslo 394 se nachází část zbořeniště a část stojícího rodinného domu s číslem 

popisným 34. Parcela číslo 395 sloužila dříve jako zahrada. Obě parcely se nachází 

v rovinatém terénu. Vjezd a přístup na parcely je ze silnice III. třídy číslo 4472 

vedoucí směrem na Újezd u Uničova. Okolní zástavbu tvoří zejména rodinné domy. 

 

l) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů
1)

 

(památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, 

záplavové území apod.): 
Parcely se nenacházejí v žádné památkové rezervaci, zóně, ani ve zvláště chráněném 

území a záplavové oblasti. 
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m) údaje o odtokových poměrech: 
Parcely jsou v rovinatém terénu, dešťové vody se přirozeně vsakují do podloží a 

nestékají na vedlejší parcely. 

 

n) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 

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

územní, souhlas: 
Obě parcely (číslo 394 a 395 katastrálního území obce Žerotín), na kterých bude stát 

novostavba dvojdomu se dle doposud platného územního plánu obce Žerotín 

nacházejí v území určeném pro stavby rodinných domů. Umístění a realizace 

novostavby dvojdomu je v souladu s územním plánem. 

 

o) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní 

smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 

souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 

nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 

územně plánovací dokumentací: 
Pro územní rozhodnutí bude předložena tato dokumentace. 

 

p) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 
Obecné požadavky na využití území obou parcel jsou dodrženy dle zákona číslo 

183/2006 Sb. část třetí – územní plánování (stavební zákon) a vyhlášky číslo 

269/2009 Sb. kterou se mění vyhláška číslo 501/2006 Sb. (O obecných požadavcích 

na využívání území). Jedná se zejména o dodržení obecných požadavků na 

umisťování staveb (vyhláška číslo 501/2006 Sb., HLAVA II, §23) a o dodržení 

vzájemných odstupů staveb (vyhláška číslo 501/2006 Sb., HLAVA II, §25). 

 

q) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
Projektová dokumentace je v souladu s požadavky dotčených orgánů, které se týkají 

řešeného území. 

r) seznam výjimek a úlevových řešení: 
Pro řešené území nebyl zjištěn a sestaven žádný seznam výjimek a úlevových řešení. 

 

s) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 
Podmiňující investicí bude nové rozparcelování stávajícího pozemku. Všechny 

stavební objekty na daném pozemku (parcele 394, nebo 395) budou budovány 

v rámci celé výstavby. Jedná se o přípojky vodovodu, plynovodu, splaškové 

kanalizace, dešťové kanalizace, elektrické energie, vybudování zpevněných ploch, 

oplocení a provedení terénních úprav pozemku. 
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t) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle 

katastru nemovitostí): 
stavby dotčené prováděním stavby: 

obec katastrální území 
číslo 

parcely 

číslo 

popisné 
vlastník 

Žerotín 
Žerotín (okres Olomouc), 

796620 
394 34 

Pavel Maška starší, č. p. 

133, 784 01 Žerotín 

 

pozemky dotčené prováděním stavby: 

obec 
katastrální 

území 

číslo 

parcely 

druh pozemku 

podle k. n. 
vlastník 

výměra 

[m²] 

Žerotín 

Žerotín (okres 

Olomouc), 

796620 

394 
zastavěná plocha 

a nádvoří 

Pavel Maška starší, 

č. p. 133, 784 01 

Žerotín 

323 

Žerotín 

Žerotín (okres 

Olomouc), 

796620 

395 zahrada 

Pavel Maška starší, 

č. p. 133, 784 01 

Žerotín 

518 

Žerotín 

Žerotín (okres 

Olomouc), 

796620 

585 

ostatní plocha – 

ostatní 

komunikace 

Obec Žerotín, č. p. 

13, 784 01 Žerotín 
1474 

Žerotín 

Žerotín (okres 

Olomouc), 

796620 

581 
ostatní plocha – 

silnice 

Olomoucký kraj, 

Jeremenkova, č. p. 

1191/40a, Hodolany, 

779 00 Olomouc 

19843 

 

sousední pozemky: 

obec 
katastrální 

území 

číslo 

parcely 

druh pozemku 

podle k. n. 
vlastník 

výměra 

[m²] 

Žerotín 

Žerotín (okres 

Olomouc), 

796620 

396 
zastavěná plocha 

a nádvoří 

Pavel Navrátil, č. p. 

134, 784 01 Žerotín 
883 

Žerotín 

Žerotín (okres 

Olomouc), 

796620 

386 
zastavěná plocha 

a nádvoří 

Škoda Jan, Husova č. 

p. 581/10, 790 01 

Jeseník 

1904 

Žerotín 

Žerotín (okres 

Olomouc), 

796620 

390 
zastavěná plocha 

a nádvoří 

Hlaváč Jakub, č. p. 

73, 784 01 Žerotín 
471 
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Žerotín 

Žerotín (okres 

Olomouc), 

796620 

392 
zastavěná plocha 

a nádvoří 

Pazderová Alena, č. 

p. 70, 784 01 Žerotín 
333 

Žerotín 

Žerotín (okres 

Olomouc), 

796620 

585 

ostatní plocha – 

ostatní 

komunikace 

Obec Žerotín, č. p. 

13, 784 01 Žerotín 
1474 

 

A.4 Údaje o stavbě 
l) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

Jedná se o novou stavbu (rodinný dvojdům s jedním nadzemním podlažím obytným 

podkrovím a částečně podsklepeným suterénem). Součástí stavby bude zhotovení 

přípojek inženýrských sítí (vodovodu, plynovodu, splaškové kanalizace, dešťové 

kanalizace a elektrické energie), vybudování zpevněných ploch, oplocení a 

provedení terénních úprav pozemku. 

 

m) účel užívání stavby: 
Jedná se o stavbu pro bydlení. 

 

n) trvalá nebo dočasná stavba: 
Jedná se o stavbu trvalou. 

 

o) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů
1)

 (kulturní 

památka apod.): 
Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 

 

p) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb: 
Novostavba dvojdomu splňuje vyhlášku číslo 268/2009 Sb. (O technických 

požadavcích na stavby). Jedná se zejména o dodržení požadavků na mechanickou 

odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí, 

ochranu proti hluku a bezpečnost při užívání. Novostavba není určena k užívání 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a není navržena jako 

bezbariérová. To je v souladu s §2 vyhlášky 398/2009 Sb. (O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). 

 

q) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků 

vyplývajících z jiných právních předpisů
2)

: 
Projektová dokumentace je v souladu s vyjádřeními a technickými podmínkami 

všech dotčených orgánů a správců sítí. 
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r) seznam výjimek a úlevových řešení: 
Pro řešenou stavbu rodinného dvojdomu nebyl zjištěn a sestaven žádný seznam 

výjimek a úlevových řešení. 

s) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet 

uživatelů / pracovníků apod.): 
 počet funkčních jednotek: 2 

 počet uživatelů na funkční jednotku: 4 

 zastavěná plocha objektu: 231,60 m² 

 zastavěná plocha funkční jednotky: 115,80 m² 

 obestavěný prostor objektu: 1578,62 m³ 

 obestavěný prostor funkční jednotky: 789,31 m³ 

 užitná plocha objektu: 414,90 m² 

 užitná plocha funkční jednotky: 207,45 m² 
 plocha zpevněných ploch objektu: 53,31 m

2 

 plocha zpevněných ploch funkční jednotky: 26,66 m
2 

 počet parkovacích stání funkční jednotky: 1 

  

t) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, 

hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a 

druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.): 
 roční potřeba pitné vody: 35 m³/osobu  

 roční produkce splaškových vod: 35 m³/osobu 

 roční produkce komunálního odpadu: 275 kg/osobu 

 produkce emisí oxidů dusíku NOx: 15 mg/kWh (na funkční jednotku) 

 třída energetické náročnosti budov: B 

 roční potřeba plynu na vytápění a ohřev TUV: 8000 kWh (na funkční jednotku) 

 roční potřeba elektrické energie: 4000 kWh (na funkční jednotku) 

Dešťová voda bude svedena do retenční nádrže s přepadem do dešťové kanalizace. 

V retenční nádrži se bude voda akumulovat a používat jako voda užitková pro 

splachování záchodů a zalévání zahrady. 

 

u) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, 

členění na etapy): 
Předpokládané zahájení výstavby bylo orientačně stanoveno na 8. 8. 2016, 

předpokládané ukončení stavby bylo orientačně stanoveno na 15. 6. 2017. 

 

v) orientační náklady stavby: 
Orientační cena stavby je stanovena na cca. 6,9 mil Kč bez DPH. 
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A.5 Členění stavby na objekty a technická a 

technologická zařízení 
SO 01: novostavba dvojdomu (levá část) 

SO 02: novostavba dvojdomu (pravá část) 

SO 03: přípojka splaškové kanalizace (levá část dvojdomu) 

SO 04: přípojka splaškové kanalizace (pravá část dvojdomu) 

SO 05: přípojka dešťové kanalizace (levá část dvojdomu) 

SO 06: přípojka dešťové kanalizace (pravá část dvojdomu) 

SO 07: přípojka středotlakého plynovodu (levá část dvojdomu) 

SO 08: přípojka středotlakého plynovodu (pravá část dvojdomu) 

SO 09: přípojka nízkého napětí (levá část dvojdomu) 

SO 10: přípojka nízkého napětí (pravá část dvojdomu) 

SO 11: přípojka vodovodu (levá část dvojdomu) 

SO 12: přípojka vodovodu (pravá část dvojdomu) 

SO 13: zpevněné plochy (levá část dvojdomu) 

SO 14: zpevněné plochy (pravá část dvojdomu) 

SO 15: oplocení (levá část dvojdomu) 

SO 16: oplocení (pravá část dvojdomu) 
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b) odvodnění staveniště: 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě: 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů
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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku: 

Stavební pozemek se skládá ze dvou parcel (parcela číslo 394 a parcela číslo 

395), které se nachází na okraji obce Žerotín (okres Olomouc, katastrální území 

Žerotín). Na parcele číslo 394 se nachází část zbořeniště a část stojícího 

rodinného domu s číslem popisným 34, ke kterému vedou staré přípojky 

vodovodu a elektrické energie. Parcela číslo 395 sloužila dříve jako zahrada. Obě 

parcely se nachází v rovinatém zatravněném terénu. Jihovýchodní hranice parcel 

je oplocena plotem z pletiva, před kterým rostou túje. Vjezd a přístup na parcely 

je ze silnice III. třídy číslo 4472 vedoucí směrem na Újezd u Uničova.  

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický 

průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický 

průzkum apod.): 
Podle výkopových prací, které proběhly v blízkosti stavebního pozemku se dá 

předpokládat, že zemina, ve které  budou provedeny základy je tvořena písčitým 

jílem. Hladina podzemní vody ve studni na daném pozemku se nachází 

v hloubce okolo 5,5 m pod úrovní terénu a bude pod úrovní základové spáry. 

Podle orientační mapy radonového indexu podloží se předpokládá nízký 

radonový index. Jako ochrana je navržen hydroizolační pás z SBS 

modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny. Dojde-li k naměření 

vyššího radonového indexu, upraví se skladba hydroizolace. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
Na pozemku se nachází staré přípojky vodovodu a nízkého napětí, které budou 

odstraněny. Jejich polohy a ochranná pásma budou vyznačena spolu s polohami 

a ochrannými pásmy inženýrských sítí před zahájením výkopových prací. Jinak 

se pozemek nenachází v žádných významných ochranných a bezpečnostních 

pásmech. 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

apod.: 
Pozemek se nenachází v záplavovém území ani v poddolované oblasti. 

 

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

stavby na odtokové poměry v území: 
Stavba nebude mít během svého užívání negativní vliv na okolní stavby a 

pozemky a ani nedojde ke zhoršení životního prostředí (nejedná se o výrobní ani 

provozní objekt). Stavbou nebudou nějak významně narušeny odtokové poměry 

území. Dešťová voda z travnatých ploch se bude přirozeně vsakovat do podloží a 

dešťová voda ze střechy bude svedena do retenční nádrže s přepadem do dešťové 

kanalizace. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
Staré přípojky vodovodu a nízkého napětí budou odpojeny ze sítě a odstraněny. 

Odpojení provede správce sítě. Dále bude odstraněna část stojícího rodinného 
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domu. Střešní krytina bude rozebrána odbornou firmou, protože obsahuje azbest. 

Sutiny budou roztříděny a odvezeny na skládku a do sběrného dvora. Túje před 

plotem u jihovýchodní hranice pozemku se vykácí a odvezou na skládku 

organického odpadu. Ve výšce 1,3 m nad zemí nedosahuje obvod kmene 0,8 m. 

Z tohoto důvodu není potřeba žádat o povolení ke kácení dřevin. 

U severozápadní strany parcely se postaví nové oplocení. Oplocení jihovýchodní 

strany se ponechá a po dokončení stavby nahradí novým. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé): 
jedná o parcelu 394 (zastavěná plocha a nádvoří) a parcelu 395 (zahrada). Podle 

zákona číslo 41/2015 Sb., kterým se mění zákon 334/1992 Sb. (Zákon České 

národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů) části páté ‚§9, odstavce 2a není potřebný souhlas k trvalému záboru ze 

zemědělského půdního fondu. 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na 

stávající dopravní a technickou infrastrukturu): 
Napojení na dopravní infrastrukturu je umožněno u jihovýchodních stran parcel 

na silnici III. třídy číslo 4472 vedoucí směrem na Újezd u Uničova. Podél silnice 

vede chodník pro pěší. Technická infrastruktura je zajištěna vedením nízkého 

napětí, středotlakého plynovodu, vodovodu, splaškové kanalizace, dešťové 

kanalizace a sdělovacím vedením. 

 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice: 
V době zpracování projektové dokumentace nejsou známy žádné věcné a časové 

vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice. 

 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o novostavbu rodinného dvojdomu, která bude užívaná k bydlení.  

počet funkčních jednotek: 2 

počet uživatelů na funkční jednotku: 4 

zastavěná plocha funkční jednotky: 115,80 m² 

obestavěný prostor funkční jednotky: 789,31 m³ 

užitná plocha funkční jednotky: 207,45 m² 

plocha zpevněných ploch funkční jednotky: 26,66 m
2 

počet parkovacích stání funkční jednotky: 1 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 
Dané území se nachází na okraji obce Žerotín v zastavěné lokalitě, pro kterou 

není vyhotoven regulační plán. Okolní zástavbu tvoří zejména rodinné domy. 

Prostorové řešení vychází z okolních staveb a nevybočuje z daného konceptu. 

Dvojdům bude částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a obytným 
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podkrovím. V přední části bude mít předzahrádku, vjezd, vstup a v zadní části 

zahradu přístupnou z terasy. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové 

a barevné řešení: 
Objekt je navržen jednoduchých tvarů, dohromady tvoří jeho půdorys 

písmeno U. Střecha je navržena sedlová se sklonem 37°. Nosnou konstrukci 

krovu bude tvořit vaznicová soustava. Krytina bude z betonových tašek 

břidlicové barvy. Zdivo bude z pórobetonových tvárnic. Obvodové zdivo bude 

zatepleno expandovaným polystyrenem, suterénní zdivo extrudovaným 

polystyrenem. Stropní konstrukce je navržena z železobetonových nosníků a 

pórobetonových vložek. Fasádu bude tvořit silikátová omítka zrnité struktury 

v kombinaci bílé a šedé barvy. Na soklové zdivo bude použita dekorativní 

omyvatelná omítka v šedém odstínu. V suterénu budou plastová okna a plastové 

sklepní světlíky kryté pozinkovanou mříží. V nadzemních podlažích budou 

dřevěná okna, dřevěná střešní okna, vstupní dveře a sekční garážová vrata s 

dekorem světlého dřeva. V zadní části je navržena terasa přístupná z obývacího 

pokoje. Pochozí plocha terasy bude z betonové dlažby reliéfního povrchu v 

imitaci dřeva. Po obvodu dvojdomu bude okapový chodník z těženého kameniva 

ohraničený betonovým obrubníkem. Zpevněné plochy budou ze zámkové dlažby 

šedé barvy. Venkovní parapety budou hliníkové v šedé barvě. Okapový systém a 

ostatní klempířské prvky budou ze žárově pozinkovaného plechu s ochranou 

barevnou vrstvou ve stejné šedé barvě jako krytina. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Jedná se o stavbu pro bydlení. Hlavní vstup do objektu je umístěn v 1.NP. Do 

objektu vstupujeme přes zádveří, odkud se dostaneme na chodbu. Z chodby je 

přístupná koupelna se záchodem, schodiště vedoucí do obytného podkroví a 1.S, 

obývací pokoj s jídelnou a kuchyní. Z obývacího pokoje je přístup na terasu. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází také garáž přístupná vraty z přední 

strany, nebo dveřmi ze zahrady na zadní straně domu. Schodištěm vedoucím do 

obytného podkroví se dostaneme na chodbu, ze které jsou přístupné dva dětské 

pokoje, koupelna, záchod, sklad a ložnice. Z ložnice je přístup do šatny a menší 

koupelny se záchodem. V suterénu se nachází kotelna, prádelna a skladovací 

místnost. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Novostavba dvojdomu není určena k užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová. To je v souladu s §2 

vyhlášky 398/2009 Sb. (O obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb). 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Novostavba dvojdomu splňuje vyhlášku číslo 268/2009 Sb. (O technických 

požadavcích na stavby). Je navržena tak, aby při jejím správném užívání 

nedocházelo k úrazům způsobených pádem, uklouznutím, popálením, nárazem, 

zásahem elektrického proudu, výbuchem a pohybujícími se vozidly. Zapojení 
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všech technických zařízení musí provést oprávněná osoba. Před užíváním stavby 

musí být provedeny revize plynu, elektroinstalace, napojení spotřebičů do 

komínových těles, zkouška těsnosti kanalizace a tlaková zkouška vodovodu a 

teplovodního vytápění. V průběhu užívání stavby musí být prováděny pravidelné 

revize plynu a komínových těles.  

 

B.2.6 Základní charakteristika objektu 

a) stavební řešení: 
Dvojdům je navržen jako částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím a 

obytným podkrovím. Bude založen na základových pasech. Nosné stěny a příčky 

budou zděné z pórobetonových tvárnic. Obvodové stěny budou zatepleny 

kontaktním zateplovacím systémem. Stropní konstrukce bude skládaná 

z železobetonových nosníků a pórobetonových vložek. Střecha bude sedlová, 

zastřešení bude provedeno dřevěným krovem a střešním pláštěm z betonových 

tašek. Součástí stavby bude zhotovení přípojek inženýrských sítí (vodovodu, 

plynovodu, splaškové kanalizace, dešťové kanalizace a elektrické energie), 

vybudování zpevněných ploch, oplocení a provedení terénních úprav pozemku. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení: 
 základové konstrukce: 

Základové konstrukce pod vnitřními nosnými a obvodovými stěnami jsou 

navrženy jako monolitické pasy z prostého betonu pevnostní třídy C16/20 

CX1. Podkladní beton bude z betonu o stejné pevnosti. V místě příček je 

navrženo zesílení podkladního betonu ocelovou výztužnou sítí s oky 150/150 

mm a průměrem drátu 6 mm. 

 zásypy: 

Na zásypy suterénu se použije vytěžená zemina. Hutnění bude prováděno po 

vrstvách tloušťky 250 mm. 

 svislé konstrukce: 

Vnitřní nosné a obvodové svislé konstrukce budou vyzděny z pórobetonových 

tvárnic s dvojitým perem a drážkou tloušťky 300 mm. Tvárnice budou spojeny 

v ložných spárách tenkovrstvou maltou. Na nenosné příčky budou použity 

pórobetonové tvárnice tloušťky 150 mm a 100 mm. Tvárnice na příčky budou 

spojeny v ložných a styčných spárách tenkovrstvou maltou. Na obvodové 

zdivo bude použit kontaktní zateplovací systém z expandovaného polystyrenu 

o tloušťce 120 mm. 

 komíny: 

Pro plynový kondenzační kotel je navržen komínový systém pro plynové 

spotřebiče typu C s uzavřenou spalovací komorou. Komínová pata bude 

opatřena tvarovkou pro odvod kondenzátu. Komín bude mít jeden průduch 

Ø 160 mm.  

Pro krbovou vložku je navržen nerezový třívrstvý komínový systém s jedním 

průduchem Ø 180 mm. Nerezový komín bude umístěn v exteriéru a bude 

upevněn na obvodové zdivo. 

 vodorovné nosné konstrukce: 

Nad okenními a dveřními otvory v nosných stěnách budou použity nosné 

pórobetonové překlady armované betonářskou výztuží. Nad otvory 
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v nenosných stěnách budou použity nenosné pórobetonové překlady. Stropní 

konstrukce bude z železobetonových nosníků a pórobetonových vložek, na 

které se umístí výztužná ocelová síť a celý strop se monolitní betonem třídy 

C20/25 CX1. Celková tloušťka stropní konstrukce bude 250 mm. V úrovni 

stropní konstrukce bude železobetonový ztužující věnec s věncovou tvárnicí 

na vnější straně. 

 schodiště: 

Schodiště bude železobetonové monolitické uložené na stropní konstrukci, 

podestu a betonový základ. Třída betonu bude C20/35 CX1. 

 střešní konstrukce: 

Krov je navržený jako dřevěná vaznicová soustava se středovými vaznicemi. 

Vaznice budou podpírány sloupky a štítovými stěnami. Krokve budou uloženy 

na vaznicích a pozednicích. Pozednice bude kotvena do ztužujícího 

železobetonového věnce. Střešní krytina bude z betonových tašek. 

 podlahové konstrukce: 

Tepelně izolační vrstvy budou tvořeny expandovaným polystyrenem a tepelně 

izolačním materiálem na bázi polyisokyanátu (PIR). Zvukově izolační vrstvy 

budou tvořeny izolačními deskami z kamenné vlny. Roznášecí vrstva bude 

tvořena anhydritovou mazaninou. Nášlapné vrstvy jsou navrženy z keramické 

dlažby, laminátově a PVC  podlahové krytiny.  

 podhledy: 

V podkroví jsou navrženy podhledy ze sádrokartonových desek, které budou 

kotveny k nosné konstrukci krovu. Na podhled v koupelně a záchodě budou 

použity sádrokartonové desky do vlhkého prostředí. 

 výplně otvorů: 

V suterénu budou plastová okna zasklená izolačním dvojsklem. V prvním 

nadzemním podlaží budou dřevěná okna zasklená izolačním trojsklem, dřevěné 

vchodové dveře a sekční garážová vrata. V obytném podkroví budou dřevěná 

okna a dřevohliníková střešní okna. Ve střešní krytině bude osazen střešní 

hliníkový výlez. 

Vnitřní dveře budou dřevěné, osazené do obložkových a v suterénu do 

ocelových lisovaných zárubní. 

 zateplení obvodového pláště: 

Nadzemní obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem 

z expandovaného polystyrenu tloušťky 120 mm. Suterénní zdivo bude 

zatepleno tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu tloušťky 80 mm. 

Střešní konstrukce bude zateplena izolací z minerální vlny v tloušťce 180 mm 

mezi krokvemi a v tloušťce 80 mm pod krokvemi. 

 zpevněné plochy: 

Na terase bude provedena betonová dlažba uložená do štěrkového lože. Po 

obvodu dvojdomu bude okapový chodník z těženého kameniva ohraničený 

betonovým obrubníkem. Zpevněné plochy budou ze zámkové dlažby šedé 

barvy. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita: 
Dle §9 vyhlášky číslo 268/2009 Sb. (O technických požadavcích na stavby) je 

novostavba dvojdomu navržena tak, aby během výstavby a jejího užívání (po 
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dobu návrhové životnosti) nedošlo vlivem působícího zatížení a nepříznivých 

vlivů prostření k: 

 náhlému, nebo postupnému zřícení 

 nepřípustnému přetvoření, nebo kmitání konstrukce 

 ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby 

 poškození připojených technických zařízení 

 ohrožení provozuschopnosti technického vybavení v dosahu stavby 

 porušení stavby výbuchem, nárazem, přetížením, nebo lidským selháním, 

kterému by mohlo předejít nebo jej omezit bez nepřiměřených potíží a nákladů 

 poškození staveb vlivem podzemní vody 

  

B.2.7 Základní charakteristiky technických a technologických zařízení 

a) technické zařízení:  
Obě funkční jednotky budou napojeny přípojkami na vodovod, plynovod, 

elektrickou síť, splaškovou a dešťovou kanalizaci. 

 splašková kanalizace: 

Vnitřní připojovací, odpadní a větrací rozvody splaškové kanalizace jsou 

navrženy z polypropylenového potrubí. V každé funkční jednotce se nachází 

dvě odpadní (stoupací) potrubí. Obě budou odvětrány větracím potrubím, které 

bude vyústěno nad střechu. Svodné potrubí bude z neměkčeného PVC. Pod 

objektem a v místech zelených ploch bude použito potrubí a tvarovky kruhové 

tuhosti SN4. Pod příjezdovou zpevněnou plochou budou použity tvarovky 

tuhosti SN8. Na přípojce bude umístěna revizní šachta. Veškeré potrubí 

vedoucí mimo objekt bude obsypáno šotolinou do výšky 300 mm na kterou 

bude položena výstražná hnědá folie. Přípojka bude napojena do splaškové 

kanalizace (stoky AB-3) vedoucí v pozemní komunikaci. Dimenze přípojky je 

DN(OD) 160 mm. 

 dešťová kanalizace: 

Pro dešťovou kanalizaci pod úrovní terénu bude použito potrubí a tvarovky 

kruhové tuhosti SN4 z neměkčeného PVC. Všechna dešťová stoupací potrubí 

budou napojena přes lapače střešních splavenin. Dešťové vody budou svedeny 

do retenční nádrže. Budou používány jako užitková voda na zahradě a v 

objektu ke splachování. Z retenční nádrže povede přepad napojený na přípojku 

dešťové kanalizace, na které bude osazena revizní šachta. Potrubí bude 

obsypáno šotolinou do výšky 300 mm, na kterou bude položena výstražná 

hnědá folie. Přípojka bude napojena do dešťové kanalizace vedoucí v zeleném 

pásu podél chodníku. Dimenze přípojky je DN(OD) 160 mm. 

 vodovod: 

Vnitřní rozvody budou provedeny z polypropylenových trubek a tvarovek 

svařovaných polyfúzní svářečkou. Potrubí bude vedeno v podlahových 

konstrukcích, šachtách, drážkách a bude omotáno izolační plstí nebo 

termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu. Ohřev teplé vody bude 

zajištěn plynovým kondenzačním kotlem se zabudovaným zásobníkem vody o 

objemu 45 l. Plynový kotel bude umístěn v kotelně v 1.S. Z důvodu delších 

rozvodů bude v 2.NP na potrubí osazen průtokový ohřívač vody. Vodovodní 

přípojka a potrubí vedoucí do objektu bude provedeno z polyetylenových 

trubek a šroubovacích tvarovek. Vodoměrná sestava bude umístěna ve 
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vodoměrné šachtě u hranice pozemku. Přípojka a potrubí vedoucí do objektu 

bude spádováno směrem do vodoměrné šachty. K potrubí bude umístěn 

signalizační vodič a bude obsypáno šotolinou do výšky 300 mm, na kterou 

bude položena výstražná modrá folie. Přípojka bude napojena navrtávací 

soupravou do vodovodního řadu vedoucího na okraji chodníku. Dimenze 

přípojky je DN(ID) 32 mm.  

 plynovod: 

Vnitřní rozvody budou vedeny pod stropem a po zdi v úchytkách k plynovému 

kondenzačnímu kotli. Budou provedeny z měděných trubek a tvarovek 

spojovaných lisováním. Přípojka a potrubí vedoucí do objektu bude 

z polyetylenových trubek. Pod silnicí se provede protlak potrubí. K napojení na 

plynovodní řad se použije připojovací sestava. Spoje se provedou 

elektrotvarovkami. Hlavní uzávěr plynu, regulátor tlaku a plynoměr bude 

umístěn v nice plotu. K potrubí bude umístěn signalizační vodič a bude 

obsypáno šotolinou do výšky 300 mm, na kterou bude položena výstražná žlutá 

folie. Dimenze přípojky je DN(ID) 32 mm.  

 elektroinstalace: 

Skříň jističů bude umístěna v zádveří. Kabely budou vedeny v podhledech, 

podlahách při okraji zdiva, drážkách zdiva a stropních vložek. V nice plotu 

vedle hlavního uzávěru plynu bude umístěn elektroměr. Pod terénem budou 

kabely vedeny v chráničce, která bude obsypána šotolinou do výšky 300 mm. 

Na šotolinu se položí výstražná červená folie. 

 vytápění: 

Vytápění bude pomocí plynového kondenzačního kotle umístěného v kotelně 

v 1.S, který bude sloužit i k ohřevu vody. Výkon kotle bude 2,2 až 16 kW. 

V místnostech budou osazena desková otopná tělesa, trubková otopná tělesa, 

nebo podlahové vytápění. Otopná tělesa budou osazena termostatickými 

hlavicemi a uzavíratelným šroubením. Systém bude dvoutrubkový 

z vícevrstvých trubek PEX-AL-PEX spojovaných lisováním. Na ně budou 

navlečeny termoizolační trubice z pěnového polyetylenu. Trubky budou 

vedeny v podlaze a drážkách ve stěnách. Na podlahové vytápění budou použity 

stejné trubky umisťované do systémových desek. Maximální délka okruhu 

podlahového vytápění bude 100 m. Okruhy podlahového vytápění budou 

svedeny do rozdělovače. 

 osvětlení: 

Osvětlení je navrženo stropními a nástěnnými svítidly s technologií LED. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 
Viz výše. 

 

B.2.8 Požárně bezpečností řešení 
Viz část D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení: 
Novostavba dvojdomu splňuje zákon číslo 318/2012 Sb., kterým se mění zákon 

číslo 406/2000 Sb. (O hospodaření energií). Jedná se zejména o §7 (Snižování 



28 
 

energetické náročnosti budov) a §7a (Průkaz energetické náročnosti). Obvodové 

konstrukce jsou navrženy minimálně na požadované hodnoty součinitele 

prostupu tepla podle ČSN 73 0540 – 2: 2011, Z1: 2012.  

 

b) energetická náročnost stavby: 

Energetický štítek obálky budovy je v klasifikační třídě B (úsporná).  

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií: 
Pro stavbu není navržen alternativní zdroj energie. 

 

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

komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 

zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu 

stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
 větrání: 

Ve většině místností bude přirozené větrání otvíravými okny. Na záchodě 

v 2.NP a koupelně přístupné z ložnice bude nucené podtlakové větrání 

zajištěné axiálním ventilátorem napojeným do polypropylenového 

odvětrávacího potrubí vedoucího nad střešní plášť. V kuchyni bude 

recirkulační odsávač par. 

 vytápění: 

Novostavba dvojdomu bude vytápěna teplovodním vytápěním a to deskovými 

otopnými tělesy, podlahovým vytápěním a v koupelnách trubkovými otopnými 

tělesy. Jako zdroj tepla je navržen plynový kondenzační kotel. 

 osvětlení: 

Denní osvětlení a proslunění místností bude zajištěno okny. Místnosti budou 

doplněny o nástěnná a stropní svítidla. 

 zásobování vodou: 

Obě funkční jednotky budou napojeny na veřejný vodovod. Teplá voda bude 

připravována v kotelně plynovým kondenzačním kotlem se zabudovaným 

zásobníkem vody o objemu 45 l. Z retenční nádrže bude možné odebírat 

užitkovou vodu pro splachování záchodů a zalévání zahrady. Na parcele číslo 

394 je studna, kterou lze také využívat jako užitkovou vodu. 

 zásobování elektrickou energií: 

Obě funkční jednotky budou napojeny na veřejný rozvod elektřiny. 

 splaškové vody: 

Veškeré splaškové vody budou svedeny do splaškové kanalizace. 

 dešťové vody: 

Dešťové vody budou zachycovány v retenční nádrži a používány jako užitková 

voda ke splachování záchodu a zalévání zahrady. Z retenční nádrže bude 

přepad do dešťové kanalizace. 

 odpady: 

Nádoby na komunální odpad budou umístěny na zpevněné ploše u plotu 

pozemku. Plastové odpady se vyvážejí zvlášť. Na tříděný odpad jsou umístěny 

kontejnery v obci před obchodem. 
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Stavba nebude mít během svého užívání negativní vliv na okolní prostředí 

(prašnost, hlučnost, vibrace a znečištění), jedná se o stavbu pro bydlení bez 

jakéhokoliv výrobního provozu. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
Podle orientační mapy radonového indexu podloží se předpokládá nízký 

radonový index. Jako ochrana stačí běžná hydroizolace (Je navržen 

hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skelné 

tkaniny). Dojde-li k naměření vyššího radonového indexu, upraví se skladba 

hydroizolace. 

 

b) ochrana před bludnými proudy: 
Na daném území se nepředpokládá výskyt bludných proudů. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou: 
V blízkosti daného území se nenachází železnice, rychlostní silnice, dálnice a 

jiné zdroje technické seizmicity. 

 

d) ochrana před hlukem: 
U dvojdomu spolu sousedí ložnice a garáže. Vnější a vnitřní dělící konstrukce 

splňují technické požadavky na akustiku dle ČSN 73 0532. Potrubí bude uloženo 

v konstrukcích a prostupech pružně, aby byla zajištěna zvuková pohoda při 

užívání stavby. 

 

e) protipovodňová opatření: 
Novostavba dvojdomu se nenachází v záplavovém území. Nejsou navržena 

žádná protipovodňová opatření. 

 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.): 
Novostavba dvojdomu se nenachází v území s jinými negativními vlivy 

na stavbu. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury: 

 splašková kanalizace: 

Potrubí splaškové kanalizace bude napojeno do kanalizační šachty umístěné ve 

zpevněné ploše na pozemku stavby. Z kanalizační šachty povede přípojka 

napojená na veřejnou kanalizační síť (stoka AB-3). Správcem sítě je 

Vodohospodářská společnost čerlinka s.r.o. 

 dešťová kanalizace: 

Potrubí dešťové kanalizace bude napojeno do kanalizační šachty umístěné na 

pozemku stavby. Z kanalizační šachty povede přípojka napojená na veřejnou 

kanalizační síť dešťové kanalizace. Správcem sítě je obec Žerotín. 

 vodovod: 
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Vodovodní potrubí bude napojeno ve vodoměrné šachtě na vodoměrnou 

sestavu, od které povede vodovodní přípojka. Přípojka bude napojena na 

veřejnou síť vodovodu umístěnou v chodníku. Správcem sítě je 

Vodohospodářská společnost čerlinka s.r.o. 

 plynovod: 

Plynovodní potrubí bude napojeno ve skříni umístěné v nice plotu na 

plynoměr. Ze skříně povede přípojka středotlakého plynovodu napojená na 

veřejnou síť, která vede podél druhé strany pozemní komunikace. Pod pozemní 

komunikací se provede protlak potrubí. Správcem sítě je RWE a.s. 

 elektrická energie: 

Kabel nízkého napětí bude napojen v elektroměrné skříni umístěné v nice plotu 

vedle plynoměrné skříně. Z elektroměrné skříně povede přípojka nízkého 

napětí napojená na podzemní distribuční síť nízkého napětí. Správcem sítě je 

ČEZ, a.s. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
 splašková kanalizace: 

 DN(OD) 160 mm 

 průtok při celém zaplnění a spádu 3% Q=41,70 l/s 

 průtoková rychlost při celém zaplnění a spádu 3% v=2,30 m/s 

 délka připojovacího potrubí 7 m 

 dešťová kanalizace: 

 DN(OD) 160 mm 

 průtok při celém zaplnění a spádu 3% Q=41,70 l/s 

 průtoková rychlost při celém zaplnění a spádu 3% v=2,30 m/s  

 délka připojovacího potrubí 4 m 

 vodovod: 

 DN(ID) 32 mm 

 délka připojovacího potrubí 5,5 m 

 plynovod: 

 DN(ID) 32 mm 

 délka připojovacího potrubí 11 m 

 elektrická energie: 

 kabel AYKY 4B×16 

 délka připojovacího kabelu 3,5 m 

  

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení: 

U jihovýchodní strany pozemků se nachází silnice III. třídy číslo 4472 vedoucí 

směrem na Újezd u Uničova. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
Na místní komunikaci (silnici číslo 4472) bude provedeno napojení vjezdem. V 

místě vjezdu bude proveden nový chodník pro pěší snížený na úroveň pozemní 

komunikace. Chodník i vjezdy budou ze zámkové betonové dlažby odolné vůči 

pojezdu osobních automobilů. 
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c) doprava v klidu: 
Na o pozemku před garáží bude zpevněná plocha umožňující stání jednoho 

osobního automobilu. 

 

d) pěší a cyklistické stezky: 
Podél silnice vede chodník pro pěší. Chodník je tvořen betonovými panely šířky 

1000 mm. V blízkosti stavby se nenachází cyklistické stezky. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
a) terénní úpravy: 

Pozemek se mírně svažuje k severozápadní straně. Úprava terénu bude 

provedena tak, aby byl terén v okolí stavby 100 mm pod terasou a okapovým 

chodníkem. 

 

b) použité vegetační prvky: 
Po dokončení terénních úprav se pozemek oseje trávou. 

 

c) biotechnická opatření: 
 Nebudou provedena žádná biotechnická opatření. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 

ochrana  
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 

 dokončená stavba: 

Dokončená stavba nebude mít zásadní negativní vliv na životní prostředí. 

Emise produkované plynovým kondenzačním kotlem a krbovou vložkou budou 

splňovat emisní limity. Stavba nebude zatěžovat své okolí hlukem (Jedná se o 

stavbu pro bydlení). Nebude docházet ke znečištění podzemních vod, 

splaškové vody budou svedeny do kanalizace. Při nakládání s odpady bude 

dodržen zákon číslo 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů). Jedná se zejména o dodržení §10a. V obci je zavedeno 

komunální kompostování. Kompostéry bude možné vyzvednout na obecním 

úřadě. 

 v průběhu provádění stavby: 

V průběhu výstavby (v pracovní době) může docházet v okolí staveniště ke 

zvýšené koncentraci emisí, hluku a prašnosti způsobené stavebními stroji. Tyto 

vlivy musí být minimalizovány. Je nutné zamezit úniku kapalin ze strojů, aby 

nedošlo ke znečištění půdy a podzemní vody. Stroje musí být očištěny před 

výjezdem ze staveniště. S veškerými odpady bude nakládáno dle zákona číslo 

185/2001 Sb. (Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů). Jedná 

se zejména o třídění a likvidaci. Odpady budou zařazeny a tříděny dle vyhlášky 

číslo 381/2001 Sb. (Katalog odpadů). 
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b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových 

stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování 

ekologických funkcí a vazeb v krajině: 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní přírodu a krajinu. Na jejím území se 

nenachází chráněné stromy, rostliny a nebyl zde zjištěn výskyt živočichů. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 
Novostavba dvojdomu bude umístěna asi 2 km od hranice chráněné krajinné 

oblasti Litovelské Pomoraví. Tato chráněná krajinná oblast je také chráněna jako 

ptačí oblast a Evropsky významná lokalita podle chráněných území Natura 2000. 

Stavba nebude mít vliv na chráněné území. 

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo 

stanoviska EIA: 
U stavby není riziko negativního vlivu na životní prostředí. Nebylo provedeno 

zjišťovací řízení ani vyhodnocení vlivů na životní prostředí (EIA). 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a 

podmínky ochrany podle jiných právních předpisů: 
Nejsou navrhnuta ochranná a bezpečnostní pásma.  

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Novostavba dvojdomu není určena pro ochranu obyvatelstva.  

 

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

Staveniště bude napojené na přípojky elektrické energie a pitné vody. Napojení 

elektrické energie bude na dočasný rozvaděč v místě budoucí elektroměrné 

skříně. Napojení pitné vody bude ve vodoměrné šachtě. Způsob měření spotřeby 

určí správce sítě. 

 

b) odvodnění staveniště: 
V území, na kterém se nachází stavba, je propustná zemina. Když by docházelo 

k hromadění vody ve stavební jámě, provede se po obvodu jámy rýha s 

odčerpávací jímkou. Z odčerpávací jímky bude voda čerpána kalovým 

čerpadlem do šachty dešťové kanalizace. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu: 
Napojení staveniště na pozemní komunikaci bude zhotoveno v místě budoucího 

vjezdu. Podél pozemní komunikace vede chodník pro pěší tvořený betonovými 

panely. Chodník se u vjezdu sníží na úroveň silnice. Vjezd na staveniště bude 

tvořen zhutněným makadamem. Staveniště bude napojené na přípojky elektrické 

energie a pitné vody. Napojení elektrické energie bude na dočasný rozvaděč 
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v místě budoucí elektroměrné skříně. Napojení pitné vody bude ve vodoměrné 

šachtě. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
V průběhu výstavby (v pracovní dny a v pracovní době) může docházet v okolí 

stavby ke zvýšené koncentraci emisí, hluku, vibrací a prašnosti. Tyto vlivy musí 

být minimalizovány. Hlučnost nebude překračovat dovolené limity pro chráněný 

venkovní prostor podle nařízení vlády 272/2011 Sb. (Nařízení vlády o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Prašnost bude minimalizována 

vhodnými technologickými postupy. Při výjezdu ze staveniště budou stroje 

očištěny, případně bude prováděno čištění komunikace. Stavební práce budou 

probíhat v pracovní dny (od pondělí do pátku). Pracovní doba bude od 7:00 

hodin do 16:00 hodin. 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin: 
Staveniště bude oploceno stávajícím oplocením. V místě vjezdu bude zhotovena 

uzamykatelná brána. Staré přípojky vodovodu a nízkého napětí budou odpojeny 

ze sítě a odstraněny. Při demolici objektu bude nejprve odstraněna střešní krytina 

obsahující azbest. Likvidaci zajistí odborná firma tak, aby nedošlo k většímu 

uvolnění azbestových vláken do prostředí. Před zahájením likvidace střešní 

krytiny bude informována Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se 

sídlem v Olomouci. Vymezení ochranného bezpečnostního pásma provede firma 

provádějí likvidaci střešní krytiny. Dále bude odstraněna část stojícího rodinného 

domu. Sutiny budou roztříděny a odvezeny na skládku a do sběrného dvora. Túje 

před plotem u jihovýchodní hranice pozemku se vykácí a odvezou na skládku 

organického odpadu. Ve výšce 1,3 m nad zemí nedosahuje obvod kmene 0,8 m. 

Z tohoto důvodu není potřeba žádat o povolení ke kácení dřevin. 

U severozápadní strany parcely se postaví dočasné oplocení. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé): 
Trvalý zábor pro staveniště bude na parcele číslo 394 a 395. Dočasný zábor bude 

na malé části parcely číslo 585 pro provedení vjezdu. Z prostorových důvodů 

staveniště bude proveden dočasný zábor na pozemku obce Žerotín (na parcele 

číslo 579) vzdáleném 170 m od stavby, kde bude skladována ornice a zemina ze 

stavební jámy a rýh. 

 

g) maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace: 
S veškerými odpady bude nakládáno dle zákona číslo 185/2001 Sb. (Zákon o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů). Jedná se zejména o třídění, 

skladování a likvidaci. Odpady, které vzniknou během výstavby, budou 

odváženy do sběrného dvora nebo na legální skládku suti. Dle vyhlášky číslo 

381/2001 Sb. (Katalog odpadů) se předpokládá se vznikem následujících 

odpadů: 
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označení název druh 

17 01 01 beton obyčejný 

17 01 02 keramika obyčejný 

17 02 01 dřevo obyčejný 

17 02 02 sklo obyčejný 

17 02 03 plasty obyčejný 

17 04 02 hliník obyčejný 

17 04 05 železo a ocel obyčejný 

17 04 11 kabely obyčejný 

17 05 04 zemina a kamení obyčejný 

17 06 04 izolační materiály obyčejný 

17 06 05 stavební materiál obsahující azbest nebezpečný 

17 08 02 stavební materiály na bázi sádry obyčejný 

17 09 04 směsný stavební a demoliční odpad obyčejný 

20 03 ostatní komunální odpady obyčejný 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 
Ornice a zemina ze stavební jámy a rýh bude z prostorových důvodů staveniště 

skladována na pozemku obce Žerotín vzdáleném 170 m od stavby. Ornice bude 

sejmuta do hloubky 300 mm. Veškerá vytěžená zemina bude použita na zásypy a 

urovnání terénu. Jedná se o přesun 250 m³ ornice a o 260 m³ ostatní zeminy. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě: 
V průběhu výstavby může docházet v okolí stavby ke zvýšené koncentraci emisí, 

hluku, vibrací a prašnosti. Tyto vlivy na životní prostředí budou minimalizovány. 

Hlučnost nebude překračovat dovolené limity pro chráněný venkovní prostor 

podle nařízení vlády 272/2011 Sb. (Nařízení vlády o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací). Prašnost bude minimalizována vhodnými 

technologickými postupy. Při výjezdu ze staveniště budou stroje očištěny, 

případně bude prováděno čištění komunikace. V průběhu výstavby bude vznikat 

stavební odpad, který bude roztříděn, skladován a likvidován v souladu se 

zákonem číslo 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů). Při demolici objektu bude nejprve odstraněna střešní krytina obsahující 

azbest. Likvidaci zajistí odborná firma tak, aby nedošlo k většímu uvolnění 

azbestových vláken do prostředí. Před zahájením likvidace střešní krytiny bude 

informována Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem 

v Olomouci. Vymezení ochranného bezpečnostního pásma provede firma 

provádějí likvidaci střešní krytiny. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci podle jiných právních předpisů
5)

: 
Staveniště bude oploceno. U vjezdu bude uzamykatelná brána s cedulí 

„nepovolaným vstup zakázán“. Na staveništi bude dodržován pořádek a čistota 

tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob na stavbě. Materiál bude 

skladován podle podmínek, které stanoví výrobce a přednostně v poloze, ve které 
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bude zabudován do stavby. Na stavbu budou používány materiály, které budou 

mít platné certifikáty a prohlášení o shodě. Při provádění montážních a 

stavebních prací budou dodržovány předepsané montážní a technologické 

postupy. Všichni pracovníci budou vybaveni ochrannými prostředky potřebnými 

pro danou činnost a proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. O 

školení se provede záznam, kde bude potvrzená účast pracovníků. Při provádění 

prací bude dodrženo nařízení vlády 591/2006 Sb. (nařízení vlády o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích), nařízení vlády 378/2001 Sb. (Nařízení vlády, kterým se stanoví 

bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 

přístrojů a nářadí) a nařízení vlády 362/2005 Sb. (Nařízení vlády o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky). Na staveništi bude působit více než 

jeden zhotovitel stavby. Před zahájením prací zadavatel stavby (stavebník) určí 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 

k) úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
Na sníženém chodníku u vjezdu na staveniště bude provedena rampa z prostého 

betonu pro snadnější překonání výškového rozdílu. 

 

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření: 
Při provádění stavebních prací bude z důvodu bezpečnosti na silnici umístěno 

přechodné dopravní značení upozorňující na provádějící práce. Vzhledem 

k rozsahu stavby a málo frekventované pozemní komunikaci u stavby není 

potřeba řešit trvalé dopravní značení, uzavírky a objízdné trasy. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 

výstavbě apod.): 
Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
Rozhodující dílčí termíny nejsou pro novostavbu rodinného dvojdomu 

stanoveny. Předpokládané zahájení výstavby bylo orientačně stanoveno 

na 8. 8. 2016, předpokládané ukončení stavby bylo orientačně stanoveno 

na 15. 6. 2017. 

Postup výstavby: 

 demolice stávajících objektů a odstranění sutin 

 sejmutí ornice 

 přípojky inženýrských sítí 

 zemní práce 

 zakládání  

 hrubá stavba  

 výplně otvorů  
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 napojení na přípojky inženýrských sítí, vnitřní instalace 

 vnitřní a vnější povrchové úpravy  

 zpevněné plochy 

 úpravy terénu 
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D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
Jedná se o novou stavbu rodinného dvojdomu s jedním nadzemním podlažím 

obytným podkrovím a částečně podsklepeným suterénem. Součástí stavby 

bude zhotovení přípojek inženýrských sítí (vodovodu, plynovodu, splaškové 

kanalizace, dešťové kanalizace a elektrické energie), vybudování zpevněných 

ploch, oplocení a provedení terénních úprav pozemku. 

Navrhované kapacity stavby: 

 počet funkčních jednotek: 2 

 počet uživatelů na funkční jednotku: 4 

 zastavěná plocha objektu: 231,60 m² 

 zastavěná plocha funkční jednotky: 115,80 m² 

 obestavěný prostor objektu: 1578,62 m³ 

 obestavěný prostor funkční jednotky: 789,31 m³ 

 užitná plocha objektu: 414,90 m² 

 užitná plocha funkční jednotky: 207,45 m² 
 plocha zpevněných ploch objektu: 53,31 m

2 

 plocha zpevněných ploch funkční jednotky: 26,66 m
2 

 počet parkovacích stání funkční jednotky: 1 

  

D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, 

bezbariérové užívání stavby  
Objekt je navržen jednoduchých tvarů, dohromady tvoří jeho půdorys 

písmeno U. Střecha je navržena sedlová se sklonem 37°. Nosnou konstrukci 

krovu bude tvořit vaznicová soustava. Krytina bude z betonových tašek 

břidlicové barvy. Zdivo bude z pórobetonových tvárnic. Obvodové zdivo 

bude zatepleno expandovaným polystyrenem, suterénní zdivo extrudovaným 

polystyrenem. Stropní konstrukce je navržena z železobetonových nosníků a 

pórobetonových vložek. Fasádu bude tvořit silikátová omítka zrnité struktury 

v kombinaci bílé a šedé barvy. Na soklové zdivo bude použita dekorativní 

omyvatelná omítka v šedém odstínu. V suterénu budou plastová okna a 

plastové sklepní světlíky kryté pozinkovanou mříží. V nadzemních podlažích 

budou dřevěná okna, dřevěná střešní okna, vstupní dveře a sekční garážová 

vrata s dekorem světlého dřeva. V zadní části je navržena terasa přístupná 

z obývacího pokoje. Pochozí plocha terasy bude z betonové dlažby reliéfního 

povrchu v imitaci dřeva. Po obvodu dvojdomu bude okapový chodník 

z těženého kameniva ohraničený betonovým obrubníkem. Zpevněné plochy 

budou ze zámkové dlažby šedé barvy. Venkovní parapety budou hliníkové 

v šedé barvě. Okapový systém a ostatní klempířské prvky budou ze žárově 

pozinkovaného plechu s ochranou barevnou vrstvou ve stejné šedé barvě jako 

krytina. Novostavba dvojdomu není určena k užívání osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace a není navržena jako bezbariérová. To je 

v souladu s §2 vyhlášky 398/2009 Sb. (O obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). 

 

D.1.1.a.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  
Jedná se o stavbu pro bydlení. Hlavní vstup do objektu je umístěn v 1.NP. Do 

objektu vstupujeme přes zádveří, odkud se dostaneme na chodbu. Z chodby 

je přístupná koupelna se záchodem, schodiště vedoucí do obytného podkroví 

a 1.S, obývací pokoj s jídelnou a kuchyní. Z obývacího pokoje je přístup na 
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terasu. V prvním nadzemním podlaží se nachází také garáž přístupná vraty 

z přední strany, nebo dveřmi ze zahrady na zadní straně domu. Schodištěm 

vedoucím do obytného podkroví se dostaneme na chodbu, ze které jsou 

přístupné dva dětské pokoje, koupelna, záchod, sklad a ložnice. Z ložnice je 

přístup do šatny a menší koupelny se záchodem. V suterénu se nachází 

kotelna, prádelna a skladovací místnost. 

 

D.1.1.a.4 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti 

stavby  
 základové konstrukce: 

Základové konstrukce pod vnitřními nosnými a obvodovými stěnami jsou 

navrženy jako monolitické pasy z prostého betonu pevnostní třídy C16/20 

CX1. Podkladní beton bude z betonu o stejné pevnosti. V místě příček je 

navrženo zesílení podkladního betonu ocelovou výztužnou sítí s oky 

150/150 mm a průměrem drátu 6 mm. 

 zásypy: 

Na zásypy suterénu se použije vytěžená zemina. Hutnění bude prováděno 

po vrstvách tloušťky 250 mm. 

 svislé konstrukce: 

Vnitřní nosné a obvodové svislé konstrukce budou vyzděny 

z pórobetonových tvárnic s dvojitým perem a drážkou tloušťky 300 mm. 

Tvárnice budou spojeny v ložných spárách tenkovrstvou maltou. Na 

nenosné příčky budou použity pórobetonové tvárnice tloušťky 150 mm a 

100 mm. Tvárnice na příčky budou spojeny v ložných a styčných spárách 

tenkovrstvou maltou. Na obvodové zdivo bude použit kontaktní zateplovací 

systém z expandovaného polystyrenu o tloušťce 120 mm. 

 komíny: 

Pro plynový kondenzační kotel je navržen komínový systém pro plynové 

spotřebiče typu C s uzavřenou spalovací komorou. Komínová pata bude 

opatřena tvarovkou pro odvod kondenzátu. Komín bude mít jeden průduch 

Ø 160 mm.  

Pro krbovou vložku je navržen nerezový třívrstvý komínový systém 

s jedním průduchem Ø 180 mm. Nerezový komín bude umístěn v exteriéru 

a bude upevněn na obvodové zdivo. 

 vodorovné nosné konstrukce: 

Nad okenními a dveřními otvory v nosných stěnách budou použity nosné 

pórobetonové překlady armované betonářskou výztuží. Nad otvory 

v nenosných stěnách budou použity nenosné pórobetonové překlady. 

Stropní konstrukce bude z železobetonových nosníků a pórobetonových 

vložek, na které se umístí výztužná ocelová síť a celý strop se monolitní 

betonem třídy C20/25 CX1. Celková tloušťka stropní konstrukce bude 250 

mm. V úrovni stropní konstrukce bude železobetonový ztužující věnec s 

věncovou tvárnicí na vnější straně. 

 schodiště: 

Schodiště bude železobetonové monolitické uložené na stropní konstrukci, 

podestu a betonový základ. Třída betonu bude C20/35 CX1. 

 střešní konstrukce: 

Krov je navržený jako dřevěná vaznicová soustava se středovými 

vaznicemi. Vaznice budou podpírány sloupky a štítovými stěnami. Krokve 
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budou uloženy na vaznicích a pozednicích. Pozednice bude kotvena do 

ztužujícího železobetonového věnce. Střešní krytina bude z betonových 

tašek. 

 podlahové konstrukce: 

Tepelně izolační vrstvy budou tvořeny expandovaným polystyrenem a 

tepelně izolačním materiálem na bázi polyisokyanátu (PIR). Zvukově 

izolační vrstvy budou tvořeny izolačními deskami z kamenné vlny. 

Roznášecí vrstva bude tvořena anhydritovou mazaninou. Nášlapné vrstvy 

jsou navrženy z keramické dlažby, laminátově a PVC  podlahové krytiny.  

 podhledy: 

V podkroví jsou navrženy podhledy ze sádrokartonových desek, které 

budou kotveny k nosné konstrukci krovu. Na podhled v koupelně a záchodě 

budou použity sádrokartonové desky do vlhkého prostředí. 

 výplně otvorů: 

V suterénu budou plastová okna zasklená izolačním dvojsklem. V prvním 

nadzemním podlaží budou dřevěná okna zasklená izolačním trojsklem, 

dřevěné vchodové dveře a sekční garážová vrata. V obytném podkroví 

budou dřevěná okna a dřevohliníková střešní okna. Ve střešní krytině bude 

osazen střešní hliníkový výlez. 

Vnitřní dveře budou dřevěné, osazené do obložkových a v suterénu do 

ocelových lisovaných zárubní. 

 zateplení obvodového pláště: 

Nadzemní obvodové zdivo bude zatepleno kontaktním zateplovacím 

systémem z expandovaného polystyrenu tloušťky 120 mm. Suterénní zdivo 

bude zatepleno tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu tloušťky 80 

mm. Střešní konstrukce bude zateplena izolací z minerální vlny v tloušťce 

180 mm mezi krokvemi a v tloušťce 80 mm pod krokvemi. 

 zpevněné plochy: 

Na terase bude provedena betonová dlažba uložená do štěrkového lože. Po 

obvodu dvojdomu bude okapový chodník z těženého kameniva ohraničený 

betonovým obrubníkem. Zpevněné plochy budou ze zámkové dlažby šedé 

barvy. 

Dle §9 vyhlášky číslo 268/2009 Sb. (O technických požadavcích na stavby) 

je novostavba dvojdomu navržena tak, aby během výstavby a jejího užívání 

(po dobu návrhové životnosti) nedošlo vlivem působícího zatížení a 

nepříznivých vlivů prostření k: 

 náhlému, nebo postupnému zřícení 

 nepřípustnému přetvoření, nebo kmitání konstrukce 

 ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby 

 poškození připojených technických zařízení 

 ohrožení provozuschopnosti technického vybavení v dosahu stavby 

 porušení stavby výbuchem, nárazem, přetížením, nebo lidským selháním, 

kterému by mohlo předejít nebo jej omezit bez nepřiměřených potíží a 

nákladů poškození staveb vlivem podzemní vody 

  

D.1.1.a.5 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní 

prostředí  
Novostavba dvojdomu splňuje vyhlášku číslo 268/2009 Sb. (O technických 

požadavcích na stavby). Je navržena tak, aby při jejím správném užívání 
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nedocházelo k úrazům způsobených pádem, uklouznutím, popálením, 

nárazem, zásahem elektrického proudu, výbuchem a pohybujícími se vozidly. 

Zapojení všech technických zařízení musí provést oprávněná osoba. Před 

užíváním stavby musí být provedeny revize plynu, elektroinstalace, napojení 

spotřebičů do komínových těles, zkouška těsnosti kanalizace a tlaková 

zkouška vodovodu a teplovodního vytápění. V průběhu užívání stavby musí 

být prováděny pravidelné revize plynu a komínových těles.  

Ochrana zdraví bude zajištěna dodržováním příslušných bezpečnostních a 

hygienických předpisů. Pracovní prostředí se v objektu nevyskytuje 

vzhledem k charakteru stavby. 

 

D.1.1.a.6 Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, 

akustika / hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření s 

energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 

prostředí  
 tepelná technika: 

Stavba je navržena tak aby splňovala soubor norem ČSN 73 0540 Tepelná 

ochrana budov. 

 osvětlení: 

Denní osvětlení a proslunění místností bude zajištěno okny. Místnosti 

budou doplněny o nástěnná a stropní svítidla. 

 akustika / hluk: 
Konstrukce, které musí splňovat požadavky na akustické vlastnosti, jsou 

navrženy dle požadavků ČSN 73 0532. Objekt nebude vystaven 

nadměrnému hluku. Půjde pouze o hluk z běžného provozu. Uvnitř objektu 

nebude žádné zařízení, které by bylo zdrojem vysokého hluku. 

 vibrace: 
Objekt nebude vystaven vibracím. 

 zásady hospodaření s energiemi  
Novostavba dvojdomu splňuje zákon číslo 318/2012 Sb., kterým se mění 

zákon číslo 406/2000 Sb. (O hospodaření energií). Jedná se zejména o §7 

(Snižování energetické náročnosti budov) a §7a (Průkaz energetické 

náročnosti). Obvodové konstrukce jsou navrženy minimálně na požadované 

hodnoty součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540 – 2: 2011, Z1: 2012. 

Stavba svým řešením odpovídá tepelně technickým požadavkům dle 

příslušných norem a předpisů.  

Průkaz energetické náročnosti budovy byl vypracován na základě §6a 

zákona č. 406/2000 Sb. v pozdějším znění a podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., 

o energetické náročnosti budov.  

Třída energetické náročnosti hodnocené budovy je B, slovní vyjádření 

ÚSPORNÁ.  

 ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
Podle orientační mapy radonového indexu podloží se předpokládá nízký 

radonový index. Jako ochrana stačí běžná hydroizolace (Je navržen 

hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze 

skelné tkaniny). Dojde-li k naměření vyššího radonového indexu, upraví se 

skladba hydroizolace. Na daném území se nepředpokládá výskyt bludných 

proudů. 
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V blízkosti daného území se nenachází železnice, rychlostní silnice, dálnice 

a jiné zdroje technické seizmicity. 

U dvojdomu spolu sousedí ložnice a garáže. Vnější a vnitřní dělící 

konstrukce splňují technické požadavky na akustiku dle ČSN 73 0532. 

Potrubí bude uloženo v konstrukcích a prostupech pružně, aby byla 

zajištěna zvuková pohoda při užívání stavby. Novostavba dvojdomu se 

nenachází v záplavovém území, ani v území s jinými negativními vlivy 

na stavbu. 

 

D.1.1.a.7 Požadavky na požární ochranu konstrukcí  
Viz část D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

 

D.1.1.a.8 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o 

požadované jakosti provedení  
Veškeré materiály použité na stavbu budou mít příslušná prohlášení o 

shodě, certifikáty a atesty. 

 

D.1.1.a.9 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních 

požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí  
Nebudou používány žádné netradiční technologické postupy a nejsou známy 

žádné zvláštní požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí.  

 

D.1.1.a.10 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované 

zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské 

dokumentace zhotovitele 
Přesné zaměření výplní otvorů, zámečnických, truhlářských a klempířských 

výrobků provede dodavatel těchto výrobků. 

 

D.1.1.a.11 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a 

případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou 

požadovány nad rámec povinných – stanovených příslušnými 

technologickými předpisy a normami  
V případě potřeby budou provedena kontrolní měření a zkoušky. Předpokládá 

se, že veškeré práce a konstrukce budou prováděny podle příslušných 

technologických předpisů a norem. 

 

D.1.1.a.12 Výpis použitých norem  
ČSN 73 4301 Obytné budovy  

ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části  

ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny D - TECHNICKÁ ZPRÁVA 

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU,  

ČSN 74 4505 Podlahy-Společná ustanovení  

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí  

ČSN 73 0540 – 1 Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie  

ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky  

ČSN 73 0540 – 3 Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin  

ČSN 73 0540 – 4 Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové hodnoty  
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ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky  

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení  

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty  
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Závěr  
Bakalářská práce byla zpracována pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby pro 

novostavbu dvojdomu v Žerotíně. Nejdříve proběhlo zjišťování informací o pozemku a jeho 

okolí. Jednalo se zejména o nahlédnutí do územního plánu obce a katastrální mapy. 

Od místních obyvatel byly zjištěny přibližné trasy inženýrských sítí a druh podloží. 

Na základě těchto informací byla vypracována architektonická studie, která řešila vnitřní 

dispozice objektu, osazení objektu do terénu a trojrozměrný model v počítačovém programu 

pro představu budoucího tvaru a vzhledu objektu. Po vytvoření přijatelné dispozice se 

rozpracovala dokumentace pro provádění stavby. Při ní byly nepatrně pozměněny rozměry 

objektu z důvodu modulové koordinace. K projektové dokumentaci bylo zpracováno 

tepelně technické posouzení a požárně bezpečnostní řešení. Všechny navržené skladby 

vyhověly na požadované hodnoty. Tato dokumentace byla zpracována v souladu se 

stavebním zákonem číslo 182/2006 Sb. a na základě platných norem a vyhlášek.  
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Seznam použitých zdrojů  
normy: 

ČSN 01 3420. Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části. Červenec 

2004. Praha: Český normalizační institut, 2004.  

ČSN 73 4301. Obytné budovy. Červen 2004. Praha: Český normalizační institut, 2004.  

ČSN 73 0540-1. Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie. Červen 2005. Praha: 

Český normalizační institut, 2005.  

ČSN 73 0540-2. Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Říjen 2011. Praha: Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.  

ČSN 73 0540-2 ZMĚNA Z1. Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Duben 

2012. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012.  

ČSN 73 0540-3. Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin. Listopad 

2005. Praha: Český normalizační institut, 2005.  

ČSN 73 0540-4. Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové hodnoty. Červen 2005. 

Praha: Český normalizační institut, 2005.  

ČSN 73 0532. Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky. Únor 2010. Praha: Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010.  

ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Květen 2009. Praha: 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009.  

ČSN 73 0802 ZMĚNA Z1. Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Únor 2013. 

Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013.  

ČSN 73 0810. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Duben 2009. Praha: 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009.  

ČSN 73 0810 ZMĚNA Z1. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Květen 

2012. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012.  

ČSN 73 0810 ZMĚNA Z2. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Únor 

2013. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013.  

ČSN 73 0810 ZMĚNA Z3. Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení. Červen 

2013. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013.  

ČSN 73 0833. Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování. Září 2010. 

Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2010.  

ČSN 73 0873. Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. Červen 2003. 

Praha: Český normalizační institut, 2003. 

ČSN 74 4505. Podlahy - Společná ustanovení. Květen 2012. Praha: Úřad pro technic-

kou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2012.  

 

vyhlášky a nařízení vlády:  

ČR. Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. In: č. 81/2009. 

2009.  

ČR. Vyhláška č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby. In: č. 6/2012. 2012.  

ČR. Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. In. č. 163/2006. 2006.  

ČR. Vyhláška č. 62/2013 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 

staveb. In: č. 28/2013. 2013  

ČR. Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. In: č. 

163/2006. 2006.  

ČR. Vyhláška 431/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. In: č. 157/2012. 2012.  



46 
 

ČR. Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. In: č. 36/2013. 2013.  

ČR. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací. In: č. 97/2011. 2011.  

ČR. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady. In: č. 145/2001. 2001.  

ČR. Vyhláška č. 35/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. In: č. 14/2014. 2014.  

ČR. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů (Katalog odpadů). In: č. 145/2001. 2001.  

ČR. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. In: č. 144/2001. 2001.  

ČR. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. In: č. 

125/2005. 2005.  

ČR. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích. In: č. 188/2006. 2006.  

ČR. Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. In: č. 

10/2008. 2008.  

ČR. Vyhláška č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických 

podmínkách požární ochrany staveb. In: č. 95/2011. 2011.  

ČR. Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). In: č. 

95/2001. 2001. 

 

zákony:  

ČR. Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. In: č. 63/2006. 

2006.  

ČR. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. In: č. 

71/2001. 2001.  

ČR. Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. In: č. 96/2006. 2006.  

ČR. Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. In: č. 115/2000. 2000.  

ČR. Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně. In: č. 34/1985. 1985.  

 

katalogy: 

Ytong. Produktový katalog. 5/2013 

Weber. Rádce 2015. 2014. ADART spol. s.r.o. 

 

internetové stránky: 

Český úřad zeměměřický a katastrální. Http://www.cuzk.cz/ [online]. [cit. 2015-10-20]. 

Dostupné z: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ ,  

 

Isover. Http://www.isover.cz/ [online]. [cit. 2016-02-10].  

Dostupné z: http://www.isover.cz/isover-unirol-plus, http://www.isover.cz/isover-orsik, 

http://www.isover.cz/isover-eps-70f, http://www.isover.cz/synthos-xps-prime-30-l, 

http://www.isover.cz/isover-eps-100. 

  

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
http://www.isover.cz/isover-unirol-plus
http://www.isover.cz/isover-orsik
http://www.isover.cz/isover-eps-70f
http://www.isover.cz/synthos-xps-prime-30-l
http://www.isover.cz/isover-eps-100


47 
 

Dektrade. http://www.dektrade.cz/ [online]. [cit. 2014-01-16].  

Dostupné z:  

https://www.dek.cz/produkty/vypis/11021-natavovaci-pasy. 

 

Bramac. Http://www.bramac.cz/ [online]. [cit. 2016-3-20].  

Dostupné z:  

http://www.bramac.cz/produkty/betonove-tasky/classic, 

http://www.bramac.cz/rozcestnik/okapy/vypis.   

 

Vekra. Http://www.vekra.cz/ [online]. [cit. 2016-3-12].  

Dostupné z:  

https://www.vekra.cz/produkt/standard/ , https://www.vekra.cz/produkt/eurookna-

natura-78/ , https://www.vekra.cz/produkt/vnitrni-parapety/, 

https://www.vekra.cz/produkt/vnejsi-parapety/ ,  

 

Den Braven. Http://www.denbraven.cz/ [online]. [cit. 2016-03-17].  

Dostupné z: http://www.denbraven.cz/koupelny/0693a-jednoslozkova-hydroizolace-

koupelna-15-cz180.html/ ,  

 

Schiedel. Http://www.schiedel.cz/ [online]. [cit. 2016-02-16].  

Dostupné z:  

http://www.schiedel.cz/cz/schiedel-uni-advanced/,  http://www.schiedel.cz/cz/schiedel-

multi/ .  

 

Rigips. Http://www.rigips.cz/ [online]. [cit. 2016-03-12].  

Dostupné z:  

http://www.rigips.cz/sadrokartonove-systemy-2/ .  

Best. Http://www.best.info/[online]. [cit. 2016-04-8]. 

http://www.best.info/nas-sortiment/zamkova-dlazba/.  

  

https://www.dek.cz/produkty/vypis/11021-natavovaci-pasy
http://www.bramac.cz/produkty/betonove-tasky/classic
http://www.bramac.cz/rozcestnik/okapy/vypis
https://www.vekra.cz/produkt/standard/
https://www.vekra.cz/produkt/eurookna-natura-78/
https://www.vekra.cz/produkt/eurookna-natura-78/
https://www.vekra.cz/produkt/vnitrni-parapety/
https://www.vekra.cz/produkt/vnejsi-parapety/
http://www.denbraven.cz/koupelny/0693a-jednoslozkova-hydroizolace-koupelna-15-cz180.html/
http://www.denbraven.cz/koupelny/0693a-jednoslozkova-hydroizolace-koupelna-15-cz180.html/
http://www.schiedel.cz/cz/schiedel-uni-advanced/
http://www.schiedel.cz/cz/schiedel-multi/
http://www.schiedel.cz/cz/schiedel-multi/
http://www.rigips.cz/sadrokartonove-systemy-2/
http://www.best.info/nas-sortiment/zamkova-dlazba/


48 
 

Seznam použitých zkratek a symbolů  
VŠKP  vysokoškolská kvalifikační práce  
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DSP  dokumentace pro stavební povolení  

1.S  první podzemní podlaží  

1.NP  první nadzemní podlaží  

2.NP  druhé nadzemní podlaží  

PT  výška původního terénu  

UT  výška upraveného terénu  

SV  severovýchod  

SZ  severozápad  

JZ  jihozápad  

JV  jihovýchod  

SO 01  označení stavebního objektu  

IS  inženýrské sítě  

TUV  teplá užitková voda  

NN  nízké napětí 

HUP  hlavní uzávěr plynu  

EPS  expandovaný polystyren  

XPS  extrudovaný polystyren  

ŽB  železobeton  

ČSN  česká státní norma  

ČSN EN  eurokoód  

O  označení odpadů ostatních v katalogu odpadů  

N  označení nebezpečných odpadů v katalogu odpadů  

ø  průměr  

tl.  tloušťka vrstvy konstrukce  

R [m
2
·K·W

-1
] tepelný odpor  

d [m] tloušťka vrstvy konstrukce 

λ [W·m
-1

·K
-1

] návrhový součinitel tepelné vodivosti materiálu  

λD [W·m
-1

·K
-1

] deklarovaný součinitel tepelné vodivosti materiálu  

Rsi [m
2
·K·W

-1
] odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce  

Rse [m
2
·K·W

-1
] odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce  

R´ [m
2
·K·W

-1
] horní mez tepelného odporu konstrukce, stanovená z 

výseků konstrukce rovnoběžných s tepelným tokem 

R´´ [m
2
·K·W

-1
] dolní mez tepelného odporu konstrukce, stanovená z 

vrstev konstrukce kolmých na tepelný tok 

RT [m
2
·K·W

-1
] odpor konstrukce při prostupu tepla 

U [W·m
-2

·K
-1

] součinitel prostupu tepla  

UN [W·m
-2

·K
-1

] požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla  

Uem [W·m
-2

·K
-1

] průměrný součinitel prostupu tepla 

Uem,N [W·m
-2

·K
-1

] požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu 

tepla  

Ag [m
2
] celková plocha zasklení  

Af [m
2
] celková plocha rámu 

Ug [W·m
-2

·K
-1

] součinitel prostupu tepla zasklení  

Uf [W·m
-2

·K
-1

] součinitel prostupu tepla rámu  

Ig [m] viditelný obvod zasklení [m]  
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ψg [W.m
-1

.K
-1

] lineární činitel prostupu tepla zasklení, způsobený 

tepelnou vazbou mezi zasklením, distančním rámečkem a 

rámem 

θai [°C] teplota vnitřního vzduchu 

θe [°C] teplota venkovního vzduchu 

θsi [°C] nejnižší vnitřní povrchová teplota 

Δθi [°C] teplotní přirážka 

φe [%] relativní vlhkost vzduchu – exteriér 

φi [%] relativní vlhkost vzduchu – interiér  

fRsi  teplotní faktor vnitřního povrchu  

fRsi,N  požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu  

Rsi,K [m
2
·K·W

-1
] odpor při přestupu tepla v koutě 

ξRsiK poměrný teplotní rozdíl vnitřního povrchu v koutě 

Ai [m
2
] plocha i-té obalové konstrukce stanovené na systémové 

hranici 

bi  teplotní redukční činitel odpovídající i-té konstrukci  

ΔUtbm [W·m
-2

·K
-1

] činitel zahrnující průměrný vliv všech tepelných vazeb  

Ht [W·K
-1

] měrná ztráta prostupem tepla 

PBS  požární bezpečnost staveb  

P.Ú.  požární úsek  

DP1  konstrukční systém  

SPB  stupně požární bezpečnosti  

OB1  obytné budovy první kategorie  

REI  požární odolnost konstrukce 

P1.01/N2  označení požárního úseku  

h [m] požární výška objektu 

hs [m] světlá výška prostoru 

ho [m] výška otvorů v obvodových konstrukcích P.Ú. 

pv [kg/m
2
] výpočtové požární zatížení 

S [m
2
] celková plocha P.Ú. 

Si [m
2
] plocha místností v požárním úseku  

So [m
2
] celková plocha otvorů v obvodových konstrukcích P.Ú. 

Spo [m
2
] požárně otevřená plocha 

po [%] procento požárně otevřených ploch 

d [m] odstupová vzdálenost 

ρ [kg/m
3
] měrná hmotnost 

M [kg] hmotnost hořlavých látek [kg]  

H [MJ/kg] výhřevnost hořlavých látek 

Q [MJ/m
2
] množství uvolněného tepla 
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