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a jeho dispozičního řešení a přílohovou část obsahující předběžné návrhy základů a rozměrů nosných prvků 
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složky. Všechny části dokumentace budou zpracovány s využitím PC v textovém a grafickém CAD 

editoru. Výkresy budou opatřeny popisovým polem. Textová část bude obsahovat i položky h) "Úvod", 
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Bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu, který se nachází v katastrálním 

území obce Valašské Meziříčí. Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům ve svahu, s garáží 

a terasou přilehlou k 1NP, který plní funkci bydlení pro čtyřčlennou až pětičlennou 

rodinu. Objekt je řešen jako stěnový systém, vystavěn z vápenopískových cihel km beta 

Sendwix a zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Vodorovné nosné 

konstrukce jsou železobetonové. Celý objekt je zastřešen plochou střechou. V objektu 

jsou pro výplně otvorů použita dřevěná okna a dveře. Bakalářská práce je z pracována ve 

formě projektové dokumentace pro provádění stavby. 

Rodinný dům, obec Valašské Meziříčí, terasa, vápenopísková cihla, kontaktní 

zateplovací systém, vodorovná konstrukce, plochá střecha, výplně otvorů 

The aim of the bachelor thesis is a design of family house located in the cadastral area 

of the town Valašské Meziříčí. It is a two-storey family house on a slope, with a garage 

and a terrace adjacent to the first ground floor, which performs the function as a housing 

for four to five member family. The object is designed as a wall system, built from sand-

lime bricks km beta Sendwix and insulated with the ETICS thermal insulation composite 

system. Horizontal supporting structures are made of reinforced concrete. The entire 

building is roofed with a flat roof. Wooden windows and doors are used in the building 

to fill the holes. The bachelor thesis is elaborated in the form of a project documentation 

for the execution of the construction.  

family house , town Valašské Meziříčí, terrace, sand-lime brick, contact thermal 

insulation system, horizontal construction, flat roof, fill holes 
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Abstrakt práce  Bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu, který 

se nachází v katastrálním území obce Valašské Meziříčí. Jedná se 

o dvoupodlažní rodinný dům ve svahu, s garáží a terasou přilehlou 

k 1NP, který plní funkci bydlení pro čtyřčlennou až pětičlennou 

rodinu. Objekt je řešen jako stěnový systém, vystavěn 

z vápenopískových cihel km beta Sendwix a zateplen kontaktním 

zateplovacím systémem ETICS. Vodorovné nosné konstrukce jsou 

železobetonové. Celý objekt je zastřešen plochou střechou. V objektu 

jsou pro výplně otvorů použita dřevěná okna a dveře. Bakalářská 

práce je z pracována ve formě projektové dokumentace pro provádění 

stavby.  

Abstrakt práce 

v anglickém 

jazyce  

The aim of the bachelor thesis is a design of family house located 

in the cadastral area of the town Valašské Meziříčí. It is a two-storey 

family house on a slope, with a garage and a terrace adjacent to the 



first ground floor, which performs the function as a housing for four 

to five member family. The object is designed as a wall system, built 

from sand-lime bricks km beta Sendwix and insulated with the ETICS 

thermal insulation composite system. Horizontal supporting structures 

are made of reinforced concrete. The entire building is roofed with 

a flat roof. Wooden windows and doors are used in the building to fill 

the holes. The bachelor thesis is elaborated in the form of a project 

documentation for the execution of the construction.  
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Bakalářská práce zpracovává projekt rodinného domu určeného pro čtyřčlennou 

až pětičlennou rodinu. Objekt je zasazen do svažitého terénu. Stavba byla projektována 

tak, aby nebyl narušen ráz okolní zástavby a zároveň tím nijak neutrpěla funkčnost 

samostatného domu. Objekt je řešen ve stěnovém systému, vystavěn z vápenopískových 

cihel. Objekt je řešen jako dvoupodlažní rodinný dům s garáží a rozlehlou terasou. Celá 

stavba je zastřešena plochou střechou, která částečně zastřešuje přilehlou terasu. Svah 

terénu výrazně ovlivnil řešení vnitřních dispozic a rozdělil objekt na dvě část. První část 

je určena pro společenské dění rodiny a je zde také vytvořeno zázemí pro rodiče. Druhá 

část slouží pro soukromí dětí. Celý návrh a situování pokojů bylo ovlivněno výhledem 

na okolní krajinu a požadavkem na kontakt se zahradou. Velký důraz byl kladen na 

zpracování technických detailů stavby. 

Práce je členěna do dvou větších celků. První část se skládá z výkresové 

dokumentace zobrazující tvarové a prostorové řešení. Druhá část je textová a popisuje 

technické provedení jednotlivých částí objektu. 

Cílem práce je vytvoření projektové dokumentace pro provedení stavby 

v rozsahu stanoveném vyhláškou. Rodinný dům je navržen dle platných norem a velký 

důraz je kladen na řešení jednotlivých konstrukčních detailů
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A Průvodní zpráva 

A1. Identifikační údaje 

Údaje o stavbě 

Název stavby:     Novostavba rodinného domu  

   Valašské Meziříčí, parc. č 2168/101, k.ú. Valašské Meziříčí 

Místo stavby:      Valašské Meziříčí, parc. č 2168/101, k.ú. Valašské Meziříčí 

Údaje o stavebníkovi 

Stavebník-investor:    Ing. Petra Průchová, Kojetí 75, 580 01 Kojetín 

Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zpracovatel dokumentace: Alžběta Skříčková 

Autorizovaná osoba:  Ing. et. Ing Lukáš Císař, Kojetín Francouzská 5, 580 01 

Kojetín 

Projektant:    Alžběta Skříčková 

Hlavní projektant:   Ing. et. Ing Lukáš Císař, Kojetín Francouzská 5, 75, 580 01 

Kojetín  

A2.Seznam vstupních podkladů 

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující výchozí podklady: 

 Stavební program - požadavky na řešení novostavby domu dané investorem. 

 Aktuální výpis z katastru nemovitostí a kopie katastr. mapy dotčeného území.  

 Další mapové podklady, ortofotomapa, náhledy do katastru nemovitostí atd. 

 Součástí studie i dokumentace pro stavební povolení bude prohlídka 

pozemku a nezbytné polohopisné a výškopisné doměření části stavební 

parcely zhotovitelem projektové dokumentace. 

A3.Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území  

Výměra pozemku 914 m2. Stavebním záměrem je novostavba na parc.č. st. 2168/101 

v obci Valašské Meziříčí. Požadavkem investora je výstavba Rodinného domu, tak aby 

bylo využito co nejvíce svahu a nemusely být prováděny velké zemní práce.  

Objekt bude sloužit pro rodinné bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Objekt je 

dvoupatrový. První patro tvoří společenskou, technickou část a je zde umístěna ložnice 
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rodičů. Spodní část (1S) tvoří klidnou část, která bude využívána hlavně dětmi. Každý 

pokoj má samostatný vstup na zahradu. 

 Součástí studie dokumentace pro stavební povolení byla prohlídka. 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

Na pozemku parc.č. st. 2168/101 se nenachází žádné objekty ani porost, křoviny, 

které by bylo nutné bourat nebo odstranit. Budou zde provedena pouze skrývka ornice do 

hloubky 0,150m, která bude uložena na stejném pozemku. 

c) Údaje o ochraně území 

Řešený objekt se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně ani ve zvlášť 

chráněném území.  

d) Údaje o odtokových poměrech 

Dešťová kanalizace bude napojená na již vybudovanou veřejnou dešťovou kanalizaci. 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 

Výstavba objektu je v souladu s územně plánovací dokumentací. Na území je vydán 

regulační plán. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem. Dokumentace je v 

souladu se závaznými normami ČSN i požadavky na ochranu zdraví a zdravých životních 

podmínek. Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí 

stavby, tak i pro vliv stavby na životní prostředí. 

Výstavba je navržena tak, aby vyhověla obecným technickým požadavkům na výstavbu. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

V dokumentaci jsou respektovány podmínky stanovené dotčenými orgány. Objekt 

bude napojen na veřejnou kanalizaci, vodovod, dešťovou kanalizaci, připojení elektro. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Tato stavba nemá žádné věcné ani časové vazby na okolní zástavbu a nevyvolá žádné 

podmiňující investice. Pozemek se nachází v městské části obce nazývané Beskydská 

vyhlídka v návaznosti na stávající zástavbu rodinných domů.  

V době přípravy dokumentace nejsou projektantovi známy žádné výjimky a úlevová 

řešení. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Prováděná stavba nevyžaduje související ani podmiňující investice. 
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j) Seznam pozemků a staveb dotčených změnou vlivu užívání stavby na území 

(podle katastru nemovitostí) 

Nedojde ke změně užívání stavby. 

Sousedící pozemky: 

Parcelní 

číslo 
Vlastník pozemku 

2168/100 SJM Bc Černoch Petr, U Abácie 848/6,75 701 Valašské Meziříčí 

 Mgr. Černochová Vendula, Nerudova 63/727, 75 701 Valašské Meziříčí 

2168/102 SJM Božek Pavel Dis., Božková Zuzana Mgr., Východní 1528, 75 701 

Valašské Meziříčí 

2168/103 Novák Jaromír, 1.máje 1038, 75 701 Valašské Meziříčí 

2168/99 

2168/98 

Mgr. Ullrich Jan, J.K. Tyla 681/19, 75 701 Valašské Meziříčí 

A4.Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu dvoupatrového rodinného domu s garáží ve Valašské Meziříčí, 

parc. č 2168/101, k.ú. Valašské Meziříčí. 

b) Účel užívání stavby 

Objekt bude využíván jako rodinný dům pro trvalé bydlení. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.) 

Stavba není chráněna dle jiných právních předpisů. 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Projektová dokumentace je vypracována tak, aby vyhověla obecným technickým 

požadavkům na výstavbu a příslušným navazujícím zákonem citovaným normám a 

předpisům. Stavba splňuje technické požadavky stanovené vyhláškou č. 268/2009Sb. o 

technických požadavcích na stavby se změnami dle vyhlášky č. 20/2012 Sb. Jedná se o 

změnu dokončené stavby, není řešeno bezbariérové užívání staveb. 
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f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 

jiných právních předpisů) 

V dokumentaci jsou respektovány podmínky stanovené dotčenými orgány. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

V době přípravy dokumentace nejsou projektantovi známy žádné výjimky a úlevová 

řešení. 

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

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 

pracovníků apod.) 

Záměrem investora (stavebníka) a obsahem předkládané projektové dokumentace ke 

stavebnímu povolení je výstavba dvoupatrového rodinného domu. Rodinný dům o 

velikosti dispozice 4+kk, je zastřešen plochou střechou.  

Rodinný dům  

Zastavěná plocha: 130,00m2  

Obestavěný prostor: 714 m3  

Užitná plocha: 110m2  

Počet bytů (velikost): 1 (4+kk)  

Počet uživatelů: 4 -5 

Sklon střechy: plochá-3%  

Součástí rodinného domu je garáž a jedno venkovní stání bez zastřešení. 

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.) 

Není řešeno zpracovanou PD. 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy) 

Výstavba začne na začátku září roku 2017 

Při stavebních úpravách je důležité dodržet návaznost jednotlivých kroků a tím i 

postup řemesel na stavbě tak, aby na sebe plynule navazovala. 

k) Orientační náklady stavby 

SO 01 RD – 714m3 x 5000 Kč/m3=3 569,-Kč 

SO02 VODOMĚRNÁ ŠACHTA 
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SO03 EL.ROZVADĚČ 

SO04 DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ 

SO05 OPLOCENÍ DŘEVO-BETON 

SO06 RETENČNÍ NÁDRŽ 

SO07 REVIZNÍ ŠACHTA 

SO08 POSUVNÁ BRÁNA 

SO 04-05-08 OPLOCENÍ – 123,5m x 2 000 Kč/m = 247 000,-Kč 

SO 0 VODOVODNÍ, KANALIZAČNÍ A ELEKTRO PŘÍPOJKA – 47 000,- Kč 

SO 0 ZPEVNĚNÉ PLOCHY – 60m2 x 3000 Kč/m2 = 180 000,- Kč 

     CENA CELKEM: 4 050 000 ,- Kč 

A5.Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Řešená stavba se skládá z jednoho stavebního objektu RD a dalších menších objektů 

SO 01 RD 

SO02 VODOMĚRNÁ ŠACHTA 

SO03 EL.ROZVADĚČ 

SO04 DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ 

SO05 OPLOCENÍ DŘEVO-BETON 

SO06 RETENČNÍ NÁDRŽ 

SO07 REVIZNÍ ŠACHTA 

SO08 POSUVNÁ BRÁNA 

Průvodní zpráva je nedílnou součástí dokumentace a při provádění stavby je třeba 

vždy posoudit jak textovou část, výkresovou část tak i případně rozpočtovou část 

dokumentace. 

Stavbu musí provádět odborná firma (či svépomocí) k tomu ze zákona způsobilá dIe 

platných zákonů ČSN, norem a případných dalších závazných předpisů. Postup výstavby 

musí být chronologicky zaznamenán ve stavebním deníku a případné nejasnosti v 

dokumentaci je třeba projednat s projektantem.
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B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku. 

Pozemek se nachází v nově zastavěné části Valašského Meziříčí tzv. Vyhlídka. 

Místem stavby je parcela s č. 2168/101 v k.ú. Valašské Meziříčí. Pozemek je svažitého 

charakteru. U hranice pozemku se nachází přístupová veřejná komunikace. Pozemek 

bude oplocen drátěným pletivem a směrem ke komunikaci bude osazena stávající 

dvoukřídlá brána a po dokončení stavby zde bude vystavěno dřevěné oplocení se zděnými 

sloupky. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, HG 

průzkum, stavebně-historický průzkum apod.). 

Před zpracováním této projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení 

objektu novostavby RD situovaného s umístěním na parcele č. 2168/101 v k.ú. Valašské 

Meziříčí. Bude provedeno měření půdního radonu a bude zpracován hydrogeologický 

posudek. Dále budou osloveny všichni správci zařízení technické infrastruktury k určení 

polohy vedení jednotlivých řadů tak, aby nedošlo k poškození těchto zařízení v rámci 

stavebních prací. Všechny výše uvedené podklady a průzkumy budou formou protokolů 

založeny v dokladové části této projektové dokumentace. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma. 

Stavba nezasahuje do stávajících ochranných ani bezpečnostních pásem. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území. 

Objekt je umístěn mimo záplavové a poddolované území. Stávající zastavěná plocha 

nebude měněna poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území bude 

zachována. 

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

odtokové poměry v území. 

Výstavba objektu nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Činnosti, které by 

mohly obtěžovat okolí hlukem, budou prováděny v denních hodinách pracovních dnů. Po 

dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, 

vibracemi a otřesy nad mez stanovenou v nařízení vlády č. 272/2011 SB., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zhotovitel stavby je povinen během 

realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečisťovat veřejná prostranství v co 
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největší míře šetřit stávající zeleň. V případě znečistění veřejných komunikací bude 

zajištěno její očištění. Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován ve smyslu ustanovení 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších přepisů. Po ukončení stavby je 

zhotovitel povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést 

je do původního stavu. Odtokové poměry budou v průběhu výstavby i po dokončení 

nezměněny. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 

Žádné požadavky nebyly zjištěny. Na pozemku se nenachází žádné vzrostlé stromy, 

které by bylo potřeba kácet. Bude pouze provedeno sejmutí ornice v části výstavby. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa. 

Před zahájením stavby je nutné provést skrývku horní humusové vrstvy o mocnosti 

minimálně 0,15m, skrytou vrstvu uložit na zadní část parcely stavby, odkud se po 

ukončení stavebních prací tato zemina opět použije na urovnání a dosyp, kolem stavby. 

Do pozemků plnící funkci lesa se stavebními pracemi zasahovat nebude. 

h) Územně technické podmínky. 

Pro umístění a realizaci předmětné stavby rodinného domu obec Valašské Meziříčí je 

nutné zajistit úpravu dopravního napojení novým sjezdem řešeným ze stávající místní 

komunikace. Dále se k navrhované stavbě RD provede vybudování staveb zařízení 

technické infrastruktury -přípojka vody napojením na stávající obecní vodovodní řad, 

přípojka elektrické energie napojená na stávající distribuční kabeláž elektrické NN a dále 

přípojka splaškové kanalizace dešťové vody ze střech a dalších zpevněných ploch budou 

jímány a svedeny do systému zasakovacích drenáží dešťových vod a napojené do 

stávajícího řadu dešťové kanalizace obce.  

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Jiné věcné ani časové vazby navrhovaného umístění a následné stavby RD nežli 

budování podmiňujících staveb zařízení dopravní a technické infrastruktury (vybudování 

nových přípojek) neexistují. Jiné související investice stavby v souvislosti s umístěním a 

realizací stavby RD nejsou známy – neexistují. (K navrhované stavbě je nutné vybudovat 

přípojky elektrické energie NN, přípojky vody, přípojky splaškové kanalizace a dešťové 

kanalizace.  
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B.2 Celkový popis stavby 

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

Záměrem investora (stavebníka) a obsahem předkládané projektové dokumentace 

ke stavebnímu povolení je výstavba dvoupatrového rodinného domu. Rodinný dům o 

velikosti dispozice 4+kk, je zastřešen plochou střechou.  

Rodinný dům  

Zastavěná plocha: 130,00m2  

Obestavěný prostor: 714m3  

Užitná plocha: 110m2  

Počet bytů (velikost): 1 (4+kk)  

Počet uživatelů: 4 -5 

Sklon střechy: plochá-3%  

Součástí rodinného domu je garáž a jedno venkovní nezastřešené stání. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení. 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení. 

Situováním novostavby RD jsou splněny všechny požadavky pro územní regulaci a 

zachování urbanisticky závazných principů. Osazením stavby jsou rovněž dodrženy 

všechny obecné požadavky vyplývající z požadavků obecných technických podmínek pro 

výstavbu. Výstavba navrhované stavby na předmětném souboru parcel je v souladu s 

územním plánem a záměry územního plánování. 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení. 

Rodinný dům je dispozičně řešen jako dvoupatrový dům  4+kk. Objekt rodinného 

domu je zastřešen plochou střechou s přesahy nad balkónem a terasou. Úroveň podlahy 

je nad úrovní upraveného terénu 0,15m. RD bude vystavěn z vápenopískových cihel 

SENDWIX  a bude provedeno kontaktní zateplovací systém ETIC. Spodní část RD bude 

obložena kamenným obkladem, horní část a atiky budou provedeny probarvenou omítkou 

šedé barvy. Osazení RD na pozemek je řešeno, tak abychom co nejvíce využili 

svahovitého terénu. První patro je přístupné přímo z terénu a pomocí vnitřního schodiště 

se pak dostaneme do menší části 1S, kde je možnost výstupu na terén přes balkónové 

dveře v dětských pokojích. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby. 

Vstup do objektu rodinného domu je veden z jižní strany objektu, při vstupu je 

prostorná vstupní hala, z které je možný přístup do garáže pro jeden automobil, technické 

místnosti, která bude fungovat jako prádelna, WC a do haly se schodištěm, které je 

osvětleno samostatným oknem a ze schodiště spojuje přízemí. Pří schodišti je umístěn 

vstup do obývacího pokoje s jídelnou a kuchyňského koutu. Tento prostor je prosvětlen 

od východu přes jih.  

Z chodby je umožněn vstup do ložnice. Z ložnice je pak přístup do samostatného 

hygienického zařízení (WC a koupelny). 

Spodní část domu je řešena spíše jako soukromá část pro děti. Jsou zde dva pokoje a jedna 

společná koupelna přístupná z chodby. Každý pokoj má možný samostatný přístup na 

zahradu přes balkónové dveře. 

Řešení RD a orientace jeho jednotlivých místností ke světovým stranám respektuje 

základní typologické požadavky a zajišťuje dostatečné proslunění jednotlivých obytných 

prostor. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby. 

Stavba nepodléhá bezbariérovému užívání. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby. 

Navržený záměr splňuje bezpečné užívání stavby. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů. 

a) Stavebně-konstrukční a materiálové řešení. 

Objekt je řešen z klasických materiálů v jednoduchých tvarech a konstrukcích, s 

běžnými rozpony a standardním založením. 

Základové konstrukce jsou uvažovány kombinaci z prostého betonu a železobetonu dle 

výkresu základů ve stavební části. Objekt je půdorysného tvaru písmene El. Nosný 

konstrukční systém vnějších obvodových a vnitřních nosných konstrukcí je navržen 

z vápenopískových cihel SENDWIX dle požadavků výrobce a investora. Stropní 

konstrukce jsou navrženy jako železobetonové dle návrhu statika. Střešní konstrukce je 

navržená jako plochá střecha. Spády jsou vytvořeny pomocí EPS spádových klínu. 

b) Mechanická odolnost a stabilita. 

Statický výpočet je samostatnou částí dokumentace, která musí být vytvořena a 

posouzena statikem. 
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení. 

a) Technické řešení. 

b) Výčet technických a technologických zařízení. 

Není předmětem řešení PD. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Součástí projektové dokumentace je samostatná část Požárně-bezpečnostního řešení 

stavby. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi. 

a) Kritéria tepelně technického posouzení 

Není předmětem řešení PD. Objekt je napojen na stávající běžné inženýrské sítě 

b) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Není součástí této PD. 

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.). 

 stavba domu nemá zásadní negativní vliv na Životní prostředí, a tudíž nejsou 

navrženy zvláštní opatření pro jeho ochranu. 

 návrh likvidace odpadních látek z provozu dokončené stavby - komunální 

odpad je ukládán do nádoby na domovní odpad, která je umístěna na pozemku 

investora' Takto shromážděný odpad je v pravidelných termínech vyvážen (tj. 

předáván oprávněné osobě) v souladu s plánem odpadového hospodářství obce. 

Sběrné kontejnery na tříděný odpad jsou umístěny v obci. 

 ochrana ovzduší - vytápění objektu je zabezpečeno tepelným čerpadlem. Řešení 

čerpadla bude země-vzduch. Bude proveden vrt do země a v části garáže bude 

umístěná jednotka pro tepelné čerpadlo a rozvedení do celého objektu pomocí 

podlahového vytápění. Pro zajištění samostatnosti domu při výpadku elektrické 

energie je investorovi navrženo řešení s umístění fotovoltaických panelů na 

plochou střechu. Obvodové konstrukce domu při styku s vnějším prostředím jsou 

navrženy v souladu s tepelná ochrana budov, čímž je zabezpečeno hospodárné 

využívání energie potřebné zejména pro vytápěné předmětné stavby. 
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 ochrana před prachem - zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby 

bude eliminováno důsledným dočištěním dopravních prostředků a průběžným 

čištěním užívaných veřejných komunikací. 

 ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy - po dobu provádění stavby nesmí být 

okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad mez, 

stanovenou v Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací' 

 ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanizmů, kontaminace 

půdy ropnými látkami ze stavebních mechanismů - dodavatel stavby či 

investor je odpovědný za náležitý technický stav svého strojového parku. 

  vizuální rušení stavbou - dodavatel či investor odpovídá za dodržování pořádku 

na staveništi' 

 ochrana přírody a krajiny - stavba se nachází na okraji stávající zástavby 

rodinnými domy v obci Valašské meziříčí. Stavba  zásadně nenaruší ráz přírody 

a krajiny. Okolí stavby bude po její realizaci maximálně zatravněno a ozeleněno. 

 ochrana stávající zeleně - při provádění prací budou dodržována příslušná ČSN 

- ochrana stromů, porostů a ploch pro Vegetaci při stavebních činnostech, jakož i 

normy související (Práce s půdou, Výsadby rostlin, Zakládání trávníků, 

Technicko-biologická zabezpečovací zařízeni, Rozvojová a udržovací péče o 

rostliny). 

 vliv staveb na oslunění osvětlení okolních domů - stavba nemá negativní vliv 

na okolní zástavbu. 

 Iikvidace odpadů ze stavby - s veškerými odpady bude náležitě nakládáno Ve 

smyslu ustanovení zákona o odpadech a předpisů souvisejících. Původce odpadů 

je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií, zajistit přednostní využití 

odpadů. Odpady' které sám nemůže stavebník využít nebo odstranit v souladu 

s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, musí převést do vlastnictví 

pouze osobě oprávněné k jejich převzetí, a to bud' přímo, nebo prostřednictvím k 

tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým 

technickýrn provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. 

Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, 

mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu. 
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 ochrana LPF - stavba se nedotýká zájmů LPF neboť je umístěna ve vzdálenosti 

větší jak 50m od lesa. 

 ochrana ZPF -  stavba je postavena na parcele parcela s č. 2168/101 v k.ú. 

Valašské Meziříčí. Dle KN je pozemek parc.č. st. evidován jako trvalý travní 

porost. Dle zákona č. 334/1992 Sb. Část V. odst.e (4) je možnost využití trvale 

travnatého porostu pro stavbu rodinného domu a zahradu. 

 v místě budoucí stavby se nevyskytuji žádná jiná ochranná pásma a území se 

zvláštní ochrannou. 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Součástí projektu není řešeno.  

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu. 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Objekt bude napojen na veřejnou infrastrukturu, která vede v blízkosti pozemku 

(na veřejné komunikaci). 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

Objekt bude napojen na elektro, vodovod, kanalizaci splaškovou a kanalizaci dešťovou. 

B.4 Dopravní řešení. 

a) Popis dopravního řešení 

Stávající dopravní řešení bude zachováno. Na hlavní veřejnou komunikaci bude pouze 

připojena příjezdová cesta k domu, která bude provedena ze zámkové dlažby a bude zde 

umístěn odvodňovací žlab, který bude ústit do dešťoví kanalizace. 

c) Napojení na území na stávající dopravní infrastrukturu 

Na hlavní veřejnou komunikaci bude pouze připojena příjezdová cesta k domu, 

která bude provedena ze zámkové dlažby a bude zde umístěn odvodňovací žlab, který 

bude ústit do dešťoví kanalizace. 

d) Doprava v klidu 

Není předmětem řešení PD 

e) Pěší a cyklistické stezky 

Není předmětem řešení PD 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav. 

a) Terénní úpravy. 

Bude provedena skrývka ornice, která bude umístěna na pozemku a po skončení 

stavebních práci bude využita pro terénní úpravy a vyrovnání. 

b)Použité vegetační prvky. 

Okolí stavby bude po její realizaci maximálně zatravněno a ozeleněno. Při provádění 

prací budou dodržována příslušná ČSN-ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 

stavebních činnostech, jakož i normy související (práce s půdou, výsadby rostlin, 

zakládání trávníků, technicko-biologická zabezpečovací zařízení, rozvojová a udržovací 

péče o rostliny). 

c)Biotechnická opatření. 

Není řešeno. 

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

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda. 

Odpovědnost za nakládání se stavebními odpady během výstavby má zhotovitel 

stavebních prací, který předloží při kolaudaci doklady o jejich likvidaci. 

Činnosti, které by mohly obtěžovat okolí hlukem, budou prováděny v denních hodinách 

pracovních dnů. Zhotovitel stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek 

na staveništi a neznečisťovat veřejná prostranství v co největší míře šetřit stávající zeleň. 

V případě znečistění veřejných komunikací bude zajištěno její očištění.  Odpad ze stavby 

bude tříděn a likvidován ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 

znění pozdějších přepisů. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést úklid všech 

ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést je do původního stavu.  

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.). 

V blízkosti se nevyskytují dřeviny, památné stromy, rostliny ani živočichové, které 

by byly stavbou ohroženy. Terén bude po rozebrání lešení uveden do původního stavu. 

Ekologická funkce a vazby v krajině budou zachovány. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

Záměr nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
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d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA. 

Pro tento rozsah projektu není stanovisko EIA nutné. 

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

ochrany podle jiných právních předpisů. 

Výstavbou nedojde ke vzniku nového ochranného ani bezpečného pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva. 

Základní požadavek z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva nebude ovlivněn. 

B.8 Zásady organizace výstavby. 

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

Není v řešení. 

b) Odvodnění staveniště. 

Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být 

zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště včetně 

vnitrostaveništních komunikací, nenarušovala a neznečišťovala odtoková zařízení 

pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich 

podmáčení. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 

Přístup a příjezd na staveniště bude umožněn z veřejné dopravní komunikace. 

Napojení na inženýrské sítě bude provedeno napojením na veřejnou infrastrukturu a 

provedení nových přípojek. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky. 

Provádění stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Zhotovitel stavby je 

povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečisťovat veřejná 

prostranství, a v co největší míře šetřit stávající zeleň. Po ukončení stavby je zhotovitel 

povinen provést úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést je do 

původního stavu. 

Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, 

prachem apod.', k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména 

se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování 

pozemních komunikací' ovzduší a Vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 

pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 

kácení dřevin. 

Při realizaci stavby musí být dodrženy všechny technologické předpisy, předepsané 

pracovní postupy a veškeré předpisy o bezpečnosti práce.  Po celou dobu stavby musí být 

účinným způsobem udržován bezpečný stav pracovních ploch a přístupových komunikací 

na staveniště (pracoviště). Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být 

zajištěno dostatečné osvětlení.  

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé). 

Nebudou provedeny žádné zábory (dočasné/trvalé) 

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

jejich likvidace. 

V nezbytné míře. Veškerá likvidace zemin proběhne v rámci pozemků investora. 

Stavební odpady budou likvidovány v rámci stavebně realizační činnosti odpovědnou 

firmou. 

Odpady, které budou zařazeny mezi nebezpečné odpady, budou likvidovány firmou 

mající pro tuto činnost oprávnění. S nebezpečnými odpady může prováděcí firma 

nakládat pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy. 

Nebezpečné odpady (odpadní barvy, plechovky od barev apod.) musí být shromažďovány 

utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií v souladu s ustanoveními zákona o 

odpadech. 

Demoliční materiál bude ukládán do připravených kontejnerů a odvezeny na skládku 

odpadů. 

Kovový odpad bude odvezen do sběrných surovin. Ostatní odpady ze stavební 

výroby budou předány k likvidaci oprávněné firmě 

Při realizaci stavby musí být dodržena ustanovení zákona o odpadech č.185/2001 Sb. a 

prováděcí vyhlášky č. 93/2016 Sb. – katalog odpadů a č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládaní s odpady a s látkami nebezpečnými vodám ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. 

o vodách.  

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 

Bilance zemních prací bude vyřešena na pozemku investora. 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě. 
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Z důvodu ochrany prostředí je nutno po dobu výstavby provádět: Čištění pneumatik 

dopravních prostředků, případně podvozků stavebních mechanizmů před jejich výjezdem 

na komunikaci. 

V rámci omezování tuhých odpadů ze stavební výroby je potřebné chránit 

materiály, které mohou být znehodnoceny nebo poškozeny nevhodným skladováním 

nebo manipulací. Odpovědnost za nakládání se stavebními odpady během výstavby má 

zhotovitel stavebních prací, který předloží při kolaudaci doklady o jejich likvidaci.  

Stavební úpravy neovlivní negativně životní prostředí. 

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostory ovlivňovány nadměrným 

hlukem, vibracemi a otřesy nad mez stanovenou v nařízení vlády č.148/2006 Sb, o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

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

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 

právních předpisů). 

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a 

technických zařízení, zejména nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky. Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen ''koordinátor'') s 

přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a 

ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizací mohou 

být vykonávány toutéž osobou. 

Veškeré mechanismy budou v případě nepřítomnosti odpovědných osob zajištěny a 

bude znemožněna veškerá manipulace s nimi. Provádění stavebních prací se bude řídit 

předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Provádění 

stavebních prací se bude řídit předpisy, které jsou stanoveny zákonem č. 309/2006 Sb. 

 Dle zákona č. 309/2006 nebude na stavbě vyžadován koordinátor bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 

Není v řešení. 
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l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření. 

Při provádění jednotlivých staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na 

pozemních komunikacích. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

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

Hluk na staveništi nepřesáhne limity stanovené v nařízení vlády o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. Případné podzemní energetické, telekomunikační, 

vodovodní a stokové sítě v prostoru staveniště musí být polohově a výškově vyznačeny 

před zahájením stavby. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Lhůty výstavby a dílčí termíny budou stanoveny v realizační dokumentaci. 

Při stavebních úpravách je důležité dodržet návaznost jednotlivých kroků a tím i postup 

řemesel na stavbě tak, aby na sebe plynule navazovalo.
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D Dokumentace objektů a technických a 

technologických zařízení 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

Objekt SO01- Rodinný dům 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) Technická zpráva 

Účel objektu:  

Jedná se o novostavbu objektu rodinného domu určenou pro trvalé bydlení. 

Funkční a kapacitní údaje objektu: 

- Typ stavby:     Rodinný dům 

- Účel stavby:     Stavba pro bydlení 

- Zastavěná plocha:    130 m2 

- Obestavěný prostor:   714 m3 

- Užitná plocha:    110 m2 

- Počet funkčních jednotek:   1 (4+kk) 

- Počet uživatelů:    4-5 

- Počet parkovacích míst:  2 

- Z toho v garáži:   1 

Architektonické, výtvarné a dispoziční řešení 

Objekt rodinného domu je navržen jako samostatně stojící novostavba o 

půdorysném rozměru 14,00 x 15,70 m. Stavba je situována tak, že pokoje, ložnice a 

obývací pokoj jsou umístěny na severní a východní stranu a to z důvodu využití krásného 

výhledu na hory. Stavba se nachází v oblasti, která je nazývána jako beskydská vyhlídka 

a je umístěna na samotném vrcholu svahu zastavěné části, kde se nachází krásný výhled 

na okolní vrcholy. Při příjezdu se stavba tváři jako menší objekt s rozlehlou terasou a 

francouzskými okny na východní straně. Avšak při pohledu z východní strany je objekt 

zapracován do svahu. Z východní strany, kde je terasa je zajištěno dostatečného 

soukromí, jelikož se zde nenachází žádná stavba, a pozemek je využitý jako pole pro 

zemědělce. Objekt rodinného domu je zastřešen plochou střechou s přesahy nad 

balkónem a terasou. Úroveň podlahy je nad úrovní upraveného terénu 0,15m. Spodní část 

RD bude obložena kamenným obkladem, horní část a atiky budou provedeny 
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probarvenou omítkou šedé barvy. Osazení RD na pozemek je řešeno, tak abychom co 

nejvíce využili svahovitého terénu. První patro je přístupné přímo z terénu a pomocí 

vnitřního schodiště se pak dostaneme do menší části 1S, kde je možnost výstupu na terén 

přes balkónové dveře v dětských pokojích. Terasa má vytvořené zábradlí z pohledového 

betonu a skleněných tabulí. Takto půlené zábradlí a vyšší atika vytváří pohled tvaru 

písmene C ze severní trany domu. 

Situováním novostavby RD jsou splněny všechny požadavky pro územní regulaci 

a zachování urbanisticky závazných principů. Osazením stavby jsou rovněž dodrženy 

všechny obecné požadavky vyplývající z požadavků obecných technických podmínek pro 

výstavbu. Výstavba navrhované stavby na předmětném souboru parcel je v souladu s 

územním plánem a záměry územního plánování. 

Materiálové řešení 

RD bude vystavěn z vápenopískových cihel SENDWIX  a bude provedeno 

kontaktní zateplovací systém ETIC. Objekt je zastřešen plochou střechou. Okna a dveře 

jsou použita dřevěná. Vnitřní systém je také tvořen systémem SENDWIX. Nášlapné 

vrstvy jsou tvořeny z Vinylu, keramické dlažby. Nášlapná vrstva terasy je tvořena 

dřevěnými prkny. Vnitřní omítky jsou vápenocementové, vnější omítky jsou silikátové a 

spodní část je obložena betonovým obkladem v imitaci kamene. Stropy jsou tvořeny 

železobetonovou konstrukcí a omítnuty vápenocementovou omítkou. 

Celkové provozní řešení 

Provozní řešení objektu se dělí podle využití jednotlivých místností. Základní 

provozní rozdělení objektu je na komunikační prostory (chodby, schodiště, zádveří a 

vstup), garáž, společenskou část (obývací část, kuchyňský kout, jídelní část), soukromou 

část (jednotlivé pokoje a ložnice). 

Technologie výroby 

Při výstavbě budou dodrženy všechny technologické postupy. Je nutné dodržovat 

návaznost a postupy prací na sebe navazující. 

Bezbariérové řešení stavby 

Objekt nevyžaduje bezbariérová řešení. Není předmětem řešení. 

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Nosný systém objektu tvoří vápenopískové cihly SENDWIX. Stropy jsou 

z železobetonu tloušťky 150-200mm. Základová deska je řešena stejně jako stropní 
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konstrukce (železobetonová). Obvodové nosní zdivo tloušťky 240mm je provedeno 

z vápenopískových cihel SENDWIX 16DF-LD. Celý objekt je zateplen zateplovací 

systémem ETICS. Tloušťka zateplovacího systému je 180 mm. Střecha objektu je plochá. 

Spádování je provedeno spádovými klíny a krytinu tvoří folie. Odtok vody ze střešní 

konstrukce je zajištěn střešními vtoky a pojistnými přepady. 

Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude vystavěna s obecně platnými požadavky na bezpečnost 

při užívání stavby. 

Ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Musí být dodrženy veškeré požadavky a postupy při použití strojů a nářadí dle 

platného zákona a vyhlášek. 

Stavební fyzika 

Tepelná technika: 

Konstrukce objektu a všechny výplně otvorů jsou navrženy tak, aby vyhovovaly 

hodnotám v normě ČSN 730540-2 2011. Navržený objekt vyhovuje všem normovým 

požadavkům. Obálka budovy je na základě provedeného posouzení zařazena do kategorie 

B. Viz samostatná příloha č. 7 Výpočty stavební fyziky. 

Osvětlení: 

Všechny místnosti určené pro dlouhodobý pobyt osob mají přirozené denní 

osvětlení okny. Každá místnost je dále opatřena umělým osvětlením zabudovaným ve 

stropní konstrukci nebo na stěně. Světla jsou navržená tak aby poskytli koncentrovaný 

paprsek silného bílého teplého světla a je zde možnost nastavit intenzitu osvětlení pomocí 

vypínače. Viz samostatná příloha č. 7 Výpočty stavební fyziky. 

Oslunění: 

Všechny místnosti určené pro dlouhodobý pobyt osob mají dostatečné oslunění 

dle platných normových požadavků. V letních měsících jsou proti přehřívaní zabudování 

v okenních rámech žaluzie, které jsou umístěny mezi skly okenních tabulí. (přímo od 

výrobce). Viz samostatná příloha č. 7 Výpočty stavební fyziky. 

Akustika/hluk: 

V blízkosti se nachází pouze komunikace III. třídy, která dle hlukových map 

nevytváří větší vibrace a splňuje hygienické limity hluku pro den i noc. 

Akustikou se zabývá samostatná příloha č. 7 Výpočty stavební fyziky. 
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Vibrace/hluk: 

Stavba se nenachází v oblasti, která by byla ovlivněna výraznými vibracemi. V 

blízkosti se nachází pouze komunikace III. třídy, která dle hlukových map nevytváří větší 

vibrace a splňuje hygienické limity hluku pro den i noc. 

b) Výkresová část 

Výkresová část architektonicko-stavebního řešení je připojena v samostatné příloze č.3. 

c) Dokumenty podrobností 

(skladby konstrukcí, seznam částí výrobků a prací, rozhodující detaily konstrukcí a 

atypických výrobků) 

Skladby konstrukcí, seznam částí výrobků a rozhodující detaily jsou v samostatné příloze. 

 D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Technická zpráva 

Vytyčení stavby 

Stavba bude umístěna dle situačního výkresu a zaměřených bodu (samostatná 

příloha C). Podlaha se nachází ve výškové úrovni 369,747. Zaměření a vytyčení stavby 

bude provádět specializovaná geodetická firma, kterou bude zajišťovat zhotovitel stavby. 

Souřadnice jednotlivých bodu jsou v systému JTSK. 

Výkopy 

Výkopové práce budou složitější z hlediska svažitého terénu, avšak při návrhu byl 

svah co nejvíce zohledněn tak, aby nedocházelo k velkému odkopu a vykopaná zemina 

byla z největší části použita pro případné zásypy. Třída těžitelnosti zeminy byla 

odhadnuta na třídu 3-4. V částech s hlubšími výkopy je nutné počítat ze zvýšením třídy 

těžitelnosti. Práce bude nutné provádět těžkou technikou.  

Po provedení měřických prací odbornou firmou bude nejdříve provedena skrývka ornice, 

která bude použita při dokončovacích prací na rekultivaci pozemku. Skrývka ornice bude 

provedena ve vrstvě hloubky 150mm. Poté budou provedeny jednotlivé výkopy pro 

základové pasy, v rámci výkopu budou provedeny kruhové vrty pro umístění základové 

patky pro umístění sloupu vynášející terasu. Stavební jáma bude odskakována pomocí 

schodu dle výkresu základů. Veškeré výkopky a zemina bude dále použita při konečných 

úpravách pozemku. Deponie zeminy je umístěna v severní části pozemku. 
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Základy 

Před zahájením betonářských prací musí být osazeno ležaté potrubí domovní a 

dešťové kanalizace nebo provedeno bednění pro prostupy. Základy objektu tvoří 

betonové pasy a krčkové zdivo ze ztraceného bednění. Betonové pasy 0,6x0,4 m jsou 

z prostého betonu C20/25, konzistence S2, kamenivo frakce 4/16. Krčkové zdivo je 

vyztuženou vodorovně i svisle betonářskou výztuží. Na tuto konstrukci je uložena 

betonová deska tl.150mm V první fázi je vybetonována betonová deska 1P a dále pak 

betonová deska 1NP, která tvoří z poloviny stropní konstrukci 1P. Napojení bude 

provedeno přes Schock Isokorb typu KXT 120. Tato varianta je zvolena z důvodů 

přerušen tepelného mostu. 

 Po osazení kanalizačního vedení budou provedeno vybetonování základových 

pasů a na n bude následně osazeno ztracené bednění. Nakonec bude provedena betonáž 

základové desky. Deska bude chráněna proti zemní vlhkosti natavenými asfaltovými 

modifikovanými pasy. Do základů bude umístěn zemnící pásek, který bude sloužit pro 

uzemnění pro hromosvod.  Do základových patek pro sloupy budou osazeny závitové 

tyče, které následně navážeme při betonáži sloupů. Základová konstrukce bude zateplena 

extrudovaným polystyrenem tl. 160mm.  

Svislé nosné konstrukce 

Svislé obvodové nosné konstrukce jsou vyzděny z vápenopískových cihel 

SENDWIX 16DF-LD o tloušťce 240mm. Zdivo je lepeno tenkovrstvým lepidlem. Stavba 

bude zateplena tepelnou izolací Isover EPS 70F tl.180mm. 

Vnitřní nosné zdivo bude vyzděno z vápenopískových cihel SENDWIX 16DF-LD o 

tloušťce 240mm a 12DF-LD o tloušťce 175mm. Zdivo je lepeno tenkovrstvým lepidlem. 

Pro vnitřní nenosné konstrukce bylo použito zdivo SENDWIX 4DF-LD o tloušťce 115 

mm a dále je zde použita vápenopísková tvárnice SILKA tloušťky 70mm, které tvoří 

zábradlí schodiště. Veškeré zdivo bude založeno na zakládací maltě pro dosažení roviny. 

Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové stropní 

konstrukce. Stropní konstrukce na 1S tl.150 je spojena se základovou deskou (napojení 

je provedeno pomocí Schock Isokorb typu KXT 120). Stropní konstrukce 1NP tl.200mm 

je navržena také jako železobetonová. Desky jsou po stranách vyložené. Vyložením 
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desky 1S je tvořena terasa přístupná z 1NP. Vyložení stropní desky 1NP je tvořen přesah 

střešní konstrukce nad terasou. Vyložení je provedeno pomocí přerušovače tepelného 

mostu Schock Isokorb typu KXT 120. V úrovni stropů jsou vytvořeny železobetonové 

věnce nad každou nosnou zdí. V místě okenního otvoru vedeného přes dvě patra bude 

věnec přerušen. Bude použitý beton typu C20/25 a ocel B550B. 

Překlady jsou tvořeny se systému SENDWIX a podrobněji jsou rozepsány ve výkresové 

dokumentaci. Minimální uložení překladů je závislé dle rozměrů světlosti otvorů. 

Schodiště 

Vnitřní schodiště je navrženo jako železobetonové schodiště s dodatečně 

nadbetonovanými stupni. Tloušťka desky je navržena na 180 mm. Pro betonáž je použitý 

beton C20/25 a ocel typu B550B. Schodišťová ramena jsou uložena na stropní konstrukci 

1S a opřena do základů. Další podpěrná část je tvořena pomocí ocelových tyčí betonářské 

výztuže, které jsou umístěny v podestě a postranáh budou zabudovány do nosných zdí tl 

175 a 240 mm. Schodišťová ramena jsou široká 900mm. Zábradlí je tvořeno cihlami 

systému Silka. Zábradlí bude vyzděno do výšky 900mm. Povrchová úprava schodiště 

bude řešena vinylem. Na schodišti je umístěno vysoké okno, které vede přes obě patra a 

tvoří tak přirozené osvětlení a větraní pro prostor na schodišti a schodišťovou chodbou.  

Vnější schodiště je železobetonové. Obě schodiště budou provedeny pomocí dřevěného 

bednění a budou se betonovat v místě stavby. U vnějšího schodiště bude vybudováno 

zábradlí z pohledového betonu s kombinací s proskleným zábradlím. Rozměry schodiště, 

kotvení a bližší specifikace je detailně zobrazena v projektové dokumentaci. 

Střecha 

Na objektu je navržená jednoplášťová plochá střecha, která je navržená přes celou 

stavbu. Střešní konstrukce mají ze dvou stran přesahy, které jsou vynesen pomocí 

Isocorbu. Na střeše je navržena atika o výšce 1,0 m. Společně s terasovým zábradlím tvoří 

pohled ze severní strany objektu tvaru písmene C. Střecha má dvě střešní vpusti průměru 

110mm a dva pojistné přepady. První vpusť je vedena středem domu schovaná v před 

stěně a vestavěné skříni. Druhá vpusť je umístěná v garáži. Pro bezpečnostní přepad a 

střešní vpusti byl proveden výpočet. Okolo vpustí je provedena rovina 500x500mm pro 

lepší napojení manžet od vpusti. Spád střechy bude tvořen ze spádových klínu tepelné 

izolace ISOVER EPS100 a dále na něj bude kladena teplená izolace ISOVER EPS 200 o 

tloušťce 160 mm. Zateplení bude také vedeno okolo atiky. Jako střešní krytina byla 
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zvolena střešní folie mechanicky kotvená. V ploše střechy jsou bodově umístěny kotvící 

body pro případ oprav střechy. 

Příčky 

Vnitřní dělící stěny (příčky) jsou navrženy ze systému SENDWIX 

vápenopískových cihel stejně jako nosné konstrukce. Jsou vyzděny z cihel 4DF-KD 

tloušťky 115mm. V části vstupní haly a schodiště, jsou do nosných stěn vloženy příčky 

z Luxfer, které tak tvoří přirozené osvětlení ve vstupní hale. První příčka prochází ve 

stěně sousedící se schodiště a zde prochází světlo z okna, které je přes dvě podlaží. Druhý 

prosvětlovací otvor je umístěn ve stěně sousedící s obývacím pokojem. Zde zároveň tvoří 

zajímavý architektonický prvek (obraz nad sedačkou). 

Příčky budou zděny na tenkou vrstvu lepidla od systému SENDWIX. V koupelnách 

budou vytvořeny sádrokartonové předstěny pro vedení potrubí, které budou až do stropu 

nebo jen do poloviny stěny, a budou využity jako police. V těchto před stěnách je nutno 

potrubí zvukově izolovat. 

Podlahy 

Podlahové konstrukce jsou navrženy s povrchovou úpravou Vinylové podlahy. 

V koupelně je dlažba, na terase dřevěná prkna vynesená na terčích a v garáži je navržena 

probarvená epoxidová stěrka na betonové mazanině/drátkobetonu. V celém objektu bude 

podlahové vytápění, které bude napojeno na tepelné čerpadlo umístěné v garáži. V každé 

skladbě se nachází tepelná izolace, kročejová izolace a a roznášecí betonová nebo 

anhydridová vrstva betonu. Podrobnější přehled skladeb je vypsán v samostatné příloze 

seznamu skladeb a dále je můžeme vidět v detailech přiložených v dokumentaci. 

Hydroizolace  

Na hydroizolaci spodní stavby je použitý modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 

40 SPECIAL MINERAL celoplošně nataven. Pod asfaltovým pásem je nutné provést 

penetraci v celé ploše, z důvodu dobré přilnavosti. 

Jako krytina ploché střechy bude zvolena hydroizolační folie DEKPLAN.Jelikož je 

sousední vrstvou  éto fólie pěnový polystyren je nutné tento styk chránit separační 

vrstvou. Pro střechu je navržena separační folie FILTEK 300g/m2. Pro ochranu rohu na 

atice a napojení budou použity poplastované plechy VIPLANYL.  

Při provádění je nutno dodržovat veškeré technologické postupy od výrobců. Izolace je 

doporučeno provádět specializovanou firmou, která má s použitými materiály zkušenosti. 
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Izolace tepelné 

Na stavbě je použitý kontaktně zateplovací systém ETICS. Zdivo bude zatepleno 

tepelnou izolací ISOVER EPS 70F tl. 180 mm. V soklové části bude použitá tepelná 

izolace PERIMETR. Izolace budou lepeny a bodově kotveny talířovými hmoždinkami. 

V soklové části a při zateplení základu bude použito pouze lepidlo, aby nedošlo 

k porušení hydroizolace. Hmoždinky budou zapuštěny o 15mm a uzavřeny zátkou pro 

zapuštěnou montáž. Desky izolace budou přestěrkovány armovací hmotou s vloženou 

armovací síťovinou, poté bude stěna opatřena fasádní omítkou. V 1P bude na tepelnou 

izolaci lepený betonový obklad s pohledovou úpravou kamene. 

Izolace v podlaze bude provedena z desek Isover EPS. Bližší specifikace typů a 

tlouštěk jsou ve výpisu skladeb podlah. 

Izolace ploché střechy bude zajištěna tepelně izolačními deskami Isover EPS 200, 

který plní nároky na větší pevnost v tlaku a spádovými klíny Isover EPS 100. Nejmenší 

tloušťka tepelné izolace na střeše se nachází u vpusti, je 200mm. 

Povrchové úpravy 

Vnitřní povrchové úpravy stěn budou převážně provedeny vápenocementovou 

jádrovou omítkou. Omítky budou poté opatřeny disperzní malbou. V koupelnách, 

toaletách, prádelně budou stěny upraveny keramickým obkladem do výšky označené na 

výkresech Půdorysu 1.NP a 1S. Před nalepením keramického obkladu budou stěny 

opatřeny vodotěsnou disperzní stěrkou. V místě kuchyňské linky bude osazen dle výkresu 

1.NP skleněný obklad. Malby stěn a budou provedeny dle posouzení malířské firmy, 

odstín dle investora nebo jiné povolané osoby. 

Vnější povrchovou úpravu stěn 1NP tvoří venkovní omítky Cemix v šedé barvě. Vnější 

povrchovou úpravu stěn 1S tvoří betonový obklad, pohledovou úpravou kamene. Obklad 

je odolný proti vodě, není tedy důvod ke změně materiálu v rámci soklu. Zábradlí na 

terase je z poloviny tvořeno pohledovým betonem a z poloviny skleněnými tabulemi. 

Pohledový beton je možné při konečné fázi upravit voděodolnou stěrkou Facebeton tl. 

1,5mm. 

Výplně otvorů 

Okna v obvodových stěnách jsou dřevěná eurookna profilové řady SOLID 

COMFORT SC92. Okna budou použita od firmy Slavona (Ug=1,1 Uf=0,7 W/m2xK). 
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Vchodové dveře jsou dřevěné, jednokřídlé, částečně prosklené od firmy Savona (U=0,75 

W/m2xK). Garážová vrata budou sekční s elektropohonem od firmy Lomax  

(U=0,9 W/m2xK). Ve fasádě budou použity zdvižně posuvné dveře značky Slavona typu 

HS Portál SC92 (Ug=1,1 Uf=0,7 W/m2xK). Vnitřní dveře jsou všechny dřevěné, částečně 

nebo celo prosklené. Zárubně jsou obložkové dřevěné. Podrobnější informace viz výpis 

oken a dveří. 

Klempířské výrobky 

Všechny klempířské výrobky, které jsou na objektu navržené, obsahuje výpis 

klempířských výrobků. 

Truhlářské výrobky 

Všechny klempířské výrobky, které jsou na objektu navržené, obsahuje výpis 

klempířských výrobků. 

Opatření proti pronikání radonu 

Nepředpokládá se vyšší riziko radonu, proto pro toto opatření postačuje provedení 

izolace asfaltovým pásem do skladeb podlah na terénu. 

Likvidace dešťových vod 

Dešťové vody ze střech jsou svedeny vnitřním svodným potrubím (přes střešní 

vpusti) do ležatého potrubí, které ústí do retenční nádrže umístěné na severní části 

pozemku, v blízkosti domu. Dešťové vody ze zpevněných povrchů jsou vedeny 

trativodem. 

Terénní úpravy 

Pozemek je svažitého charakteru. Kolem domu budou provedeny menší úpravy a 

to typu náspů nebo svahování kolem domu, které je nutné provést vlivem osazení domu 

do svahu. Před domem bude vytvořená zpevněná plocha sloužící pro vjezd aut nebo jako 

parkovací stání. K domu je vedená cestička z betonové zámkové dlažby. Před okny 

dětských pokojů bude vytvořena dřevěná terasa (viz projektová dokumentace a detaily). 

Kolem celého domu bude proveden kačírek. 

b) Podrobný statický výpočet 

Podrobný statický výpočet nebyl součástí zadání 

c) Výkresová část 

Výkresová část stavebně konstrukčního řešení je v samostatné příloze č.3-4 



30 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení je uvedeno v samostatné příloze č. 5 

Kategorie objektu: OB1 

Počet PÚ: 1 PÚ 

Stupeň SBP: II. SPB 

Posouzení objektu: objekt SPLŇUJE všechny požadavky 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

a) Technická zpráva 

Vytápění: Je navrženo jako tepelné čerpadlo země-voda. Teplo bude odebíráno z půdy 

(zemního vrtu). Vrty budou umístěny minimálně 10m od rodinného domu (dle přesného 

návrhu specializované firmy) budou proveden jeden nebo dva zemní vrty. (Princip: Teplo 

je odebíráno z půdy kapalinou proudící v soustavě trubek. Ohřátá kapalina je hnaná 

vodicím čerpadlem do primárního výměníku. Teplo je předáno chladivu funkčního 

okruhu tepelného čerpadla. Zde je chladicí tekuté médium ohřáto teplotou zeminy, dále 

dojde k přechodu skupenství na páru, stlačením kompresorem,   nárust teploty a přechod 

do otopných hadů). Je zde navrženo tepelné čerpadlo TERRASTAR Combi nebo Combi 

plus, který je navíc doplněno o unikátní funkci pasivního chlazení. V létě je využit 

přídavný zabudovaný výměník pro účely chlazení. Zdrojem chladu jsou tytéž zemní vrty, 

které v zimě poskytují energii k vytápění. Tepelné čerpadlo má v sobě zabudovanou 

kombinaci ohřev teplé vody a vytápění. Prostor pro umístění této jednotky je 0,5m2. Pro 

úplné osamostatnění domu při vypnutí elektrické energie bude investorovi předložená 

možnost umístění dvou fotovoltaických panelů na střeše.  V celém domě je nataženo 

podlahové vytápění. Pouze v garáží bude umístěn radiátor a v koupelnách budou umístěni 

elektrické trubkové žebříčky. 

Vnitřní vodovod: Rozvody v domě jsou tvořeny potrubím z PPR, PEX a PE jsou vedeny 

převážně v podlaze. Ohřev teplé vody je zajištěn pomocí akumulační nádrže 

s vestavěným zásobníkem teplé vody, jenž je součástí tepelného čerpadla.Hlavní uzávěr 

vody je umístěn v garáži. 

Vnitřní kanalizace: Rozvody jsou tvořeny z PPHT a PVC KG potrubí. Připojovací 

potrubí je vedeno v podlaze, nebo ve stěně. Ležaté potrubí je vedeno pod základovou 

deskou v zemině. Nad střešní rovinu je vyvedena jedna větrací hlavice DN 110 

vycházející z koupelny 1.NP. Na toaletách je použit závěsný komplet Geberit instalovaný 
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do sádrokartonové předstěny. V předstěně je umístěno napojení na vnitřní kanalizaci. 

Splašky jsou odváděny do veřejné kanalizace. 

Vzduchotechnika:  

Podrobnější řešení není součástí zadání. 

b) Výkresová část 

V samostatné příloze č.6 je vypracováno schéma kanalizace.  

Podrobnější řešení vodovodu, vytápění a další rozvody nejsou součástí zadání. 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace 

Není součástí zadání. 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Technická a technologická zařízení nejsou součástí zadání. 

E Dokladová část 

Není součástí zadání
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Cílem bakalářské práce bylo navržení rodinného domu ve svažitém terénu v obci 

Valašské Meziříčí pro čtyřčlennou až pětičlennou rodinu, tak aby splňovala nároky pro 

rodinné bydlení. Rozsah práce byl určen vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 62/2013 Sb., 

jako dokumentace pro provádění stavby. Zpracování této práce přibližně sleduje proces 

přípravy projektové dokumentace v praxi. 

Předpokladem bylo správné navrhnutí funkčního a provozního celku tak, aby 

splňoval podmínky pro bezproblémové a pohodlné bydlení. Důležité v tomto ohledu je 

správné prostorové uspořádání interiéru objektu s propojením s exteriérem. Dalším 

předpokladem pro vhodný návrh bylo atraktivní architektonické řešení domu, při kterém 

musely být zohledněny specifikace svažitého terénu. V neposlední řadě byl významný 

vliv na správný návrh a vyhovění objektu energetickým a požárně technickým 

požadavkům. 

V průběhu vypracovávání projektové dokumentace byly provedeny změny 

prvotních návrhů z důvodu celkové funkčnosti stavby, které jsou viditelné 

v přípravných prací.  

Při zpracovávání jsem čerpala ze získaných informací a znalostí při studiu, 

z připomínek vedoucího bakalářské práce a ze získané praxe v projekční činnosti.  

Výsledkem práce je komplexně zpracovaná projektová dokumentace pro 

provedení stavby jednogeneračního domu, která odpovídá zadání.
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Zákony: 
183/2006 Sb. Stavební zákon. In: 183/2006 

Sb. 2006. 

Zákon č. 406/2000 Sb. – O hospodaření energií. In: 406/2000 
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268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. In: 268/2009 Sb. 2009. 
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Normy: 
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ČSN 73 0580-1:2007 + Z1:2011 Denní osvětlení budov – část 1: Základní požadavky; 

ČSN 73 0580-2:2007 Denní osvětlení budov – část 2: Denní osvětlení obytných budov 

ČSN 38 3350 Zásobování teplem  

ČSN 06 0210 Výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění. 

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

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

ČSN 73 4130. Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky. 2010. 

ČSN 73 4201. Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů 
paliv. 2010. 

ČSN 73 4301. Obytné budovy. 2012. 

ČSN 73 6005. Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 2003. 

ČSN 74 3305. Ochranná zábradlí. 2008. 
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Fasády a terasy [online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: http://www.fasadyaterasy.cz/ 

Www.terasy-odvodneni.cz [online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: http://www.terasy-

odvodneni.cz/ 

Glastek[online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: http:// www.dek.cz/ 

Km beta Sendwix [online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: http:// 

http://www.sendwix.cz/ 

Dekplan[online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: http://www.dekplan.cz 

Isover [online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: http://www.isover.cz 

Lomax [online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: http://www.lomax.cz 
Slavona[online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: http://www.slavona.cz 

sikafloor[online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: http://www.sikafloor.cz 

http://www.peikko.sk/
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Topwet [online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: http://www.topwet.cz 

Silka [online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: http://www.silka.cz 

Glascomp [online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: http://www.glascomp.cz 

Marley [online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: http://www.marley.cz 

Rako [online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: http://www.rako.cz 

Profiline [online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: http://www.profilinel.cz 

Elektrodesign [online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: http://www.elektrodesign.cz 

Ferona [online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: http://www.ferona.cz 

Prefa Brno [online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: http://www.prefa.cz 

Terrastar [online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: http://www.terrastar.cz 

Cemix [online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: http://www.cemix.cz 

Brased [online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: http://www.brased.cz 

Nepal frost [online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: http://www.nepal frost.cz 

Topstep [online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: http://www.topstep.cz 

Korado [online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: http://www.korado.cz 

Geberit [online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: http://www.geberit.cz 

Jímky[online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: http://www.jimky.org 

Dek[online]. [cit. 2017-05-22]. Dostupné z: http://www.dek.org 

 

Ostatní: 

TZB-info [online]. [cit. 2016-05-22]. Dostupné z: http://www.tzb-info.cz 

Český úřad zeměměřický a katastrální [online]. [cit. 2016-05-22]. Dostupné z: 

http://www.cuzk.cz 

 

http://www.jimky.org/
http://www.dek.org/


35 

 

 

 

RD   rodinný dům 

NP   nadzemní podlaží 

ČSN   česká státní norma 

DPS   dokumentace k provedení stavby 

HUP   hlavní uzávěr plynu 

SV  světlá výška 

KV  konstrukční výška 

PT  původní terén 

UT  upravený terén 

XPS  extrudovaný polystyren 

EPS  expandovaný polystyren 

SDK  sádrokarton 

ETICS  vnější kontaktní zateplovací systém 

PE  polyethylen 

PP  polypropylen 

PVC  polyvinylchlorid 

SPB  stupeň požární bezpečnosti 

ÚC  úniková cesta 

NÚC  nechráněná úniková cesta 

PBŘ  požárně bezpečnostní řešení 

k.ú.  katastrální území 

p.č.  parcelní číslo 

Tl.  tloušťka 

Sb.  sbírka 

Tab.  tabulka 

čl.  článek 

č.  číslo 

Ozn.  označení 

TUV  teplá užitková voda 

ŽB  železobeton 

PD  projektová dokumentace 

TI  tepelná izolace 

HI  hydroizolace 

VZT  vzduchotechnika 

BST  betonová skořepinová tvárnice 

pv   [kg/m2] výpočtové požární zatížení 

H1 min   [m] podchodná výška 

H2 min   [m] průchodná výška 

tg   tangenta úhlu 

d [m]   odstupová vzdálenost 

SEN   [%] stupeň energetické náročnosti 

A   [m2] plocha 

Af   [m2] plocha rámu okna 

B   [m] šířka prvku 

H   [m] výška prvku 

Ag   [m2] plocha skla 
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lg   [m] délka spáry okna 

U   [Wm-2K-1] součinitel prostupu tepla 

UN,20   [Wm-2K-1] požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla 

Urec,20  [Wm-2K-1] doporučená hodnota součinitele prostupu tepla 

Uf   [Wm-2K-1] součinitel prostupu tepla okenního rámu 

Ug   [Wm-2K-1] součinitel prostupu tepla okenního skla 

Uw   [Wm-2K-1] součinitel prostupu tepla oknem 

Uem,N,20  [Wm-2K-1] průměrný součinitel prostupu tepla referenční budovy 

Uem  [Wm-2K-1] průměrný součinitel prostupu tepla posuzované budovy 

R  [m2KW-1] tepelný odpor materiálu 

Rsi   [m2KW-1] tepelný odpor při přestupu v interiéru 

Rse  [m2KW-1] tepelný odpor při přestupu v exteriéru 

RT   [m2KW-1] tepelný odpor při prostupu tepla konstrukc9 

fR,cr   [-] požadovaný kritický faktor teploty vnitřního povrchu konstrukce 

fR,min   [-] faktor teploty vnitřního povrchu konstrukce 

λ   [Wm-1K-1] součinitel tepelné vodivosti 

θi   [°C] návrhová vnitřní teplota 

θi  [°C] teplota v exteriéru 

φi  [%] vlhkost vzduchu v interiéru 

Δθai   [°C] přirážka k návrhové teplotě dle čsn 73 0540-3 

RS,ik  [-] tepelný odpor při přestupu tepla v koutě dle čsn 73 0540-3 

HT,N,20  [WK-1] měřená ztráta prostupu tepla referenční budovy 

HT  [WK-1] měřená ztráta prostupu tepla posuzované budovy 

ΔUtbm   [-] vliv tepelných vazeb konstrukce 

RW   [dB] laboratorní vzduchová neprůzvučnost 

k   [dB] korekce závislá na vedlejších cestách šíření hluku 

R‘W   [dB] vážená stavební neprůvzdušnost
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