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Anotace práce Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací rodinného domu 
se zubní ordinací, určeného pro pětičlennou rodinu. Dům je situován na 
území kraje Vysočina v obci Vystrkov - Humpolec, katastrální území 
Humpolec. Objekt je navržen jako zděná stavba, kde svislé konstrukce jsou 
navrženy z konstrukčního systému POROTHERM a BTB tvarovek a 
vodorovné konstrukce jsou navrženy z konstrukčního systému 
POROTHERM a stropních panelů SPIROLL. Hlavní objekt je zastřešen 
polovalbovou střechou se dvěma střešními vikýři a půdorys provozovny a 
vinného sklepa je zastřešen plochou pochozí střechou. Konstrukce šikmé 
střechy je provedena pomocí kombinovaného krovu ze dřevěných a 
ocelových prvků a to jako vaznicová soustava. Objekt má dvě nadzemní a 
jedno podzemní podlaží, které zaujímá pouze část půdorysné plochy 
nadzemních podlaží. 

Anotace práce v 
anglickém 

This bachelor’s thesis deals with the design documentation of a detached 
house with the dental surgeries, designed for a family of five. The house is 



jazyce situated in the region in the Vysočina village Vystrkov - Humpolec 
cadastral district Humpolec. The building is designed as a brick building, 
where vertical structures are designed from a structural system 
POROTHERM and BTB hardware and horizontal structures are designed 
from the structural system POROTHERM and ceiling panels SPIROLL. 
The main building is covered with half-hip roof with two skylights and plan 
of the establishment and of the wine cellar is covered with a flat roof 
walkway. Construction of pitched roofs is made by composite truss of 
timber and steel components and a purlin system. The building has two 
above ground and one underground floor, which occupies only a portion of 
floor space above ground floors. 
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3. Abstrakt v českém a anglickém jazyce; klíčová slova v českém a anglickém jazyce 

 

Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací rodinného domu se zubní 

ordinací, určeného pro pětičlennou rodinu. Dům je situován na území kraje Vysočina v obci 

Vystrkov - Humpolec, katastrální území Humpolec. Objekt je navržen jako zděná stavba, kde 

svislé konstrukce jsou navrženy z konstrukčního systému POROTHERM a BTB tvarovek a 

vodorovné konstrukce jsou navrženy z konstrukčního systému POROTHERM a stropních 

panelů SPIROLL. Hlavní objekt je zastřešen polovalbovou střechou se dvěma střešními vikýři 

a půdorys provozovny a vinného sklepa je zastřešen plochou pochozí střechou. Konstrukce 

šikmé střechy je provedena pomocí kombinovaného krovu ze dřevěných a ocelových prvků a 

to jako vaznicová soustava. Objekt má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží, které zaujímá 

pouze část půdorysné plochy nadzemních podlaží.  

  

Klíčová slova 
Rodinný dům se zubní ordinací, bakalářská práce, projektová dokumentace, novostavba, 

dvě nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží, polovalbová střecha, plochá pochozí střecha  

  

  

  

Abstract 
This bachelor’s thesis deals with the design documentation of a detached house with the 

dental surgeries, designed for a family of five. The house is situated in the region in the 

Vysočina village Vystrkov - Humpolec cadastral district Humpolec. The building is designed 

as a brick building, where vertical structures are designed from a structural system 

POROTHERM and BTB hardware and horizontal structures are designed from the structural 

system POROTHERM and ceiling panels SPIROLL. The main building is covered with half-

hip roof with two skylights and plan of the establishment and of the wine cellar is covered 

with a flat roof walkway. Construction of pitched roofs is made by composite truss of timber 

and steel components and a purlin system. The building has two above ground and one 

underground floor, which occupies only a portion of floor space above ground floors.  

  

Keywords 
Detached house with the dental surgeries, bachelor‘s thesis, project documentation, new 

building, two floors, one underground floor, half-hip roof, flat roof walkway  
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8. Úvod 

 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout rodinný dům se zubní ordinací pro pětičlennou 

rodinu a vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Místo stavby se nachází 

v obci Vystrkov – Humpolec, katastrální území Humpolec, mezi okolní zástavbou. Objekt má 

dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Objekt je navržen s polovalbovou střechou se dvěma 

střešními vikýři, která pokrývá celé druhé nadzemní podlaží.  Dále jsou navrženy dvě ploché 

pochozí střechy, které pokrývají půdorysnou plochu provozovny a vinného sklepa. Objekt 

obsahuje jedno garážové stání, které se nachází v podzemním podlaží.  

Dispoziční řešení vychází podle platných předpisů a norem a současných trendů bydlení. 

V objektu se neuvažuje pohyb osob s omezenou schopností pohybu, a tudíž jsem se touto 

problematikou při návrhu objektu nezabýval. Při statickém, konstrukčním, požárně 

bezpečnostním a tepelně technickém řešení jsem postupoval podle platných předpisů a norem. 

Jednotlivé části projektu např. tepelně technické posouzení, návrh základových konstrukcí, 

návrh schodiště, zpráva požární bezpečnosti, výkresová dokumentace, atd. jsou řešeny 

v samostatných přílohách, které jsou součástí tohoto projektu.  
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1. Architektonické a stavebně technické řešení 
 

a) Účel objektu 
 
Objekt je novostavbou rodinného domu se zubní ordinací, určený pro 5ti člennou rodinu 

k trvalému bydlení. Objekt se nachází na parcele č. 715/38, k. ú. Humpolec, č. kat. 649 325, okres 
Pelhřimov, kraj Vysočina. Celková plocha stavební parcely je 1 258,18 m2. Navrhovaný rodinný dům 
má členitý půdorys o třech podlažích, z nichž jedno je podzemní a dvě nadzemní podlaží. Dispoziční 
řešení rodinného domu je rozděleno na převážně denní část v 1NP; noční část v 2NP a technickou a 
skladovací část v 1S. Z 1NP je přístupná venkovní terasa orientovaná na západ, z 2NP je přístupná 
venkovní terasa orientovaná na východ. 
 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 
řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 
Rodinný dům je řešen jako samostatně stojící objekt s jedním podzemním a dvěma nadzemními 

podlažími. Hlavní vstup do objektu je po jednoramenném schodišti spojujícím přístupovou komunikaci 
a závětří, které vede k hlavním vstupním dveřím.  

Závětří navazuje hlavním vstupem do objektu na zádveří, ze kterého je přístup na WC, do šatny a 
chodby. Chodba je uvažována jako hlavní komunikační prostor 1NP, ze kterého je zajištěn přístup do 
schodišťového prostoru vedoucímu do 1S, technické místnosti, koupelny s WC, prádelny a sušárny, 
obývacího pokoje, provozovny (prostory zubní ordinace) a zadním vstupem do objektu na zahradu. 
Obývací pokoj je dále propojen s kuchyní a jídelnou ze kterého vede také vstup na terasu v 1NP. 
V obývacím pokoji se dále nachází schodišťový prostor vedoucí do 2NP. Provozovna (prostory zubní 
ordinace) je řešena jako samostatná část objektu v 1NP oddělaná od rodinného domu vnitřní nosnou 
stěnou. Z chodby rodinného domu je proveden přístup do čekárny, do které je dále zajištěn vedlejší 
vstup do provozovny z venkovního prostoru určený pro veřejnost. Z čekárny je zajištěn přístup do 
předsíně, propojující WC pro ženy, WC pro muže, umývací prostor a úklidovou místnost. Čekárna 
dále navazuje na hlavní místnost provozovny nebo-li zubní ordinaci s kanceláří, ze které je přístup do 
skladu na léky. 

Po dvouramenném schodišti nacházejícím se v obývacím pokoji se vychází do 2NP, které je 
řešeno jako obytné podkroví. Schodiště přímo navazuje na chodbu, která je uvažována jako hlavní 
komunikační prostor 2NP, ze kterého je zajištěn přístup do dětského pokoje 1, dětského pokoje 2, 
dětského pokoje 3, hlavní koupelny, ložnice, pracovny a na terasu v 2NP. V ložnici je pak zajištěn 
přístup do vedlejší koupelny a také do šatny. V hlavní koupelně se dále nachází přístup do úklidové 
místnosti a na WC a z pracovny je umožněn přístup na balkon.  

Do podzemního podlaží scházíme po jednoramenném schodišti z 1NP umístěném ve 
schodišťovém prostoru. Schodiště přímo navazuje na chodbu, která je uvažována jako hlavní 
komunikační prostor 1S, ze kterého je zajištěn přístup do skladu potravin, posilovny, koupelny s WC, 
dílny a garáže. Do garáže je zajištěn vjezd z hlavní komunikace pomocí příjezdové komunikace pod 
sklonem 10% a garážovými vyklápěcími vraty. V garáži se dále nachází přístup do dílny, skladu a 
chodby, ze které je umožněn přístup do vinného sklepa a na WC. Z vinného sklepa je dále zajištěn 
vedlejší vsup do objektu z venkovního prostoru, který navazuje na jednoramenné schodiště vedoucí 
na terénní mezipodestu, ze které je vedeno další jednoramenné schodiště vedoucí na terasu v 1NP.  

Zastřešení objektu je rozděleno do dvou částí, a to polovalbovou střechou se dvěma střešními 
vikýři, která pokrývá 2NP a dvěma plochými střechami, z nichž jedna pokrývá půdorys provozovny 
(prostory zubní ordinace) a nachází se na ní terasa 2NP, a druhá pokrývá půdorysný prostor vinného 
sklepa a nachází se na ní terasa 1NP. Půdorysný tvar objektu je členitý a svým tvarem navazuje na 
okolní zástavbu rodinných domů.  
 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění 

 
Počet podzemních podlaží: 1 
Počet nadzemních podlaží: 2 
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Podlahová plocha:  
 
1S 
OZNAČENÍ NÁZEV PLOCHA [m2] 
S01 WC 6,16 
S02 DÍLNA 26,50 
S03 KOUPLENA + WC 12,35 
S04 SKLAD POTRAVIN 16,00 
S05 VINNÝ SKLEP 15,97 
S06 CHODBA 4,81 
S07 GARÁŽ 21,00 
S08 CHODBA + SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR 25,97 
S09 SKLAD 16,21 
S10 POSILOVNA 24,20 

PLOCHA CELKEM 169,17 m2 

 
1NP 
RODINNÝ DŮM 
OZNAČENÍ NÁZEV PLOCHA [m2] 
101 SPÍŽ 4,25 
102 KUCHYŇ + JÍDELNA 22,18 
103 PRÁDELNA + SUŠÁRNA 7,70 
104 KOUPELNA + WC 11,87 
105 TECHNICKÁ MÍSTNOST 8,37 
106 TERASA 39,45 
107 OBÝVACÍ POKOJ 43,81 
108 CHODBA 24,06 
109 ZÁDVEŘÍ 11,25 
110 WC 1,90 
111 ŠATNA 9,93 
112 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR 8,80 
113 ZÁVĚTŘÍ 6,74 

PLOCHA CELKEM 154,12 m2 + 39,45 m2 (TERASA) + 6,74 m2 (ZÁVĚTŘÍ) 

PROVOZOVNA – ZUBNÍ ORDINACE 
OZNAČENÍ NÁZEV PLOCHA [m2] 
114 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 1,87 
115 WC MUŽI 1,55 
116 PŘEDSÍŇ 11,73 
117 WC ŽENY 1,55 
118 SKLAD NA LÉKY 9,37 
119 ČEKÁRNA 20,62 
120 ZUBNÍ ORDINACE + KANCELÁŘ 32,25 

PLOCHA CELKEM 78,94 m2 

 
2NP 
OZNAČENÍ NÁZEV PLOCHA [m2] 
201 DĚTSKÝ POKOJ 17,00 
202 DĚTSKÝ POKOJ 17,00 
203 KOUPLENA 10,14 
204 WC 2,30 
205 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 1,52 
206 DĚTSKÝ POKOJ 17,00 
207 CHODBA 26,81 
208 TERASA 81,92 
209 PRACOVNA 13,00 
210 KOUPLENA 3,42 
211 ŠATNA 4,25 
212 LOŽNICE 14,34 
213 BALKON 6,66 

PLOCHA CELKEM 126,78 m2 + 81,92 m2 (TERASA) + 6,66 m2 (BALKON) 

 
 Celková podlahová plocha uvnitř objektu:  529,010 m2 
 Celková plocha teras: 121,370 m2 
 Ostatní plocha (balkon + závětří): 13,400 m2 
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Plocha pozemku: 1 258,18 m2 
Zastavěná plocha: 362,92 m2 
Procento zastavění: 28,83% 
Zpevněná plocha: 101,56 m2 
Obestavěný prostor: 2 604,31 m3 
Objekt je hlavním vstupem orientovaný na jihozápad. Všechny obytné místnosti mají navržené 

přirozené oslunění v souladu s ČSN 73 0580 a jsou také v souladu se zákonnými požadavky na 
proslunění obytných místností, které vycházejí z vyhlášky 268/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích na stavby. 
 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na 
užití objektu a jeho požadovanou životnost 

 
1d) Vytyčení stavby 

 
Umístění stavby je navrženo dle regulativů územního plánu. Vytyčení bude probíhat vzhledem ke 

dvěma polohopisným a jednomu výškopisnému bodu. Zaměřená bude provádět kvalifikovaná osoba.  
Polohopisné body: PB1 – roh stávajícího objektu (č. p. 252) 
 PB2 – roh parcely (č. p. 715/27) 

 
2d) Zemní práce 

 
Provede se sejmutí ornice v tl. 200 mm, která se ponechá na skládce v zadní části pozemku pro 

pozdější použití na terénní úpravy. Sejmutý pás ornice bude široký 3 metry od vnějších obrysů 
navrhovaného objektu. 

Provede se výkop stavební jámy se svahovanými stěnami pod úhlem 60°. Jáma bude hluboká 
v nejnižším místě 3,6 m od projektové nuly. Poté se vyhloubí základové rýhy podzemního podlaží do 
hloubky 350 mm od dna jámy a 850 mm od dna jámy v místě vjezdu do garáže (splněna minimální 
nezámrzná hloubka od UT = 1 200 mm). Dále se vyhloubí základové rýhy nepodsklepené části 
prvního nadzemního podlaží do hloubky 850 mm od pracovní spáry (splněna minimální nezámrzná 
hloubka od UT = 1 050 mm). Nakonec se vyhloubí ostatní základové rýhy pro schodiště do hloubky 
dle projektové dokumentace.  

Převážná většina výkopové zeminy z rýh a jámy bude odvezena pryč ze staveniště na skládku 
zeminy. Část výkopové zeminy (cca 20%) bude ponechána na skládce v zadní části pozemku a bude 
po dokončení podzemního podlaží a veškerých základových konstrukcí použita na obsypy a zásypy 
svahovaných stěn jámy. Nasypaná zemina bude po nasypání řádně zhutněna.  

V místě výkopových prací se nevyskytuje hladina podzemní vody, která by měla ovlivnit druh či 
hloubku založení stavby. Z tohoto důvodu není nutně provádět jakákoliv opatření z hlediska založení 
stavby a odvodnění výkopů.  

 
3d) Základové konstrukce 

 
Základové konstrukce byly navrženy v nejkritičtějších místech objektu z hlediska zatížení. Návrh 

byl proveden v místě: 
 - nejzatíženější obvodové stěny podsklepené části objektu 
 - nejzatíženější vnitřní nosné stěny podsklepené části objektu 
 - nejzatíženější obvodové stěny nepodsklepené části objektu 
 - nejzatíženější vnitřní nosné stěny nepodsklepené části objektu 
 - ŽB sloup pod balkonem 
 - opěrná stěna u vjezdu do garáže 
Podrobný výpočet viz příloha VÝPOČET ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ.  

Před prováděním betonáže musí dojít k vyčištění základové spáry, uložení zemnícího drátu a 
uložení prostupových chrániček pro uložení inženýrských sítí.  

Základové pasy budou provedeny z prostého betonu C25/30, jednostupňovité s vyložením dle 
projektové dokumentace buď o 100 nebo 125 mm. Ve výjimečných případech může dojít ke zvětšení 
vyložení na 225 nebo 300 mm z důvodu zjednodušení provádění výkopových prací a základových 
konstrukcí. (viz výkres č. 9 – ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE).  

Po vybetonování základových pasů bude proveden podkladní beton v tl. 150 mm.  
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Základové konstrukce z prostého betonu jsou pak doplněni základovými konstrukcemi ze 
ztraceného bednění z tvarovek BTB 50/30/24, zalité betonem C25/30 nacházející se pod venkovními 
schodišti vedoucími z 1S na terasu 1NP. 
 

4d) Svislé nosné konstrukce 
 

Svislé nosné konstrukce jsou provedeny ze dvou konstrukčních systémů: 
 - 1S ze ztraceného bednění – BTB tvarovek, vyztužených svislou výztuží B500 –   
   10 505 (R), zalité betonem C25/30 

 - 1NP a 2NP – POROTHERM – keramické bloky 
Obvodové stěny 1S jsou provedeny v tl. 300 mm z tvarovek BTB 50/30/24 a vnitřní nosné stěny 

1S jsou provedeny v tl. 250 mm z tvarovek BTB 50/25/24 a tl. 300 mm z tvarovek BTB 50/30/24.  
Obvodové stěny 1NP a 2NP jsou provedeny v tl. 400 mm z keramických bloků POROTHERM 40 

EKO+ na maltu POROTHERM TM P5 MPa a vnitřní nosné stěny tl. 240 mm z keramických bloků 
POROTHERM 24 P+D a tl. 400 mm z keramických bloků POROTHERM 40 P+D na maltu 
POROTHERM TM P5 MPa.  

 
5d) Vodorovné nosné konstrukce 

 
Vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny ze dvou konstrukčních systémů: 
Nad 1S je stropní konstrukce provedena jako ŽB montovaná stropní konstrukce tl. 250 mm 

provedená z ŽB stropních panelů SPIROLL  SPE 25042. Minimální uložení panelu v podélném směru 
je 100 mm. Maximální uložení v příčném směru je 100 mm. Šířky jednotlivých panelů jsou 380, 600, 
820, 1 050 a 1 200 mm. Po uložení jednotlivých panelů dle projektové dokumentace (viz výkres č. 6 – 
VÝKRES SESTAVY STROPNÍCH DÍLCŮ – PANELOVÝ STROP NAD 1S) se provede vyztužení spár 
mezi panely zálivkovou výztuží Ø18 mm, B500 – 10 505 (R) a zalití spár technologickou 
dobetonávkou. Stropní konstrukce nad 1S je provedena ve dvou výškových úrovních a to 200 mm od 
projektované nuly a 450 mm od projektované nuly jako stropní konstrukce nad místností S05 (vinný 
sklep). 

Nad 1NP je stropní konstrukce provedena jako monolitický žebírkový strop tl. 250 mm tvořený 
ztraceným bedněním z keramických stropních  nosníků POROTHERM POT 175 a MIAKO vložkami 
POROTHERM MIAKO 19/500. Minimální uložení nosníků v podélném směru je 125 mm, výška 175 
mm a osová vzdálenost nosníků 500 mm. Minimální uložení MIAKO vložky v příčném směru je 25 
mm, výška 190 mm. Po uložení všech montovaných prvků dle projektové dokumentace (viz výkres č. 
7 – VÝKRES SESTAVY STROPNÍCH DÍLCŮ – MIAKO STROP NAD 1NP) dojde ke zmonolitnění celé 
stropní konstrukce pomocí monolitické roznášecí desky tl. 60 mm vyztužené KARI sítí Ø6 mm, oko 
100x100 mm. Stropní konstrukce nad 1NP je pak doplněna ŽB montovanými stropními panely tl. 250 
mm SPIROLL SPE 25042. Stropní konstrukce nad 1NP je provedena pouze v jedné výškové úrovni.  

Vodorovné nosné konstrukce jsou pak v jednotlivých podlažích doplněny ŽB věnci vedoucími v 1S 
nejčastěji pod úrovní stropní konstrukce doplněné v určitých místech ŽB věnci v úrovni stropní 
konstrukce. ŽB věnce v 1NP jsou vedeny v úrovni stropní konstrukce. Věnce jsou provedeny pomocí 
výztuže Ø18 mm, B500 – 10 505 (R), zalité betonem C25/30.  

Průvlaky jsou provedeny jako montované z ocelových válcovaných profilů IPE č. 18. Podestový 
nosník u schodiště vedoucího z 1S do 1NP je pak proveden z ocelových válcovaných profilů UPE č. 
18. 

Překlady nad otvory jsou provedeny jako montované z keramických nosných překladů 
POROTHETM 7. Sestavy a výpisy jednotlivých překladů nad otvory viz výkres č. 3 – PŮDORYS 1S, 
výkres č. 4 – PŮDORYS 1NP a výkres č. 5 – PŮDORYS 2NP.  

Při provádění stropních konstrukcí nesmí být zapomenuto na provedení prostupů a instalačních 
šachet pro rozvod inženýrských sítí, pomocí ocelových výměn z ocelových profilů nad 1S nebo 
vázané výztuže 4Ø20; B500 - 10 505 (R) nad 1NP.  
 

6d) Konstrukce spojující různé výškové úrovně – schodiště 
 

V objektu se nachází dvě vnitřní schodiště spojující podzemní a obě nadzemní podlaží, a tři 
venkovní schodiště, kde dvě z nich slouží k propojení podzemního podlaží a terasy v 1NP a jedno 
slouží jako vstupní schodiště vedoucí k hlavním vstupním dveřím.  
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Vnitřní schodiště z 1NP do 2NP - Bylo navrženo dvouramenné kombinované schodiště 
z ocelových schodnic a dřevěnými stupni (bez podstupnic) SWN MORAVIA ELEGANT. Schodiště je 
provedeno s přímými rameny, levotočivé. Je opatřeno zábradlím s dřevěným madlem SWN MORAVIA 
NORMA PLUS 04-06 4S/42 a ocelovým rámem s drátovou (tyčovou) výplní SWN MORAVIA NORMA 
PLUS 04-06. Výška zábradlí je 1 000 mm. Schodiště je podepřeno vnitřní nosnou stěnu a uloženo na 
průvlak z ocelových válcovaných profilů IPE č. 18. 

 - počet stupňů:  2x10 
 - velikost stupňů: 157,50/300 mm 
 - průchozí šířka ramene: 1 000 mm 
 
Vnitřní schodiště z 1S do 1NP - Bylo navrženo jednoramenné ŽB monolitické schodiště. Schodiště 

je provedeno jako zakřivená deska, pravotočivé. Je opatřeno zábradlím s dřevěným madlem SWN 
MORAVIA NORMA PLUS 04-06 4S/42 a ocelovým rámem s drátovou (tyčovou) výplní SWN 
MORAVIA NORMA PLUS 04-06. Výška zábradlí je 1 000 mm. Schodiště je opatřeno dřevěnými 
stupnicemi tl. 40 mm SWN MORAVIA DOMINO. Je vetknuto do nosných obvodových schodišťových 
stěn a podepřeno základovou konstrukcí a průvlakem z ocelových válcovaných profilů UPE č. 18.  

 - počet stupňů:  1x18 
 - velikost stupňů: 180,56/290 mm 
 - průchozí šířka ramene: 1 000 mm 
 
Venkovní schodiště z přístupové komunikace do 1NP - Bylo navrženo jednoramenné ŽB 

monolitické schodiště. Schodiště je provedeno jako jednou zalomená deska, přímé. Je opatřeno 
zábradlím s dřevěným madlem SWN MORAVIA NORMA PLUS 04-06 4S/42 a ocelovým rámem 
s drátovou (tyčovou) výplní SWN MORAVIA NORMA PLUS 04-06. Výška zábradlí je 1 040 mm. 
Schodiště je opatřeno stupnicemi z keramických dlaždic RAKO NATURSTONE DAR44289. Je 
podepřeno základovou konstrukcí a uloženo na ozub objektu. Délka uložení je 150 mm. Je 
oddilatováno od konstrukce objektu pomocí těžkého asfaltového pásu. 

 - počet stupňů:  1x10 
 - velikost stupňů: 158,50/300 mm 
 - průchozí šířka ramene: 3 700 mm 
 
Venkovní schodiště z 1S na terénní mezipodestu - Bylo navrženo jednoramenné ŽB monolitické 

schodiště. Schodiště je provedeno jako jednou zalomená deska, přímé. Je opatřeno zábradlím 
s dřevěným madlem SWN MORAVIA NORMA PLUS 04-06 4S/42 a ocelovým rámem s drátovou 
(tyčovou) výplní SWN MORAVIA NORMA PLUS 04-06. Výška zábradlí je 1 000 mm. Schodiště je 
opatřeno stupnicemi z keramických dlaždic RAKO NATURSTONE DAR44289. Je podepřeno 
základovými konstrukcemi (z jedné strany uloženo na ozub základových konstrukcí objektu). Délka 
uložení je 150 mm. Je oddilatováno od konstrukce objektu pomocí těžkého asfaltového pásu. Při 
provádění betonáže musí být schodiště podloženo asfaltovým pásem proti vsakování vody z betonu 
do zeminy. 

 - počet stupňů:  1x10 
 - velikost stupňů: 162,50/300 mm 
 - průchozí šířka ramene: 1 160 mm 
 
Venkovní schodiště z terénní mezipodesty na terasu 1NP - Bylo navrženo jednoramenné ŽB 

monolitické schodiště. Schodiště je provedeno jako jednou zalomená deska, přímé. Je opatřeno 
zábradlím s dřevěným madlem SWN MORAVIA NORMA PLUS 04-06 4S/42 a ocelovým rámem 
s drátovou (tyčovou) výplní SWN MORAVIA NORMA PLUS 04-06. Výška zábradlí je 1 080 mm. 
Schodiště je opatřeno stupnicemi z keramických dlaždic RAKO NATURSTONE DAR44289. Je 
podepřeno základovou konstrukcí a uloženo na ozub objektu. Délka uložení je 150 mm. Je 
oddilatováno od konstrukce objektu pomocí těžkého asfaltového pásu. 

 - počet stupňů:  1x9 
 - velikost stupňů: 170,00/300 mm 
 - průchozí šířka ramene: 1 000 mm 
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7d) Svislé nenosné konstrukce 
 

Svislé nenosné konstrukce jsou provedeny ze dvou konstrukčních systémů: 
Příčky v 1S a 1NP jsou provedeny v tl. 115 mm z keramických bloků POROTHERM 11,5 P+D na 

maltu POROTHERM TM P5 MPa. Napojení na nosné stěny bude provedeno pomocí ploché kotvy FD 
KSF. 

Příčky v 2NP jsou provedeny v tl. 125 mm  jako sádrokartonové příčky KNAUF W 112. Příčka je 
provedena z kovových stojek KNAUF s dvojitým opláštěním ze sádrokartonových desek KNAUF GKB 
WHITE tl. 12,5 mm + zvukové izolace tl. 40 mm KNAUF INSULATION TI 140 DECIBEL. 
 

8d) Střešní konstrukce 
 

Zastřešení objektu je rozděleno do dvou částí, a to polovalbovou střechou se dvěma střešními 
vikýři, která pokrývá 2NP a dvěma plochými střechami, z nichž jedna pokrývá půdorys provozovny 
(prostory zubní ordinace) a nachází se na ní terasa 2NP, a druhá pokrývá půdorysný prostor vinného 
sklepa a nachází se na ní terasa 1NP. 

Polovalbová střecha se střešními vikýři je provedena pomocí kombinovaného krovu ze dřevěných 
a ocelových prvků. Krov je proveden jako vaznicová soustava se stojatou stolicí. Pozednice krovu jsou 
provedeny jako dřevěné, uloženy a ukotveny do ŽB věnce pomocí kotevních šroubů Ø20 mm, délky 
300 mm a hmoždinky. Střední vaznice je na jedné straně provedena jako ocelová z 2xUPE č. 180, 
podepřená štítovými stěnami a dvěma vnitřními nosnými stěnami. Vzdálenost podpor vaznice je 
6 625, 4 000 a 5 625 mm. Z druhé strany je vaznice provedena jako dřevěná, podepřená dřevěnými 
sloupky krovu a štítovými stěnami. Vzdálenost podpor (sloupků – plné vazby) je 4 000 mm a 4 125 
mm od štítové stěny. Průřez této vaznice byl zvětšen z obvyklých konstrukčních rozměrů na 180/220 
mm z důvodu větší vzdálenosti první podpory od štítové stěny a tím většího průhybu vaznice vlivem 
zatížení. Sloupky krovu podporující střední vaznici jsou ukotveny pomocí ocelových kotev do 
konstrukce stropu. Stropní konstrukce nad 1NP je na toto zatížení dimenzována. (viz výkres č. 7 – 
VÝKRES SESTAVY STROPNÍCH DÍLCŮ – MIAKO STROP NAD 1NP). Vrcholová vaznice je 
provedena jako dřevěná, podepřená dřevěnými sloupky krovu po vzdálenostech 2 500, 2x4 000 a 
2 500 mm. Sloupky podporující vrcholovou vaznici jsou podepřeny vaznicí umístěnou mezi kleštinami 
a kotvenou do středních vaznic. Nosným prvkem konstrukce skladby střechy je dřevěná krokev 
uložená na pozednici a podepřená středními a vrcholovou vaznicí. Konstrukci krovu ztužují dřevěné 
kleštiny, které jsou v místech plných vazeb dvojité. Konstrukci krovu pak doplňují dřevěné nárožní či 
úžlabní krokve, pásky a výměny. Krytina je navržena z betonových střešních tašek BRAMAC ALPSKÁ 
TAŠKA CLASSIC. Krytina je uložena na laťování 40/50 mm. Pod krytinou je provedena difuzní 
pojistná hydroizolace tl. 1,5 mm DORKEN DELTA MAX TITAN. Následuje zateplení mezi a pod 
krokvemi v tl. 160 a 80 mm z minerální vaty ze skelných vláken ISOVER UNIROL PROFI a nakonec 
podhled z SDK desek tl. 12,5 mm KNAUF GKB WHITE 12,5.  

Plochá střecha pokrývající půdorys provozovny je konstrukčně řešena jako DUO střecha. Je 
vyspádovaná jednotným spádem všech střešních rovin 3% pomocí spádové vrstvy z betonové 
mazaniny min. tl. 50 mm, C25/30, B500 – 10 505 (R), do dvou střešních vpustí DN 125 TOPWET TW 
125 BIT S, opatřených perforovaným nerezovým košem  DN 125 TOPWET TWOK v290. Na spádové 
vrstvě z betonové mazaniny se nachází parozábrana tl. 1,5 mm DORKEN DELTA REFLEX, tepelná 
izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm ISOVER EPS 100 S, hydroizolace tl. 3,5 mm použita 
nalepením DECHTOCHEMA BITUMAT BITALBIT S, tepelná izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 
mm ISOVER SYNTHOS XPS 30 L, drenážní folie s filtrační vrstvou tl. 10 mm DOTKEN TELTA 
TERRAXX, štěrkové lože tl. 40 mm frakce 4/8 mm a nášlapná vrstva z betonové pochozí dlažby tl. 40 
mm PESBETON HOLLAND. Spádová vrstva tvořená betonovou mazaninou bude po obvodě, u 
prostupů a ve čtvercích 2x2 m oddilatována pomocí pěnového polystyrenu tl. 20 mm ISOVER EPS 
100 F. Součástí konstrukce ploché střechy jsou také dva bezpečnostní přepady DN 125 TOPWET 
TWPP 125 BIT, zabezpečovací systém proti pádu ze střechy při případných opravách TOPSAFE 
SAFERAND HD TSR-500-HD. Na střeše budou rozmístěni celkem 4 prvky zabezpečovacího systém 
ve vzdálenostech dle projektové dokumentace.  

Plochá střecha pokrývající půdorysný prostor vinného sklepa je konstrukčně řešena jako DUO 
střecha. Je vyspádovaná jednotným spádem všech střešních rovin 3% pomocí spádové vrstvy 
z perlitobetonu PTB 300, PERLIT EP180, min. tl. 50 mm do okapového žlabu Ø150 mm. Na spádové 
vrstvě z perlitobetonu se nachází parozábrana tl. 1,5 mm DORKEN DELTA REFLEX, tepelná izolace 
z pěnového polystyrenu tl. 120 mm ISOVER EPS 100 S, hydroizolace tl. 3,5 mm použita nalepením 
DECHTOCHEMA BITUMAT BITALBIT S, tepelná izolace z pěnového polystyrenu tl. 80 mm ISOVER 
SYNTHOS XPS 30 L, drenážní folie s filtrační vrstvou tl. 10 mm DOTKEN TELTA TERRAXX, 
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betonová mazanina tl. 50 mm, C25/30, B500 – 10 505 (R), lepidlo tl. 2 mm CEMIX STANDARD a 
nášlapná vrstva tl. 10 mm z vnější keramické dlažby RAKO NATURSTONE DAR44289. Spádová 
vrstva tvořená perlitobetonem bude po obvodě a ve čtvercích 2x2 m oddilatována pomocí pěnového 
polystyrenu tl. 20 mm ISOVER EPS 100 F. 

Podrobnější specifikace jednotlivých vrstev skladeb střešních konstrukcí viz výkres č. 18 – 
SKLADBY KONSTRUKCÍ. 

 
9d) Konstrukce komínu 

 
V objektu se nachází jedno komínové těleso. Jedná se o komínový systém SCHIEDEL ABSOLUT 

– jednoprůduchový samonosný komín, tvárnice 360x360 mm, Ø vložky 180 mm. Součástí 
komínového tělesa je vybírací otvor s dvířky 180x180 mm umístěnými 300 mm nad podlahou a 
vymetací otvor s dvířky 180x180 mm umístěnými 300 mm nad podlahou. Nad střešní rovinou je 
komínové těleso provedeno pomocí tvárnic 470x470 mm s komínovým pláštěm z vláknitého betonu 
s cihelnou strukturou. Komínové těleso je ukončeno nerezovou krycí deskou SCHIEDEL ABSOLUT 
ABS 18. Těleso bude od stropních konstrukcí odděleno dilatačním pásem tl. 40 mm pomocí minerální 
vaty ze skelných vláken.  
 

10d) Podlahové konstrukce 
 

Konstrukce podlah a specifikace jednotlivých vrstev skladeb viz výkres č. 18 – SKLADBY 
KONSTRUKCÍ. 

 
11d) Výplně otvorů 

 
V objektu se nachází dřevěná eurookna VEKRA NATURA 78, dřevěné vchodové či balkonové 

eurodveře SAPELI MODEN DUB 25, dřevěné vnitřní dveře SAPELI KAROLÍNA DUB DÝHA, střešní 
okna VELUX GGL 65 a dálkově ovládané VELUX INTEGRA GGL 65 s dešťovým senzorem a 
motorem, dálkově ovládané vyklápěcí garážová vrata TRIDO s imitací dřeva a elektrickým pohonem 
SOMMER.  

Podrobnější specifikace jednotlivých výplní otvorů viz VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ. 
 

12d) Povrchové úpravy 
 

Vnější povrchové úpravy obvodových plášťů jsou provedeny ve třech variantách. Jedná se o 
sendvičové konstrukce, kde varianty povrchových úprav v 1S, 1NP (pouze rodinný dům bez 
provozovny) a 2NP jsou provedeny jako jednoplášťové vícevrstvé konstrukce a varianta povrchové 
úpravy v 1NP (provozovna) je provedena jako dvouplášťová vícevrstvá konstrukce.  

Vnější povrchová úprava 1S je tvořena tenkovrstvou minerální zatíranou omítkou tl. 3 mm CEMIX 
048 v odstínu šedé, která je vyztužena armovací tkaninou R267. Armovací tkanina je připevněna 
pomocí samonivelační stěrky quick-mix RKS na tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu  tl. 160 mm 
ISOVER SYNTHOS XPS 70 L. Telená izolace je pak připevněna na hydroizolační vrstvu tl. 3,5 mm 
DECHTOCHEMA BITUMAT BITALBIT S pomocí lepidla pro desky z pěnového polystyrenu tl. 2 mm 
CEMIX BASIC. Hydroizolační pás je použit natavením na obvodové nosné zdivo. Celá skladba pak 
tvoří jednoplášťovou vícevrstvou konstrukci. 

Vnější povrchová úprava 1NP (pouze rodinný dům bez provozovny) a 2NP je tvořena lícovými 
keramickými obkladovými pásky tl. 23 mm POROTHERM PÁSKY TERCA KLINKER, rakouský formát, 
odstín hnědý. Pásky jsou připevněny pomocí lepidla pro keramické dlažby a obklady se střední a 
vysokou nasákavostí tl. 2 mm CEMIX STANDARD, které je vyztuženo armovací tkaninou R267. 
Pásky jsou připevněny na tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu tl. 100 mm ISOVER EPS 100 F, 
která je na nosné obvodové zdivo připevněna pomocí lepidla pro desky z pěnového polystyrenu tl. 2 
mm CEMIX BASIC. Celá skladba pak tvoří jednoplášťovou vícevrstvou konstrukci.  

Vnější povrchová úprava 1NP (provozovna) je tvořena plechovými obkladovými deskami tl. 4 mm, 
rozměr desek 1 000x500 mm ALUCOBOND RIVETED/SCREVED v odstínu stříbrné RAL 9006. 
Kotvení obkladových desek je zajištěno pomocí vrutů s těsněním 4,2x19 mm TOPFACE TF T 4,2x19 
po vzdálenostech 150 mm na ocelový nosný rošt z ocelových profilů T 100/50/2 mm TOPFACE TF 
100/50 – 2. Délka lišt ocelového nosného roštu je 480 mm a osová vzdálenost lišt 1 000 mm. Nosný 
rošt je pak kotven do nosného obvodového zdiva pomocí ocelové nosné kotvy L100x85x2 mm. Nosné 
kotvy jsou připevněny do nosného obvodového zdiva pomocí vrutů s těsněním 6,0x90 mm TOPFACE 
TF T 6,0x90 a hmoždinky po vzdálenostech 385 mm. Celý obvodový plášť je pak zateplen tepelnou 
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izolací z pěnového polystyrenu tl. 50 mm ISOVER EPS 100 F, která je na nosné obvodové zdivo 
připevněna pomocí lepidla pro desky z pěnového polystyrenu tl. 2 mm CEMIX BASIC. Tepelná izolace 
se nachází ve vzduchové dutině mezi plechovými obkladovými deskami a nosným obvodovým 
zdivem. Mezi tepelnou izolací a plechovými obkladovými deskami pak vzniká vzduchová mezera tl. 70 
mm. Celá skladba pak tvoří dvouplášťovou vícevrstvou konstrukci. 

Vnější povrchová úprava podhledu balkonu a stěn ŽB sloupů podpírajících balkon je tvořena opět 
lícovými keramickými obkladovými pásky tl. 23 mm POROTHERM PÁSKY TERCA KLINKER, 
rakouský formát, odstín hnědý. Pásky jsou připevněny pomocí lepidla pro keramické dlažby a obklady 
se střední a vysokou nasákavostí tl. 2 mm CEMIX STANDARD, které je vyztuženo armovací tkaninou 
R267. Pásky jsou připevněny přímo na nosný prvek (podhled balkonu nebo ŽB sloup).  

Vnitřní povrchové úpravy stěn i stropů jsou tvořeny vápenocementovou jednovrstvou omítkou tl. 
15 mm POROTHERM UNIVERSAL. Barevný odstín v jednotlivých místnostech bude proveden dle 
požadavků investora.  

V koupelnách a na WC ve všech patrech bude proveden obklad z keramických dlaždic RAKO do 
výšky 2 m. Barevný odstín a typ dlaždic bude proveden dle požadavků investora. V kuchyni pak bude 
proveden obklad z keramických dlažic RAKO výšky 600 mm a ve výšce 900 mm nad podlahou.   

 
13d) Hydroizolace 

 
Hydroizolace je provedena pod celou suterénní částí objektu a nepodsklepenou částí objektu, kde 

bude vytažena po obvodových stěnách do výšky 300 mm nad úroveň upraveného terénu. 
Hydroizolace je provedena v tl. 3,5 mm DECHTOCHEMA BITUMAT BITALBIT S, a bude použita 
natavením na čistý a penetrovaný povrch vnějšího obvodového zdiva a podkladního betonu. Je 
tvořena jemnozrnným minerálním posypem, vnější asfaltovou vrstvou (směs oxidovaného asfaltu 
s minerálními plnivy), spřaženou nosnou vložkou z AL. Folie se skelnou rohoží, vnitřní asfaltovou 
vrstvou (směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy) a lehce tavitelnou polymerní folií.  

Hydroizolace obou plochých střech je stejného typu jako hydroizolace použita pro spodní 
suterénní stavbu. Bude vytažena po obvodě buď na svislé nosné obvodové zdivo, případně bude 
zatažena u terasy v 2NP pod oplechování atiky. Hydroizolace bude v případech obou plochých střech 
použita nalepením na tepelnou izolaci.  

Pojistná difúzní hydroizolace šikmé střechy je provedena v tl. 1,5 mm DORKEN DELTA MAXX 
TITAN a bude použita mechanickým kotvením na dřevěné krokve krovu. Je tvořena polyesterovou 
textilií s difúzně otevřeným polyuretanovým povrstvením opatřená reflexním povrchem pro odraz 
sálavého tepla a integrovaným samolepícím okrajem. 

Podrobnější specifikace jednotlivých vrstev skladeb střešních konstrukcí viz 8d) Střešní 
konstrukce nebo výkres č. 18 – SKLADBY KONSTRUKCÍ. 
 

14d) Tepelné izolace 
 

Obvodové stěny 1S jsou po celém obvodu objektu izolovány tepelnou izolací z pěnového 
polystyrenu tl. 160 mm ISOVER SYNTHOS XPS 70 L.  

Obvodové stěny 1NP (pouze rodinný dům bez provozovny) a 2NP jsou po celém obvodu objektu 
izolovány tepelnou izolací z pěnového polystyrenu tl. 100 mm ISOVER EPS 100 F. 

Obvodové stěny 1NP (provozovna) jsou po celém obvodu provozovny izolovány tepelnou izolací 
z pěnového polystyrenu tl. 50 mm ISOVER EPS 100 F. 

V šikmé střešní konstrukci mezi a pod krokvemi se nachází tepelná izolace z minerální vaty ze 
skelných vláken tl. 160 a tl. 80 mm ISOVER UNIROL PROFI.  

Plochá střecha pokrývající půdorys provozovny (terasa 2NP) je konstrukčně řešena jako DUO 
střecha, a proto se ve skladbě této střešní konstrukce nachází dvě tepelné izolace. Spodní typ tepelné 
izolace je proveden z desek z pěnového polystyrenu tl. 100 mm ISOVER EPS 100 S a vrchní typ 
tepelné izolace je proveden z pěnového polystyrenu tl. 100 mm ISOVER XPS 30 L.  

Plochá střecha pokrývající půdorysný prostor vinného sklepa (terasa 1NP) je konstrukčně řešena 
jako DUO střecha, a proto se ve skladbě této střešní konstrukce nachází dvě tepelné izolace. Spodní 
typ tepelné izolace je proveden z desek z pěnového polystyrenu tl. 120 mm ISOVER EPS 100 S a 
vrchní typ tepelné izolace je proveden z pěnového polystyrenu tl. 80 mm ISOVER XPS 30 L.  

Stropní konstrukce nad 1S a nad 1NP je po celém obvodu izolována tepelnou izolací z pěnového 
polystyrenu tl. 120 mm ISOVER XPS 30 L. 

V sestavě překladů nad otvory v 1S je použita tepelná izolace z pěnového polystyrenu tl. 90 mm 
ISOVER EPS 100 F a v sestavě překladů nad otvory v 1NP je použita tepelná izolace z pěnového 
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polystyrenu tl. 120 mm ISOVER EPS 100 F. Sestavy a výpisy jednotlivých překladů nad otvory viz 
výkres č. 3 – PŮDORYS 1S, výkres č. 4 – PŮDORYS 1NP a výkres č. 5 – PŮDORYS 2NP. 

Podrobnější specifikace jednotlivých tepelných izolací viz výkres č. 18 – SKLADBY 
KONSTRUKCÍ. 

 
15d) Podhledy 

 
Podhledy jsou provedeny ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm KNAUF GKB WHITE 12,5.  
Pod stropními konstrukcemi jsou desky připevněny na nosný hliníkový rošt z CD profilů KNAUF 

CD 60x27 pomocí rychlošroubu 5,1x35 mm KNAUF TN5,1x35. Nosný rošt je ke stropní konstrukci 
přikotven pomocí rychlozávěsu KNAUF ANKERFIX pro CD 60x27, závěsného drátu s okem a 
stropního hřebu KNAUF BZN 6-5. Osová vzdálenost CD profilů a kotev je max. 500 mm. Podhledy 
budou realizovány pouze v místnostech dle projektové dokumentace. Funkcí podhledů je zakrytí 
veškerých průvlaků a případných rozvodů inženýrských sítí v objektu. 

V 2NP (podkroví) jsou desky připevněny na nosný hliníkový rošt z CD profilů KNAUF CD 60x27 
pomocí rychlošroubu 5,1x35 mm KNAUF TN5,1x35. Nosný hliníkový rošt je ke konstrukci krovu 
přikotven buď pomocí krokvového závěsu KNAUF pro CD 60x27, závěsného drátu s okem a 
rychlošroubu 5,1x35 mm KNAUF TN5,1x35 nebo pomocí přímého závěsu KNAUF pro CD 60x27 a 
rychlošroubu 5,1x35 mm KNAUF TN5,1x35. Osová vzdálenost CD profilů a kotev je max. 500 mm. 
Podhledy budou realizovány ve všech místnostech 2NP dle projektové dokumentace. 
 

16d) Truhlářské výrobky 
 

Specifikace jednotlivých truhlářských výrobků viz VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ. 
 
17d) Klempířské výrobky 

 
Specifikace jednotlivých klempířských výrobků viz VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ. 

 
18d) Zámečnické výrobky 

 
Specifikace jednotlivých zámečnických výrobků viz VÝPIS ZÝMEČNICKÝCH VÝROBKŮ. 
 
19d) Protipožární opatření 

 
Protipožární opatření objektu je zpracováno jako samostatná příloha projektové dokumentace – 

viz ZPRÁVA POŘÁRNÍ BEZPEČNOSTI. 
 

20d) Terénní úpravy přilehlých ploch v okolí objektu 
 

Příjezdová komunikace ke garáži je provedena z pojezdné zámkové betonové dlažby tl. 60 mm 
PRESBETON MANGOLA. Betonová dlažba bude uložena na štěrkové lože tl. 50 mm, frakce 4/8 mm, 
které bude položeno na loži z drceného kamene tl. 150 mm, frakce 8/16, 11/22 a 16/32 mm.  

Přístupové komunikace k hlavním či vedlejším vstupům do objektu je provedena z pochozí 
zámkové betonové dlažby tl. 40 mm PRESBETON MANGOLA. Betonová dlažba bude uložena na 
štěrkové lože tl. 50 mm, frakce 4/8 mm, které bude položeno na loži z drceného kamene tl. 150 mm, 
frakce 8/16, 11/22 a 16/32 mm.  

Další terénní úpravou je terénní mezipodesta u venkovních schodišť vedoucích z vinného sklepa 
1S na terasu 1NP. Mezipodesta je provedena z vnější keramické dlažby RAKO NATURSTONE 
DAR44289. Keramická dlažba bude připevněna pomocí lepidla pro keramické dlažby a obklady se 
střední a vysokou nasákavostí tl. 2 mm CEMIX STANDARD. Připevněna bude na podkladní beton tl. 
150 mm, C25/30, který bude proveden na štěrkovém loži tl. 150 mm, frakce 4/8 mm.  

Po dokončení stavby budou následovat úpravy volných ploch – zatravnění, osazení okrasných a 
ovocných stromů, keřů, rostlin. 

 
21d) Ostatní dokončovací úpravy 

 
Celý pozemek bude po svém obvodě oplocen plotem se zděnými sloupky z lícových cihel 

POROTHERM TERCA KLINKER, které budou ukončeny betonovou hlavicí. Mezi sloupky bude 
vyzděna plotová stěny z tvarovek BTB 50/25/24 do výšky dle terénních úprav min. 250 mm nad UT. 
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Plot bude v některých místech pozemku sloužit součastně jako opěrná stěna z důvodu velkého sklonu 
stavební parcely. Mezi sloupky plotu pak bude dřevěná výplň. Celý plot bude proveden na základovou 
konstrukci hlubokou 1 000 mm pod UT.  
 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 

Součinitelé prostupu tepla U navrhovaných konstrukcí všech stěn, střech (teras), podlah, stropů a 
výplní otvorů splňují požadavky na doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla dle ČSN 73 0540-
2. Navrhovaná stavba splňuje požadavky na úsporu energie na vytápění budovy a nízkou 
energetickou náročnost budov dle ČSN 73 0540.  

Výpočty a posudky součinitelů prostupu tepla U jednotlivých konstrukcí a vyhodnocení 
energetického štítku obálky budovy s předběžnou tepelnou ztrátou viz samostatná příloha – 
TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ. 
 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-
geologického a hydrogeologického průzkumu 

 
Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum základové zeminy nebyl v době zpracování 

projektové dokumentace pro realizaci stavby proveden. Vychází se ze zkušeností se zakládáním 
obdobných staveb a za předpokladu, že základové poměry jsou jednoduché. Předpokládané složení 
základové zeminy v dané lokalitě – jíl písčitý (F4-CS). Únosnost základové zeminy byla dle složení 
základové zeminy stanovena min. 250 kPa.  

Předpokladem je, že v podloží do 4,5 m pod úrovní základové spáry není ustálená hladina 
podzemní vody, stejně jako v sousedních parcelách. 
 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 

 
Provádění stavebních úprav, ani následné užívání stavby nebude mít negativní vliv na životní 

prostředí. Při vlastní realizaci stavby musí být zajištěna likvidace odpadových materiálů v rámci 
odpadového hospodářství realizační firmy. 

A. Základní povinnosti průvodce odpadů: 
 

1. Zařazené odpady dle katalogu odpadů uvedeném ve vyhlášce ministerstva ŽP                      
č. 381/2001 Sb. shromažďovat utříděné dle jednotlivých druhů. 

2. Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 
ohrožujícím životní prostředí. Průvodce je odpovědný za nakládání s odpady do doby 
jejich využití nebo zneškodnění.  

3. Vést evidenci v rozsahu stanoveném zákonech č. 185/2001 Sb. a vyhláškou ministerstva 
ŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

4. S odpady, které jsou zařazené jako nebezpečné, nakládat pouze se souhlasem okresního 
úřadu.  

 
B. Analytická část – možná produkce v průběhu stavby 
 

1. Odpady nebezpečné 
15 01 10 plastový obal se škodlivinami 
15 01 10 kovové obaly se zbytkem škodlivin 
17 03 01 asfaltové pásy a lepenky s obsahem dehtu 
17 03 03 uhelný dehet a výrobky z dehtu 
17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

Pro tyto odpady bude určeno zabezpečené místo pro shromažďování. Místo bude označeno 
identifikačními lístky každého nebezpečného odpadu. 
 
2. Odpady obyčejné 

15 01 06 směs obalových materiálů 
17 01 01 beton 
17 01 02 cihly 
17 01 03 keramické výrobky 
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17 02 01 dřevo 
17 02 02 sklo 
17 02 03 ostatní plasty 
17 04 02 hliník 
17 04 04 zinek 
17 04 05 železo a ocel 
17 04 07 směsné kovy 
17 08 02 stavební materiály na bázi sádry 

 
h) Dopravní řešení 

 
Návaznost objektu na dopravní obslužnost je dána dokumentací pro územní řízení a vydaným 

územním rozhodnutím pro výstavbu RD v dané lokalitě. Navrhovaný objekt stejně jako sousední 
objekty bude napojen vjezdem na jednosměrnou komunikaci a přístupovými chodníky ústícími do 
jednosměrné komunikace se statusem obytné zóny (komunikace slouží zároveň pro pěší). 
 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření 

 
Stavební parcela není součástí záplavového území, v místě nehrozí sesuvy půdy, pozemek není 

součástí poddolovaného území ani území se zvýšenou seizmickou aktivitou. 
Na pozemku nebylo provedeno měření půdního radonu základové zeminy v době zpracování 

projektové dokumentace pro realizaci stavby. Vychází se ze zkušeností se zakládáním obdobných 
staveb a za předpokladu, že základové poměry jsou jednoduché. Protiradonové opatření bude 
spočívat v použití hydroizolačního pásu s protiradonovou charakteristikou. Bal navržena hydroizolace 
DECHTOCHEMA BITUMAT BITALBIT S. 

Hydroizolace je provedena pod celou suterénní částí objektu a nepodsklepenou částí objektu, kde 
bude vytažena po obvodových stěnách do výšky 300 mm nad úroveň upraveného terénu. 
Hydroizolace je provedena v tl. 3,5 mm, a bude použita natavením na čistý a penetrovaný povrch 
vnějšího obvodového zdiva a podkladního betonu. Je tvořena jemnozrnným minerálním posypem, 
vnější asfaltovou vrstvou (směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy), spřaženou nosnou vložkou 
z AL. Folie se skelnou rohoží, vnitřní asfaltovou vrstvou (směs oxidovaného asfaltu s minerálními 
plnivy) a lehce tavitelnou polymerní folií.  
 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

Umístění stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území. Odstupy RD u fasád s otvory do obytných místností jsou min. 6,5 m. Daná lokalita je 
uvažována jako územní se stísněnými podmínkami. Přesto navrhovaný objekt vyhovuje na minimální 
vzdálenosti od hranic pozemků –vzdálenost objektu ke společné hranici pozemků je min. 2,2 m 
(požadovaná hodnota 2 m), vzdálenost objektu od komunikace je min. 10 m (požadovaná hodnota 3 
m). Výstavba navrhovaného objektu se v kontextu budování zástavby nepříčí s požadavky na 
využívání území.  

Ostatní obecně technické požadavky byly dodrženy v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Jakub Nacházel                                                             jjjjjjjjjjjjjj.. 
                                                                                                                                                                                        podpis 



10. Závěr 

 

Tuto práci jsem zpracoval na základě svých dosavadních zkušeností s navrhováním 

pozemních staveb a použitím všech potřebných norem, vyhlášek, předpisů a technických listů 

a podkladů od výrobců. 

Výstupem této bakalářské práce je projektová dokumentace pro stavební povolení, 

doplněná studiemi rodinného domu se zubní ordinací, určeného pro pětičlennou rodinu. 

Rodinný dům je navržen se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím, jehož 

součástí je jedno garážové stání. Dispoziční řešení rodinného domu je rozděleno na převážně 

denní část v 1NP s provozovnou; noční část v 2NP a technickou a skladovací část v 1S. Pro 

architektonický návrh byla vypracována studie, která je součástí této bakalářské práce. 

Projektová dokumentace byla vypracována v rozsahu zadání. Součástí práce je jak 

prováděcí dokumentace, tak i výkresy detailně znázorňující řešení vybraných míst stavby, 

tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí, teplotní charakteristiky objektu, podle 

kterých spadá budova do kategorie B-úsporná. Další přílohou je podrobný návrh základových 

konstrukcí, zpráva požární bezpečnosti včetně výkresů, technická zpráva, průvodní zpráva 

nebo návrh schodišť.  
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K žádosti o stavební povolení dle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby 
ve zkráceném stavebním řízení dle § 117 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.  
 

a) Identifikace stavby, stavebníka a projektanta, základní charakteristika 
stavby a její účel 

 
1a) Identifikace stavby 
  
Název stavby:  Novostavba rodinného domu se zubní ordinací, Humpolec-Vystrkov 99 
Místo stavby: k.ú. Humpolec, č. kat. 649 325, č. parc. 715/38 
Charakter stavby: novostavba 
 
2a) Stavebník 
  
Jméno, příjmení, adresa: Pavel Machek 
  Humpolec - Vystrkov 70 
  Humpolec 396 01 
 
3a) Projektant 
 
Jméno, příjmení, adresa: Jakub Nacházel 
 Lužická 1327 
 Humpolec 396 01 
 
4a) Základní charakteristika stavby a její účel 
 
Objekt je novostavbou rodinného domu se zubní ordinací, určený pro 5ti člennou rodinu 

k trvalému bydlení. Objekt se nachází na parcele č. 715/38, k. ú. Humpolec, č. kat. 649 325, okres 
Pelhřimov, kraj Vysočina. Celková plocha stavební parcely je 1 258,18 m2. Navrhovaný rodinný dům 
má členitý půdorys o třech podlažích, z nichž jedno je podzemní a dvě nadzemní podlaží. Dispoziční 
řešení rodinného domu je rozděleno na převážně denní část v 1NP; noční část v 2NP a technickou a 
skladovací část v 1S. Z 1NP je přístupná venkovní terasa orientovaná na západ, z 2NP je přístupná 
venkovní terasa orientovaná na východ. 

 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 

a o majetkoprávních vztazích 
 

Území se nachází v městské části Humpolec – Vystrkov. Dosavadní využití pozemku: volná 
stavební parcela, na pozemku se nenachází žádné stavby. 

Stavební parcela je v majetku stavebníka: Pavel Machek, Humpolec – Vystrkov 70, Humpolec  
396 01, č. par. 715/38. 

Dotčené stavební pozemky: Pozemky v majetku města Humpolec, IČO 00248266, Horní náměstí 
300, Humpolec 396 01 

 
c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 
 

1c) Hodnocení radonového rizika 
 
Stavební pozemek v k. ú. Humpolec na parcele č. 715/38 má podle výsledků měření ve smyslu 

zákona č. 18/1997 Sb. a vyhlášky č. 307/2002 o radiační ochraně nízký radonový index. 
 
2c) Napojení na dopravní infrastrukturu 

 
Navrhovaný objekt je situován hlavním vstupem na jihozápad. Vjezd na pozemek je zajištěn 

z jihozápadní strany ze stávající místní komunikace ve které jsou vedeny veškeré inženýrské sítě. 
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3c) Napojení na technickou infrastrukturu 
 

Přípojka NN: Elektrická energie bude odebírána z nově navržené přípojky elektrické energie. Tato 
přípojka  bude vedena z veřejného elektrického vedení NN, které je umístěno pod povrchem podél 
místní komunikace do přípojkové skříně v instalačním sloupku na hranici pozemku investora. 
V instalačním sloupku vedle této přípojkové skříně bude umístěn elektrický rozvaděč a hlavní jistič. 
Z tohoto rozvaděče bude vedena domovní přípojka NN do rodinného domu s provozovnou.  

Splašková a dešťová kanalizace: V dané lokalitě je zřízena oddílná kanalizace, nebo-li splaškové 
a dešťové odpadní vody jsou odváděny zvlášť veřejnou splaškovou a dešťovou kanalizací. Veřejná 
dešťová a splašková kanalizace je vedena pod povrchem podél místní komunikace. Přípojka obou 
typů kanalizací bude vedena od veřejné kanalizace k revizním šachtám umístěným hned za hranicí 
pozemku investora. Z těchto revizních šachet pak pude provedena domovní přípojka splaškové a 
dešťové kanalizace do rodinného domu s provozovnou. 

Vodovodní přípojka: Vodovodní přípojka bude vedena z veřejného vodovodu, který je umístěn pod 
povrchem podél místní komunikace do vodoměrové šachty umístěné hned za hranicí pozemku 
investora. Přípojka bude napojena na vodovodní řád pomocí navrtávacího pasu. Z této vodoměrové 
šachty bude provedena domovní přípojka vodovodu do rodinného domu se zubní ordinací.  

Přípojka zemního plynu NTL: Plynovodní přípojka bude vedena z veřejného NTL plynovodu, který 
je umístěn pod povrchem podél místní komunikace do instalačního sloupku na hranici pozemku 
investora. V instalačním sloupku bude umístěn hlavní uzávěr plynu (HUP). 
 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 

Městský úřad Humpolec 
 

- Obor ochrany životního prostředí 
Vyjádření vodoprávního úřadu města Humpolec dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o 

změně některých zákonů v platném znění, k plánovanému závěru: Stavba rodinného domu se zubní 
ordinací. 

Ve smyslu § 18 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů v platném znění je 
výše uvedený záměr možná z hlediska zájmů chráněných podle tohoto zákona za předpokladu 
splnění těch to podmínek: 

1. Realizací záměru a jeho následným užíváním nesmí dojít ke znečištění podzemních ani 
povrchových vod. 

2. Veškerá případná manipulace k vodám se závadnými látkami v době realizace záměru musí 
být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo 
jejich nežádoucímu smísení se srážkovými vodami. 

3. Vodovodní přípojka musí být provedena a užívána tak, aby nedošlo ke znečištění vody ve 
vodovodu. 

4. Kanalizační přípojky jak splaškových tak i dešťových vod musí být provedeny jako vodotěsné 
a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které jsou zaústěny. 

5. Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. 
 
- Obor dopravy a komunálních služeb 

Připojení nemovitosti k místní komunikaci 
Obor dopravy a komunálních služeb městský úřad Humpolec vydal rozhodnutí č. 158/2010 o 

povolení připojení nemovitosti na pozemku parc. č. 715/38 k místní komunikaci Humpolec – Vystrkov 
v k. ú. Humpolec za těchto podmínek: 

1. Realizace připojení podléhá stavebnímu řízení. 
2. Připojení nemovitosti k místní komunikaci musí respektovat příslušná ustanovení zákona o 

pozemních komunikacích, prováděcí vyhlášky a platných ČSN 73 6101 a ČSN 73 6102. 
3. Povoluje se napojení dle přiložené dokumentace NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU SE 

ZUBNÍ ORDINACÍ, parc. č. 715/38, k. ú. Humpolec. 
4. Bezpečnost silničního provozu během realizace stavby bude zajišťována dle zákona č. 

361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících. 
5. Neprodleně po ukončení prací vyzve žadatel obor dopravy a komunálních služeb, úsek 

majetkové správy místních komunikací ke kontrole provedení stavby a splnění podmínek 
povolení. 
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e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

Při provádění stavebních prací a úprav budou zhotovitelem dodržovány platné zákony, platné 
normy a předpisy, zejména pak: 

- zákon č. 205/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na 
výrobky 

- zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce 
- zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon 
- vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území 
- vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 

popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 
stavebního zákona 

 
Městský úřad Humpolec, stavební úřad Humpolec, obor životního prostředí a památkové péče 

vydal územní rozhodnutí č. 163/2010. Projektová dokumentace je v souladu s územním rozhodnutím, 
podmínky územního rozhodnutí byly splněny. Stavba je umístěna dle Územního plánu města 
Humpolec do funkční plochy ,,Bydlení čisté (nízkopodlažní zástavba rodinných domů)‘‘. Realizací 
stavby nedojde ke snížení nebo ke změně stávajícího krajinného rázu.  

 
g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území 
 

Vlastní zahájení realizace stavby, ani její dokončení není vázáno žádnými podmínkami spojenými 
se stávajícím okolím stavby. Přesto je nutné provést taková opatření, aby byly minimalizovány její 
negativní vlivy – např. prašnost, hlučnost, narušení okolního provozu. 

Stavba nevyžaduje žádné další související investice. 
 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby  
 

Předpokládaná lhůta výstavby je 18 měsíců. 
Popis výstavby:  1. vytyčení stavby 
 2. výkopové práce 
 3. inženýrské sítě – přípojky 
 4. základové konstrukce 
 5. hydroizolace 
 6. hrubá stavba 1S 
 7. strop nad 1S 
 8. hrubá stavba 1NP 
 9. strop nad 1NP 
 10. hrubá stavba 2NP 
 11. konstrukce krovu, zastřešení a skladby plochých střech 
 12. osazení výplní otvorů 
 13. rozvody instalací 
 14. povrchové úpravy stěn, spodní skladby podlah 
 15. betonáž podlah 
 18. nášlapné vrstvy podlah, dokončovací práce 
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i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na 
ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále  údaje o podlahové 
ploše  budovy  bytové či  nebytové v m2,  a o počtu bytů v budovách 
bytových a nebytových. 

 
Propočet nákladů byl stanoven aproximativním propočtem ceny na 1 m3 obestavěného 

prostoru, dle THU (http://stavebnistandardy.cz/) 
 
Počet podzemních podlaží: 1 
Počet nadzemních podlaží: 2 
Počet bytů: 1 
Plocha pozemku: 1 258,18 m2 
Zastavěná plocha: 362,92 m2 
Procento zastavění: 28,83% 
Zpevněná plocha: 101,56 m2 
Obestavěný prostor: 2 604,31 m3 
Podlahová plocha: Celková podlahová plocha uvnitř objektu:  529,010 m2 

 Celková plocha teras: 121,370 m2 
 Ostatní plocha (balkon + závětří): 13,400 m2 

Cena za 1m3 OP dle THU: 4 491,- 
 
Celkové náklady: 2 604,31 x 4 491 = 11 696 000,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Jakub Nacházel                                                             XXXXXXXXXXXXXX.. 
                                                                                                                                                                                        podpis 
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1. Architektonické a stavebně technické řešení 
 

a) Účel objektu 
 
Objekt je novostavbou rodinného domu se zubní ordinací, určený pro 5ti člennou rodinu 

k trvalému bydlení. Objekt se nachází na parcele č. 715/38, k. ú. Humpolec, č. kat. 649 325, okres 
Pelhřimov, kraj Vysočina. Celková plocha stavební parcely je 1 258,18 m2. Navrhovaný rodinný dům 
má členitý půdorys o třech podlažích, z nichž jedno je podzemní a dvě nadzemní podlaží. Dispoziční 
řešení rodinného domu je rozděleno na převážně denní část v 1NP; noční část v 2NP a technickou a 
skladovací část v 1S. Z 1NP je přístupná venkovní terasa orientovaná na západ, z 2NP je přístupná 
venkovní terasa orientovaná na východ. 
 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 
řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 
Rodinný dům je řešen jako samostatně stojící objekt s jedním podzemním a dvěma nadzemními 

podlažími. Hlavní vstup do objektu je po jednoramenném schodišti spojujícím přístupovou komunikaci 
a závětří, které vede k hlavním vstupním dveřím.  

Závětří navazuje hlavním vstupem do objektu na zádveří, ze kterého je přístup na WC, do šatny a 
chodby. Chodba je uvažována jako hlavní komunikační prostor 1NP, ze kterého je zajištěn přístup do 
schodišťového prostoru vedoucímu do 1S, technické místnosti, koupelny s WC, prádelny a sušárny, 
obývacího pokoje, provozovny (prostory zubní ordinace) a zadním vstupem do objektu na zahradu. 
Obývací pokoj je dále propojen s kuchyní a jídelnou ze kterého vede také vstup na terasu v 1NP. 
V obývacím pokoji se dále nachází schodišťový prostor vedoucí do 2NP. Provozovna (prostory zubní 
ordinace) je řešena jako samostatná část objektu v 1NP oddělaná od rodinného domu vnitřní nosnou 
stěnou. Z chodby rodinného domu je proveden přístup do čekárny, do které je dále zajištěn vedlejší 
vstup do provozovny z venkovního prostoru určený pro veřejnost. Z čekárny je zajištěn přístup do 
předsíně, propojující WC pro ženy, WC pro muže, umývací prostor a úklidovou místnost. Čekárna 
dále navazuje na hlavní místnost provozovny nebo-li zubní ordinaci s kanceláří, ze které je přístup do 
skladu na léky. 

Po dvouramenném schodišti nacházejícím se v obývacím pokoji se vychází do 2NP, které je 
řešeno jako obytné podkroví. Schodiště přímo navazuje na chodbu, která je uvažována jako hlavní 
komunikační prostor 2NP, ze kterého je zajištěn přístup do dětského pokoje 1, dětského pokoje 2, 
dětského pokoje 3, hlavní koupelny, ložnice, pracovny a na terasu v 2NP. V ložnici je pak zajištěn 
přístup do vedlejší koupelny a také do šatny. V hlavní koupelně se dále nachází přístup do úklidové 
místnosti a na WC a z pracovny je umožněn přístup na balkon.  

Do podzemního podlaží scházíme po jednoramenném schodišti z 1NP umístěném ve 
schodišťovém prostoru. Schodiště přímo navazuje na chodbu, která je uvažována jako hlavní 
komunikační prostor 1S, ze kterého je zajištěn přístup do skladu potravin, posilovny, koupelny s WC, 
dílny a garáže. Do garáže je zajištěn vjezd z hlavní komunikace pomocí příjezdové komunikace pod 
sklonem 10% a garážovými vyklápěcími vraty. V garáži se dále nachází přístup do dílny, skladu a 
chodby, ze které je umožněn přístup do vinného sklepa a na WC. Z vinného sklepa je dále zajištěn 
vedlejší vsup do objektu z venkovního prostoru, který navazuje na jednoramenné schodiště vedoucí 
na terénní mezipodestu, ze které je vedeno další jednoramenné schodiště vedoucí na terasu v 1NP.  

Zastřešení objektu je rozděleno do dvou částí, a to polovalbovou střechou se dvěma střešními 
vikýři, která pokrývá 2NP a dvěma plochými střechami, z nichž jedna pokrývá půdorys provozovny 
(prostory zubní ordinace) a nachází se na ní terasa 2NP, a druhá pokrývá půdorysný prostor vinného 
sklepa a nachází se na ní terasa 1NP. Půdorysný tvar objektu je členitý a svým tvarem navazuje na 
okolní zástavbu rodinných domů.  
 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění 

 
Počet podzemních podlaží: 1 
Počet nadzemních podlaží: 2 
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Podlahová plocha:  
 
1S 
OZNAČENÍ NÁZEV PLOCHA [m2] 
S01 WC 6,16 
S02 DÍLNA 26,50 
S03 KOUPLENA + WC 12,35 
S04 SKLAD POTRAVIN 16,00 
S05 VINNÝ SKLEP 15,97 
S06 CHODBA 4,81 
S07 GARÁŽ 21,00 
S08 CHODBA + SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR 25,97 
S09 SKLAD 16,21 
S10 POSILOVNA 24,20 

PLOCHA CELKEM 169,17 m2 

 
1NP 
RODINNÝ DŮM 
OZNAČENÍ NÁZEV PLOCHA [m2] 
101 SPÍŽ 4,25 
102 KUCHYŇ + JÍDELNA 22,18 
103 PRÁDELNA + SUŠÁRNA 7,70 
104 KOUPELNA + WC 11,87 
105 TECHNICKÁ MÍSTNOST 8,37 
106 TERASA 39,45 
107 OBÝVACÍ POKOJ 43,81 
108 CHODBA 24,06 
109 ZÁDVEŘÍ 11,25 
110 WC 1,90 
111 ŠATNA 9,93 
112 SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR 8,80 
113 ZÁVĚTŘÍ 6,74 

PLOCHA CELKEM 154,12 m2 + 39,45 m2 (TERASA) + 6,74 m2 (ZÁVĚTŘÍ) 

PROVOZOVNA – ZUBNÍ ORDINACE 
OZNAČENÍ NÁZEV PLOCHA [m2] 
114 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 1,87 
115 WC MUŽI 1,55 
116 PŘEDSÍŇ 11,73 
117 WC ŽENY 1,55 
118 SKLAD NA LÉKY 9,37 
119 ČEKÁRNA 20,62 
120 ZUBNÍ ORDINACE + KANCELÁŘ 32,25 

PLOCHA CELKEM 78,94 m2 

 
2NP 
OZNAČENÍ NÁZEV PLOCHA [m2] 
201 DĚTSKÝ POKOJ 17,00 
202 DĚTSKÝ POKOJ 17,00 
203 KOUPLENA 10,14 
204 WC 2,30 
205 ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST 1,52 
206 DĚTSKÝ POKOJ 17,00 
207 CHODBA 26,81 
208 TERASA 81,92 
209 PRACOVNA 13,00 
210 KOUPLENA 3,42 
211 ŠATNA 4,25 
212 LOŽNICE 14,34 
213 BALKON 6,66 

PLOCHA CELKEM 126,78 m2 + 81,92 m2 (TERASA) + 6,66 m2 (BALKON) 

 
 Celková podlahová plocha uvnitř objektu:  529,010 m2 
 Celková plocha teras: 121,370 m2 
 Ostatní plocha (balkon + závětří): 13,400 m2 
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Plocha pozemku: 1 258,18 m2 
Zastavěná plocha: 362,92 m2 
Procento zastavění: 28,83% 
Zpevněná plocha: 101,56 m2 
Obestavěný prostor: 2 604,31 m3 
Objekt je hlavním vstupem orientovaný na jihozápad. Všechny obytné místnosti mají navržené 

přirozené oslunění v souladu s ČSN 73 0580 a jsou také v souladu se zákonnými požadavky na 
proslunění obytných místností, které vycházejí z vyhlášky 268/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích na stavby. 
 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na 
užití objektu a jeho požadovanou životnost 

 
1d) Vytyčení stavby 

 
Umístění stavby je navrženo dle regulativů územního plánu. Vytyčení bude probíhat vzhledem ke 

dvěma polohopisným a jednomu výškopisnému bodu. Zaměřená bude provádět kvalifikovaná osoba.  
Polohopisné body: PB1 – roh stávajícího objektu (č. p. 252) 
 PB2 – roh parcely (č. p. 715/27) 

 
2d) Zemní práce 

 
Provede se sejmutí ornice v tl. 200 mm, která se ponechá na skládce v zadní části pozemku pro 

pozdější použití na terénní úpravy. Sejmutý pás ornice bude široký 3 metry od vnějších obrysů 
navrhovaného objektu. 

Provede se výkop stavební jámy se svahovanými stěnami pod úhlem 60°. Jáma bude hluboká 
v nejnižším místě 3,6 m od projektové nuly. Poté se vyhloubí základové rýhy podzemního podlaží do 
hloubky 350 mm od dna jámy a 850 mm od dna jámy v místě vjezdu do garáže (splněna minimální 
nezámrzná hloubka od UT = 1 200 mm). Dále se vyhloubí základové rýhy nepodsklepené části 
prvního nadzemního podlaží do hloubky 850 mm od pracovní spáry (splněna minimální nezámrzná 
hloubka od UT = 1 050 mm). Nakonec se vyhloubí ostatní základové rýhy pro schodiště do hloubky 
dle projektové dokumentace.  

Převážná většina výkopové zeminy z rýh a jámy bude odvezena pryč ze staveniště na skládku 
zeminy. Část výkopové zeminy (cca 20%) bude ponechána na skládce v zadní části pozemku a bude 
po dokončení podzemního podlaží a veškerých základových konstrukcí použita na obsypy a zásypy 
svahovaných stěn jámy. Nasypaná zemina bude po nasypání řádně zhutněna.  

V místě výkopových prací se nevyskytuje hladina podzemní vody, která by měla ovlivnit druh či 
hloubku založení stavby. Z tohoto důvodu není nutně provádět jakákoliv opatření z hlediska založení 
stavby a odvodnění výkopů.  

 
3d) Základové konstrukce 

 
Základové konstrukce byly navrženy v nejkritičtějších místech objektu z hlediska zatížení. Návrh 

byl proveden v místě: 
 - nejzatíženější obvodové stěny podsklepené části objektu 
 - nejzatíženější vnitřní nosné stěny podsklepené části objektu 
 - nejzatíženější obvodové stěny nepodsklepené části objektu 
 - nejzatíženější vnitřní nosné stěny nepodsklepené části objektu 
 - ŽB sloup pod balkonem 
 - opěrná stěna u vjezdu do garáže 
Podrobný výpočet viz příloha VÝPOČET ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ.  

Před prováděním betonáže musí dojít k vyčištění základové spáry, uložení zemnícího drátu a 
uložení prostupových chrániček pro uložení inženýrských sítí.  

Základové pasy budou provedeny z prostého betonu C25/30, jednostupňovité s vyložením dle 
projektové dokumentace buď o 100 nebo 125 mm. Ve výjimečných případech může dojít ke zvětšení 
vyložení na 225 nebo 300 mm z důvodu zjednodušení provádění výkopových prací a základových 
konstrukcí. (viz výkres č. 9 – ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE).  

Po vybetonování základových pasů bude proveden podkladní beton v tl. 150 mm.  
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Základové konstrukce z prostého betonu jsou pak doplněni základovými konstrukcemi ze 
ztraceného bednění z tvarovek BTB 50/30/24, zalité betonem C25/30 nacházející se pod venkovními 
schodišti vedoucími z 1S na terasu 1NP. 
 

4d) Svislé nosné konstrukce 
 

Svislé nosné konstrukce jsou provedeny ze dvou konstrukčních systémů: 
 - 1S ze ztraceného bednění – BTB tvarovek, vyztužených svislou výztuží B500 –   
   10 505 (R), zalité betonem C25/30 

 - 1NP a 2NP – POROTHERM – keramické bloky 
Obvodové stěny 1S jsou provedeny v tl. 300 mm z tvarovek BTB 50/30/24 a vnitřní nosné stěny 

1S jsou provedeny v tl. 250 mm z tvarovek BTB 50/25/24 a tl. 300 mm z tvarovek BTB 50/30/24.  
Obvodové stěny 1NP a 2NP jsou provedeny v tl. 400 mm z keramických bloků POROTHERM 40 

EKO+ na maltu POROTHERM TM P5 MPa a vnitřní nosné stěny tl. 240 mm z keramických bloků 
POROTHERM 24 P+D a tl. 400 mm z keramických bloků POROTHERM 40 P+D na maltu 
POROTHERM TM P5 MPa.  

 
5d) Vodorovné nosné konstrukce 

 
Vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny ze dvou konstrukčních systémů: 
Nad 1S je stropní konstrukce provedena jako ŽB montovaná stropní konstrukce tl. 250 mm 

provedená z ŽB stropních panelů SPIROLL  SPE 25042. Minimální uložení panelu v podélném směru 
je 100 mm. Maximální uložení v příčném směru je 100 mm. Šířky jednotlivých panelů jsou 380, 600, 
820, 1 050 a 1 200 mm. Po uložení jednotlivých panelů dle projektové dokumentace (viz výkres č. 6 – 
VÝKRES SESTAVY STROPNÍCH DÍLCŮ – PANELOVÝ STROP NAD 1S) se provede vyztužení spár 
mezi panely zálivkovou výztuží Ø18 mm, B500 – 10 505 (R) a zalití spár technologickou 
dobetonávkou. Stropní konstrukce nad 1S je provedena ve dvou výškových úrovních a to 200 mm od 
projektované nuly a 450 mm od projektované nuly jako stropní konstrukce nad místností S05 (vinný 
sklep). 

Nad 1NP je stropní konstrukce provedena jako monolitický žebírkový strop tl. 250 mm tvořený 
ztraceným bedněním z keramických stropních  nosníků POROTHERM POT 175 a MIAKO vložkami 
POROTHERM MIAKO 19/500. Minimální uložení nosníků v podélném směru je 125 mm, výška 175 
mm a osová vzdálenost nosníků 500 mm. Minimální uložení MIAKO vložky v příčném směru je 25 
mm, výška 190 mm. Po uložení všech montovaných prvků dle projektové dokumentace (viz výkres č. 
7 – VÝKRES SESTAVY STROPNÍCH DÍLCŮ – MIAKO STROP NAD 1NP) dojde ke zmonolitnění celé 
stropní konstrukce pomocí monolitické roznášecí desky tl. 60 mm vyztužené KARI sítí Ø6 mm, oko 
100x100 mm. Stropní konstrukce nad 1NP je pak doplněna ŽB montovanými stropními panely tl. 250 
mm SPIROLL SPE 25042. Stropní konstrukce nad 1NP je provedena pouze v jedné výškové úrovni.  

Vodorovné nosné konstrukce jsou pak v jednotlivých podlažích doplněny ŽB věnci vedoucími v 1S 
nejčastěji pod úrovní stropní konstrukce doplněné v určitých místech ŽB věnci v úrovni stropní 
konstrukce. ŽB věnce v 1NP jsou vedeny v úrovni stropní konstrukce. Věnce jsou provedeny pomocí 
výztuže Ø18 mm, B500 – 10 505 (R), zalité betonem C25/30.  

Průvlaky jsou provedeny jako montované z ocelových válcovaných profilů IPE č. 18. Podestový 
nosník u schodiště vedoucího z 1S do 1NP je pak proveden z ocelových válcovaných profilů UPE č. 
18. 

Překlady nad otvory jsou provedeny jako montované z keramických nosných překladů 
POROTHETM 7. Sestavy a výpisy jednotlivých překladů nad otvory viz výkres č. 3 – PŮDORYS 1S, 
výkres č. 4 – PŮDORYS 1NP a výkres č. 5 – PŮDORYS 2NP.  

Při provádění stropních konstrukcí nesmí být zapomenuto na provedení prostupů a instalačních 
šachet pro rozvod inženýrských sítí, pomocí ocelových výměn z ocelových profilů nad 1S nebo 
vázané výztuže 4Ø20; B500 - 10 505 (R) nad 1NP.  
 

6d) Konstrukce spojující různé výškové úrovně – schodiště 
 

V objektu se nachází dvě vnitřní schodiště spojující podzemní a obě nadzemní podlaží, a tři 
venkovní schodiště, kde dvě z nich slouží k propojení podzemního podlaží a terasy v 1NP a jedno 
slouží jako vstupní schodiště vedoucí k hlavním vstupním dveřím.  
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Vnitřní schodiště z 1NP do 2NP - Bylo navrženo dvouramenné kombinované schodiště 
z ocelových schodnic a dřevěnými stupni (bez podstupnic) SWN MORAVIA ELEGANT. Schodiště je 
provedeno s přímými rameny, levotočivé. Je opatřeno zábradlím s dřevěným madlem SWN MORAVIA 
NORMA PLUS 04-06 4S/42 a ocelovým rámem s drátovou (tyčovou) výplní SWN MORAVIA NORMA 
PLUS 04-06. Výška zábradlí je 1 000 mm. Schodiště je podepřeno vnitřní nosnou stěnu a uloženo na 
průvlak z ocelových válcovaných profilů IPE č. 18. 

 - počet stupňů:  2x10 
 - velikost stupňů: 157,50/300 mm 
 - průchozí šířka ramene: 1 000 mm 
 
Vnitřní schodiště z 1S do 1NP - Bylo navrženo jednoramenné ŽB monolitické schodiště. Schodiště 

je provedeno jako zakřivená deska, pravotočivé. Je opatřeno zábradlím s dřevěným madlem SWN 
MORAVIA NORMA PLUS 04-06 4S/42 a ocelovým rámem s drátovou (tyčovou) výplní SWN 
MORAVIA NORMA PLUS 04-06. Výška zábradlí je 1 000 mm. Schodiště je opatřeno dřevěnými 
stupnicemi tl. 40 mm SWN MORAVIA DOMINO. Je vetknuto do nosných obvodových schodišťových 
stěn a podepřeno základovou konstrukcí a průvlakem z ocelových válcovaných profilů UPE č. 18.  

 - počet stupňů:  1x18 
 - velikost stupňů: 180,56/290 mm 
 - průchozí šířka ramene: 1 000 mm 
 
Venkovní schodiště z přístupové komunikace do 1NP - Bylo navrženo jednoramenné ŽB 

monolitické schodiště. Schodiště je provedeno jako jednou zalomená deska, přímé. Je opatřeno 
zábradlím s dřevěným madlem SWN MORAVIA NORMA PLUS 04-06 4S/42 a ocelovým rámem 
s drátovou (tyčovou) výplní SWN MORAVIA NORMA PLUS 04-06. Výška zábradlí je 1 040 mm. 
Schodiště je opatřeno stupnicemi z keramických dlaždic RAKO NATURSTONE DAR44289. Je 
podepřeno základovou konstrukcí a uloženo na ozub objektu. Délka uložení je 150 mm. Je 
oddilatováno od konstrukce objektu pomocí těžkého asfaltového pásu. 

 - počet stupňů:  1x10 
 - velikost stupňů: 158,50/300 mm 
 - průchozí šířka ramene: 3 700 mm 
 
Venkovní schodiště z 1S na terénní mezipodestu - Bylo navrženo jednoramenné ŽB monolitické 

schodiště. Schodiště je provedeno jako jednou zalomená deska, přímé. Je opatřeno zábradlím 
s dřevěným madlem SWN MORAVIA NORMA PLUS 04-06 4S/42 a ocelovým rámem s drátovou 
(tyčovou) výplní SWN MORAVIA NORMA PLUS 04-06. Výška zábradlí je 1 000 mm. Schodiště je 
opatřeno stupnicemi z keramických dlaždic RAKO NATURSTONE DAR44289. Je podepřeno 
základovými konstrukcemi (z jedné strany uloženo na ozub základových konstrukcí objektu). Délka 
uložení je 150 mm. Je oddilatováno od konstrukce objektu pomocí těžkého asfaltového pásu. Při 
provádění betonáže musí být schodiště podloženo asfaltovým pásem proti vsakování vody z betonu 
do zeminy. 

 - počet stupňů:  1x10 
 - velikost stupňů: 162,50/300 mm 
 - průchozí šířka ramene: 1 160 mm 
 
Venkovní schodiště z terénní mezipodesty na terasu 1NP - Bylo navrženo jednoramenné ŽB 

monolitické schodiště. Schodiště je provedeno jako jednou zalomená deska, přímé. Je opatřeno 
zábradlím s dřevěným madlem SWN MORAVIA NORMA PLUS 04-06 4S/42 a ocelovým rámem 
s drátovou (tyčovou) výplní SWN MORAVIA NORMA PLUS 04-06. Výška zábradlí je 1 080 mm. 
Schodiště je opatřeno stupnicemi z keramických dlaždic RAKO NATURSTONE DAR44289. Je 
podepřeno základovou konstrukcí a uloženo na ozub objektu. Délka uložení je 150 mm. Je 
oddilatováno od konstrukce objektu pomocí těžkého asfaltového pásu. 

 - počet stupňů:  1x9 
 - velikost stupňů: 170,00/300 mm 
 - průchozí šířka ramene: 1 000 mm 
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7d) Svislé nenosné konstrukce 
 

Svislé nenosné konstrukce jsou provedeny ze dvou konstrukčních systémů: 
Příčky v 1S a 1NP jsou provedeny v tl. 115 mm z keramických bloků POROTHERM 11,5 P+D na 

maltu POROTHERM TM P5 MPa. Napojení na nosné stěny bude provedeno pomocí ploché kotvy FD 
KSF. 

Příčky v 2NP jsou provedeny v tl. 125 mm  jako sádrokartonové příčky KNAUF W 112. Příčka je 
provedena z kovových stojek KNAUF s dvojitým opláštěním ze sádrokartonových desek KNAUF GKB 
WHITE tl. 12,5 mm + zvukové izolace tl. 40 mm KNAUF INSULATION TI 140 DECIBEL. 
 

8d) Střešní konstrukce 
 

Zastřešení objektu je rozděleno do dvou částí, a to polovalbovou střechou se dvěma střešními 
vikýři, která pokrývá 2NP a dvěma plochými střechami, z nichž jedna pokrývá půdorys provozovny 
(prostory zubní ordinace) a nachází se na ní terasa 2NP, a druhá pokrývá půdorysný prostor vinného 
sklepa a nachází se na ní terasa 1NP. 

Polovalbová střecha se střešními vikýři je provedena pomocí kombinovaného krovu ze dřevěných 
a ocelových prvků. Krov je proveden jako vaznicová soustava se stojatou stolicí. Pozednice krovu jsou 
provedeny jako dřevěné, uloženy a ukotveny do ŽB věnce pomocí kotevních šroubů Ø20 mm, délky 
300 mm a hmoždinky. Střední vaznice je na jedné straně provedena jako ocelová z 2xUPE č. 180, 
podepřená štítovými stěnami a dvěma vnitřními nosnými stěnami. Vzdálenost podpor vaznice je 
6 625, 4 000 a 5 625 mm. Z druhé strany je vaznice provedena jako dřevěná, podepřená dřevěnými 
sloupky krovu a štítovými stěnami. Vzdálenost podpor (sloupků – plné vazby) je 4 000 mm a 4 125 
mm od štítové stěny. Průřez této vaznice byl zvětšen z obvyklých konstrukčních rozměrů na 180/220 
mm z důvodu větší vzdálenosti první podpory od štítové stěny a tím většího průhybu vaznice vlivem 
zatížení. Sloupky krovu podporující střední vaznici jsou ukotveny pomocí ocelových kotev do 
konstrukce stropu. Stropní konstrukce nad 1NP je na toto zatížení dimenzována. (viz výkres č. 7 – 
VÝKRES SESTAVY STROPNÍCH DÍLCŮ – MIAKO STROP NAD 1NP). Vrcholová vaznice je 
provedena jako dřevěná, podepřená dřevěnými sloupky krovu po vzdálenostech 2 500, 2x4 000 a 
2 500 mm. Sloupky podporující vrcholovou vaznici jsou podepřeny vaznicí umístěnou mezi kleštinami 
a kotvenou do středních vaznic. Nosným prvkem konstrukce skladby střechy je dřevěná krokev 
uložená na pozednici a podepřená středními a vrcholovou vaznicí. Konstrukci krovu ztužují dřevěné 
kleštiny, které jsou v místech plných vazeb dvojité. Konstrukci krovu pak doplňují dřevěné nárožní či 
úžlabní krokve, pásky a výměny. Krytina je navržena z betonových střešních tašek BRAMAC ALPSKÁ 
TAŠKA CLASSIC. Krytina je uložena na laťování 40/50 mm. Pod krytinou je provedena difuzní 
pojistná hydroizolace tl. 1,5 mm DORKEN DELTA MAX TITAN. Následuje zateplení mezi a pod 
krokvemi v tl. 160 a 80 mm z minerální vaty ze skelných vláken ISOVER UNIROL PROFI a nakonec 
podhled z SDK desek tl. 12,5 mm KNAUF GKB WHITE 12,5.  

Plochá střecha pokrývající půdorys provozovny je konstrukčně řešena jako DUO střecha. Je 
vyspádovaná jednotným spádem všech střešních rovin 3% pomocí spádové vrstvy z betonové 
mazaniny min. tl. 50 mm, C25/30, B500 – 10 505 (R), do dvou střešních vpustí DN 125 TOPWET TW 
125 BIT S, opatřených perforovaným nerezovým košem  DN 125 TOPWET TWOK v290. Na spádové 
vrstvě z betonové mazaniny se nachází parozábrana tl. 1,5 mm DORKEN DELTA REFLEX, tepelná 
izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm ISOVER EPS 100 S, hydroizolace tl. 3,5 mm použita 
nalepením DECHTOCHEMA BITUMAT BITALBIT S, tepelná izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 
mm ISOVER SYNTHOS XPS 30 L, drenážní folie s filtrační vrstvou tl. 10 mm DOTKEN TELTA 
TERRAXX, štěrkové lože tl. 40 mm frakce 4/8 mm a nášlapná vrstva z betonové pochozí dlažby tl. 40 
mm PESBETON HOLLAND. Spádová vrstva tvořená betonovou mazaninou bude po obvodě, u 
prostupů a ve čtvercích 2x2 m oddilatována pomocí pěnového polystyrenu tl. 20 mm ISOVER EPS 
100 F. Součástí konstrukce ploché střechy jsou také dva bezpečnostní přepady DN 125 TOPWET 
TWPP 125 BIT, zabezpečovací systém proti pádu ze střechy při případných opravách TOPSAFE 
SAFERAND HD TSR-500-HD. Na střeše budou rozmístěni celkem 4 prvky zabezpečovacího systém 
ve vzdálenostech dle projektové dokumentace.  

Plochá střecha pokrývající půdorysný prostor vinného sklepa je konstrukčně řešena jako DUO 
střecha. Je vyspádovaná jednotným spádem všech střešních rovin 3% pomocí spádové vrstvy 
z perlitobetonu PTB 300, PERLIT EP180, min. tl. 50 mm do okapového žlabu Ø150 mm. Na spádové 
vrstvě z perlitobetonu se nachází parozábrana tl. 1,5 mm DORKEN DELTA REFLEX, tepelná izolace 
z pěnového polystyrenu tl. 120 mm ISOVER EPS 100 S, hydroizolace tl. 3,5 mm použita nalepením 
DECHTOCHEMA BITUMAT BITALBIT S, tepelná izolace z pěnového polystyrenu tl. 80 mm ISOVER 
SYNTHOS XPS 30 L, drenážní folie s filtrační vrstvou tl. 10 mm DOTKEN TELTA TERRAXX, 
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betonová mazanina tl. 50 mm, C25/30, B500 – 10 505 (R), lepidlo tl. 2 mm CEMIX STANDARD a 
nášlapná vrstva tl. 10 mm z vnější keramické dlažby RAKO NATURSTONE DAR44289. Spádová 
vrstva tvořená perlitobetonem bude po obvodě a ve čtvercích 2x2 m oddilatována pomocí pěnového 
polystyrenu tl. 20 mm ISOVER EPS 100 F. 

Podrobnější specifikace jednotlivých vrstev skladeb střešních konstrukcí viz výkres č. 18 – 
SKLADBY KONSTRUKCÍ. 

 
9d) Konstrukce komínu 

 
V objektu se nachází jedno komínové těleso. Jedná se o komínový systém SCHIEDEL ABSOLUT 

– jednoprůduchový samonosný komín, tvárnice 360x360 mm, Ø vložky 180 mm. Součástí 
komínového tělesa je vybírací otvor s dvířky 180x180 mm umístěnými 300 mm nad podlahou a 
vymetací otvor s dvířky 180x180 mm umístěnými 300 mm nad podlahou. Nad střešní rovinou je 
komínové těleso provedeno pomocí tvárnic 470x470 mm s komínovým pláštěm z vláknitého betonu 
s cihelnou strukturou. Komínové těleso je ukončeno nerezovou krycí deskou SCHIEDEL ABSOLUT 
ABS 18. Těleso bude od stropních konstrukcí odděleno dilatačním pásem tl. 40 mm pomocí minerální 
vaty ze skelných vláken.  
 

10d) Podlahové konstrukce 
 

Konstrukce podlah a specifikace jednotlivých vrstev skladeb viz výkres č. 18 – SKLADBY 
KONSTRUKCÍ. 

 
11d) Výplně otvorů 

 
V objektu se nachází dřevěná eurookna VEKRA NATURA 78, dřevěné vchodové či balkonové 

eurodveře SAPELI MODEN DUB 25, dřevěné vnitřní dveře SAPELI KAROLÍNA DUB DÝHA, střešní 
okna VELUX GGL 65 a dálkově ovládané VELUX INTEGRA GGL 65 s dešťovým senzorem a 
motorem, dálkově ovládané vyklápěcí garážová vrata TRIDO s imitací dřeva a elektrickým pohonem 
SOMMER.  

Podrobnější specifikace jednotlivých výplní otvorů viz VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ. 
 

12d) Povrchové úpravy 
 

Vnější povrchové úpravy obvodových plášťů jsou provedeny ve třech variantách. Jedná se o 
sendvičové konstrukce, kde varianty povrchových úprav v 1S, 1NP (pouze rodinný dům bez 
provozovny) a 2NP jsou provedeny jako jednoplášťové vícevrstvé konstrukce a varianta povrchové 
úpravy v 1NP (provozovna) je provedena jako dvouplášťová vícevrstvá konstrukce.  

Vnější povrchová úprava 1S je tvořena tenkovrstvou minerální zatíranou omítkou tl. 3 mm CEMIX 
048 v odstínu šedé, která je vyztužena armovací tkaninou R267. Armovací tkanina je připevněna 
pomocí samonivelační stěrky quick-mix RKS na tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu  tl. 160 mm 
ISOVER SYNTHOS XPS 70 L. Telená izolace je pak připevněna na hydroizolační vrstvu tl. 3,5 mm 
DECHTOCHEMA BITUMAT BITALBIT S pomocí lepidla pro desky z pěnového polystyrenu tl. 2 mm 
CEMIX BASIC. Hydroizolační pás je použit natavením na obvodové nosné zdivo. Celá skladba pak 
tvoří jednoplášťovou vícevrstvou konstrukci. 

Vnější povrchová úprava 1NP (pouze rodinný dům bez provozovny) a 2NP je tvořena lícovými 
keramickými obkladovými pásky tl. 23 mm POROTHERM PÁSKY TERCA KLINKER, rakouský formát, 
odstín hnědý. Pásky jsou připevněny pomocí lepidla pro keramické dlažby a obklady se střední a 
vysokou nasákavostí tl. 2 mm CEMIX STANDARD, které je vyztuženo armovací tkaninou R267. 
Pásky jsou připevněny na tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu tl. 100 mm ISOVER EPS 100 F, 
která je na nosné obvodové zdivo připevněna pomocí lepidla pro desky z pěnového polystyrenu tl. 2 
mm CEMIX BASIC. Celá skladba pak tvoří jednoplášťovou vícevrstvou konstrukci.  

Vnější povrchová úprava 1NP (provozovna) je tvořena plechovými obkladovými deskami tl. 4 mm, 
rozměr desek 1 000x500 mm ALUCOBOND RIVETED/SCREVED v odstínu stříbrné RAL 9006. 
Kotvení obkladových desek je zajištěno pomocí vrutů s těsněním 4,2x19 mm TOPFACE TF T 4,2x19 
po vzdálenostech 150 mm na ocelový nosný rošt z ocelových profilů T 100/50/2 mm TOPFACE TF 
100/50 – 2. Délka lišt ocelového nosného roštu je 480 mm a osová vzdálenost lišt 1 000 mm. Nosný 
rošt je pak kotven do nosného obvodového zdiva pomocí ocelové nosné kotvy L100x85x2 mm. Nosné 
kotvy jsou připevněny do nosného obvodového zdiva pomocí vrutů s těsněním 6,0x90 mm TOPFACE 
TF T 6,0x90 a hmoždinky po vzdálenostech 385 mm. Celý obvodový plášť je pak zateplen tepelnou 
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izolací z pěnového polystyrenu tl. 50 mm ISOVER EPS 100 F, která je na nosné obvodové zdivo 
připevněna pomocí lepidla pro desky z pěnového polystyrenu tl. 2 mm CEMIX BASIC. Tepelná izolace 
se nachází ve vzduchové dutině mezi plechovými obkladovými deskami a nosným obvodovým 
zdivem. Mezi tepelnou izolací a plechovými obkladovými deskami pak vzniká vzduchová mezera tl. 70 
mm. Celá skladba pak tvoří dvouplášťovou vícevrstvou konstrukci. 

Vnější povrchová úprava podhledu balkonu a stěn ŽB sloupů podpírajících balkon je tvořena opět 
lícovými keramickými obkladovými pásky tl. 23 mm POROTHERM PÁSKY TERCA KLINKER, 
rakouský formát, odstín hnědý. Pásky jsou připevněny pomocí lepidla pro keramické dlažby a obklady 
se střední a vysokou nasákavostí tl. 2 mm CEMIX STANDARD, které je vyztuženo armovací tkaninou 
R267. Pásky jsou připevněny přímo na nosný prvek (podhled balkonu nebo ŽB sloup).  

Vnitřní povrchové úpravy stěn i stropů jsou tvořeny vápenocementovou jednovrstvou omítkou tl. 
15 mm POROTHERM UNIVERSAL. Barevný odstín v jednotlivých místnostech bude proveden dle 
požadavků investora.  

V koupelnách a na WC ve všech patrech bude proveden obklad z keramických dlaždic RAKO do 
výšky 2 m. Barevný odstín a typ dlaždic bude proveden dle požadavků investora. V kuchyni pak bude 
proveden obklad z keramických dlažic RAKO výšky 600 mm a ve výšce 900 mm nad podlahou.   

 
13d) Hydroizolace 

 
Hydroizolace je provedena pod celou suterénní částí objektu a nepodsklepenou částí objektu, kde 

bude vytažena po obvodových stěnách do výšky 300 mm nad úroveň upraveného terénu. 
Hydroizolace je provedena v tl. 3,5 mm DECHTOCHEMA BITUMAT BITALBIT S, a bude použita 
natavením na čistý a penetrovaný povrch vnějšího obvodového zdiva a podkladního betonu. Je 
tvořena jemnozrnným minerálním posypem, vnější asfaltovou vrstvou (směs oxidovaného asfaltu 
s minerálními plnivy), spřaženou nosnou vložkou z AL. Folie se skelnou rohoží, vnitřní asfaltovou 
vrstvou (směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy) a lehce tavitelnou polymerní folií.  

Hydroizolace obou plochých střech je stejného typu jako hydroizolace použita pro spodní 
suterénní stavbu. Bude vytažena po obvodě buď na svislé nosné obvodové zdivo, případně bude 
zatažena u terasy v 2NP pod oplechování atiky. Hydroizolace bude v případech obou plochých střech 
použita nalepením na tepelnou izolaci.  

Pojistná difúzní hydroizolace šikmé střechy je provedena v tl. 1,5 mm DORKEN DELTA MAXX 
TITAN a bude použita mechanickým kotvením na dřevěné krokve krovu. Je tvořena polyesterovou 
textilií s difúzně otevřeným polyuretanovým povrstvením opatřená reflexním povrchem pro odraz 
sálavého tepla a integrovaným samolepícím okrajem. 

Podrobnější specifikace jednotlivých vrstev skladeb střešních konstrukcí viz 8d) Střešní 
konstrukce nebo výkres č. 18 – SKLADBY KONSTRUKCÍ. 
 

14d) Tepelné izolace 
 

Obvodové stěny 1S jsou po celém obvodu objektu izolovány tepelnou izolací z pěnového 
polystyrenu tl. 160 mm ISOVER SYNTHOS XPS 70 L.  

Obvodové stěny 1NP (pouze rodinný dům bez provozovny) a 2NP jsou po celém obvodu objektu 
izolovány tepelnou izolací z pěnového polystyrenu tl. 100 mm ISOVER EPS 100 F. 

Obvodové stěny 1NP (provozovna) jsou po celém obvodu provozovny izolovány tepelnou izolací 
z pěnového polystyrenu tl. 50 mm ISOVER EPS 100 F. 

V šikmé střešní konstrukci mezi a pod krokvemi se nachází tepelná izolace z minerální vaty ze 
skelných vláken tl. 160 a tl. 80 mm ISOVER UNIROL PROFI.  

Plochá střecha pokrývající půdorys provozovny (terasa 2NP) je konstrukčně řešena jako DUO 
střecha, a proto se ve skladbě této střešní konstrukce nachází dvě tepelné izolace. Spodní typ tepelné 
izolace je proveden z desek z pěnového polystyrenu tl. 100 mm ISOVER EPS 100 S a vrchní typ 
tepelné izolace je proveden z pěnového polystyrenu tl. 100 mm ISOVER XPS 30 L.  

Plochá střecha pokrývající půdorysný prostor vinného sklepa (terasa 1NP) je konstrukčně řešena 
jako DUO střecha, a proto se ve skladbě této střešní konstrukce nachází dvě tepelné izolace. Spodní 
typ tepelné izolace je proveden z desek z pěnového polystyrenu tl. 120 mm ISOVER EPS 100 S a 
vrchní typ tepelné izolace je proveden z pěnového polystyrenu tl. 80 mm ISOVER XPS 30 L.  

Stropní konstrukce nad 1S a nad 1NP je po celém obvodu izolována tepelnou izolací z pěnového 
polystyrenu tl. 120 mm ISOVER XPS 30 L. 

V sestavě překladů nad otvory v 1S je použita tepelná izolace z pěnového polystyrenu tl. 90 mm 
ISOVER EPS 100 F a v sestavě překladů nad otvory v 1NP je použita tepelná izolace z pěnového 
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polystyrenu tl. 120 mm ISOVER EPS 100 F. Sestavy a výpisy jednotlivých překladů nad otvory viz 
výkres č. 3 – PŮDORYS 1S, výkres č. 4 – PŮDORYS 1NP a výkres č. 5 – PŮDORYS 2NP. 

Podrobnější specifikace jednotlivých tepelných izolací viz výkres č. 18 – SKLADBY 
KONSTRUKCÍ. 

 
15d) Podhledy 

 
Podhledy jsou provedeny ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm KNAUF GKB WHITE 12,5.  
Pod stropními konstrukcemi jsou desky připevněny na nosný hliníkový rošt z CD profilů KNAUF 

CD 60x27 pomocí rychlošroubu 5,1x35 mm KNAUF TN5,1x35. Nosný rošt je ke stropní konstrukci 
přikotven pomocí rychlozávěsu KNAUF ANKERFIX pro CD 60x27, závěsného drátu s okem a 
stropního hřebu KNAUF BZN 6-5. Osová vzdálenost CD profilů a kotev je max. 500 mm. Podhledy 
budou realizovány pouze v místnostech dle projektové dokumentace. Funkcí podhledů je zakrytí 
veškerých průvlaků a případných rozvodů inženýrských sítí v objektu. 

V 2NP (podkroví) jsou desky připevněny na nosný hliníkový rošt z CD profilů KNAUF CD 60x27 
pomocí rychlošroubu 5,1x35 mm KNAUF TN5,1x35. Nosný hliníkový rošt je ke konstrukci krovu 
přikotven buď pomocí krokvového závěsu KNAUF pro CD 60x27, závěsného drátu s okem a 
rychlošroubu 5,1x35 mm KNAUF TN5,1x35 nebo pomocí přímého závěsu KNAUF pro CD 60x27 a 
rychlošroubu 5,1x35 mm KNAUF TN5,1x35. Osová vzdálenost CD profilů a kotev je max. 500 mm. 
Podhledy budou realizovány ve všech místnostech 2NP dle projektové dokumentace. 
 

16d) Truhlářské výrobky 
 

Specifikace jednotlivých truhlářských výrobků viz VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ. 
 
17d) Klempířské výrobky 

 
Specifikace jednotlivých klempířských výrobků viz VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ. 

 
18d) Zámečnické výrobky 

 
Specifikace jednotlivých zámečnických výrobků viz VÝPIS ZÝMEČNICKÝCH VÝROBKŮ. 
 
19d) Protipožární opatření 

 
Protipožární opatření objektu je zpracováno jako samostatná příloha projektové dokumentace – 

viz ZPRÁVA POŘÁRNÍ BEZPEČNOSTI. 
 

20d) Terénní úpravy přilehlých ploch v okolí objektu 
 

Příjezdová komunikace ke garáži je provedena z pojezdné zámkové betonové dlažby tl. 60 mm 
PRESBETON MANGOLA. Betonová dlažba bude uložena na štěrkové lože tl. 50 mm, frakce 4/8 mm, 
které bude položeno na loži z drceného kamene tl. 150 mm, frakce 8/16, 11/22 a 16/32 mm.  

Přístupové komunikace k hlavním či vedlejším vstupům do objektu je provedena z pochozí 
zámkové betonové dlažby tl. 40 mm PRESBETON MANGOLA. Betonová dlažba bude uložena na 
štěrkové lože tl. 50 mm, frakce 4/8 mm, které bude položeno na loži z drceného kamene tl. 150 mm, 
frakce 8/16, 11/22 a 16/32 mm.  

Další terénní úpravou je terénní mezipodesta u venkovních schodišť vedoucích z vinného sklepa 
1S na terasu 1NP. Mezipodesta je provedena z vnější keramické dlažby RAKO NATURSTONE 
DAR44289. Keramická dlažba bude připevněna pomocí lepidla pro keramické dlažby a obklady se 
střední a vysokou nasákavostí tl. 2 mm CEMIX STANDARD. Připevněna bude na podkladní beton tl. 
150 mm, C25/30, který bude proveden na štěrkovém loži tl. 150 mm, frakce 4/8 mm.  

Po dokončení stavby budou následovat úpravy volných ploch – zatravnění, osazení okrasných a 
ovocných stromů, keřů, rostlin. 

 
21d) Ostatní dokončovací úpravy 

 
Celý pozemek bude po svém obvodě oplocen plotem se zděnými sloupky z lícových cihel 

POROTHERM TERCA KLINKER, které budou ukončeny betonovou hlavicí. Mezi sloupky bude 
vyzděna plotová stěny z tvarovek BTB 50/25/24 do výšky dle terénních úprav min. 250 mm nad UT. 
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Plot bude v některých místech pozemku sloužit součastně jako opěrná stěna z důvodu velkého sklonu 
stavební parcely. Mezi sloupky plotu pak bude dřevěná výplň. Celý plot bude proveden na základovou 
konstrukci hlubokou 1 000 mm pod UT.  
 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 

Součinitelé prostupu tepla U navrhovaných konstrukcí všech stěn, střech (teras), podlah, stropů a 
výplní otvorů splňují požadavky na doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla dle ČSN 73 0540-
2. Navrhovaná stavba splňuje požadavky na úsporu energie na vytápění budovy a nízkou 
energetickou náročnost budov dle ČSN 73 0540.  

Výpočty a posudky součinitelů prostupu tepla U jednotlivých konstrukcí a vyhodnocení 
energetického štítku obálky budovy s předběžnou tepelnou ztrátou viz samostatná příloha – 
TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ. 
 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-
geologického a hydrogeologického průzkumu 

 
Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum základové zeminy nebyl v době zpracování 

projektové dokumentace pro realizaci stavby proveden. Vychází se ze zkušeností se zakládáním 
obdobných staveb a za předpokladu, že základové poměry jsou jednoduché. Předpokládané složení 
základové zeminy v dané lokalitě – jíl písčitý (F4-CS). Únosnost základové zeminy byla dle složení 
základové zeminy stanovena min. 250 kPa.  

Předpokladem je, že v podloží do 4,5 m pod úrovní základové spáry není ustálená hladina 
podzemní vody, stejně jako v sousedních parcelách. 
 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 

 
Provádění stavebních úprav, ani následné užívání stavby nebude mít negativní vliv na životní 

prostředí. Při vlastní realizaci stavby musí být zajištěna likvidace odpadových materiálů v rámci 
odpadového hospodářství realizační firmy. 

A. Základní povinnosti průvodce odpadů: 
 

1. Zařazené odpady dle katalogu odpadů uvedeném ve vyhlášce ministerstva ŽP                      
č. 381/2001 Sb. shromažďovat utříděné dle jednotlivých druhů. 

2. Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 
ohrožujícím životní prostředí. Průvodce je odpovědný za nakládání s odpady do doby 
jejich využití nebo zneškodnění.  

3. Vést evidenci v rozsahu stanoveném zákonech č. 185/2001 Sb. a vyhláškou ministerstva 
ŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 

4. S odpady, které jsou zařazené jako nebezpečné, nakládat pouze se souhlasem okresního 
úřadu.  

 
B. Analytická část – možná produkce v průběhu stavby 
 

1. Odpady nebezpečné 
15 01 10 plastový obal se škodlivinami 
15 01 10 kovové obaly se zbytkem škodlivin 
17 03 01 asfaltové pásy a lepenky s obsahem dehtu 
17 03 03 uhelný dehet a výrobky z dehtu 
17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

Pro tyto odpady bude určeno zabezpečené místo pro shromažďování. Místo bude označeno 
identifikačními lístky každého nebezpečného odpadu. 
 
2. Odpady obyčejné 

15 01 06 směs obalových materiálů 
17 01 01 beton 
17 01 02 cihly 
17 01 03 keramické výrobky 
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17 02 01 dřevo 
17 02 02 sklo 
17 02 03 ostatní plasty 
17 04 02 hliník 
17 04 04 zinek 
17 04 05 železo a ocel 
17 04 07 směsné kovy 
17 08 02 stavební materiály na bázi sádry 

 
h) Dopravní řešení 

 
Návaznost objektu na dopravní obslužnost je dána dokumentací pro územní řízení a vydaným 

územním rozhodnutím pro výstavbu RD v dané lokalitě. Navrhovaný objekt stejně jako sousední 
objekty bude napojen vjezdem na jednosměrnou komunikaci a přístupovými chodníky ústícími do 
jednosměrné komunikace se statusem obytné zóny (komunikace slouží zároveň pro pěší). 
 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření 

 
Stavební parcela není součástí záplavového území, v místě nehrozí sesuvy půdy, pozemek není 

součástí poddolovaného území ani území se zvýšenou seizmickou aktivitou. 
Na pozemku nebylo provedeno měření půdního radonu základové zeminy v době zpracování 

projektové dokumentace pro realizaci stavby. Vychází se ze zkušeností se zakládáním obdobných 
staveb a za předpokladu, že základové poměry jsou jednoduché. Protiradonové opatření bude 
spočívat v použití hydroizolačního pásu s protiradonovou charakteristikou. Bal navržena hydroizolace 
DECHTOCHEMA BITUMAT BITALBIT S. 

Hydroizolace je provedena pod celou suterénní částí objektu a nepodsklepenou částí objektu, kde 
bude vytažena po obvodových stěnách do výšky 300 mm nad úroveň upraveného terénu. 
Hydroizolace je provedena v tl. 3,5 mm, a bude použita natavením na čistý a penetrovaný povrch 
vnějšího obvodového zdiva a podkladního betonu. Je tvořena jemnozrnným minerálním posypem, 
vnější asfaltovou vrstvou (směs oxidovaného asfaltu s minerálními plnivy), spřaženou nosnou vložkou 
z AL. Folie se skelnou rohoží, vnitřní asfaltovou vrstvou (směs oxidovaného asfaltu s minerálními 
plnivy) a lehce tavitelnou polymerní folií.  
 

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 

Umístění stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 
území. Odstupy RD u fasád s otvory do obytných místností jsou min. 6,5 m. Daná lokalita je 
uvažována jako územní se stísněnými podmínkami. Přesto navrhovaný objekt vyhovuje na minimální 
vzdálenosti od hranic pozemků –vzdálenost objektu ke společné hranici pozemků je min. 2,2 m 
(požadovaná hodnota 2 m), vzdálenost objektu od komunikace je min. 10 m (požadovaná hodnota 3 
m). Výstavba navrhovaného objektu se v kontextu budování zástavby nepříčí s požadavky na 
využívání území.  

Ostatní obecně technické požadavky byly dodrženy v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o 
technických požadavcích na stavby.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Jakub Nacházel                                                             jjjjjjjjjjjjjj.. 
                                                                                                                                                                                        podpis 
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SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U



0,0150

0,0020

0,0020

R = ∑d/λ = 6,785 m2.K/W

6,955 m2.K/W

0,144 W/m2.K

2,703

1) SCHÉMA KONSTRUKCE:

2) VÝPOČET + VYHODNOCENÍ:

3) ZÁVĚR:

LÍCOVÉ ZDIVO - RAKOUSKÝ FORMÁT 240/23/65 - 
PÁSKY TERCA KLINKER

KERAMICKÁ TVÁRNICE - 248/400/238 - PTH 40 
EKO+

RT = R + Rsi + Rse =

TEPELNÁ IZOLACE - TL. 100 mm - ISOVER EPS 
100 F

0,04

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OBVODOVÝM PLÁŠTĚM Č. 1

Rsi Rse

 [m2.K/W]

d [m]
SOUČINITEL TEPELNÉ 
VODIVOSTI λ [W/m.K]

TEPELNÝ 
ODPOR R 

[m2.K/W]
VRSTVA

VYHOVÍ

OBVODOVÝ PLÁŠŤ Č. 1 VYHOVÍ POŽADAVKŮM NA DOPORUČENOU HODNOTU SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA U rec,20.

OMÍTKA VNITŘNÍ - TL. 15 mm - PTH UNIVERSAL 0,800 0,019

LEPIDLO - TL. 2 mm - CEMIX BASIC - -

LEPIDLO - TL. 2 mm - CEMIX STANDARD

0,13

- -

0,0230 1,010

0,4000 0,099 4,040

0,1000 0,037

0,023

<       Urec,20 = 0,25 W/m2.K

<       UN,20 = 0,30 W/m2.K



0,0150

0,0020

VZDUCHOVÁ VRSTVA - TL. 70 mm 0,0700

R = ∑d/λ = 5,601 m2.K/W

5,771 m2.K/W

0,173 W/m2.K

TEPELNÝ 
ODPOR R 

[m2.K/W]

0,180

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OBVODOVÝM PLÁŠTĚM Č. 2

1) SCHÉMA KONSTRUKCE:

Rsi Rse

 [m2.K/W]

2) VÝPOČET + VYHODNOCENÍ:

d [m]

4,040

0,037 1,351

<       UN,20 = 0,30 W/m2.K

<       Urec,20 = 0,25 W/m2.K

0,13

-

0,04

VRSTVA

TEPELNÁ IZOLACE - TL. 50 mm - ISOVER EPS  
100 F

0,019

LEPIDLO - TL. 2 mm - CEMIX BASIC - -

KERAMICKÁ TVÁRNICE - 248/400/238 - PTH 40 
EKO+

0,4000 0,099

RT = R + Rsi + Rse =

OMÍTKA VNITŘNÍ - TL. 15 mm - PTH UNIVERSAL 0,800

SOUČINITEL TEPELNÉ 
VODIVOSTI λ [W/m.K]

0,0500

OBKLADOVÉ PLECHOVÉ DESKY                   
(HLINÍK + PE-LD) - TL. 4 mm - ALUCOBOND 
RIVETED/SCREVED

0,0040 - 0,0103

VYHOVÍ

3) ZÁVĚR:

OBVODOVÝ PLÁŠŤ Č. 2 VYHOVÍ POŽADAVKŮM NA DOPORUČENOU HODNOTU SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA U rec,20.



0,0150

0,0020

R = ∑d/λ = 4,415 m2.K/W

4,585 m2.K/W

0,218 W/m2.K

RT = R + Rsi + Rse =

<       Urec,20 = 0,25 W/m2.K

VYHOVÍ

2) VÝPOČET + VYHODNOCENÍ:

VRSTVA
Rse

 [m2.K/W]

d [m]
SOUČINITEL TEPELNÉ 
VODIVOSTI λ [W/m.K]

TEPELNÝ 
ODPOR R 

[m2.K/W]

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OBVODOVÝM PLÁŠTĚM Č. 3

1) SCHÉMA KONSTRUKCE:

0,019

0,13 0,04

Rsi 

0,172

HYDROIZOLACE - TL. 3,5 mm - DECHTOCHEMA 
BITUMAT BITALBIT S

TEPELNÁ IZOLACE - TL. 160 mm - ISOVER 
SYNTHOS XPS 70 L

3) ZÁVĚR:

OBVODOVÝ PLÁŠŤ Č. 3 VYHOVÍ POŽADAVKŮM NA DOPORUČENOU HODNOTU SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA U rec,20.

4,211

BEDNICÍ TVAROVKA BTB - 500/300/250 - PREFA 
BRNO BTB

0,3000 1,740

<       UN,20 = 0,30 W/m2.K

0,0035 0,350 0,010

0,1600 0,038

- -LEPIDLO - TL. 2 mm - CEMIX BASIC

VNĚJŠÍ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA - TL. 3 mm - 
CEMIX 048

0,0030 0,790 0,004

OMÍTKA VNITŘNÍ - TL. 15 mm - PTH UNIVERSAL 0,800



0,0150

0,0020

R = ∑d/λ = 4,432 m2.K/W

4,692 m2.K/W

0,213 W/m2.K

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA OBVODOVÝM PLÁŠTĚM Č. 4

3) ZÁVĚR:

OBVODOVÝ PLÁŠŤ Č. 4 VYHOVÍ POŽADAVKŮM NA DOPORUČENOU HODNOTU SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA U rec,20.

<       UN,20 = 0,45 W/m2.K

<       Urec,20 = 0,30 W/m2.K

VYHOVÍ

HYDROIZOLACE - TL. 3,5 mm - DECHTOCHEMA 
BITUMAT BITALBIT S

BEDNICÍ TVAROVKA BTB - 500/300/250 - PREFA 
BRNO BTB

NAD 1 m POD TERÉN

DO 1 m POD TERÉN

1) SCHÉMA KONSTRUKCE:

RT = R + Rsi + Rse =

<       UN,20 = 0,30 W/m2.K

<       Urec,20 = 0,25 W/m2.K

0,3000

0,010

Rse

 [m2.K/W]

0,3500,0035

d [m]
SOUČINITEL TEPELNÉ 
VODIVOSTI λ [W/m.K]

TEPELNÝ 
ODPOR R 

[m2.K/W]

0,172

0,019

1,740

2) VÝPOČET + VYHODNOCENÍ:

VRSTVA

0,0100 0,500 0,020

0,1600 0,038 4,211

DRENÁŽNÍ FOLIE S FILTRAČNÍ VRSTVOU -          
TL. 10 mm - DORKEN DELTA TERRAXX

OMÍTKA VNITŘNÍ - TL. 15 mm - PTH UNIVERSAL 0,800

0,13

Rsi 

- -
0,13

TEPELNÁ IZOLACE - TL. 160 mm - ISOVER 
SYNTHOS XPS 70 L

LEPIDLO - TL. 2 mm - CEMIX BASIC



0,0500

0,0600

0,0300

R = ∑d/λ = 7,922 m2.K/W

8,062 m2.K/W

0,124 W/m2.K

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Č. 1 VYHOVÍ POŽADAVKŮM NA DOPORUČENOU HODNOTU SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA U rec,20.

<       Urec,20 = 0,16 W/m2.K

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM Č. 1 (ŠIKMÁ STŘECHA)

VRSTVA d [m]
SOUČINITEL TEPELNÉ 
VODIVOSTI λ [W/m.K]

0,227LAŤOVÁNÍ - 40/50 mm

TEPELNÝ 
ODPOR R 

[m2.K/W]

STŘEŠNÍ KRYTINA - 330/420/50 mm - BRAMAC 
ALPSKÁ TAŠKA CLASSIC

0,0500

4,848

0,350 0,004

0,220

0,10

Rsi 

1) SCHÉMA KONSTRUKCE:

PAROZÁBRANA - TL. 1,5 mm - DORKEN DELTA 
REFLEX

TEPELNÁ IZOLACE - TL. 80 mm - ISOVER UNIROL 
PROFI

2) VÝPOČET + VYHODNOCENÍ:

Rse

 [m2.K/W]

1,360 0,037

0,057

0,350

0,033

VZDUCHOVÁ MEZERA - TL. 30 mm

0,1600

VZDUCHOVÁ MEZERA - TL. 60 mm 0,160

0,0800 0,033 2,424

VYHOVÍ

-

PODHLED Z SDK DESEK - TL. 12,5 mm - KNAUF 
WHITE 12,5

0,04

RT = R + Rsi + Rse =

<       UN,20 = 0,24 W/m2.K

0,220

TEPELNÁ IZOLACE - TL. 160 mm - ISOVER 
UNIROL PROFI

DIFŮZNÍ POJISTNÁ HYDROIZOLACE - TL. 1,5 mm - 
DORKEN DELTA MAXX TITAN

0,0015

0,0015 0,004

-

0,0125

0,160

3) ZÁVĚR:



0,0400

0,0500

0,2500

0,0150

R = ∑d/λ = 6,194 m2.K/W

6,334 m2.K/W

0,158 W/m2.K

≈       Urec,20 = 0,16 W/m2.K

DRENÁŽNÍ FOLIE S FILTRAČNÍ VRSTVOU - TL. 10 
mm - DORKEN DELTA TERRAXX

VRSTVA

TEPELNÁ IZOLACE - TL. 100 mm - ISOVER EPS 
100 S

0,1000 0,037

0,029

0,860

0,0100 0,500

RT = R + Rsi + Rse =

0,0035 0,350

0,020

TEPELNÁ IZOLACE - TL. 100 mm - ISOVER 
SYNTHOS XPS 30 L

0,1000 0,037 2,703

VNĚJŠÍ BETONOVÁ DLAŽBA - 200/200/40 - 
PRESBETON HOLLAND

0,0400 1,360 0,029

d [m]
SOUČINITEL TEPELNÉ 
VODIVOSTI λ [W/m.K]

TEPELNÝ 
ODPOR R 

[m2.K/W]

0,270 0,148

0,291

0,019

PAROZÁBRANA - TL. 1,5 mm - DORKEN DELTA 
REFLEX

0,0015 0,350 0,004

VNITŘNÍ OMÍTKA - TL. 15 mm - PTH UNIVERSAL

MIAKO STROP - TL. 250 mm - PTH MIAKO 19/500

BETONOVÁ MAZANINA - MIN TL. 50 mm - C25/30 1,740

2) VÝPOČET + VYHODNOCENÍ:

Rse

 [m2.K/W]

0,10 0,040,010

2,941

HYDROIZOLACE - TL. 3,5 mm - DECHTOCHEMA 
BITUMAT BITALBIT S

0,800

Rsi 

VYHOVÍ

3) ZÁVĚR:

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Č. 2 VYHOVÍ POŽADAVKŮM NA DOPORUČENOU HODNOTU SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA U rec,20. BYLO 

DOSAŽENO MEZNÍ ROVNOVÁHY Urec,20 = U.

<       UN,20 = 0,24 W/m2.K

ŠTĚRKOVÉ LOŽE - TL. 40 mm

1) SCHÉMA KONSTRUKCE:

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM Č. 2                        
(PLOCHÁ POCHŮZÍ STŘECHA - TERASA 2NP)



0,0080

0,0020

0,0530

R = ∑d/λ = 3,572 m2.K/W

3,912 m2.K/W

0,256 W/m2.K

PODLAHA PŘILEHLÁ K ZEMINĚ VYHOVÍ POŽADAVKŮM NA DOPORUČENOU HODNOTU SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
Urec,20. 

RT = R + Rsi + Rse =

<       UN,20 = 0,45 W/m2.K

<       Urec,20 = 0,30 W/m2.K

VYHOVÍ

3) ZÁVĚR:

3,514

Rsi 

 [m2.K/W]

TEPELNÁ IZOLACE TL. 130 mm - ISOVER EPS  
100 Z

HYDROIZOLACE - TL. 3,5 mm - DECHTOCHEMA 
BITUMAT BITALBIT S

VRSTVA
Rse

2) VÝPOČET + VYHODNOCENÍ:

1) SCHÉMA KONSTRUKCE:

0,1300 0,037

d [m]
SOUČINITEL TEPELNÉ 
VODIVOSTI λ [W/m.K]

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA PODLAHOU PŘILEHLOU K ZEMINĚ

TEPELNÝ 
ODPOR R 

[m2.K/W]

0,008

HYDROIZOLACE - TL. 3,5 mm - DECHTOCHEMA 
BITUMAT BITALBIT S

0,17
0,0035

0,0035 0,350 0,010

VNITŘNÍ KERAMICKÁ DLAŽBA - 333/333/8 - RAKO 1,010

0,17

LEPIDLO - TL. 2 mm - CEMIX GRESS

BETONOVÁ MAZANINA - TL. 53 mm - C25/30

-

1,740

-

0,030

0,350 0,010



0,0350

R = ∑d/λ = 6,285 m2.K/W

6,425 m2.K/W

0,156 W/m2.K

0,10 0,04

POJISTNÁ (KRYCÍ) PE FOLIE - TL. 1 mm - 
BOHEMIA TRADE PE

0,0010 0,350 0,003

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA STROPEM NAD 2NP POD NEVYTÁPĚNOU PŮDOU

Rse

 [m2.K/W]

1) SCHÉMA KONSTRUKCE:

2) VÝPOČET + VYHODNOCENÍ:

VRSTVA d [m]
SOUČINITEL TEPELNÉ 
VODIVOSTI λ [W/m.K]

TEPELNÝ 
ODPOR R 

[m2.K/W]

Rsi 

PAROZÁBRANA - TL. 1,5 mm - DORKEN DELTA 
REFLEX

0,0015 0,350 0,004

PODHLED Z SDK DESEK - TL. 12,5 mm - KNAUF 
WHITE 12,5

0,0125 0,220 0,057

RT = R + Rsi + Rse =

<       UN,20 = 0,30 W/m2.K

<       Urec,20 = 0,20 W/m2.K

VYHOVÍ

3) ZÁVĚR:

STROP NAD 2NP POD NEVYTÁPĚNOU PŮDOU VYHOVÍ POŽADAVKŮM NA DOPORUČENOU HODNOTU SOUČINITELE 
PROSTUPU TEPLA Urec,20. 

TEPELNÁ IZOLACE - TL. 200 mm - ISOVER 
UNIROL PROFI

0,2000 0,033 6,061

VZDUCHOVÁ MEZERA - TL. 35 mm - 0,160



0,0500

0,0300

0,2500

0,0150

R = ∑d/λ = 1,392 m2.K/W

1,732 m2.K/W

0,577 W/m2.K

SEPARAČNÍ VRSTVA (TI - XPS) - TL. 2 mm - 
MIRELON STARLON

0,0020 0,028 0,071

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA STROPEM NAD 1NP MEZI PROSTORY S 
ROZDÍLEM TEPLOT DO 10°C (DŘEVĚNÉ LAMELY)

1) SCHÉMA KONSTRUKCE:

ZVUKOVÁ IZOLACE - TL. 30 mm - ISOVER TDPT 0,033 0,909

2) VÝPOČET + VYHODNOCENÍ:

VRSTVA d [m]
SOUČINITEL TEPELNÉ 
VODIVOSTI λ [W/m.K]

TEPELNÝ 
ODPOR R 

[m2.K/W]

Rsi Rsi

 [m2.K/W]

VYHOVÍ

RT = R + Rsi + Rse =

0,800 0,019VNITŘNÍ OMÍTKA - TL. 15 mm - PTH UNIVERSAL

<       UN,20 = 1,05 W/m2.K

<       Urec,20 = 0,70 W/m2.K

0,064

0,010

MIAKO STROP - TL. 250 mm - PTH MIAKO 19/500 0,860 0,291

BETONOVÁ MAZANINA - TL. 50 mm - C25/30 1,740 0,029

HYDROIZOLACE - TL. 3,5 mm - DECHTOCHEMA 
BITUMAT BITALBIT S

0,0035 0,350

0,17 0,17

3) ZÁVĚR:

STROP NAD 1NP MEZI PROSTORY S ROZDÍLEM TEPLOT DO 10°C (DŘEVĚNÉ LAMELY) VYHOVÍ POŽADAVKŮM NA 
DOPORUČENOU HODNOTU SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA Urec,20. 

DŘEVĚNÉ LAMELY - 2525/188/14 - TARKETT 
SALSA

0,0140 0,220



0,0150

R = ∑d/λ = 7,473 m2.K/W

7,613 m2.K/W

0,131 W/m2.K

0,10

VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 15 mm - PTH UNIVERSAL 0,800 0,019

RT = R + Rsi + Rse =

0,0015 0,350
0,04

3) ZÁVĚR:

STROP NAD 1NP POD NEVYTÁPĚNOU PŮDOU VYHOVÍ POŽADAVKŮM NA DOPORUČENOU HODNOTU SOUČINITELE 
PROSTUPU TEPLA Urec,20. 

1,430 0,175

VYHOVÍ

<       UN,20 = 0,30 W/m2.K

<       Urec,20 = 0,20 W/m2.K

0,033 7,273

PAROZÁBRANA - TL. 1,5 mm - DORKEN DELTA 
REFLEX

ŽB PANELY SPIROLL - TL. 250 mm - GOLDBECK 
SPE 25042

0,2500

0,004

TEPELNÁ IZOLACE - TL. 240 mm - ISOVER 
UNIROL PROFI

0,2400

2) VÝPOČET + VYHODNOCENÍ:

VRSTVA d [m]
SOUČINITEL TEPELNÉ 
VODIVOSTI λ [W/m.K]

TEPELNÝ 
ODPOR R 

[m2.K/W]

Rsi Rse

 [m2.K/W]

POJISTNÁ (KRYCÍ) PE FOLIE - TL. 1 mm - 
BOHEMIA TRADE PE

0,0010 0,350 0,003

1) SCHÉMA KONSTRUKCE:

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA STROPEM NAD 1NP POD NEVYTÁPĚNOU PŮDOU



0,0020

0,0500

0,0150

R = ∑d/λ = 6,187 m2.K/W

6,327 m2.K/W

0,158 W/m2.K

STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Č. 3 VYHOVÍ POŽADAVKŮM NA DOPORUČENOU HODNOTU SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA U rec,20. BYLO 

DOSAŽENO MEZNÍ ROVNOVÁHY Urec,20 = U.

Rsi Rse

 [m2.K/W]

VNĚJŠÍ KERAMICKÁ DLAŽBA -300/300/10 - RAKO 
NATURSTONE DAR44289

0,0100

LEPIDLO - TL. 2 mm - CEMIX STANDARD

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA STŘEŠNÍM PLÁŠTĚM Č. 3                        
(PLOCHÁ POCHŮZÍ STŘECHA - TERASA 1NP)

1) SCHÉMA KONSTRUKCE:

2) VÝPOČET + VYHODNOCENÍ:

VRSTVA d [m]
SOUČINITEL TEPELNÉ 
VODIVOSTI λ [W/m.K]

TEPELNÝ 
ODPOR R 

[m2.K/W]

BETONOVÁ MAZANINA - TL. 50 mm - C25/30 1,740 0,029

DRENÁŽNÍ FOLIE S FILTRAČNÍ VRSTVOU - TL. 10 
mm - DORKEN DELTA TERRAXX

0,0100

TEPELNÁ IZOLACE - TL. 80 mm - ISOVER 
SYNTHOS XPS 30 L

0,0800 0,036 2,222

HYDROIZOLACE - TL. 3,5 mm - DECHTOCHEMA 
BITUMAT BITALBIT S

0,0035 0,350 0,010

TEPELNÁ IZOLACE - TL. 120 mm - ISOVER EPS 
100 S

0,1200 0,037 3,243

PAROZÁBRANA - TL. 1,5 mm - DORKEN DELTA 
REFLEX

0,0015 0,350 0,004

ŽB PANELY SPIROLL - TL. 250 mm - GOLDBECK 
SPE 25042

0,2500 1,430 0,175

VYHOVÍ

VNITŘNÍ OMÍTKA TL. 15 mm - PTH UNIVERSAL 0,800 0,019

RT = R + Rsi + Rse =

0,04

<       UN,20 = 0,24 W/m2.K

<       Urec,20 = 0,16 W/m2.K

0,500 0,020

1,010 0,010

- -

3) ZÁVĚR:

BETON Z PERLITU - MIN TL. 50 mm - C25/30 -    
PTB 300, PERLIT EP180

0,0500 0,110 0,455

0,10



0,0500

0,1300

0,0150

R = ∑d/λ = 4,307 m2.K/W
4,647 m2.K/W

0,215 W/m2.K

TEPELNÁ IZOLACE TL. 130 mm - ISOVER TDPT 0,033 3,939

SEPARAČNÍ VRSTVA (TI - XPS) - TL. 2 mm - 
MIRELON STARLON

0,0020 0,028 0,071

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA STROPEM NAD 1S MEZI PROSTORY S ROZDÍLEM 
TEPLOT DO 10°C (DŘEVĚNÉ LAMELY)

1) SCHÉMA KONSTRUKCE:

2) VÝPOČET + VYHODNOCENÍ:

VRSTVA d [m]
SOUČINITEL TEPELNÉ 
VODIVOSTI λ [W/m.K]

TEPELNÝ 
ODPOR R 

[m2.K/W]

Rsi Rsi

 [m2.K/W]

DŘEVĚNÉ LAMELY - 2525/188/14 - TARKETT 
SALSA

0,0140 0,220 0,064

BETONOVÁ MAZANINA - TL. 50 mm - C25/30 1,740 0,029

0,350 0,010
HYDROIZOLACE - TL. 3,5 mm - DECHTOCHEMA 
BITUMAT BITALBIT S

0,0035

<       UN,20 = 1,05 W/m2.K

<       Urec,20 = 0,70 W/m2.K

VNITŘNÍ OMÍTKA - TL. 15 mm - PTH UNIVERSAL 0,800 0,019

VYHOVÍ

3) ZÁVĚR:

STROP NAD 1S MEZI PROSTORY S ROZDÍLEM TEPLOT DO 10°C (DŘEVĚNÉ LAMELY) VYHOVÍ POŽADAVKŮM NA 
DOPORUČENOU HODNOTU SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA Urec,20. 

0,17 0,17

ŽB PANELY SPIROLL - TL. 250 mm - GOLDBECK 
SPE 25042

0,2500 1,430 0,175

RT = R + Rsi + Rse =



0,0080

0,0020

0,0570

0,0300

0,2500

0,0150

R = ∑d/λ = 1,269 m2.K/W

1,609 m2.K/W

0,621 W/m2.K

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA STROPEM NAD 1NP MEZI PROSTORY S 
ROZDÍLEM TEPLOT DO 10°C (KERAMICKÁ DLAŽBA)

1) SCHÉMA KONSTRUKCE:

2) VÝPOČET + VYHODNOCENÍ:

VRSTVA d [m]
SOUČINITEL TEPELNÉ 
VODIVOSTI λ [W/m.K]

TEPELNÝ 
ODPOR R 

[m2.K/W]

Rsi Rsi

 [m2.K/W]

BETONOVÁ MAZANINA - TL. 57 mm - C25/30 1,740 0,033

HYDROIZOLACE - TL. 3,5 mm - DECHTOCHEMA 
BITUMAT BITALBIT S

MIAKO STROP - TL. 250 mm - PTH MIAKO 19/500 0,860 0,291

VNITŘNÍ OMÍTKA - TL. 15 mm - PTH UNIVERSAL 0,800 0,019

0,17

RT = R + Rsi + Rse =

<       UN,20 = 1,05 W/m2.K

<       Urec,20 = 0,70 W/m2.K

0,0035 0,350 0,010

ZVUKOVÁ IZOLACE - TL. 30 mm - ISOVER TDPT 0,033 0,909

LEPIDLO - TL. 2 mm - CEMIX GRESS

1,010

-

0,008

-

0,17

VYHOVÍ

3) ZÁVĚR:

STROP NAD 1NP MEZI PROSTORY S ROZDÍLEM TEPLOT DO 10°C (KERAMICKÁ DLAŽBA) VYHOVÍ POŽADAVKŮM NA 
DOPORUČENOU HODNOTU SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA Urec,20. 

KERAMICKÁ DLAŽBA - 333/333/8 - RAKO



0,0080

0,0020

0,0500

0,1300

0,0150

R = ∑d/λ = 4,180 m2.K/W

4,520 m2.K/W

0,221 W/m2.K

Rsi

 [m2.K/W]

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA STROPEM NAD 1S MEZI PROSTORY S ROZDÍLEM 
TEPLOT DO 10°C (KERAMICKÁ DLAŽBA)

1) SCHÉMA KONSTRUKCE:

2) VÝPOČET + VYHODNOCENÍ:

BETONOVÁ MAZANINA - TL. 50 mm - C25/30 1,740 0,029

Rsi 
VRSTVA d [m]

SOUČINITEL TEPELNÉ 
VODIVOSTI λ [W/m.K]

TEPELNÝ 
ODPOR R 

[m2.K/W]

HYDROIZOLACE - TL. 3,5 mm - DECHTOCHEMA 
BITUMAT BITALBIT S

0,0035 0,350 0,010

TEPELNÁ IZOLACE TL. 130 mm - ISOVER TDPT 0,033 3,939

ŽB PANELY SPIROLL - TL. 250 mm - GOLDBECK 
SPE 25042

0,2500 1,430 0,175

VNITŘNÍ OMÍTKA - TL. 15 mm - PTH UNIVERSAL 0,800 0,019

RT = R + Rsi + Rse =

<       UN,20 = 1,05 W/m2.K

<       Urec,20 = 0,70 W/m2.K

VYHOVÍ

3) ZÁVĚR:

STROP NAD 1S MEZI PROSTORY S ROZDÍLEM TEPLOT DO 10°C (KERAMICKÁ DLAŽBA) VYHOVÍ POŽADAVKŮM NA 
DOPORUČENOU HODNOTU SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA Urec,20. 

0,17 0,17

KERAMICKÁ DLAŽBA - 333/333/8 - RAKO 1,010 0,008

LEPIDLO - TL. 2 mm - CEMIX GRESS - -



ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY; 
PŘEDBĚŽNÁ TEPELNÁ ZTRÁTA OBÁLKOVOU 

METODOU



Protokol k energetickému štítku obálky budovy 

Identifikační údaje 

Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Katastrální území a katastrální číslo  
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 

Rodinný dům se zubní ordinací 
Humpolec – Vystrkov 99; 396 01 
Humpolec; č. kat.: 649 325 
Jakub Nacházel 

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  
Adresa 
Telefon / E-mail 

Jakub Nacházel 
Humpolec; Lužická 1327; 396 01 

720 334 705 / nacházel.j@seznam.cz 

Charakteristika budovy  

Objem budovy V - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, atiky a 
základy 
Celková plocha A obálky budovy - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraničujících objem budovy 
Celková podlahová plocha Ac 
Objemový faktor tvaru budovy A / V 

2 199,434 m3 

 
1 272,761 m2 
529,010 m2 

0,579 m2/m3 

Převažující vnitřní teplota v topném období θ im  

Venkovní návrhová teplota v zimním období θe 

20 °C 
-15 °C 

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí – výpočet dle výpočtových 
hodnot součinitele prostupu tepla U 

Ochlazovaná konstrukce 

Plocha 
 
 
 

 

Ai  

[m2] 

Součinitel 
prostupu tepla 

(výpočtový) 
 

 

Ui  

[W/(m2�K)] 

Požadovaný 
(doporučený) 

součinitel 
prostupu tepla  

 

UN,20 (Urec,20) 

[W/(m2�K)] 

Činitel 
teplotní 
redukce  
(θ i - θ u)/ 
(θ i - θ e) 

bi  

[-] 

Měrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 

 

HT = ∑HTi+A . ∆Utbm 

HTi = Ai . Ui. bi 

 [W/K] 

Střešní okna 10,124 1,000 1,40 (1,10) 1 10,124 

Okna 57,375 1,000 1,50 (1,20) 1 57,375 

Dveře 21,750 1,000 1,70 (1,20) 1 21,750 

Vrata 5,750 1,400 1,70 (1,20) 1 8,050 

Strop - podkroví 137,535 0,156 0,30 (0,20) (-5°C) 0,714 15,319 

Střešní plášť 1 65,581 0,124 0,24 (0,16) 1 8,132 

Střešní plášť 2 97,950 0,158 0,24 (0,16) 1 15,476 

Střešní plášť 3 39,920 0,158 0,24 (0,16) 1 6,307 

Strop nad 1NP 6,070 0,131 0,30 (0,20) (-5°C) 0,714 0,568 

Obvodový plášť 1 225,777 0,144 0,30 (0,25) 1 32,512 

Obvodový plášť 2 83,100 0,173 0,30 (0,25) 1 14,376 

Obvodový plášť 3 37,374 0,218 0,30 (0,25) 1 8,148 

Obvodový plášť 4 – do 1 m pod terén 64,520 0,213 0,30 (0,25) (-3°C) 0,657 9,029 

Obvodový plášť 4 – nad 1 m pod terén 105,465 0,213 0,45 (0,30) (0°C) 0,571 12,827 

Podlaha na zemině 314,470 0,256 0,45 (0,30) (+5°C) 0,429 34,536 

     ∑HTi = 254,529 

Tepelné vazby mezi 
konstrukcemi 

∑Ai 

[m2] 

∑ψk .ℓk+∑χ j)/Ai =   
∆Utbm 

[W/(m2�K)] 

  A . ∆Utbm 
 

[W/K] 

Souhrnný vliv tepelných vazeb 1 272,761 0,05   63,638 

Celkem     318,167 

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



Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí – výpočet dle normových 
hodnot součinitele prostupu tepla UN,20 

Ochlazovaná konstrukce 

Plocha 
 
 
 

 

Ai  

[m2] 

Součinitel 
prostupu tepla 

(výpočtový) 
 

 

Ui  

[W/(m2�K)] 

Požadovaný 
(doporučený) 

součinitel 
prostupu tepla  

 

UN,20 (Urec,20) 

[W/(m2�K)] 

Činitel 
teplotní 
redukce  
(θ i - θ u)/ 
(θ i - θ e) 

bi  

[-] 

Měrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 

 

HTN = ∑HTNi 

HTNi = Ai . Ui. bi 

 [W/K] 

Střešní okna 10,124 1,000 1,40 (1,10) 1 14,174 

Okna 57,375 1,000 1,50 (1,20) 1 86,063 

Dveře 21,750 1,000 1,70 (1,20) 1 36,975 

Vrata 5,750 1,400 1,70 (1,20) 1 9,775 

Strop - podkroví 137,535 0,156 0,30 (0,20) (-5°C) 0,714 29,460 

Střešní plášť 1 65,581 0,124 0,24 (0,16) 1 15,739 

Střešní plášť 2 97,950 0,158 0,24 (0,16) 1 23,508 

Střešní plášť 3 39,920 0,158 0,24 (0,16) 1 9,581 

Strop nad 1NP 6,070 0,131 0,30 (0,20) (-5°C) 0,714 1,300 

Obvodový plášť 1 225,777 0,144 0,30 (0,25) 1 67,733 

Obvodový plášť 2 83,100 0,173 0,30 (0,25) 1 24,930 

Obvodový plášť 3 37,374 0,218 0,30 (0,25) 1 11,212 

Obvodový plášť 4 – do 1 m pod terén 64,520 0,213 0,30 (0,25) (-3°C) 0,657 12,717 

Obvodový plášť 4 – nad 1 m pod terén 105,465 0,213 0,45 (0,30) (0°C) 0,571 27,099 

Podlaha na zemině 314,470 0,256 0,45 (0,30) (+5°C) 0,429 60,708 

Celkem 1 272,761    430,974 

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

Stanovení prostupu tepla obálkou budovy  

Měrná ztráta prostupem tepla dle výpočtových hodnot HT W/K 318,167 

Měrná ztráta prostupem tepla dle normových hodnot HTN W/K 430,974 

Průměrný součinitel prostupu tepla dle výpočtových hodnot Uem = HT / A W/(m2�K) 0,250 

Požadovaný součinitel prostupu tepla dle normových hodnot Uem,N,20 = HTN / (A + 0,02) W/(m2�K) 0,339 

Hodnota klasifikačního ukazatele CI = Uem / Uem,N,20 - 0,737 

Požadavek na požadovaný součinitel prostupu tepla obálkou budovy je splněn: Uem,N,20 = 0,339 < 0,50 W/(m2.K). 
Požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy je splněn: Uem = 318,167 < Uem,N,20 = 0,339 
W/(m2.K). 



Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy  

Klasifikační 
třídy 

Kód barvy 
(CMYK) 

Průměrný součinitel prostupu tepla 
budovy 

 

Uem 

[W/(m2.K)] 

Slovní vyjádření klasifikační 
třídy 

 

Klasifikační 
ukazatel 

 

CI 

 

 
A 

X0X0 Uem ≤ 0,5�Uem,N 
Velmi úsporná 

0,5 

B 
70X0 0,5�Uem,N < Uem ≤ 0,75�Uem,N 

Úsporná 

0,75 

C 
30X0 0,75�Uem,N < Uem ≤ Uem,N 

Vyhovující 

1,0 

D 
00X0 Uem,N < Uem ≤ 1,5�Uem,N 

Nevyhovující 

1,5 

E 
03X0 1,5�Uem,N < Uem ≤ 2,0�Uem,N 

Nehospodárná 

2,0 

F 
07X0 2,0�Uem,N < Uem ≤ 2,5�Uem,N 

Velmi nehospodárná 

2,5 

G 
0XX0 Uem > 2,5�Uem,N 

Mimořádně nehospodárná 
 

Klasifikace:  B - úsporná 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  8.4.2012 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Jakub Nacházel 

Adresa:  Humpolec; Lužická 1327; 396 01 

IČO:  -  

Zpracoval:  Jakub Nacházel Podpis:  `````````. 

Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a rady č. 
2002/91/ES a ČSN EN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové dokumentace 
stavby dodané objednatelem.  

 



CI 
0,737 

Příklad energetického štítku obálky budovy 

ENERGETICKÝ  ŠTÍTEK  
OBÁLKY  BUDOVY 

Typ budovy, místní označení: Rodinný dům se zubní ordinací Hodnocení obálky  

Adresa budovy: Humpolec – Vystrkov 99; 396 01 budovy 

Celková podlahová plocha Ac =  529,010 m2 stávající doporučení 

CI         Velmi úsporná   

0,5 
 

  

 

0,75 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 

1,0 
  

 

 

1,5 
 

  

2,0 
 

  

2,5 
 

  

          
 

 

Mimořádně nehospodárná 

  

KLASIFIKACE   

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy   
Uem ve W/(m2�K)                                         Uem = HT / A 

0,250  

Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy 
podle ČSN 73 0540-2 
Uem,N ve W/(m2�K)                                       Uem,N = HTN / (A + 0,02) 

0,339  

Klasifikační ukazatele CI  a jim odpovídající hodnoty Uem,N 

   CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 

   Uem,N 0,170 0,254 0,339 0,509 0,678 0,848 

Platnost štítku do Datum: 8.4.2012 

Jméno a příjmení: Jakub Nacházel Štítek vypracoval:  Jakub Nacházel 
                              Humpolec; Lužická 1327 
                              396 01 Klasifikace: B 

 

 B 

 C 

 F 

 E 

 D 

 A 

 G 



Předběžná tepelná ztráta budovy - obálková metoda 
 
Celková měrná ztráta prostupem 
HT = ΣHTi + HT ψ, χ  z energetického štítku obálky budovy 318,167 W/K 
 
Celková ztráta prostupem  ti,m = 18 – 19°C; te = -15°C 
QTi = HT . (ti,m – te) = 318,167 . (18,5 – (-15)) = 10 658,59 W = 10,66 kW 
 
Ztráta větráním (přirozené) 
Zjednodušený vzduchový objem budovy 
Va = 0,8 . Vb = 0,8 . 2 199,434 = 1 759,55 m3 
 
Číslo výměny vzduchu 
n = 0,3 – 0,6 = 0,5 
 
Objemový tok větracího vzduchu z hygienických požadavků 
Vih = (n/3 600) . Va = (0,5 / 3 600) . 1 759,55 = 0,244 m3/s 
 
Ztráta větráním 
QVi = 1 300 . Vih . (ti,m – te ) = 1 300 . 0,244 . (18,5 – (-15)) = 10 626,20 W = 10,63 kW 
 
Celková předběžná tepelná ztráta budovy 
Qi = QTi + QVi = 10,66 + 10,63 = 21,29 kW 
 

21,29 kW 
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Identifikační údaje 
 

Název stavby: Rodinný dům se zubní ordinací 
 parc. č. 715/38; k. ú. Humpolec; č. kat. 649 325 
 
Místo stavby: Humpolec – Vystrkov 99 
 parc. č. 715/38; k. ú. Humpolec; č. kat. 649 325 
 kraj Vysočina; okres Pelhřimov 
 
Investor (Stavebník): Pavel Machek 
  Humpolec - Vystrkov 70 
  Humpolec 396 01 
 
Zpracovatel (Projektant): Jakub Nacházel 
 Lužická 1327 
 Humpolec 396 01 
 tel.: +420 720 334 705 
 e-mail: nachazel.j@seznam.cz 
 
Seznam použitých zdrojů pro zpracování 

 
– Výkresy PD, technická zpráva 
– Normy ČSN: 

ČSN 73 0810: 06/2005 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
ČSN 73 0802: 12/2000 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0873: 06/2003 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
ČSN 73 0833: 09/2010 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 
ČSN 73 0835: 05/2006 – Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální 
péče 

– Zákony, vyhlášky, nařízení vlády: 
Vyhláška MV ČR 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 
Vyhláška MV ČR 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (o požární prevenci) 
Zákon č. 133/1985 Sb., požární zákon, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška MMR ČR 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
Vyhláška MMR ČR 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
Nařízení vlády 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a 
spotřebičů paliv 

 
a) Popis a umístění stavby a jejích objektů 

 
1a) Obecné údaje o stavbě 

 
Objekt je novostavbou rodinného domu se zubní ordinací, určený pro 5ti člennou rodinu 

k trvalému bydlení. Objekt se nachází na parcele č. 715/38, k. ú. Humpolec, č. kat. 649 325, okres 
Pelhřimov, kraj Vysočina. Celková plocha stavební parcely je 1 258,18 m2. Navrhovaný rodinný dům 
má členitý půdorys o třech podlažích, z nichž jedno je podzemní a dvě nadzemní podlaží. Dispoziční 
řešení rodinného domu je rozděleno na převážně denní část v 1NP; noční část v 2NP a technickou a 
skladovací část v 1S. Z 1NP je přístupná venkovní terasa orientovaná na západ, z 2NP je přístupná 
venkovní terasa orientovaná na východ. 

Počet podzemních podlaží: 1 
Počet nadzemních podlaží: 2 
Podlahová plocha RD: 1S:  169,170 m2 

 1NP: 154,120 m2 
 2NP: 126,780 m2 

 Celkem:  450,070 m2 
Podlahová plocha ZO: 1S:  - m2 

 1NP: 78,940 m2 
 2NP: - m2 

 Celkem:  78,940 m2 
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Plocha pozemku: 1 258,18 m2 
Zastavěná plocha: 362,92 m2 
Procento zastavění: 28,83% 
Zpevněná plocha: 101,56 m2 
Obestavěný prostor: 2 604,31 m3 
Výška objektu po hřeben: 9 330 m 

 
2a) Popis dispozičního řešení 
 
Rodinný dům je řešen jako samostatně stojící objekt s jedním podzemním a dvěma nadzemními 

podlažími. Hlavní vstup do objektu je po jednoramenném schodišti spojujícím přístupovou komunikaci 
a závětří, které vede k hlavním vstupním dveřím.  

Závětří navazuje hlavním vstupem do objektu na zádveří, ze kterého je přístup na WC, do šatny a 
chodby. Chodba je uvažována jako hlavní komunikační prostor 1NP, ze kterého je zajištěn přístup do 
schodišťového prostoru vedoucímu do 1S, technické místnosti, koupelny s WC, prádelny a sušárny, 
obývacího pokoje, provozovny (prostory zubní ordinace) a zadním vstupem do objektu na zahradu. 
Obývací pokoj je dále propojen s kuchyní a jídelnou ze kterého vede také vstup na terasu v 1NP. 
V obývacím pokoji se dále nachází schodišťový prostor vedoucí do 2NP. Provozovna (prostory zubní 
ordinace) je řešena jako samostatná část objektu v 1NP oddělaná od rodinného domu vnitřní nosnou 
stěnou. Z chodby rodinného domu je proveden přístup do čekárny, do které je dále zajištěn vedlejší 
vstup do provozovny z venkovního prostoru určený pro veřejnost. Z čekárny je zajištěn přístup do 
předsíně, propojující WC pro ženy, WC pro muže, umývací prostor a úklidovou místnost. Čekárna 
dále navazuje na hlavní místnost provozovny nebo-li zubní ordinaci s kanceláří, ze které je přístup do 
skladu na léky. 

Po dvouramenném schodišti nacházejícím se v obývacím pokoji se vychází do 2NP, které je 
řešeno jako obytné podkroví. Schodiště přímo navazuje na chodbu, která je uvažována jako hlavní 
komunikační prostor 2NP, ze kterého je zajištěn přístup do dětského pokoje 1, dětského pokoje 2, 
dětského pokoje 3, hlavní koupelny, ložnice, pracovny a na terasu v 2NP. V ložnici je pak zajištěn 
přístup do vedlejší koupelny a také do šatny. V hlavní koupelně se dále nachází přístup do úklidové 
místnosti a na WC a z pracovny je umožněn přístup na balkon.  

Do podzemního podlaží scházíme po jednoramenném schodišti z 1NP umístěném ve 
schodišťovém prostoru. Schodiště přímo navazuje na chodbu, která je uvažována jako hlavní 
komunikační prostor 1S, ze kterého je zajištěn přístup do skladu potravin, posilovny, koupelny s WC, 
dílny a garáže. Do garáže je zajištěn vjezd z hlavní komunikace pomocí příjezdové komunikace pod 
sklonem 10% a garážovými vyklápěcími vraty. V garáži se dále nachází přístup do dílny, skladu a 
chodby, ze které je umožněn přístup do vinného sklepa a na WC. Z vinného sklepa je dále zajištěn 
vedlejší vsup do objektu z venkovního prostoru, který navazuje na jednoramenné schodiště vedoucí 
na terénní mezipodestu, ze které je vedeno další jednoramenné schodiště vedoucí na terasu v 1NP.  
 

3a) Popis konstrukčního řešení 
 

Svislé nosné konstrukce: jsou provedeny ze dvou konstrukčních systémů: 
 - 1S ze ztraceného bednění – BTB tvarovek, vyztužených svislou výztuží B500 –   
   10 505 (R), zalité betonem C25/30 

 - 1NP a 2NP – POROTHERM – keramické bloky 
Obvodové stěny 1S jsou provedeny v tl. 300 mm z tvarovek BTB 50/30/24 a vnitřní nosné stěny 

1S jsou provedeny v tl. 250 mm z tvarovek BTB 50/25/24 a tl. 300 mm z tvarovek BTB 50/30/24.  
Obvodové stěny 1NP a 2NP jsou provedeny v tl. 400 mm z keramických bloků POROTHERM 40 

EKO+ na maltu POROTHERM TM P5 MPa a vnitřní nosné stěny tl. 240 mm z keramických bloků 
POROTHERM 24 P+D a tl. 400 mm z keramických bloků POROTHERM 40 P+D na maltu 
POROTHERM TM P5 MPa.  

Vodorovné nosné konstrukce: jsou provedeny ze dvou konstrukčních systémů: 
Nad 1S je stropní konstrukce provedena jako ŽB montovaná stropní konstrukce tl. 250 mm 

provedená z ŽB stropních panelů SPIROLL  SPE 25042.  
Nad 1NP je stropní konstrukce provedena jako monolitický žebírkový strop tl. 250 mm tvořený 

ztraceným bedněním z keramických stropních  nosníků POROTHERM POT 175 a MIAKO vložkami 
POROTHERM MIAKO 19/500. Stropní konstrukce nad 1NP je pak doplněna ŽB montovanými 
stropními panely tl. 250 mm SPIROLL SPE 25042.  

Vodorovné nosné konstrukce jsou pak v jednotlivých podlažích doplněny ŽB věnci vedoucími v 1S 
nejčastěji pod úrovní stropní konstrukce doplněné v určitých místech ŽB věnci v úrovni stropní 
konstrukce. ŽB věnce v 1NP jsou vedeny v úrovni stropní konstrukce. Věnce jsou provedeny pomocí 
výztuže Ø18 mm, B500 – 10 505 (R), zalité betonem C25/30.  
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Průvlaky jsou provedeny jako montované z ocelových válcovaných profilů IPE č. 18. Podestový 
nosník u schodiště vedoucího z 1S do 1NP je pak proveden z ocelových válcovaných profilů UPE č. 
18. 

Překlady nad otvory jsou provedeny jako montované z keramických nosných překladů 
POROTHETM 7. Sestavy a výpisy jednotlivých překladů nad otvory viz PD výkres č. 3 – PŮDORYS 
1S, výkres č. 4 – PŮDORYS 1NP a výkres č. 5 – PŮDORYS 2NP.  

Schodiště: V objektu se nachází dvě vnitřní schodiště spojující podzemní a obě nadzemní 
podlaží, a tři venkovní schodiště, kde dvě z nich slouží k propojení podzemního podlaží a terasy 
v 1NP a jedno slouží jako vstupní schodiště vedoucí k hlavním vstupním dveřím.  

Vnitřní schodiště z 1NP do 2NP - Bylo navrženo dvouramenné kombinované schodiště 
z ocelových schodnic a dřevěnými stupni (bez podstupnic) SWN MORAVIA ELEGANT 

Vnitřní schodiště z 1S do 1NP - Bylo navrženo jednoramenné ŽB monolitické schodiště.  
Venkovní schodiště z přístupové komunikace do 1NP - Bylo navrženo jednoramenné ŽB 

monolitické schodiště.  
Venkovní schodiště z 1S na terénní mezipodestu - Bylo navrženo jednoramenné ŽB monolitické 

schodiště.  
Venkovní schodiště z terénní mezipodesty na terasu 1NP - Bylo navrženo jednoramenné ŽB 

monolitické schodiště.  
Zastřešení objektu: je rozděleno do dvou částí, a to polovalbovou střechou se dvěma střešními 

vikýři, která pokrývá 2NP a dvěma plochými střechami, z nichž jedna pokrývá půdorys provozovny 
(prostory zubní ordinace) a nachází se na ní terasa 2NP, a druhá pokrývá půdorysný prostor vinného 
sklepa a nachází se na ní terasa 1NP. 

Polovalbová střecha se střešními vikýři je provedena pomocí kombinovaného krovu ze dřevěných 
a ocelových prvků. Krov je proveden jako vaznicová soustava se stojatou stolicí.  

Plochá střecha pokrývající půdorys provozovny je konstrukčně řešena jako DUO střecha. Je 
vyspádovaná jednotným spádem všech střešních rovin 3% pomocí spádové vrstvy z betonové 
mazaniny min. tl. 50 mm, C25/30, B500 – 10 505 (R). 

Plochá střecha pokrývající půdorysný prostor vinného sklepa je konstrukčně řešena jako DUO 
střecha. Je vyspádovaná jednotným spádem všech střešních rovin 3% pomocí spádové vrstvy 
z perlitobetonu PTB 300, PERLIT EP180, min. tl. 50 mm. 

Konstrukce podlah:  rodinný dům: dle účelu místnosti – keramická dlažba, dřevěné lamely 
 zubní ordinace: ve všech místnostech keramická dlažba 
Výplně otvorů: V objektu se nachází dřevěná eurookna VEKRA NATURA 78, dřevěné vchodové 

či balkonové eurodveře SAPELI MODEN DUB 25, dřevěné vnitřní dveře SAPELI KAROLÍNA DUB 
DÝHA, dřevěná střešní okna VELUX GGL 65 a dálkově ovládané VELUX INTEGRA GGL 65 
s dešťovým senzorem a motorem, dálkově ovládané vyklápěcí garážová vrata TRIDO s imitací dřeva 
a elektrickým pohonem SOMMER.  
 

b) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
 

1b) Požárně technické charakteristiky konstrukcí objektu 
 

Rodinný dům je posuzován v souladu s platnou vyhláškou 23/2008Sb., ČSN 73 0810;              
ČSN 73 0802, ČSN 73 0833, ČSN 73 0835 a dalších souvisejících norem (viz seznam použitých 
zdrojů pro zpracování). 

Ve smyslu ČSN 73 0833 odst. 3.5. se jedná o budovu skupiny OB1, rodinný dům s nejvýše třemi 
obytnými buňkami, s jedním podzemním a s nejvýše třemi nadzemními podlažími (užitným 
nadzemním podlažím je i podkrovní prostor, je-li tam pokoj apod.) a nejvýše s celkovou půdorysnou 
plochou všech podlaží objektu do 600 m2. 
Konstrukční systém: nehořlavý 
Požární výška objektu: h = 3,25 m 
Pozn.:  Konstrukční systém určen dle normy ČSN 73 08 10. 
   ETICS, B, h < 12 m „10“ → nemá vliv na konstrukční systém  → nehořlavý. 
Dle ČSN 73 0802, ČSN 73 0833: Plocha požárního úseku je do 600 m2 (dle § 15, odst. 2), vyhlášky č. 
23/2008 Sb. – jako jeden PÚ včetně garáže. 
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2b) Rozdělené stavby do požárních úseků 
 

Celý objekt rodinného domu se zubní ordinací budou tvořit dva  požární úseky:  
 1) Rodinný dům: P1.01/N2 
 2) Zubní ordinace: N1.02 

 
c) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

 

STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI 

            

S (m2) So (m
2) hs (m) h0 (m) n k p (kg/m2) a b c pv (kg/m2) SPB 

            

1 požární úsek  P1.01/N2  Rodinný dům 

Stupeň požární bezpečnosti rodinného domu (OB1) se neurčuje výpočtem, ale na základě počtu nadzemních podlaží a 
typu konstrukčního systému dle ČSN 73 0833: 09/2010 - Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování. 
→ 2 nadzemní podlaží; nehořlavý konstrukční systém → SPB II; pv = 45 kg/m2; a = 1,0. 

II 

            

2 požární úsek N1.02 Provozovna (prostory zubní ordinace) 

78,940 16,35 2,80 1,90 0,171 0,205 29,11 0,93 0,72 1,00 19,49 I 

 

POSOUZENÍ VELIKOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 

          

lmax (m) šmax (m) 
ozn. PÚ a 

S  
(m2) 

  
Smax (m

2) 
posouzení 

P1.01/N2 - II dle ČSN 73 0833 se neposuzuje - 

90,00 65,00 
N1.02 - I 0,93 78,940 < 

5850,000 
VYHOVUJE 

 
 
 

POŽÁRNÍ ZATÍŽENÍ 

                    

č.míst. účel Si (m2) pni (kg/m2) ani pni*Si pni*Si*ani psi asi psi*Si 

          
1 požární úsek P1.01/N2 

- rodinný dům 450,070 40 1,0 18 002,800 18 002,800 10 0,9 4 500,700 

  450,070     18 002,800 18 002,800     4 500,700 

          

2 požární úsek N1.02 

120 provozovna (z. ordinace + zázemí) 32,250 30 0,9 967,500 870,750 5 0,9 161,250 

118 sklad na léky 9,370 60 1,1 562,200 618,420 5 0,9 46,850 

- čekárna + hygienické zázemí 37,320 10 0,8 373,200 298,560 5 0,9 186,600 

  78,940     1 902,900 1 787,730     394,700 
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d) Stanovení požární odolnosti stavebních konstrukcí 
 

POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
 

1 požární úsek  P1.01/N2 - II (1S) 

p. podlaží popis konstrukce 
požadovaná  

požární  
odolnost 

skutečná  
požární  
odolnost 

posouzení 

Obvodové stěny - zajišťují stabilitu objektu 
1 

v podzemním podlaží bednící tvarovka BTB 50/30/24 REW 30 DP1 REI 90 DP1 VYHOVUJE 

Stropy - zajišťují stabilitu objektu 
2 

v podzemním podlaží ŽB panely SPIROLL tl. 250 mm RE 30 REI 60 DP1 VYHOVUJE 

Vnitřní nosné konstrukce - zajišťují stabilitu objektu 

bednící tvarovka BTB 50/30/24 R 30 REI 90 DP1 VYHOVUJE 

bednící tvarovka BTB 50/25/24 R 30 REI 90 DP1 VYHOVUJE 

průvlak z 3xIPE č. 18, šířka 250 mm R 30 R 90 DP1 VYHOVUJE 

3 
v podzemním podlaží 

podestový nosník z 2xUPE č. 18, š. 150 mm R 30 R 90 DP1 VYHOVUJE 

Nosné konstrukce střech 

4 
v podzemním podlaží 

ŽB panely SPIROLL tl. 250 mm, střecha 
plochá, jednoplášťová 

R 15 REI 60 DP1 VYHOVUJE 

Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a stropech 
5 

v podzemním podlaží dveře vstupní v obvodové stěně EI 15 DP3 - C (EI 30, EW30) VYHOVUJE 

 
1 požární úsek  P1.01/N2 - II (1NP) 

p. podlaží popis konstrukce 
požadovaná  

požární  
odolnost 

skutečná  
požární  
odolnost 

posouzení 

Obvodové stěny - zajišťují stabilitu objektu 
1 

v nadzemním podlaží PTH 40 EKO+ REW 30 DP1 REI 120 DP1 VYHOVUJE 

Stropy - zajišťují stabilitu objektu 
2 

v nadzemním podlaží ker. nosník PTH POT + PTH MIAKO RE 30 REI 120 DP1 VYHOVUJE 

Vnitřní nosné konstrukce - zajišťují stabilitu objektu 

PTH 40 P+D REI 30 DP1 REI 180 DP1 VYHOVUJE 

PTH 24 P+D R 30 REI 180 DP1 VYHOVUJE 
3 

v nadzemním podlaží 

průvlak z 3xIPE č. 18, šířka 250 mm R 30 R 90 DP1 VYHOVUJE 

Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a stropech 

dveře vnitřní mezi požárními úseky EW 15 DP3 - C (EI 30, EW30) VYHOVUJE 4 
v nadzemním podlaží 

dveře vstupní v obvodové stěně EI 15 DP3 - C (EI 30, EW30) VYHOVUJE 

 
1 požární úsek  P1.01/N2 - II (2NP) 

p. podlaží popis konstrukce 
požadovaná  

požární  
odolnost 

skutečná  
požární  
odolnost 

posouzení 

Obvodové stěny - zajišťují stabilitu objektu 
1 

v nadzemním podlaží PTH 40 EKO+ REW 15 DP1 REI 120 DP1 VYHOVUJE 

Stropy - nezajišťují stabilitu objektu 
2 

v nadzemním podlaží SDK podhled tl. 12,5 KNAUF GKB WHITE + TI REI 15 DP1 REI 15 DP1 VYHOVUJE 

Vnitřní nosné konstrukce - zajišťují stabilitu objektu 
3 

v nadzemním podlaží PTH 24 P+D R 15 REI 180 DP1 VYHOVUJE 

Nosné konstrukce střech 
4 

v nadzemním podlaží Dřevěný krov, vaznicová soustava R 15 - - 

Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a stropech 
5 

v nadzemním podlaží dveře vstupní v obvodové stěně EI 15 DP3 - C (EI 30, EW30) VYHOVUJE 
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2 požární úsek  N1.02 - II 

p. podlaží popis konstrukce 
požadovaná  

požární  
odolnost 

skutečná  
požární  
odolnost 

posouzení 

Obvodové stěny - zajišťují stabilitu objektu 
1 

v nadzemním podlaží PTH 40 EKO+ REW 15 DP1 REI 120 DP1 VYHOVUJE 

Vnitřní nosné konstrukce - zajišťují stabilitu objektu 

PTH 40 P+D REI 15 DP1 REI 180 DP1 VYHOVUJE 2 
v nadzemním podlaží 

PTH 24 P+D R 15 REI 180 DP1 VYHOVUJE 

Nosné konstrukce střech 

3 
v nadzemním podlaží 

ker. nosník PTH POT + PTH MIAKO, 
střecha plochá, jednoplášťová 

R 15 REI 120 DP1 VYHOVUJE 

Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a stropech 
4 

v nadzemním podlaží dveře vstupní v obvodové stěně EI 15 DP3 - C (EI 30, EW30) VYHOVUJE 

 
Konstrukce byly zhodnoceny na základě SPB požadavků dle ČSN 73 0802, tab. 12. 
Požadavky na konstrukce v 1S se dle ČSN 73 0833 stanoví hodnotami pro nadzemní podlaží 
(ČSN 73 0802, tab. 12). 
Požární pásy: h = 3,25 m < 12 m → požární pásy se dle ČSN 73 0933 neuvažují. 

 
e) Evakuace, stanovení druhu a kapacity únikových cest, počet a umístění 

požárních výtahů 
 

1e) P1.01/N2 – II 
 

Dle ČSN 73 0833 se v obytných buňkách budov skupiny OB1 pro evakuaci osob považuje za 
dostačující NÚC šířky 0,9 m a šířka dveří na NÚC 0,8 m.  

Délka únikových cest se neposuzuje. 
 
 Šířka chodby: 2NP 1,50 m 
  1NP 1,75 m 
  1S 1,75 m 
 Šířka vstupních dveří: 0,9 m 
 Šířka vstupních dveří na zahradu: 0,9 m 
 Šířka vstupních dveří na terasu: 0,9 m 
 Šířka vstupních dveří v 1S: 0,9 m 
 

VYHOVUJE 
 

2e) N1.02 – II  
 

Navržena NÚC. 
Osazení požárního úseku osobami:   
 zubní ordinace + zázemí + čekárna: 15/zařízení, 1 zařízení 15 osob 
 hygienické zázemí: 1,3/zařizovací předmět, 4 zař. předměty 6 osob 
                                                      celkem E = 21 osob 
Mezní počet unikajících osob z požárního úseku nadzemního podlaží: Emax = 120 osob 

 
VYHOVUJE 
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POSUDEK DÉLKY A ŠÍŘKY ÚNIKOVÝCH CEST 

Mezní šířka NÚC 

N1.02 - II posudek   

umin = (E/K)*S (21/65)*1,0 0,33 ÚP navrženo min 1,0 ÚP = 550 mm 

  dveře na volné prostranství 900 mm 

VYHOVUJE 

       

Mezní délka NÚC 

N1.02 - II posudek   

 l = 16,38 m < lmax = 28,50 m VYHOVUJE 

 
Dveře na únikových cestách musí umožnit snadný a rychlý průchod. Tvar kování by měl zabránit 

zachycení oděvu. 
V dané lokalitě vede příjezdová komunikace šířky 7,6 m. Minimální povolená šířka příjezdové 

komunikace dle ČSN 72 0833 je 3 m. Z tohoto hlediska je podmínka splněna. 
 

f) Vymezení požárně nebezpečného prostoru, výpočet odstupových 
vzdáleností 
 

Sálání pěnového polystyrenu tl. 100 mm v požárním úseku N1.01/N2 - II: 
Množství tepla Q = M * H 
Mh hmotnost (d * ρ) 
Hh výhřevnost (39 MJ/kg) 
Q = (0,100 * 30) * 39 = 117 MJ/m2 
 
Q< 150 MJ/m2  není P.O.P (požárně otevřená plocha) 
150 < Q < 350  MJ/m2 částečně P.O.P. 
Q > 350 MJ/m2  zcela P.O.P. 

 
Sálání pěnového polystyrenu tl. 50 mm v požárním úseku N1.02 - II: 

Množství tepla Q = M * H 
Mh hmotnost (d * ρ) 
Hh výhřevnost (39 MJ/kg) 
Q = (0,050 * 30) * 39 = 59 MJ/m2 
 
Q< 150 MJ/m2  není P.O.P (požárně otevřená plocha) 
150 < Q < 350  MJ/m2 částečně P.O.P. 
Q > 350 MJ/m2  zcela P.O.P. 

 
Střecha se nepovažuje za požárně otevřenou plochu a nevyžaduje s určení odstupové vzdálenosti 

dle čl. 8.15.4. ČSN 73 0802.  

ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI SÁLÁNÍM D1 

        

PÚ 
Pv 

(kg/m2) 
Spo 
(m2) 

Sp  
(m2) 

Lu 
(m) 

Hu 
(m) 

Po 
% 

D1 
(m) 

P1.01/N2 - II   
Rodinný dům 

              

JZ 26,37 137,83 18,50 7,45 19,13 4,10 

SZ 18,65 52,17 9,40 5,55 35,75 5,16 

SV 

45,00 

15,03 110,08 18,50 5,95 13,65 2,20 

  

N1.02 - II 
Provozovna               

JZ 5,70 13,23 5,75 2,30 43,10 3,36 

SV 3,75 9,38 6,25 1,50 40,00 3,10 

JV 

19,49 

6,90 8,05 3,50 2,30 85,71 4,28 
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ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI DOPADEM HOŘÍCÍCH ČÁSTÍ D2 
 

U objektů, které mají obvodové pláště a střešní pláště pouze druhu DP1 a DP2 se odstupová 
vzdálenost dopadem hořících částí D2 neurčuje. 
 

g) Způsob zabezpečení stavby požární vodou nebo jinými hasebními 
látkami 

 
Dle ČSN 73 0873 a ČSN 73 2411 musejí být požární hydranty osazeny na místním vodovodním 

řadu, vzdálenost od objektu nesmí přesahovat 150 m. Vzájemná vzdálenost hydrantů maximálně 300 
m. Nejmenší dimenze potrubí  je DN100. Odběr vody z hydrantu při doporučené rychlosti v = 0,8 m/s 
musí být minimálně Q = 6,0 l/s. Odběr při doporučené rychlosti v = 1,5 m/s musí být minimálně             
Q = 12 l/s. Statický přetlak u hydrantu musí být minimálně 0,2 Mpa (nejnepříznivěji položený hydrant). 
Obsah nádrže požární vody je 22 m3. 

Vnitřní odběrná místa se dle odst. 4.4 ČSN 73 0873 nepožadují. 
 

h) Přístupové komunikace 
 

V dané lokalitě vede příjezdová komunikace šířky 7,6 m. K objektu pak vede příjezdová 
komunikace šířky 3,75 m. Minimální povolená šířka příjezdové komunikace dle ČSN 72 0833 je 3 m. 
Z tohoto hlediska je podmínka splněna. 

K objektu vede dále zpevněná přístupová komunikace o šířce min. 2,0 m a vede cca 10,2 m od 
objektu. Maximální povolená vzdálenost dle ČSN 72 0833 je 20 m. Z tohoto hlediska je podmínka 
splněna. 

Nástupní plochy ani zásahové cesty nejsou požadovány. 
 
i) Stanovení počtu, druhu a rozmístění hasicích přístrojů 

 

Počet PHP dle    
 
 

PŘENOSNÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE (PHP) 
     

PÚ nr nHJ návrh NHP 

P1.01/N2 - II   
Rodinný dům 3,18 20 2x34 A + 1x34 A pro garáž 

N1.02 - II 
Provozovna 1,29 8 1x27 A 

 
j) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními 
 

Podle vyhlášky MV 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, musí být 
každý nově posuzovaný objekt vybaven požárně bezpečnostními prostředky a zařízeními, mimo jiné i 
zařízeními pro včasnou detekci požáru, kterými se dle přílohy 5 rozumí a) autonomní hlásič kouře dle 
ČSN EN 14604, nebo b) hlásič požáru dle technické normy řady ČSN EN 54, Elektrická požární 
signalizace. Hlásič musí být dle § 15, odst. 5 vyhl. 23/2008 umístěn v části vedoucí k východu z 
objektu a druhý v nejnižším místě chodby nebo schodišťového prostoru. 
 

k) Požárně bezpečnostní značky 
 

Přenosný hasící přístroj bude označen výstražnými bezpečnostními značkami a tabulkami dle 
požadavků ČSN ISO 3864 – Požární tabulky a podle nařízení vlády NV 11/2002 Sb. 
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l) Zhodnocení technických zařízení stavby 
 

1l) Větrání 
 

Větrání požárních úseků P1.01/N2 a N1.02 je zajištěno přirozeně okny. 
 

2l) Vytápění 
 

Rodinný dům bude vytápěn plynovým kotlem umístěným v místnosti č. 105 (Technická místnost). 
Musí být splněny bezpečnostní vzdálenosti hořlavých předmětů od topidla dle ČSN 06 1008. 
ČSN 06 1008 stanoví technické požadavky na požární bezpečnost při navrhování, instalaci a 

montáž tepelných zařízení a spotřebičů. 
Dle přílohy č. 8 vyhl. č. 23/2008 Sb. musí být dodržena bezpečná vzdálenost spotřebičů od 

hořlavých hmot (např. u krbu 800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech).  
 

3l) Komínové těleso 
 

Komínové těleso musí být v souladu s § 8 vyhl. č. 23/2008 Sb. proveden z výrobků třídy reakce na 
oheň nejméně A2. Spotřebiče do něj zaústěné musí být uvedeny do provozu až po revizi komína. 
 

4l) Spalinová cesta 
 

Spalinové cesty musí odpovídat požadavkům ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody – Navrhování, 
provádění a připojování spotřebičů paliv. 

Dle odst. 8.1. ČSN 73 4201 musí instalovaná spalinová cesta dosáhnout požární odolnosti EI. 
Kontrola a čištění spalinových cest, výběr kondenzátu a provozní revize dle přílohy E, ČSN 73 4001 
pro celoroční provoz spotřebiče na plynná paliva musí probíhat jednou ročně. 

Prostupy střechou, stropem popř. stěnou budou řešeny vložením nehořlavého materiálu (např. 
minerální vata tl. 100 mm) okolo komínových těles.  
 

m) Závěr 
 

Technická zpráva požárně bezpečnostního opatření řeší novostavbu rodinného domu 
s provozovnou o celkové zastavěné ploše 362,92 m2. Objekt je umístěn v k.ú. Humpolec, č. kat. 
649 325, parc. č. 715/38. 

Rodinný dům, jehož součástí je garáž tvoří jeden požární úsek P1.01/N2 zatříděný dle                    
ČSN 73 0833 do SPB II. Provozovna (prostory zubní ordinace) tvoří druhý požární úsek N1.02 
zatříděný dle ČSN 73 0802 do SPB II.  

Navržené stavební konstrukce vyhovují požadavkům ČSN 730802 pro SPB II.  
Únikové cesty vyhovují požadavkům ČSN 73 0833 pro P1.01/N2 a ČSN 73 0802 pro N1.02. 
Požárně nebezpečný prostor neohrožuje sousední objekty. 
Spalinová cesta musí odpovídat požadavkům uvedeným v odst. 2.11. Kontrola a čištění 

spalinových cest dle přílohy E, ČSN 73 4201 pro sezónní provoz spotřebiče. Provozní revize musí 
probíhat jednou ročně. 

V souladu s přílohou 4 vyhl. 23/2008 Sb. budou v požárním úseku P1.01/N2 rozmístěny dva 
přenosné hasící přístroje 34 A (PG 10) a z důvodu doporučení dle ČSN 73 0833 jeden přenosný 
hasící přístroj 34 A (PG 10) pro garáž. V požárním úseku N1.02 bude umístěn jeden přenosný hasící 
přístroj 27 A (PG 10). 

Dále musí být rodinný dům s provozovnou dle § 15, odst. 5, vyhl. 23/2008 osazen dvěma 
zařízeními autonomní detekce a signalizace, kterým se dle přílohy 5 rozumí a) autonomní hlásič kouře 
dle ČSN EN 14604, nebo b) hlásič požáru dle technické normy řady ČSN EN 54, Elektrická požární 
signalizace. Hlásič musí být dle § 15, odst. 5 vyhl. 23/2008 umístěn v části vedoucí k východu z 
objektu a druhý v nejnižším místě chodby nebo schodišťového prostoru. 

 
Posuzovaný rodinný dům s provozovnou vyhovuje při dodržení výše uvedených 

skutečností všem požadavkům požární bezpečnosti. 
 
 
 
Vypracoval: Jakub Nacházel                                                             hhhhhhhhhhhhhh.. 
                                                                                                                                                                                        podpis 
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VÝPOČET ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ



JEDNOTLIVÁ MÍSTA NÁVRHU ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ JSOU VOLENA S OHLEDEM NA VŠECHNY PODLAŽÍ (NEJENOM NA ZOBRAZOVANÉ 1NP). JSOU VOLENA S 
OHLEDEM NA KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU (SMĚRY ROZNÁŠENÍ ZATÍŽENÍ STROPNÍ KONSTRUKCÍ).
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JEDNOTLIVÉ VÝPOČTY ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU PROVEDENY V NEJKRITIČTĚJŠÍCH MÍSTECH OBJEKTU - NEJZATÍŽENĚJŠÍ OBVODOVÁ STĚNA 
PODSKLEPENÉ ČÁSTI OBJEKTU; NEJZATÍŽENĚJŠÍ VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA PODSKLEPENÉ ČÁSTI OBJEKTU; NEJZATÍŽENĚJŠÍ OBVODOVÁ STĚNA NEPODSKLEPENÉ 
ČÁSTI OBJEKTU; NEJZATÍŽENĚJŠÍ VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA NEPODSKLEPENÉ ČÁSTI OBJEKTU; OPĚRNÁ STĚNA; ŽB SLOUP POD BALKONEM. 



P1 - NEJZATÍŽENĚJŠÍ OBVODOVÁ STĚNA PODSKLEPENÉ ČÁSTI OBJEKTU

1) SCHÉMATICKÝ ŘEZ + SKLADBY KCÍ:

a) OBVODOVÉ PLÁŠTĚ

b) STROPNÍ KCE

c) STŘEŠNÍ KCE



VÝPOČET VÝMĚRA JEDNOTKOVÁ [kN/m2] CELKOVÁ [kN]

a) stálé

střešní krytina tl. 50 = 1,150

laťování tl. 50 = 0,300

kontralať tl. 60 = 0,360

dif. poj. hydroizolace tl. 1,5 = 0,022

tepelná izolace tl. 160 = 0,048

krokev tl. 160 = 0,960

tepelná izolace tl. 80 = 0,024

parozábrana tl. 1,5 = 0,022

SDK podhled tl. 12,5 = 0,094

celkem = 2,986

ker. dlažba tl, 8 = 0,160

lepidlo tl. 2 =    -

bet. mazanina tl. 57 = 1,425

hydroizolace tl. 3,5 = 0,051

zvuková izolace tl. 30 = 0,009

roznášecí ŽB deska tl. 60 = 1,500

3 x stropní nosník PTH POT = 0,768

str. vložka PTH MIAKO tl. 190= 1,520

omítka PTH UNIVERSAL tl. 15 = 0,203

celkem = 5,636

ker. dlažba tl, 8 = 0,160

lepidlo tl. 2 =    -

bet. mazanina tl. 57 = 1,425

hydroizolace tl. 3,5 = 0,051

zvuková izolace tl. 130 = 0,039

ŽB panely SPIROLL tl. 250 = 3,170

omítka PTH UNIVERSAL tl. 15 = 0,203

celkem = 5,048

lícové zdivo PTH TERCA tl. 23 = 0,460

lepidlo tl. 2 =    -

tepelná izolace tl. 100 = 0,030

lepidlo tl. 2 =    -

tvárnice PTH 40 EKO+ tl. 400 = 2,560

omítka PTH UNIVERSAL tl. 15 = 0,203

celkem = 3,253

tenkovrstvá om. CEMIX tl. 3 = 0,060

tepelná izolace tl. 160 = 0,048

lepidlo tl. 2 =    -

hydroizolace tl. 3,5 = 0,051

tvárnice BTB tl. 300 = 7,500

omítka PTH UNIVERSAL tl. 15 = 0,203

celkem = 7,862

80,548

92,630

b) nahodilé

9,200

101,830

obvodový plášť v 1NP 
a 2NP                               
h = 542 mm                  

25,552

∑

2,000 4,000 2 x

vlatní tíha základu 
(odhad šxv = 500x500 
mm)

11,272
1 x strop s 
podlahou

1 x strop s 
podlahou

stropní kce nad 1NP s 
podlahou                        
h = 365 mm

2,0 x 1 2,000

2,0 x 1 2,000

stropní kce nad 1S s 
podlahou                        
h = 465 mm

10,096

8,000

6,5 x 1 6,500 21,144
1 x obvodový 

plášť

3,25 x 1 3,250 25,552
1 x obvodový 

plášť

0,5 x 1 0,500

obvodový plášť v 1S        
h = 483 mm                  

0,15 x 80,548

7,166 x cos 20 = 6,734 1 x střecha 6,734

11,500

21,144

5,750 - 5,750

11,272

10,096

2) VÝPOČET ZATÍŽENÍ:

střešní kce                   
h = 415 mm (bez 
vzduchové mezery nad 
SDK deskou)                 
α = 20°

2,4 x 1 2,400

POPIS ZAT. 
ROZMĚRY [m2] TÍHA

SOUČET [kN]POZN.

příčky, ŽB věnce       
(15% z ∑)

- - - 1 x 12,082

1,200Ce = 1

2,0 x 1 2,000užitné

∑zatížení stálé

ZATÍŽENÍ CELKEM P = Gd + Qd

∑zatížení nahodilé 

Ct = 1

Sk = 1,5 (oblast III)

sníh s = ηi x Ce x Ct x Sk = 0,8 x 1 x 1 x 1,5

ηi =0,8



VYHOVÍ

VÝŠKA ZÁKLADU: h = a x tg α = 0,100 x 1,5 = 0,150 m → navrženo h = 0,500 m

PŮDORYSNÁ PLOHA ZÁKLADU: A = b x 1 = 0,500 x 1,000 = 0,500 m2

KONSTANTNÍ NAPĚTÍ: δ = P / A = 101,830 / 0,500 = 204 Pa = 0,204 MPa < Rdt = 0,250 Mpa

ZÁKLADOVÝ PAS O PRŮŘEZU 500x500 mm

ROZNÁŠECÍ ÚHEL PRO PROSTÝ BETON: tg α = 1,5

NAPĚTÍ V ZEMINĚ: Rdt = 0,250 Mpa

ŠÍŘKA ZÁKLADU: b = P / (1,0 x Rdt) = 101,830 / (1,0 x 0,25 x 103) = 0,407 m → navrženo b = 0,500 m

ODSAZENÍ: a = (b - d) / 2 = (0,500 - 0,300) / 2 = 0,100 m

3) VÝPOČET ZÁKLADU:



P2 - NEJZATÍŽENĚJŠÍ VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA PODSKLEPENÉ ČÁSTI OBJEKTU

1) SCHÉMATICKÝ ŘEZ + SKLADBY KCÍ:

a) VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY

b) STROPNÍ KCE

c) STŘEŠNÍ KCE



VÝPOČET VÝMĚRA JEDNOTKOVÁ [kN/m2] CELKOVÁ [kN]

a) stálé

střešní krytina tl. 50 = 1,150

laťování tl. 50 = 0,300

kontralať tl. 60 = 0,360

dif. poj. hydroizolace tl. 1,5 = 0,022

tepelná izolace tl. 160 = 0,048

krokev tl. 160 = 0,960

tepelná izolace tl. 80 = 0,024

parozábrana tl. 1,5 = 0,022

SDK podhled tl. 12,5 = 0,094

celkem = 2,986

ker. dlažba tl, 8 = 0,160

lepidlo tl. 2 =    -

bet. mazanina tl. 57 = 1,425

hydroizolace tl. 3,5 = 0,051

zvuková izolace tl. 30 = 0,009

roznášecí ŽB deska tl. 60 = 1,500

3 x stropní nosník PTH POT = 0,768

str. vložka PTH MIAKO tl. 190= 1,520

omítka PTH UNIVERSAL tl. 15 = 0,203

celkem = 5,636

ker. dlažba tl, 8 = 0,160

lepidlo tl. 2 =    -

bet. mazanina tl. 57 = 1,425

hydroizolace tl. 3,5 = 0,051

zvuková izolace tl. 130 = 0,039

ŽB panely SPIROLL tl. 250 = 3,170

omítka PTH UNIVERSAL tl. 15 = 0,203

celkem = 5,048

omítka PTH UNIVERSAL tl. 15 = 0,203

tvárnice PTH 24 P+D tl. 240 = 2,040

omítka PTH UNIVERSAL tl. 15 = 0,203

celkem = 2,446

omítka PTH UNIVERSAL tl. 15 = 0,203

tvárnice BTB tl. 250 = 6,250

omítka PTH UNIVERSAL tl. 15 = 0,203

celkem = 6,656

73,197

84,177

b) nahodilé

13,300

97,477

2) VÝPOČET ZATÍŽENÍ:

POPIS ZAT. 
ROZMĚRY [m2] TÍHA

POZN. SOUČET [kN]

(0,875 + 2,0) x 
1

2,875 16,204

střešní kce                   
h = 415 mm (bez 
vzduchové mezery nad 
SDK deskou)                 
α = 40°

3,125 x 1 3,125

1 x 5,750

1 x střecha9,331 x cos 40 = 7,148

1 x strop s 
podlahou

7,148

1 x strop s 
podlahou

16,204
stropní kce nad 1NP s 
podlahou                        
h = 365 mm

(0,875 + 2,0) x 
1

2,875 14,513

5,750

14,513
stropní kce nad 1S s 
podlahou                        
h = 465 mm

vlatní tíha základu 
(odhad šxv = 500x500 
mm)

0,5 x 1 0,500 11,500

10,980

∑zatížení stálé

užitné 3,125 x 1 3,125 2,000 6,250 2 x 12,500

příčky, ŽB věnce       
(15% z ∑)

Sk = 1,5 (oblast III)

sníh

ηi = [0,8x(60-40)/30]=0,533

s = ηi x Ce x Ct x Sk = 0,533 x 1 x 1 x 1,5 0,800

1 x vnitřní 
nosná stěna

7,950

vnitřní nosná stěna v 
1S                                   
h = 280 mm                  

3,25 x 1

3,250 7,950

3,250 21,632
1 x vnitřní 

nosná stěna
21,632

Ce = 1

Ct = 1

∑

0,15 x 73,197 - - - -

∑zatížení nahodilé 

ZATÍŽENÍ CELKEM P = Gd + Qd

vnitřní nosná stěna v 
1NP                                  
h = 270 mm                  

3,25 x 1



VYHOVÍ

KONSTANTNÍ NAPĚTÍ: δ = P / A = 97,477 / 0,500 = 195 Pa = 0,195 MPa < Rdt = 0,250 Mpa

ZÁKLADOVÝ PAS O PRŮŘEZU 500x500 mm

ROZNÁŠECÍ ÚHEL PRO PROSTÝ BETON: tg α = 1,5

NAPĚTÍ V ZEMINĚ: Rdt = 0,250 Mpa

VÝŠKA ZÁKLADU: h = a x tg α = 0,125 x 1,5 = 0,188 m → navrženo h = 0,500 m

PŮDORYSNÁ PLOHA ZÁKLADU: A = b x 1 = 0,500 x 1,000 = 0,500 m2

3) VÝPOČET ZÁKLADU:

ŠÍŘKA ZÁKLADU: b = P / (1,0 x Rdt) = 97,477 / (1,0 x 0,25 x 103) = 0,390 m → navrženo b = 0,500 m

ODSAZENÍ: a = (b - d) / 2 = (0,500 - 0,250) / 2 = 0,125 m



1) SCHÉMATICKÝ ŘEZ + SKLADBY KCÍ:

b) STROPNÍ KCE

a) OBVODOVÝ PLÁŠŤ

P3 - NEJZATÍŽENĚJŠÍ OBVODOVÁ STĚNA NEPODSKLEPENÉ ČÁSTI OBJEKTU



VÝPOČET VÝMĚRA JEDNOTKOVÁ [kN/m2] CELKOVÁ [kN]

a) stálé

betonová dlažba tl. 40 = 0,920

štěrkové lože tl. 40 = 0,660

drenáž s filtrací tl. 10 = 0,098

tepelná izolace tl. 100 = 0,030

hydroizolace tl. 3,5 = 0,051

tepelná izolace tl. 100 = 0,030

praozábrana tl. 1,5 = 0,022

bet. mazanina tl. 128 = 3,200

roznášecí ŽB deska tl. 60 = 1,500

3 x stropní nosník PTH POT = 0,768

str. vložka PTH MIAKO tl. 190= 1,520

omítka PTH UNIVERSAL tl. 15 = 0,203

celkem = 9,002

obkl. plechové desky tl. 4 = 0,002

vzduchová vrstva tl. 70 =    -

tepelná izolace tl. 50 = 0,015

lepidlo tl. 2 =    -

tvárnice PTH 40 EKO+ tl. 400 = 2,560

omítka PTH UNIVERSAL tl. 15 = 0,203

celkem = 2,780

obkl. plechové desky tl. 4 = 0,002

vzduchová vrstva tl. 70 =    -

tepelná izolace tl. 50 = 0,015

lepidlo tl. 2 =    -

tvárnice PTH 30 P+D tl. 300 = 2,550

lepidlo tl. 2 =    -

tepelná izolace tl. 100 = 0,030

omítka PTH UNIVERSAL tl. 15 = 0,203

celkem = 2,800

46,585

53,573

b) nahodilé

15,630

69,203

2) VÝPOČET ZATÍŽENÍ:

POPIS ZAT. 
ROZMĚRY [m2] TÍHA

POZN. SOUČET [kN]

1 x strop s 
terasou

21,650

stropní kce nad 1NP 
se skladbou terasy           
hmin = 610 mm             
(bude uvažována 
střední tl. betonové 
mazaniny = 128 mm;       
h = 688 mm)

2,405 x 1 2,405 21,650

obvodový plášť v 1NP      
h = 541 mm                  

3,25 x 1 3,250 9,035
1 x obvodový 

plášť
9,035

13,800 1 x 13,800

1 x 
nadezdívka

2,100

vlatní tíha základu 
(odhad šxv = 600x1000 
mm)

0,6 x 1 0,600 23,000

∑

příčky, ŽB věnce       
(15% z ∑)

0,15 x 46,585 - - - - 6,988

∑zatížení stálé

užitné 2,405 x 1 2,405 6,000 14,430 1 x 14,430

sníh

ηi =0,8

s = ηi x Ce x Ct x Sk = 0,8 x 1 x 1 x 1,5 1,200Ce = 1

Ct = 1

Sk = 1,5 (oblast III)

∑zatížení nahodilé 

ZATÍŽENÍ CELKEM P = Gd + Qd

0,750 2,100
nadezdívka                      
h = 543 mm                  

0,75 x 1



VYHOVÍ

3) VÝPOČET ZÁKLADU:

ROZNÁŠECÍ ÚHEL PRO PROSTÝ BETON: tg α = 1,5

NAPĚTÍ V ZEMINĚ: Rdt = 0,250 Mpa

ŠÍŘKA ZÁKLADU: b = P / (1,0 x Rdt) = 69,203 / (1,0 x 0,25 x 103) = 0,277 m → navrženo b = 0,500 m

ODSAZENÍ: a = b - d = 0,500 - 0,400 = 0,100 m

VÝŠKA ZÁKLADU: h = a x tg α = 0,100 x 1,5 = 0,150 m → navrženo h = 1,000 m

PŮDORYSNÁ PLOHA ZÁKLADU: A = b x 1 = 0,500 x 1,000 = 0,500 m2

KONSTANTNÍ NAPĚTÍ: δ = P / A = 69,203 / 0,500 = 139 Pa = 0,139 MPa < Rdt = 0,250 Mpa

ZÁKLADOVÝ PAS O PRŮŘEZU 500x1 000 mm



1) SCHÉMATICKÝ ŘEZ + SKLADBY KCÍ:

a) VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA

b) STROPNÍ KCE

P4 - NEJZAT. VNITŘNÍ NOSNÁ STĚNA NEPODSKLEPENÉ ČÁSTI OBJEKTU



VÝPOČET VÝMĚRA JEDNOTKOVÁ [kN/m2] CELKOVÁ [kN]

a) stálé

betonová dlažba tl. 40 = 0,920

štěrkové lože tl. 40 = 0,660

drenáž s filtrací tl. 10 = 0,098

tepelná izolace tl. 100 = 0,030

hydroizolace tl. 3,5 = 0,051

tepelná izolace tl. 100 = 0,030

praozábrana tl. 1,5 = 0,022

bet. mazanina tl. 128 = 3,200

roznášecí ŽB deska tl. 60 = 1,500

3 x stropní nosník PTH POT = 0,768

str. vložka PTH MIAKO tl. 190= 1,520

omítka PTH UNIVERSAL tl. 15 = 0,203

celkem = 9,002

omítka PTH UNIVERSAL tl. 15 = 0,203

tvárnice PTH 24 P+D tl. 240 = 2,040

omítka PTH UNIVERSAL tl. 15 = 0,203

celkem = 2,446

59,079

67,941

b) nahodilé

28,380

96,321

sníh

ηi =0,8

s = ηi x Ce x Ct x Sk = 0,8 x 1 x 1 x 1,5

∑zatížení nahodilé 

Sk = 1,5 (oblast III)

ZATÍŽENÍ CELKEM P = Gd + Qd

1 x 10,350

∑zatížení stálé

27,180 1 x 27,180užitné 4,530 x 1 4,530 6,000

0,45 x 1 0,450 23,000 10,350

1 x strop s 
terasou

40,779

2) VÝPOČET ZATÍŽENÍ:

POPIS ZAT. 
ROZMĚRY [m2] TÍHA

stropní kce nad 1NP 
se skladbou terasy           
hmin = 610 mm             
(bude uvažována 
střední tl. betonové 
mazaniny = 128 mm;       
h = 688 mm)

4,530 x 1 4,530 40,779

1,200Ce = 1

Ct = 1

POZN. SOUČET [kN]

∑

příčky, ŽB věnce       
(15% z ∑)

0,15 x 59,079 - - - -

7,950
1 x vnitřní 

nosná stěna
7,950

8,862

vlatní tíha základu 
(odhad šxv = 450x1000 
mm)

vnitřní nosná stěna v 
1NP                                  
h = 270 mm                  

3,25 x 1 3,250



VYHOVÍ

ROZNÁŠECÍ ÚHEL PRO PROSTÝ BETON: tg α = 1,5

NAPĚTÍ V ZEMINĚ: Rdt = 0,250 Mpa

ŠÍŘKA ZÁKLADU: b = P / (1,0 x Rdt) = 96,321 / (1,0 x 0,25 x 103) = 0,385 m → navrženo b = 0,500 m

ODSAZENÍ: a = (b - d) / 2 = (0,500 - 0,250) / 2 = 0,125 m

VÝŠKA ZÁKLADU: h = a x tg α = 0,125 x 1,5 = 0,188 m → navrženo h = 1,000 m

PŮDORYSNÁ PLOHA ZÁKLADU: A = b x 1 = 0,500 x 1,000 = 0,500 m2

3) VÝPOČET ZÁKLADU:

KONSTANTNÍ NAPĚTÍ: δ = P / A = 96,321 / 0,500 = 193 Pa = 0,193 MPa < Rdt = 0,250 Mpa

ZÁKLADOVÝ PAS O PRŮŘEZU 500x1 000 mm



P5 - ŽB SLOUP POD BALKONEM

1) SCHÉMATICKÝ ŘEZ + SKLADBY KCÍ:

a) STROPNÍ KCE



VÝPOČET VÝMĚRA JEDNOTKOVÁ [kN/m2] CELKOVÁ [kN]

a) stálé

ker. dlažba tl. 10 = 0,200

lepidlo tl. 2 =    -

cem. potěr tl. 15 = 0,345

drenáž s filtrací tl. 10 = 0,098

hydroizolace tl. 3,5 = 0,051

cem. potěr max. tl. 60 = 1,380

roznášecí ŽB deska tl. 60 = 1,500

3 x stropní nosník PTH POT = 0,415

str. vložka PTH MIAKO tl. 190= 1,520

lepidlo tl. 2 =    -

lícové zdivo PTH TERCA tl. 23 = 0,460

celkem = 5,969

lícové zdivo PTH TERCA tl. 23 = 0,460

lepidlo tl. 2 =    -

ŽB sloup tl. 250 = 6,250

lepidlo tl. 2 =    -

lícové zdivo PTH TERCA tl. 23 = 0,460

celkem = 7,170

celkem = 6,250

37,730

43,390

b) nahodilé

7,806

51,196

balkon nad 1NP s 
podlahou                 
(bude uvažována 
maximální tl. 
cementového potěru)       
hmax = 375 mm

1,19 x 1,85 2,202 13,144

opěrná stěna                    
h = 250 mm                      
v = 2,000 m

2,0 x 0,5 1,000
tvárnice BTB tl. 250 = 6,250

6,250
1 x opěrná 

stěna
6,250

SOUČET [kN]
ROZMĚRY [m2]

2) VÝPOČET ZATÍŽENÍ:

POPIS ZAT. 

vlatní tíha patky (odhad 
šxv = 600x1000 mm)

0,60 x 0,60 0,360

- - - -

23,000

6,606

8,280 1 x 8,280

5,660

∑zatížení nahodilé 

ZATÍŽENÍ CELKEM P = Gd + Qd

TÍHA
POZN.

∑

příčky, ŽB věnce       
(15% z ∑)

0,15 x 37,730

1,200Ce = 1

Ct = 1

Sk = 1,5 (oblast III)

sníh

ηi =0,8

s = ηi x Ce x Ct x Sk = 0,8 x 1 x 1 x 1,5

∑zatížení stálé

užitné 1,19 x 1,85 2,202 3,000 6,606 1 x

ŽB sloup                        
h = 300 mm                    
v = 4,675 m                  

4,675 x 0,30 1,403 10,056 1 x ŽB sloup 10,056

1 x balkon s 
podlahou

13,144



VYHOVÍ

PŮDORYSNÁ PLOHA ZÁKLADU: A = b x b = 0,500 x 0,500 = 0,250 m2

KONSTANTNÍ NAPĚTÍ: δ = P / A = 51,196 / 0,250 = 205 Pa = 0,205 MPa < Rdt = 0,250 Mpa

3) VÝPOČET ZÁKLADU:

NAPĚTÍ V ZEMINĚ: Rdt = 0,25 Mpa

ROZNÁŠECÍ ÚHEL PRO PROSTÝ BETON: tg α = 1,5

ZÁKLADOVÁ PATKA O PLOŠE 500x500 mm

PŮDORYSNÁ PLOHA ZÁKLADU: A = P / Rdt = 51,196 / (0,25 x 103) = 0,205 m2

ŠÍŘKA PATKY: b = √A = 0,453 m  → navrženo b = 0,500 m

ODSAZENÍ: a = (b - d) / 2 = (0,500-0,250) / 2 = 0,125 m

VÝŠKA PATKY: h = a x tg α = 0,125 x 1,5 = 0,188 m → navrženo hmin = 1,0 m



VÝPOČET VÝMĚRA JEDNOTKOVÁ [kN/m2] CELKOVÁ [kN]

a) stálé

tvárnice BTB tl. 250 = 6,250

celkem = 6,250

18,250

b) nahodilé

0,000

18,250

- - -

sníh

ηi =   -

- -Ce = 1

Ct = 1

Sk = 1,5 (oblast III)

užitné - - -

5,750 1 x 5,750

∑zatížení stálé

vlatní tíha základu 
(odhat šxv = 500x500 
mm)

0,5 x 1 0,500 11,500

2) VÝPOČET ZATÍŽENÍ:

POPIS ZAT. 
ROZMĚRY [m2] TÍHA

POZN. SOUČET [kN]

opěrná stěna                    
h = 250 mm

2,0 x 1 2,000 12,500
1 x opěrná 

stěna
12,500

P6 - OPĚRNÁ STĚNA

1) SCHÉMATICKÝ ŘEZ:

∑zatížení nahodilé 

ZATÍŽENÍ CELKEM P = Gd + Qd



VYHOVÍ

3) VÝPOČET ZÁKLADU:

ROZNÁŠECÍ ÚHEL PRO PROSTÝ BETON: tg α = 1,5

NAPĚTÍ V ZEMINĚ: Rdt = 0,250 Mpa

ŠÍŘKA ZÁKLADU: b = P / (1,0 x Rdt) = 18,250 / (1,0 x 0,25 x 103) = 0,073 m → navrženo b = 0,500 m

ODSAZENÍ: a = (b - d) / 2 = (0,500 - 0,250) / 2 = 0,125 m

VÝŠKA ZÁKLADU: h = a x tg α = 0,125 x 1,5 = 0,188 m → navrženo h = 0,500 m

PŮDORYSNÁ PLOHA ZÁKLADU: A = b x 1 = 0,500 x 1,000 = 0,500 m2

KONSTANTNÍ NAPĚTÍ: δ = P / A = 18,250 / 0,500 = 37 Pa = 0,037 MPa < Rdt = 0,250 Mpa

ZÁKLADOVÝ PAS O PRŮŘEZU 500x500 mm
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2NP 1NP 1S

2) DŘEVĚNÁ PRAHOVÁ AI LIŠTA SAPELI DL. 1 000

TLUSTOVRSTVÁ LAZURA; 
ODSTÍN DUB; KOVÁNÍ 
SIEGENIA AUBI TITAN AF 
(STANDARDNÍ); ZASKLENÍ 
IZOLAČNÍM TROJSKLEM

TROJSKLO                        
4-16-4-16-4;                       

Ug = 0,7 W/m2K;                

Uw = 1,0 W/m2K;                

Rw = 34-39 dB; 
KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD VEKRA + SAPELI

1 000x2 300

0 10 0T4

1) DŘEVĚNÉ EUROOKNO; PROFIL IV78; 
JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLÁPĚCÍ; RÁMOVÁ 
AL OKAPNICE S PŘERUŠENÍM 
TEPELNÉHO MOSTU; KŘÍDLOVÁ AL 
OKAPNICE

VEKRA - NATURA 78

TLUSTOVRSTVÁ LAZURA; 
ODSTÍN DUB; KOVÁNÍ 
SIEGENIA AUBI TITAN AF 
(STANDARDNÍ); ZASKLENÍ 
IZOLAČNÍM TROJSKLEM

TROJSKLO                        
4-16-4-16-4;                       

Ug = 0,7 W/m2K;                

Uw = 1,0 W/m2K;                

Rw = 34-39 dB; 
KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD VEKRA + 
INTERPLAST

2) VNITŘNÍ PARAPET Z TVRZENÉHO 
PVC

INTERPLAST - 
MRAMOR

DL. 750

750x1 500

0 2 0T3

1) DŘEVĚNÉ EUROOKNO; PROFIL IV78; 
DVOUKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ; PRAVÉ 
KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ; RÁMOVÁ AL 
OKAPNICE S PŘERUŠENÍM 
TEPELNÉHO MOSTU; KŘÍDLOVÁ AL 
OKAPNICE

VEKRA - NATURA 78

TLUSTOVRSTVÁ LAZURA; 
ODSTÍN DUB; KOVÁNÍ 
SIEGENIA AUBI TITAN AF 
(STANDARDNÍ); ZASKLENÍ 
IZOLAČNÍM TROJSKLEM

TROJSKLO                        
4-16-4-16-4;                       

Ug = 0,7 W/m2K;                

Uw = 1,0 W/m2K;                

Rw = 34-39 dB; 
KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD VEKRA + 
INTERPLAST

2) VNITŘNÍ PARAPET Z TVRZENÉHO 
PVC

INTERPLAST - 
MRAMOR

DL. 1 000

3 2

1 000x1 500

1) DŘEVĚNÉ EUROOKNO; PROFIL IV78; 
DVOUKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ; PRAVÉ 
KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ; RÁMOVÁ AL 
OKAPNICE S PŘERUŠENÍM 
TEPELNÉHO MOSTU; KŘÍDLOVÁ AL 
OKAPNICE

2) VNITŘNÍ PARAPET Z TVRZENÉHO 
PVC

0T2

1) DŘEVĚNÉ EUROOKNO; PROFIL IV78; 
DVOUKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ; PRAVÉ 
KŘÍDLO SKLÁPĚCÍ; RÁMOVÁ AL 
OKAPNICE S PŘERUŠENÍM 
TEPELNÉHO MOSTU; KŘÍDLOVÁ AL 
OKAPNICE

VEKRA - NATURA 78

T1 4 3 0

TLUSTOVRSTVÁ LAZURA; 
ODSTÍN DUB; KOVÁNÍ 
SIEGENIA AUBI TITAN AF 
(STANDARDNÍ); ZASKLENÍ 
IZOLAČNÍM TROJSKLEM

INTERPLAST - 
MRAMOR

OZN. SCHÉMA POZNÁMKAVÝROBCE - TYP

TROJSKLO                        
4-16-4-16-4;                       

Ug = 0,7 W/m2K;                

Uw = 1,0 W/m2K;                

Rw = 34-39 dB; 
KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD VEKRA + 
INTERPLAST

SPECIFIKACE
POČET

ROZMĚRY [mm]
POVRCHOVÁ ÚPRAVA  A 

DOPLŇKY

DL. 1 500

1 500x1 500VEKRA - NATURA 78



2NP 1NP 1S

TLUSTOVRSTVÁ LAZURA; 
ODSTÍN DUB; KOVÁNÍ 
SIEGENIA AUBI TITAN AF 
(STANDARDNÍ); ZASKLENÍ 
IZOLAČNÍM TROJSKLEM

TROJSKLO                        
4-16-4-16-4;                       

Ug = 0,7 W/m2K;                

Uw = 1,0 W/m2K;                

Rw = 34-39 dB; 
KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD VEKRA + 
INTERPLAST

2) VNITŘNÍ PARAPET Z TVRZENÉHO 
PVC

INTERPLAST - 
MRAMOR

DL. 750

750x500

0 0 1T8

1) DŘEVĚNÉ EUROOKNO; PROFIL IV78; 
JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLÁPĚCÍ; RÁMOVÁ 
AL OKAPNICE S PŘERUŠENÍM 
TEPELNÉHO MOSTU; KŘÍDLOVÁ AL 
OKAPNICE

VEKRA - NATURA 78

TLUSTOVRSTVÁ LAZURA; 
ODSTÍN DUB; KOVÁNÍ 
SIEGENIA AUBI TITAN AF 
(STANDARDNÍ); ZASKLENÍ 
IZOLAČNÍM TROJSKLEM

TROJSKLO                        
4-16-4-16-4;                       

Ug = 0,7 W/m2K;                

Uw = 1,0 W/m2K;                

Rw = 34-39 dB; 
KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD VEKRA + 
INTERPLAST

2) VNITŘNÍ PARAPET Z TVRZENÉHO 
PVC

INTERPLAST - 
MRAMOR

DL. 1 000

1 000x500

0 0 13T7

1) DŘEVĚNÉ EUROOKNO; PROFIL IV78; 
JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLÁPĚCÍ; RÁMOVÁ 
AL OKAPNICE S PŘERUŠENÍM 
TEPELNÉHO MOSTU; KŘÍDLOVÁ AL 
OKAPNICE

VEKRA - NATURA 78

TLUSTOVRSTVÁ LAZURA; 
ODSTÍN DUB; KOVÁNÍ 
SIEGENIA AUBI TITAN AF 
(STANDARDNÍ); ZASKLENÍ 
IZOLAČNÍM TROJSKLEM

TROJSKLO                        
4-16-4-16-4;                       

Ug = 0,7 W/m2K;                

Uw = 1,0 W/m2K;                

Rw = 34-39 dB; 
KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD VEKRA + 
INTERPLAST

2) VNITŘNÍ PARAPET Z TVRZENÉHO 
PVC

INTERPLAST - 
MRAMOR

DL. 1 500

1 500x500

0 1 0

1 0

T6

1) DŘEVĚNÉ EUROOKNO; PROFIL IV78; 
JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLÁPĚCÍ; RÁMOVÁ 
AL OKAPNICE S PŘERUŠENÍM 
TEPELNÉHO MOSTU; KŘÍDLOVÁ AL 
OKAPNICE

VEKRA - NATURA 78

INTERPLAST - 
MRAMOR

DL. 2 500

2 500x500

0

POČET POVRCHOVÁ ÚPRAVA  A 
DOPLŇKY

POZNÁMKA

T5

1) DŘEVĚNÉ EUROOKNO; PROFIL IV78; 
JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLÁPĚCÍ; RÁMOVÁ 
AL OKAPNICE S PŘERUŠENÍM 
TEPELNÉHO MOSTU; KŘÍDLOVÁ AL 
OKAPNICE

VEKRA - NATURA 78 TLUSTOVRSTVÁ LAZURA; 
ODSTÍN DUB; KOVÁNÍ 
SIEGENIA AUBI TITAN AF 
(STANDARDNÍ); ZASKLENÍ 
IZOLAČNÍM TROJSKLEM

TROJSKLO                        
4-16-4-16-4;                       

Ug = 0,7 W/m2K;                

Uw = 1,0 W/m2K;                

Rw = 34-39 dB; 
KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD VEKRA + 
INTERPLAST

2) VNITŘNÍ PARAPET Z TVRZENÉHO 
PVC

OZN. SCHÉMA SPECIFIKACE VÝROBCE - TYP ROZMĚRY [mm]
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3) DŘEVĚNÁ PRAHOVÁ AI LIŠTA SAPELI DL. 2 000

3) DŘEVĚNÁ PRAHOVÁ AI LIŠTA SAPELI DL. 1 500

3) DŘEVĚNÁ PRAHOVÁ AI LIŠTA SAPELI DL. 1 000

3) DŘEVĚNÁ PRAHOVÁ AI LIŠTA SAPELI DL. 1 000

1) DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ EURODVEŘE; 
PROFIL EURO 68; PROSKLENÉ 
JEDNOKŘÍDLOVÉ PRAVÉ; 2 BOČNÍ 
SVĚTLÍKY 500x2300 mm

SAPELI - MODEN 
DUB 25

900x2 250

OTVOR             
2 000x2 300

2) RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ (EUROPROFIL)

1) DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ EURODVEŘE; 
PROFIL EURO 68; PROSKLENÉ 
JEDNOKŘÍDLOVÉ PRAVÉ; 1 BOČNÍ 
SVĚTLÍKY 500x2300 mm

SAPELI - MODEN 
DUB 25

2) RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ (EUROPROFIL)

TLUSTOVRSTVÁ LAZURA; 
ODSTÍN DUB; 
BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ 02; 
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM 
TROJSKLEM; 
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK 
VLOŽKOVÝ 90 mm

TROJSKLO                       
4-16-4-16-4;                

Ug = 0,7 W/m2K;                

Uw = 1,0 W/m2K; 
KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD SAPELI

OTVOR             
1 000x2 050

TLUSTOVRSTVÁ LAZURA; 
ODSTÍN DUB; 
BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ 02; 
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM 
TROJSKLEM; 
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK 
VLOŽKOVÝ 90 mm

TROJSKLO                       
4-16-4-16-4;                

Ug = 0,7 W/m2K;                

Uw = 1,0 W/m2K; 
KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD SAPELI

1 00
SAPELI - UNIKUM

1) DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ EURODVEŘE; 
PROFIL EURO 68; PROSKLENÉ 
JEDNOKŘÍDLOVÉ PRAVÉ

SAPELI - MODEN 
DUB 25

900x1 970

1) DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ EURODVEŘE; 
PROFIL EURO 68; PROSKLENÉ 
JEDNOKŘÍDLOVÉ PRAVÉ ČI LEVÉ

SAPELI - MODEN 
DUB 25

900x2 250

2) RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ (EUROPROFIL) SAPELI - UNIKUM

2) RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ (EUROPROFIL) SAPELI - UNIKUM
OTVOR             

1 500x2 300

0

900x2 250

OTVOR             
1 000x2 300

0

LEVÉ

0

1

T10

T11

T12

SAPELI - UNIKUM

2 0

0 1

TLUSTOVRSTVÁ LAZURA; 
ODSTÍN DUB; 
BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ 02; 
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM 
TROJSKLEM; 
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK 
VLOŽKOVÝ 90 mm

TROJSKLO                       
4-16-4-16-4;                

Ug = 0,7 W/m2K;                

Uw = 1,0 W/m2K; 
KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD SAPELI

TLUSTOVRSTVÁ LAZURA; 
ODSTÍN DUB; 
BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ 02; 
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM 
TROJSKLEM; 
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK 
VLOŽKOVÝ 90 mm

TROJSKLO                       
4-16-4-16-4;                

Ug = 0,7 W/m2K;                

Uw = 1,0 W/m2K; 
KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD SAPELI

PRAVÉ

0

T9 0 1 0

ROZMĚRY [mm]
POČET POVRCHOVÁ ÚPRAVA  A 

DOPLŇKY
POZNÁMKAOZN. SCHÉMA SPECIFIKACE VÝROBCE - TYP
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3) DŘEVĚNÁ PRAHOVÁ AI LIŠTA SAPELI DL. 900

3) DŘEVĚNÁ PRAHOVÁ AI LIŠTA SAPELI DL. 800

1

TLUSTOVRSTVÁ LAZURA; 
ODSTÍN DUB

KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD SWN MORAVIA

OCELOVÝ POZINKOVANÝ 
TRAPÉZOVÝ PLECH S 
IMITACÍ DŘEVA - DUB; 
POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
PRÁŠKOVOU BARVOU; 
KOVÁNÍ STANDARD; 
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK 
VLOŽKOVÝ 90 mm

UW = 1,4 W/m2K;         

KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD TRIDO

T16 - - -

0 02 400x2 250T15

GARÁŽOVÁ VRATA; PLNÉ 
JEDNOKŘÍDLOVÉ VYKLÁPĚCÍ; 
SOUČÁSTÍ VODÍCÍ STROPNÍ 
KOLEJNICE; DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ S 
POHONEM SOMMER

TRIDO - VÝKLOPNÁ 
GARÁŽOVÁ VRATA

POZNÁMKAROZMĚRY [mm]
POČET

SAPELI - HARMONIA 
OBTUS NORMAL 60-

90/197; 8-17
2) OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 

OTVOR             
900x2 020

LEVÉ

0

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  A 
DOPLŇKY

SPECIFIKACE VÝROBCE - TYP

PRAVÉ

T13

4 4

1) DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE; PLNÉ 
JEDNOKŘÍDLOVÉ PRAVÉ ČI LEVÉ

SAPELI - KAROLÍNA 
DUB DÝHA

800x1 970

KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD SAPELI

6 0

POVRCH DÝHA DUB; 
INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ 
PRAKTIK 02; ZÁMEK FAB

2

T14

OZN. SCHÉMA

1) DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE; PLNÉ 
JEDNOKŘÍDLOVÉ PRAVÉ ČI LEVÉ

SAPELI - KAROLÍNA 
DUB DÝHA

2) OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ 
SAPELI - HARMONIA 
OBTUS NORMAL 60-

90/197; 8-17

700x1 970
PRAVÉ

2 3 0
OTVOR             

800x2 020
LEVÉ

POVRCH DÝHA DUB; 
INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ 
PRAKTIK 02; ZÁMEK FAB

KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD SAPELI

2 2 0

DŘEVĚNÉ MADLO ZÁBRADLÍ
SWN MORAVIA - 

NORMA PLUS 04-06 
4S/42

40x20;         
CELKOVÁ DÉLKA 

81 800 
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3) DŘEVĚNÁ PRAHOVÁ AI LIŠTA SAPELI DL. 1 500

2) DŘEVĚNÁ PRAHOVÁ AI LIŠTA SAPELI DL. 1 000

VELUX - GGL 65

OTVOR             
1 500x2 400

1) DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE; PLNÉ 
JEDNOKŘÍDLOVÉ PRAVÉ ČI LEVÉ

8

SAPELI - KAROLÍNA 
DUB DÝHA

800x1 970
PRAVÉ

0

0 0
DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ OKNO; 
JEDNOKŘÍDLOVÉ KYVNÉ

780x1 180

KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD SAPELI

T20

900x2 350

2) RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ (EUROPROFIL)
T19

0

0 5

1) DŘEVĚNÉ VCHODOVÉ EURODVEŘE; 
PROFIL EURO 68; PROSKLENÉ 
JEDNOKŘÍDLOVÉ PRAVÉ; 1 BOČNÍ 
SVĚTLÍKY 500x2400 mm

SAPELI - MODEN 
DUB 25

SAPELI - UNIKUM
1 0

4

LEVÉ

0

18 0 0

Ug = 0,5 W/m2K;                

Uw = 1,0 W/m2K;          

Rw = 35 dB;       
KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD VELUX

TLUSTOVRSTVÁ LAZURA; 
ODSTÍN DUB; 
BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ 02; 
ZASKLENÍ IZOLAČNÍM 
TROJSKLEM; 
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK 
VLOŽKOVÝ 90 mm

TROJSKLO                       
4-16-4-16-4;                

Ug = 0,7 W/m2K;                

Uw = 1,0 W/m2K; 

KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD SAPELI

0

POVRCH DÝHA DUB; 
INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ 
PRAKTIK 02; ZÁMEK FAB

T18

POVRCH DUB MOŘENÝ; 
TLUSTOVRSTVÁ LAZURA

KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD SWN MORAVIA

T17 DŘEVĚNÁ STUPNICE SCHODIŠTĚ
SWN MORAVIA - 

DOMINO
DLE PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE

TLUSTOVRSTVÁ LAZURA; 
ODSTÍN DUB; KOVÁNÍ 
SIEGENIA AUBI TITAN AF 
(STANDARDNÍ); ZASKLENÍ 
NÍZKOENERGETICKÝM 
TROJSKLEM

ROZMĚRY [mm]
POČET POVRCHOVÁ ÚPRAVA  A 

DOPLŇKY
POZNÁMKAOZN. SCHÉMA SPECIFIKACE VÝROBCE - TYP
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2) DŘEVĚNÁ PRAHOVÁ AI LIŠTA SAPELI DL. 900

700x1 970

POVRCH DÝHA DUB; 
INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ 
PRAKTIK 02; ZÁMEK FAB

KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD SAPELI

SAPELI - KAROLÍNA 
DUB DÝHA

0

POČET POVRCHOVÁ ÚPRAVA  A 
DOPLŇKY

OZN.

T21

1) DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ DVEŘE; PLNÉ 
JEDNOKŘÍDLOVÉ LEVÉ

SCHÉMA

T22

DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ OKNO; 
JEDNOKŘÍDLOVÉ KYVNÉ DÁLKOVĚ 
OVLÁDANÉ; SOUČÁSTÍ INTEGROVANÝ 
DEŠŤOVÝ SENZOR A MOTOR; 
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

VELUX - INTEGRA 
GGL 65

780x1 180

SPECIFIKACE VÝROBCE - TYP ROZMĚRY [mm] POZNÁMKA

0 0

TLUSTOVRSTVÁ LAZURA; 
ODSTÍN DUB; KOVÁNÍ 
SIEGENIA AUBI TITAN AF 
(STANDARDNÍ); ZASKLENÍ 
NÍZKOENERGETICKÝM 
TROJSKLEM

0 1

Ug = 0,5 W/m2K;                

Uw = 1,0 W/m2K;          

Rw = 35 dB;       
KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD VELUX

3



VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ
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VÝROBCE - TYP

KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD INTERPLAST

VNĚJŠÍ PARAPET
INTERPLAST - 

OŘECH

TL. 0,6; 
ROZVINUTÁ 
ŠÍŘKA 240;          
DL. 1 500

SPECIFIKACE
POČET

ROZMĚRY [mm]
POVRCHOVÁ ÚPRAVA  A 

ODSTÍN

K1 4 4 0
POZINKOVANÝ PLECH             
TL. 0,6 mm; ODSTÍN OŘECH

OZN. SCHÉMA POZNÁMKA

K2 VNĚJŠÍ PARAPET
INTERPLAST - 

OŘECH

TL. 0,6; 
ROZVINUTÁ 
ŠÍŘKA 240;          
DL. 1 000

0
POZINKOVANÝ PLECH            
TL. 0,6 mm; ODSTÍN OŘECH

KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD INTERPLAST

3 12

POZINKOVANÝ PLECH            
TL. 0,6 mm; ODSTÍN OŘECH

KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD INTERPLAST

4 2 0

TL. 0,6; 
ROZVINUTÁ 
ŠÍŘKA 240;          

DL. 750

K4 VNĚJŠÍ PARAPET 
INTERPLAST - 

OŘECH

K3 VNĚJŠÍ PARAPET
INTERPLAST - 

OŘECH

POZINKOVANÝ PLECH            
TL. 0,6 mm; ODSTÍN OŘECH

KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD INTERPLAST

0 1 0

TL. 0,6; 
ROZVINUTÁ 
ŠÍŘKA 240;          
DL. 2 500
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HÁK

KOTLÍK

70

22

7

9

ROH

ČELO

OKAPNÍ SVOD Ø100; ZDĚŘ (OBJÍMKA) 
Ø100; KOLENO Ø100; PŘECHODOVÝ 
KONCOVÝ KRYT SVODU Ø100

OZN. SCHÉMA SPECIFIKACE VÝROBCE - TYP ROZMĚRY [mm]
POČET POVRCHOVÁ ÚPRAVA  A 

DOPLŇKY
POZNÁMKA

POZINKOVANÝ PLECH            
TL. 0,6 mm; ODSTÍN OŘECH

KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD INTERPLAST

0 0 13

TL. 0,6; 
ROZVINUTÁ 
ŠÍŘKA 340;          
DL. 1 000

K6
BRAMAC - STABICOR-

M

TL. 0,6; Ø100;        
CELKOVÁ           

DÉLKA SVODU 30 
100

K5 VNĚJŠÍ PARAPET 
INTERPLAST - 

OŘECH

KRYT

7

POZINKOVANÝ PLECH            
TL. 0,6 mm; ODSTÍN TMAVĚ 
HNĚDÁ RAL 8019

KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD BRAMAC

ZDĚŘ

31

KOLENO

7

MŘÍŽKA VĚTRACÍHO OTVORU CATA - B-15 150x150

K7
OKAPNÍ ŽLAB Ø150; ŽLABOVÉ ČELO S 
TĚSNĚNÍM; ŽLABOVÝ HÁK Ø150; 
ŽLABOVÝ KOTLÍK Ø150/100; ROH 90°; 

BRAMAC - STABICOR-
M

K8

POZINKOVANÝ PLECH            
TL. 0,6 mm; ODSTÍN TMAVĚ 
HNĚDÁ RAL 8019

KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD BRAMAC

TL. 0,6; Ø150; 
ROZVINUTÁ 
ŠÍŘKA 333;          
CELKOVÁ           

DÉLKA ŽLABU   69 
400

NÁTĚR - TMAVĚ HNĚDÁ
KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD CATA

0 2 2
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BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD S MŘÍŽKOU
TOPWET - TWPP 125 

BIT
DN125

POZNÁMKA

2 0 0

OPLECHOVÁNÍ ATIKY FERONA

ROZMĚRY [mm]
POČET POVRCHOVÁ ÚPRAVA  A 

DOPLŇKY
OZN. SCHÉMA SPECIFIKACE VÝROBCE - TYP

K9

TL. 0,6; 
ROZVINUTÁ 
ŠÍŘKA 865; 

CELKOVÁ DÍLKA 
OPLECHOVÁNÍ      

30 500

LEMOVÁNÍ ZABEZPEČOVACÍHO 
SYSTÉMU

FERONA TL. 0,6 4 0 0

ODSTÍN STŘÍBRNÁ RAL 9006
KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD TOPWET

VELUX - EDW M06 + 
MĚDĚNÉ 

OPLECHOVÁNÍ PRO 
GGL 65

LEMOVÁNÍ + OPLECHOVÁNÍ 
STŘEŠNÍHO OKNA

TL. 0,6

K10

K11 -

POZINKOVANÝ PLECH          
TL. 0,6 mm; ODSTÍN 
STŘÍBRNÁ RAL 9006

KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD FERONA

1 0 0

POZINKOVANÝ PLECH        
TL. 0,6 mm; ODSTÍN 
STŘÍBRNÁ RAL 9006

KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD FERONA

K12
MĚDĚNÝ PLECH TL. 0,6 mm; 
ODSTÍN TMAVĚ HNĚDÁ

KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD VELUX

11 0 0
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LEMOVÁNÍ ÚŽLABÍ FERONA TL. 0,6

POZINKOVANÝ PLECH         
TL. 0,6 mm; ODSTÍN TMAVĚ 
HNĚDÁ RAL 8019

KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD FERONA

4 0 0

STŘEŠNÍ OKAPNICE FERONA

KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD SCHIEDEL

OPLECHOVÁNÍ HLAVY KOMÍNU - 
NEREZOVÁ KRYCÍ DESKA

SCHIEDEL - 
ABSOLUT ABS 18

K14

K13 TL. 1,0
NEREZOVÝ PLECH                  
TL. 1,0 mm; ODSTÍN 
STŘÍBRNÁ RAL 9006

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  A 
DOPLŇKY

POZNÁMKA

TL. 0,6; 
ROZVINUTÁ 
ŠÍŘKA 425;        

CELKOVÁ  DÉLKA 
OKAPNICE 69 400

- - -

ROZMĚRY [mm]
POČET

OZN. SCHÉMA SPECIFIKACE VÝROBCE - TYP

TL. 0,6; 
ROZVINUTÁ 
ŠÍŘKA 610;        

CELKOVÁ  DÉLKA 
OKAPNICE 17 000

K15 OPLECHOVÁNÍ OKRAJE TERASY 1NP FERONA
POZINKOVANÝ PLECH           
TL. 0,6 mm; ODSTÍN TMAVĚ 
HNĚDÁ RAL 8019

KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD FERONA

K16 - - - -

0 1 0

POZINKOVANÝ PLECH           
TL. 0,6 mm; ODSTÍN 
STŘÍBRNÁ RAL 9006

KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD FERONA
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OZN. SCHÉMA SPECIFIKACE VÝROBCE - TYP ROZMĚRY [mm]

POČET POVRCHOVÁ ÚPRAVA  A 
DOPLŇKY

POZNÁMKA

K18

POZINKOVANÝ PLECH             
TL. 0,6 mm; ODSTÍN 
STŘÍBRNÁ RAL 9006

KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD FERONA

K17 OPLECHOVÁNÍ FERONA
TL. 0,6; 

ROZVINUTÁ 
ŠÍŘKA 155

POZINKOVANÝ PLECH              
TL. 0,6 mm; ODSTÍN OŘECH

- - -

KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD INTERPLAST

0 1VNĚJŠÍ PARAPET 
INTERPLAST - 

OŘECH

TL. 0,6; 
ROZVINUTÁ 
ŠÍŘKA 340;          

DL. 750

0



VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ
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2) PVC TĚSNĚNÍ MONTKOV -

3) 3 STAVITELNÉ ZÁVĚSY 60/10 SD MONTKOV -

2) PVC TĚSNĚNÍ MONTKOV -

3) 3 STAVITELNÉ ZÁVĚSY 60/10 SD MONTKOV -

7

Z3

Z4

700x1 970

1 000x400;         
800x400

VZDÁLENOST 
SLOUPKŮ           

1 000 mm; VÝŠKA 
SLOUPKŮ DLE 
PROJEKTOVÉ 

DOKUMENTACE; 
MEZERY MEZI 

DRÁTĚNOU 
VÝPLNÍ 120 mm; 
SLOUPKY 50x51

Z2

LEVÉ

0 1 5

MONTKOV - ZHt 145
1) OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZHtm S 
POLODRÁŽKOU 25x15 mm; 

KRYCÍ ROŠT SKLEPNÍHO SVĚTLÍKU MEA - MEAMAX

OCELOVÝ RÁM ZÁBRADLÍ S 
DRÁTOVOU (TYČOVOU) VÝPLNÍ

SWN MORAVIA - 
NORMA PLUS 04-06

1) OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZHtm S 
POLODRÁŽKOU 25x15 mm; 

MONTKOV - ZHt 145

POČET
ROZMĚRY [mm]

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  A 
DOPLŇKY

800x1 970

PRAVÉ

0 0 4

Z1 NÁTĚR - ŠEDÁ

OZN. SCHÉMA POZNÁMKAVÝROBCE - TYP

KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD MONTKOV

SPECIFIKACE

0 1

NÁTĚR - ŠEDÁ

ODSTÍN RAL 9006; TYP 
SLOUPKŮ A; TYP VÝPLNĚ 
Ø12

POZINKOVANÁ OCEL; 
ODSTÍN RAL 9006

0

1000x400

0 0

KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD MONTKOV

PRAVÉ

0 1

LEVÉ

0 0 0

KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD SWN MORAVIA

- - -

KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD MEA

800x400

0
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0 1 0
INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ 
PRAKTIK 02; ZÁMEK FAB; 
SAMOZAVÍRAČ

KOMPLETNÍ DODÁVKA 
OD SAPELI

Z8
KOVOVÉ VNITŘNÍ PROTIPOŽÁRNÍ 
DVEŘE; PLNÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ LEVÉ

SAPELI - EI (EW) 30 
DP3 - C

800x1 970

ROZMĚRY [mm]

150x150x3 750; 
150x150x1 000

3 750

0 0 1

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  A 
DOPLŇKY

VÝROBCE - TYP
POČET

ŽLABOVÝ ROŠT ODVODŇOVACÍHO 
KANÁLKU

MEA - MADRAIN 
SUPREME EN 1000

POZNÁMKA

Z5
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b = (600÷650) - 2 x h = (600÷650) - 2 x 157,50 = 285,00÷335,00 mm → navrženo b = 300 mm

Šířka stupně:

STUDIE NÁVRHU SCHODIŠTĚ

Konstrukční výška:

KV = 3 150 mm

Počet stupňů:

1) VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ Z 1NP DO 2NP: 

Skutečná výška stupně:

h = KV / n = 3 150 / 20 = 157,50 mm

n = KV / h' = 3 150 / 160,00 = 19,69 → navrženo n = 20 stupňů; 2 schodišťová ramena (2x10 stupňů)

Volba výšky stupně:

h' = 160,00 mm

Kontrola sklonu schodišťového ramene:

tgα = 157,50 / 300 = 0,525 = 27,70° < 35° → vyhoví

Volba průchodné šířky schodišťového ramene:

bp = 1 000 mm

Závěr: Bylo navrženo dvouramenné schodiště 2x10 stupňů (10x157,50/300) a průchozí šířkou 1 000 mm.



-

-

-

-

-

-

-

-

2) VNITŘNÍ SCHODIŠTĚ Z 1S DO 1NP: 

Konstrukční výška:

KV = 3 250 mm

Volba výšky stupně:

h' = 180,00 mm

Počet stupňů:

n = KV / h' = 3 250 / 180,00 = 18,05 → navrženo n = 18 stupňů; 1 schodišťové rameno (1x18 stupňů)

Skutečná výška stupně:

h = KV / n = 3 250 / 18 = 180,56 mm

Šířka stupně:

b = (600÷650) - 2 x h = (600÷650) - 2 x 180,56 = 248,88÷298,88 mm → navrženo b = 290 mm

Kontrola sklonu schodišťového ramene:

tgα = 180,56 / 290 = 0,623 = 31,91° < 35° → vyhoví

Volba průchodné šířky schodišťového ramene:

bp = 1 000 mm

Závěr: Bylo navrženo jednoramenné schodiště 1x18 stupňů (18x180,56/290) a průchozí šířkou 1 000 mm.



-

-

-

-

-

-

-

-

3) VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ Z PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE DO 1NP: 

Konstrukční výška:

KV = 1 585 mm

Volba výšky stupně:

h' = 160,00 mm

Počet stupňů:

n = KV / h' = 1 585 / 160,00 = 9,91 → navrženo n = 10 stupňů; 1 schodišťové rameno (1x10 stupňů)

Skutečná výška stupně:

h = KV / n = 1 585 / 10 = 158,50 mm

Šířka stupně:

b = (600÷650) - 2 x h = (600÷650) - 2 x 158,50 = 283,00÷333,00 mm → navrženo b = 300 mm

Kontrola sklonu schodišťového ramene:

tgα = 158,50 / 300 = 0,528 = 27,85° < 35° → vyhoví

Volba průchodné šířky schodišťového ramene:

bp = 3 700 mm

Závěr: Bylo navrženo jednoramenné schodiště 1x10 stupňů (10x158,50/300) a průchozí šířkou 3 700 mm.



-

-

-

-

-

-

-

-

4) VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ Z 1S NA TERÉNNÍ MEZIPODESTU: 

Konstrukční výška:

KV = 1 625 mm

Volba výšky stupně:

h' = 160,00 mm

Počet stupňů:

n = KV / h' = 1 625 / 160,00 = 10,15 → navrženo n = 10 stupňů; 1 schodišťové rameno (1x10 stupňů)

Skutečná výška stupně:

h = KV / n = 1 625 / 10 = 162,50 mm

Šířka stupně:

b = (600÷650) - 2 x h = (600÷650) - 2 x 162,50 = 275,00÷325,00 mm → navrženo b = 300 mm

Kontrola sklonu schodišťového ramene:

tgα = 162,50 / 300 = 0,542 = 28,44° < 35° → vyhoví

Volba průchodné šířky schodišťového ramene:

bp = 1 160 mm

Závěr: Bylo navrženo jednoramenné schodiště 1x10 stupňů (10x162,50/300) a průchozí šířkou 1 160 mm.
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5) VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ Z TERÉNNÍ MEZIPODESTY NA TERASU V 1NP: 

Konstrukční výška:

KV = 1 530 mm

Volba výšky stupně:

h' = 160,00 mm

Počet stupňů:

n = KV / h' = 1 530 / 160,00 = 9,56 → navrženo n = 9 stupňů; 1 schodišťové rameno (1x9 stupňů)

Skutečná výška stupně:

h = KV / n = 1 530 / 9 = 170,00 mm

Šířka stupně:

b = (600÷650) - 2 x h = (600÷650) - 2 x 170,00 = 260,00÷310,00 mm → navrženo b = 300 mm

Závěr: Bylo navrženo jednoramenné schodiště 1x9 stupňů (9x170,00/300) a průchozí šířkou 1 000 mm.

Kontrola sklonu schodišťového ramene:

tgα = 170,00 / 300 = 0,567 = 29,54° < 35° → vyhoví

Volba průchodné šířky schodišťového ramene:

bp = 1 100 mm
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1. ÚVOD 

 

Komíny a kouřovody jsou ve většině případů nesdílnou a důležitou součástí 

stavebního objektu. Již od počátku svého vývoje slouží k odvodu spalin od 

spotřebičů, které zajišťují uživatelům životně důležité teplo. Umožňují dosažení 

bytové pohody a to nejen po stránce fyzické, ale také psychické, v případě krbů a 

krbových kamen.  

Stejně jako každá dlouhodobě užívaná konstrukce, prošel komín svým vývojem. 

Funkce komínu zůstala však zachována a mění se pouze materiálové a konstrukční 

řešení komínu. Mezi stálý požadavek, který je na komín kladen, je požadavek na 

univerzálnost komínového tělesa, z důvodu přechodné situace na trhu s palivy. Cílem 

je, aby bylo možno přecházet mezi jednotlivými spotřebiči na tuhá, plynná či kapalná 

paliva a to tak, aby byla zajištěna bezpečná a nezávadná spalinová cesta. 

Tato seminární práce se zabývá komíny, kde se čtenář dozví podrobnosti o 

právních předpisech, rozdělení komínů, názvosloví, obecných zásadách pro 

navrhování komínů a kouřovodů, výpočtech komínů a konstrukcích komínů. 

 

2. NORMY A PRÁVNÍ PŘEDPISY 

 

Základní normou je ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky, která vytváří 

rámec pro normy výrobků komínů a kouřovodů, stanoví minimální požadavky na 

značení komínů, ale i základní provozní a bezpečnostní požadavky (např. vzdálenost 

od hořlavých materiálů). 

Českou normou je ČSN 73 4201:2008 Komíny a kouřovody – Navrhování, 

provádění a připojování spotřebičů paliv. Tato norma platí pro navrhování a 

provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů do jejich průduchů. Platí pro 

komíny vedené uvnitř budovy i po její vnější stěně, pro samostatné i společné komíny 

určené pro odvod spalin spotřebičů na tuhá, kapalná i plynná paliva. Platí pro komíny 

podtlakové, přetlakové i vysokopřetlakové, odvádějící spaliny při suchém i mokrém 

provozu. Norma stanovuje i základní podmínky pro odvod spalin fasádní stěnou do 

volného ovzduší. Neplatí pro volně stojící průmyslové komíny. 

Evropská komínová norma ČSN EN 15287-1 Komíny – Navrhování, provádění a 

přejímka komínů – Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv, která je platná od 
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roku 2008, popisuje metodu specifikující navrhování a montážní zásady pro 

systémové komíny, provádění individuálních komínů a pro vložkování stávajících 

komínů a informuje o uvádění komínů do provozu. Zabývá se také kouřovody. Ale je 

určená pouze pro otevřené spotřebiče paliv. 

Kromě těchto citovaných norem je ještě celá řada norem výrobkových, podle 

kterých se provádí certifikace komínů, normy výpočtové a další. Normy jsou obecně 

nezávazné, pokud není jejich závaznost dána jiným způsobem, např. normovou 

hodnotou uvedenou ve vyhlášce nebo v zákoně. Ve vyhlášce ke stavebnímu zákonu, 

která vyšla v roce 2009, je v § 25 Komíny a kouřovody uvedeno: 

(1) Komíny a kouřovody musí být provedeny a navrženy tak, aby za všech 

provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný 

odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění, 

nebyly překročeny emisní limity stanovené zvláštním předpisem vztažené 

k předmětnému zdroji znečištění i k okolní zástavbě a nedošlo k ohrožení 

bezpečnosti a zdraví lidí a zvířat. Bezpečnost spalinové cesty instalovaného 

spotřebiče musí být potvrzena revizní zprávou obsahující údaje o výsledku její 

kontroly definované normovými hodnotami. 

(2) Spaliny spotřebičů paliv se odvádí nad střechu budovy. Vyústění odvodu 

spalin venkovní stěnou do volného ovzduší lze použít jen v technicky 

odůvodněných případech, při stavebních úpravách bytových domů nebo u 

průmyslových staveb, při dodržení normových hodnot a emisních limitů podle 

odst. 1.  

(3) Materiály komínů, kouřovodů, komínových vložek a jejich izolací musí 

odpovídat normovým hodnotám. Komíny musí být opatřeny identifikačními 

štítky odpovídajícími normovým hodnotám.  

(4) Výška komína nad střechou budovy i ve vztahu k nejbližšímu okolí je dána 

normovými hodnotami. 

(5) Nejmenší dovolený rozměr světlého průřezu průduchu podtlakového a 

přetlakového komína je dán normovými hodnotami. 

(6) Na spalinové cestě musí být kontrolní, popř. vybírací, vymetací nebo čistící 

otvory pro kontrolu a čištění komínů a kouřovodů. Umístění otvorů, jejich počet  

a provedení jsou dány normovými hodnotami.  

(7) Ke komínům, které se kontrolují a čistí ústím průduchu komína, musí být 

zabezpečen trvalý přístup budovou, otvorem na střeše, komínovou lávkou, 
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popř. vnější přístupovou cestou nebo střešními stupni. Požadavky na 

přístupové cesty a komínové lávky jsou dány normovými hodnotami.  

(8) Požadavky na volně stojící průmyslové komíny jsou stanoveny normovými 

hodnotami. 

 

3. ROZDĚLENÍ KOMÍNŮ 

 

3.1. Třídění komínů podle normy ČSN EN 1443 

 

Evropská norma ČSN EN 1443 Komíny – Všeobecné požadavky, která byla  

novelizována v březnu 2003, stanoví schematickou klasifikaci komínů, umožňující 

vytvořit libovolnou kombinaci spojení tepelného spotřebiče a komína. Dělí a zkouší 

komíny podle následujících parametrů: teploty spalin s sopouchu, tlaku spalin 

v průduchu komínu, odolnosti proti působení kondenzátu spalin, odolnost vůči korozi 

u kovových komínů a odolnosti proti vyhoření sazí s údajem o nutné vzdálenosti 

komínové konstrukce od hořlavých stavebních materiálů. Na základě těchto 

parametrů musí značení komínu odpovídat těmto symbolům: 
 

 Komín ČSN EN 1443 T160 P1 W 1 Gxx 

 

- číslo odpovídající normy 

- teplotní třída 

- tlaková třída N nebo P nebo H 

- třída odolnosti podle působení kondenzátu na W nebo D 

- třída odolnosti proti korozi 1 nebo 2 nebo 3 

- třída odolnosti proti vyhoření sazí G nebo O  

  s údajem o vzdálenosti od hořlavých předmětů 

Teplotní třída zařazuje komíny podle zkušební teploty: 

Teplotní třída Jmenovitá provozní teplota (°C) 
T 080 ≤ 080 
T 100 ≤ 100 
T 120 ≤ 120 
T 140 ≤ 140 
T 160 ≤ 160 
T 200 ≤ 200 
T 250 ≤ 250 
T 300 ≤ 300 
T 400 ≤ 400 
T 450 ≤ 450 
T 600 ≤ 600 
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Tlakové třídy (třídy plynotěsnosti) komínů mají následující zkušební tlaky: 

Třída Únik (l/s.m2) Zkušební tlak (Pa) 
N1 2,0 40 pro komíny s přirozeným tahem 
N2 3,0 20 pro komíny s přirozeným tahem 
P1 0,006 200 pro přetlakové komíny 
P2 0,120 200 pro přetlakové komíny 
H1 0,006 5000 pro vysokopřetlakové komíny 
H2 0,120 5000 pro vysokopřetlakové komíny 

 

Třída odolnosti vůči kondenzátu třídí komíny na: 

třída D –  pro komíny, které jsou plánovitě provozovány v suchém provozu  

(suché komíny). 

třída W -  pro komíny, které jsou plánovitě provozovány v mokrém provozu 

(mokré komíny). 

 

Třída odolnosti proti korozi stanovuje tři stupně podle použitého paliva: 

1 –  plyn. 

2 –  LTO do obsahu síry 0,2 % a dřevo pro otevřené topeniště. 

3 –  LTO s obsahem větším než 0,2 % síry, dřevo pro uzavřené topeniště, uhlí,  

 rašelina. 

 

Třída odolnosti proti vyhoření sazí třídí komíny do dvou skupin: 

O – pro komíny bez odolnosti při vyhoření sazí. 

G – pro komíny odolné při vyhoření sazí. 

Současně se uvádí vzdálenost vnějšího povrchu komína od hořlavých stavebních 

materiálů v milimetrech (např. G80 znamená komín odolný při vyhoření sazí, kde 

povrch komína musí být vzdálený 80 mm od hořlavého stavebního materiálu).  

 

3.2. Třídění komínů podle způsobu výroby a montáže 

 

Podle způsobu výroby a montáže se komíny třídí na: 

• Systémový komín – komín, který je sestaven s použitím kompatibilních dílů, 

nakoupených nebo zajištěných jedním výrobcem, který přebírá odpovědnost 

za systémový komín jako celek. 

• Individuální komín – komín, který je sestaven nebo postaven na staveništi 

s použitím kompatibilních dílů, které mohou pocházet od jednoho výrobce 

nebo více výrobců. Odpovědnost za komín přebírá ten, kdo komín postavil. 
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• Dodatečně vložkovaný komín – individuální komín, kde do stávajícího komína 

je namontována komínová vložka od jednoho výrobce. Odpovědnost za komín 

přebírá ten, kdo dodatečně vyvločkoval komín komínovou vložkou. 

 

3.3. Třídění komínů podle počtu připojovaných spotřebičů 

 

Podle počtu připojovaných spotřebičů se komíny třídí na (obr. 3): 

• Samostatné komíny, které odvádějí spaliny od jednoho spotřebiče z jednoho 

podlaží samostatným kouřovodem a jedním komínovým průduchem (obr. 3a).  

• Společné komíny, které odvádí spaliny jedním komínovým průduchem od více 

spotřebičů (obr. 3b, 3c). 

Společné komíny, podle umístění spotřebičů a způsobu jejich připojení se dále 

dělí na: 

• Společné komíny pro jedno podlaží, kterým se odvádí spaliny jedním 

kouřovodem nebo samostatnými kouřovody od spotřebičů umístěných 

v jednom podlaží (obr. 3b). 

• Společné komíny pro více podlaží, do kterých se připojují jeden nebo více 

spotřebičů z několika podlaží nad sebou (obr. 3c). 
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3.4. Třídění komínů podle uspořádání komínových průduchů 

 

Podle svislého uspořádání a způsobu vedení se komínové průduchy dělí (obr. 4): 

• Průběžné, pokud jsou všechny komínové průduchy vedeny od nejnižšího 

podlaží (obr. 4a). 

• Podlažní – komíny s průduchy vedenými od připojených spotřebičů 

z jednotlivých podlaží (obr. 4b). 

• Přepažené – se společným sběračem spojujícím neúčinné výšky komínu od 

společného průduchu; každý komín je pod sopouchem přepažený 

vyjímatelným uzávěrem (obr. 4c). Tyto komíny se již nesmí navrhovat ani 

stavět. Setkáme se s nimi pouze ve staré domovní zástavbě, např. při 

rekonstrukci komínů vložkováním.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.5. Třídění komínů podle konstrukčního uspořádání 

 

Podle konstrukčního uspořádání dělíme komíny na: 

• Jednovrstvé, kde komínový plášť tvoří přímo komínový průduch – např. u 

komínů zděných. 
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• Vícevrstvé, u nichž je komínová vložka (u přetlakových komínů potrubí 

komínového průduchu) tepelně a dilatačně oddělena od pláště komínu. 

 

3.6. Třídění komínů podle způsobu odvětrání komínových vložek 

 

Podle způsobu odvětrání komínových vložek se komíny třídí na (obr. 5): 

• Komíny se zadním větráním, kde odvětrání spalin v případě netěsnosti 

přetlakové nebo vysokopřetlakové komínové vložky nebo odstraňování 

vlhkosti u difuzních komínů je zajištěno odvětranou vzduchovou mezerou mezi 

komínovou vložkou a pláštěm s větráním v souhlasném směru s proudícími 

spalinami (souproud – obr. 5a). 

• Komíny se vzduchovým průduchem, kde odvětrání spalin v případě netěsnosti 

přetlakové komínové vložky je zajištěno soustředným vzduchovým 

průduchem, přivádějícím vzduch pro spalování v opačném směru s proudícími 

spalinami komínovým průduchem (protiproud) – toto uspořádání se používá 

pro přívod spalovacího vzduchu a odvodu spalin u spotřebičů v provedení C 

(obr. 5b). 
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4. NÁZVOSLOVÍ 

 

Základní názvosloví je uvedeno v ČSN EN 1443; v ČSN 73 4201 je uvedeno 

názvosloví doplňující. Základní názvosloví je vyznačeno na obr. 6 a 7. 

Spalinová cesta je souhrnné označení pro vedení spalin od spalinového hrdla 

spotřebiče paliv do volného ovzduší. Spalinová cesta je zpravidla tvořena průduchem 

kouřovodu, sopouchem s komínovým průduchem, popřípadě komínovým nástavcem.  

Průduch je dutina v konstrukci komínu, kouřovodu a komínové vložky určená 

k odvodu spalin do volného ovzduší (spaliny jsou látky vznikající při hoření paliv – 

plynné, kapalné nebo pevné částice). 

Kouřovod je konstrukční díl (nebo díly) určený pro spojení mezi spalinovým 

hrdlem spotřebiče paliv a sopouchem. Samostatným kouřovodem se připojuje pouze 

jeden spotřebič na spalinovou cestu, do společného kouřovodu může být připojeno 

více spotřebičů. Svislý kouřovod s funkcí komína osazený na spalinovém hrdle je 

určený k odvodu spalin do volného ovzduší.  

Komín je jednovrstvá nebo vícevrstvá, zpravidla svislá konstrukce, s jedním nebo 

více průduchy. Její část od sopouchu po ústí komína je určená pro odvod spalin a 

část od sopouchu po půdnici je určená pro jímání kondenzátu nebo tuhých částí 

spalin.  

Komínový plášť je vnější část konstrukce komína s funkcí nosnou, která přichází 

do styku s přilehlým nebo vnějším okolím nebo se nachází pod vnějším obkladem či 

opláštěním. 

Přetlakový komín je komín, při jehož provozu je tlak v komínovém průduchu 

vyšší, než vně komínového průduchu. 

Vzduchový průduch je dutina mezi komínovým průduchem a pláštěm komínu, 

kterou se přivádí spalovací vzduch ke spotřebiči, nebo se odvádí spaliny v případě 

jejich proniknutí netěsností průduchu. 

Jednovrstvý komín je komín, jehož konstrukci tvoří komínový plášť, komínový 

blok nebo komínová vložka. 

Vícevrstvý komín je komín, jehož konstrukce se skládá z komínové vložky a 

alespoň jedné další vrstvy. 

Komínová vložka je konstrukční prvek komína složená ze stavebních dílů, jehož 

vnitřní povrch přichází do styku se zplodinami. 
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Půdice je nejnižší místo průduchu nebo společného sběrače v komíně nebo 

otvoru (vybírací, vymetací, sopouch) v komínovém plášti a komínové vložce. 

Sopouch je otvor v komínovém plášti a komínové vložce, sloužící k propojení 

průduchu kouřovodu s průduchem komínu. 

Kontrolní otvor je otvor v komínovém plášti a komínové vložce nebo kouřovodu, 

určený ke kontrole popř. čištění komínového průduchu, kondenzátní jímky a 

průduchu kouřovodu u spotřebičů na plynná paliva.  

Vybírací otvor je otvor v komínovém plášti popřípadě i komínové vložce, sloužící 

k vybírání tuhých částí zplodin z půdnice komínového průduchu spotřebičů na tuhá a 

kapalná paliva. 

Vymetací otvor je otvor v komínovém plášti, případně i komínové vložce, sloužící 

k vymetání, čištění a kontrole komínového průduchu spotřebičů na tuhá paliva a 

kapalná paliva z půdního prostoru nebo ze střechy. 

Kondenzátní jímka je vodotěsný prostor v půdnici komínového průduchu, určený 

pro jímání kondenzátu ze spalin. 

Účinná výška průduchu komínu je svislá vzdálenost od osy sopouchu po ústí 

průduchu komínu.  

Neúčinná výška průduchu komínu je svislá vzdálenost od osy sopouchu 

k půdnici průduchu nebo kondenzátní jímky. 
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5. OBECNÉ ZÁSADY PRO NAVRHOVÁNÍ KOMÍNŮ A KOUŘOVODŮ 

 

5.1. Zásady navrhování komínů a kouřovodů s přirozeným tahem 

 

5.1.1. Základní požadavky 

Spalinová cesta musí být navržena a provedena tak, aby za všech provozních 

podmínek připojených spotřebičů paliv a místně obvyklých povětrnostních podmínek 

byl zajištěn bezpeční odvod spalin komínem nebo svislým kouřovodem ve funkci 

komína nad střechu budovy a jejich rozptyl do volného ovzduší tak, aby nenastalo 

jejich hromadění a nebyly překročeny přípustné koncentrace škodlivin v ovzduší ani 

nejbližším okolí.  

Musí být také zajištěna požární bezpečnost všech prostorů, kterými spalinová 

cesta prochází. Spalinová cesta nesmí snižovat účinnost spotřebičů. Pro zajištění 

bezpečného a bezporuchového odvodu spalin od spotřebičů se provádí teplotní a 

tlakové výpočty spalinové cesty. Výpočet spalinové cesty od jednoho spotřebiče se 

provádí podle ČSN EN 13384-1 – Komíny – Tepelně technické a hydraulické 

výpočtové metody – Část 1: Samostatné komíny. Výpočet spalinové cesty pro větší 

počet připojovaných spotřebičů v jednom podlaží nebo ve více podlažích nad sebou 

se provádí podle ČSN EN 13384-2 - Komíny – Tepelně technické a hydraulické 

výpočtové metody – Část 2: Společné komíny.  

Pro dosažení požadovaného průtoku spalin se do spalinové cesty osazují 

regulační prvky pro škrcení nebo směšování, upravující tlakové poměry v průduchu. 

Regulace tlaku směšování se používá pouze pro komíny s přirozeným nebo umělým 

tahem. Regulace škrcení se může používat pro všechny typy přetlakových komínů. 

 

5.1.2. Materiál komínů a kouřovodů 

Komíny a kouřovody se navrhují z materiálů: 

• Nehořlavých, popř. hořlavých pro spotřebiče se zaručenou nízkou výstupní 

teplotou spalin a pro mokrý provoz. 

• S nasákavostí nejvýše 20 % měrné hmotnosti – celá konstrukce komínu, 

kromě tepelně izolační vrstvy. Komínové vložky nejvýše 12 %.  

• Odolný proti mrazu – část konstrukce přímo vystavené atmosférickým vlivům a 

komín v půdním prostoru. 
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• Odolný proti účinkům spalin a jejich kondenzátům (u konstrukce vystavené 

účinkům spalin – především komínový průduch s odolností proti působení 

kondenzátu a teplot a proti možnosti vznícení sazí). 

• Nejmenší objemová hmotnost izolačního materiálu  je 95 ± 5 kg/m3. Bod tání 

vyšší než 1000°C u komínů odolných proti vyhoření sazí. Doporučená tloušťka 

izolace je 40 mm.  

• Ohebné komínové vložky z hliníku se používat nesmí. Pevné komínové vložky 

z hliníku pouze pro odvod spalin spotřebičů na tuhá paliva, pro suchý provoz a 

do jmenovité světlosti 150 mm v místě, kde nemůže dojít ke korozivnímu 

napadení hliníku. 

 

5.1.3. Komínové průduchy 

Komínové průduchy musí mít: 

• Po celé výšce neměnný průřez. 

• Svislý a přímí průběh – s max. odchylkou od svislice 15°, u rekonstrukcí 

v odůvodněných případech 30° (obr. 8) a u přetlakových komínů může být 

odklon až 45°. 

• Případné uhnutí musí být provedeno mimo stropní konstrukci. 

• Průřez má být kruhový nebo čtvercový, u obdélníku mlže být poměr stran 

1:1,3, u rekonstrukcí pak 1:1,5. 

• Nejmenší hydraulický průměr (nejmenší světlý rozměr): 

- 100 mm pro odvod spalin od plynových spotřebičů. 

- 110 mm pro odvod spalin od spotřebičů na kapalná paliva. 

- 120 mm pro odvod spalin od spotřebičů na tuhá paliva, ale minimální 

plocha průduchu musí být 0,015 m2 (u kruhového průřezu je to nejmenší 

průměr 140 mm). 

Účinná výška průduchu komínu je dána takovým nárokem spotřebiče paliv a 

velikostí průřezu komínového průduchu, ale musí být nejméně: 

• 5 m u komínů od spotřebičů na tuhá a kapalná paliva. 

• 4 m u komínů na plynný paliva. 

Největší účinná výška by ale neměla být větší než 185násobek světlosti průduchu 

(H = 185 x d, viz obr. 9). 
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Neúčinná výška u jednovrstvých i vícevrstvých komínů pro spotřebiče na tuhá 

paliva má být nejméně 1/10 účinné výšky nebo 1/10 objemu průduchu v účinné 

výšce (obr. 10). U spotřebičů na dřevo se výška snižuje na 1/20 účinné výšky. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.4. Komínový plášť 

Komínový plášť tvoří vnější část konstrukce komína s funkcí nosnou, která 

přichází do styku s vnějším nebo přilehlým okolím. Komínový plášť může být 

opatřený opláštěním, které např. v případě požáru vede ke zvýšení bezpečnosti nebo 

může zvýšit tepelný odpor komína. Komínový plášť lze také opatřit obkladem. 

Materiál pláště komínu může být: 

• Zděný. 

• Z keramických tvarovek. 

• Z prefabrikovaných dílů. 

• Z plechových trub. 

Komín procházející vnitřním prostorem nebo konstrukcí budovy má být navržený 

tak, aby při běžném provozu připojeného spotřebiče paliv nebyla povrchová teplota 

pláště vyšší než 52°C. U venkovních komínů platí tato podmínka do výšky 2,5 m nad 

terén.  

 

5.1.5. Vyústění komínu 

Komíny se vyúsťují tak vysoko nad nejbližší okolí, aby nenarušovaly životní 

prostředí a neznečišťovaly nebo neobtěžovaly okolí spalinami. Nejmenší dovolené 

výšky komínů nad střechou budovy a od střešních oken a vikýřů jsou uvedeny na 
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obr. 11. Za plochou střechu se považuje střecha s úhlem menším než 20° od 

vodorovné roviny. 

Na ústí komína se montuje lapač jisker, jestliže lze předpokládat jejich úlet 

z komína (např. při topení dřevem apod.), které by mohli způsobit požár v nejbližším 

okolí (obr. 12). Lapač jisker musí být přístupný pro kontrolu a čištění. 

Na ústí komína se také montují regulátory účinku větru, někdy nesprávně 

nazývané regulátory tahu. Vliv větru na ústí komína v jeho proměnnosti, rychlosti a 

směru je dlouhodobě známý a existuje celá řada úprav úprav komínových hlavic, 

které mohou přispět k větší rychlosti spalin a zvýšit tah komínu. Regulátor účinku 

větru lze použít pouze na komín s přirozeným tahem. Působí pouze když fouká vítr a 

může ovlivňovat pouze neregulovaný podtlakový spotřebič připojený na komín 

s přirozeným tahem (krbová kamna, kachlová kamna,�)  

Regulátor účinku větru (regulátor tahu) je zařízení, které přispívá k eliminaci 

účinku větru na výstup spalin z komínového průduchu a nemůže ovlivňovat spalování 

ve spotřebičích ani produkci škodlivin při spalování.  
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5.1.6. Otvory v komíně 

Do komínového průduchu komínu mohou být provedeny pouze tyto otvory: 

• Sopouchy pro připojení kouřovodů, které mají být co nejkratší a přímé. Nesmí 

mít větší průřez než je průřez komínového průduchu. Vzájemná vzdálenost 

mezi sopouchy musí být nejméně 300 mm, pokud je úhel mezi sopouchy 

menší než 90°, jinak musí být nejméně 600 mm. 

• Vybírací otvory u komínů pro spotřebiče na tuhá paliva. Zřizují se v půdici 

komínových průduchů, obvykle v suterénu budovy, a mají velikost 120x180 

mm. Vybírací otvory nesmí být v místnostech, kde se manipuluje s hořlavinami 

nebo v bytových místnostech. Podlaha kolem otvoru musí nehořlavá do 

vzdálenosti nejméně 600 mm. Vybírací otvory musí být uzavřeny těsnými 

dvojitými betonovými nebo kovovými dvířky. 

• Vymetací otvory určené pro vymetání komínových průduchů na tuhá paliva se 

zřizují nejčastěji v půdním prostoru budovy, není li zajištěn přístup k ústí 

komínových průduchů z komínové lávky nebo z otvoru ve střeše komínu. 

Prostor s vymetacím otvorem musí být dobře přístupný (minimální přístupová 

výška 1,7 m) a osvětlený. Velikost vymetacího otvoru má být nejméně 

120x180 mm a jeho výška nad podlahou půdy má být 0,6 až 1,2 m. Podlaha u 

vymetacích otvorů musí být nehořlavá (obr. 13). 

• Kontrolní otvory jsou určeny pro kontrolu průduchů vícevrstvých komínů pro 

odvod spalin spotřebičů na kapalná a plynná paliva a pro kontrolu 

kondenzátních jímek. Mohou mít kruhový průřez velikosti komínového 
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průduchu do světlosti 200 mm, u větších rozměrů nejméně 200 mm. Umisťují 

se v půdním prostoru jako vymetací otvory nebo u kondenzátních jímek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.7. Jímání kondenzátu spalin 

Kondenzátní jímka se provádí u komínů pro spotřebiče na plynná paliva. Musí mít 

výšku nejméně 150 mm u průduchu do světlosti 150 mm a 250 mm u komínů vetší 

velikosti.  

Kondenzátní jímka musí být kontrolovatelná a umísťuje se zpravidla takto: 

• V půdici komínového pláště a její přímá kontrola se provádí kontrolním 

otvorem uzavřený víkem kontrolního otvoru nebo za komínovými dvířky (obr. 

14a). 

• Jako snímatelná (demontovatelná) pod sopouchem komínového průduchu. 

Kontrola se provádí po její demontáži za komínovými dvířky (obr. 14b). 

• Pod sopouchem (obr. 14c), kontrola se provádí kontrolním otvorem. 

Kondenzáty se odstraňují: 

• U suchých komínů zpravidla odvodem hadičkou do nádobky na 

shromažďování kondenzátů, volné vypouštění kondenzátu do půdice se 

nepovoluje. 

• U mokrých komínů přímo nebo přes neutralizační box do kondenzační 

nádobky nebo do kanalizace. 

Výpustný otvor v kondenzátní jímce a hadičky pro odvod kondenzátů spalin musí 

mít průměr 15 až 40 mm (podle velikosti komínové vložky). 
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5.1.8. Přístup k ústí komínového průduchu 

Přístup k ústí komínového průduchu pro kontrolu a čištění průduchu komínu je 

zajištěn žebříkem a vstupním otvorem na střeše (obr. 15.a), nebo komínovou lávkou 

(obr. 15b). Provedení komínové lávky musí odpovídat ČSN 73 4201. Světlá výška 

přístupové komunikace musí být nejméně 1700 mm a prostor má mít zajištěno 

osvětlení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.9. Hořlavé konstrukce v okolí komínu 

V ČSN EN 1443 je stanoveno, že teplota hořlavých stavebních materiálů 

vyskytujících se u komína smí při teplotě prostředí +20°C dosáhnout nejvýše 85°C. 
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To znamená, že např. komínová vložka odvádějící spaliny od kondenzačních kotlů 

s nejvyšší teplotou 80°C může být upevněná těsně na dřevěném obložení bytu.  

U komínů odolných proti vyhoření sazí se tato vzdálenost prokazuje zkouškou při 

zkušební teplotě 1000°C, která je udržována po dobu 30 minut a teplota smí 

dosáhnout nejvýše 100°C. 

U systémových komínů se minimální vzdálenosti stanoví zkouškou, u 

individuálních a vyvločkovaných komínů se tyto vzdálenosti stanoví obvykle 

výpočtem. 

U jednovrstvých zděných komínů je možné použít ustanovení ČSN 73 3101. 

Všechny nosné dřevěné konstrukce musí být vzdáleny od líce omítnutého nebo 

řádně vyspárovaného komínového zdiva nejméně 50 mm. Nenosné konstrukce 

(např. dřevěné obložení) musí být ve vzdálenosti nejméně 10 mm, přičemž tato 

mezera musí být vyplněna nehořlavým materiálem. 

Dřevěné trámky do komínového zdiva musí být ukládány dle obr. 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Kouřovody 

 

5.2.1. Kouřovody s připojením do komínu 

Samostatné kouřovody odvádějí spaliny od jednoho spotřebiče. Obvykle se 

provádějí z plechových trub kruhového průřezu. Běžně se používá nerezová ocel. 

Lokální topidla na tuhá paliva se mohou připojovat pomocí kouřovodu z černého 

nebo smaltovaného plechu. Kouřovod musí být kontrolovatelný a čistitelný. Kouřovod 

má mít stoupání k sopouchu alespoň 5% (3°) a má být co nejpřímější s malými 

pozvolnými změnami směru. Svislá část kouřovodu na plynná paliva v provedení B 

musí mít nad přerušovačem tahu délku nejméně 400 mm pod spodní líc vodorovné 

části kouřovodu (obr. 17). 
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Samostatné kouřovody od otevřených spotřebičů na plynná paliva 

s atmosférickými hořáky a přerušovači tahu (nejvýše čtyřmi) lze připojit do 

společného kouřovodu a do společného komínového průduchu (obr. 18). 

Kouřovody musí být dobře kontrolovatelné a čistitelné. Nerozebíratelný kouřovod 

musí být opatřen dostatečným počtem čistících otvorů. Kouřovody delší než 3 m mají 

být tepelně izolované.  

Spotřebiče na plynná paliva v provedení B do 30 kW se mohou připojovat 

kouřovodem z pružné kovové hadice maximální délky 1,5 m. Kouřovod musí být 

zajištěny proti samovolnému uvolnění a nesmí být zakrytý.  

Kouřovody pro teplotní třídu T100 až T160 musí mít od hořlavých materiálů 

odstup nejméně 50 mm. U teplotní třídy T200 a vyšší musí tato vzdálenost odpovídat 

trojnásobku průměru kouřovodu, ale ne menší než 375 mm. Mezera musí být větraná 

vzduchem. U izolovaných kouřovodů se vzdálenost odvozuje výpočtem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 21 - 

 5.2.2. Kouřovody s funkcí komínu 

V některých případech může být spalinová cesta nahrazená svislým kouřovodem, 

který plní funkci komína. Svislý kouřovod nemá být odkloněný od svislice. Kouřovody 

s funkcí komínu se používají pro odvod spalin od spotřebičů na plynná paliva 

v nejvyšších podlažích budovy (střešní kotelny). Podle provozního tlaku v kouřovodu 

je lze rozdělit na: 

• Kouřovody s funkcí komínu s přirozeným tahem, pro spotřebiče 

s atmosférickým hořákem a přerušovačem tahu (obr. 19).  

• Kouřovody s funkcí komínu s přetlakem, pro uzavřené spotřebiče v provedení 

turbo (obr. 20).  

Pro výšku vyústění kouřovodu nad střechu platí shodné zásady jako pro vyústění 

komínů. U přetlakových spotřebičů může být výška nad střešní rovinou 500 mm.  

V technicky odůvodněných případech může být na svislý kouřovod napojený také 

uzavíratelný krb, který je konstrukčně přizpůsoben pro výběr popela a sazí. Svislý 

kouřovod nesmí být vyšší než 8 m, musí být vícevrstvý a musí být kontrolovatelný a 

čistitelný vymetacím otvorem nebo ústím z komínové lávky. 

Problémem je založení komína na stropní konstrukci nad krbem a přenos 

vysokých teplot z průduchu komína do jeho nejbližšího okolí. 
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5.3. Zařízení pro regulaci nebo omezování tahu 

 

5.3.1. Přerušovač tahu 

Přerušovač tahu který se standardně montuje do otevřených plynových 

spotřebičů s atmosférických hořákem, zajišťuje tyto tři základní funkce (obr. 21): 

• Nasává do komínu vzduch z místnosti v případě většího komínového tahu. 

• Vypouští spaliny do místnosti v případě, že komín nemá odpovídající tah. 

• Působí jako pojistka proti zpětnému tahu při opačném prodění v komíně 

(účinkem větru). 

Dvě poslední funkce mohou ohrožovat zdraví nebo i život uživatele spotřebiče 

paliv, protože spaliny se vracejí do prostoru se spotřebičem paliv. U nových 

spotřebičů se tento nedostatek řeší tak, že pod přerušovač montuje pojistka proti 

zpětnému tahu, která vypne hořák. Funkce pojistky by se měla pravidelně 

konstruovat a nikdy by se neměla vyřazovat z provozu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2. Regulátor (omezovač) tahu 

Regulátor (omezovač) tahu se montuje ke kotlům na tuhá paliva nebo na kotle 

s přetlakovými hořáky na plynná a kapalná paliva. Jeho úkolem je vyrovnávání 

komínového tahu při extrémních hodnotách tahu komínu tak, aby od spotřebiče bylo 

odváděno takové množství spalin, které odpovídá momentálnímu výkonu hořáku. 

Pootevřenou klapkou v době vypnutého spotřebiče proudí průduchem vzduch a 

vysušuje jeho povrch.  

Regulátor tahu se montuje do komínového průduchu, nebo do průduchu 

kouřovodu (obr. 22). Regulátor tahu není možné použít u přetlakových komínů. 
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5.3.3. Spalinové klapky 

Spalinová klapka uzavírá u spotřebičů s atmosférickým hořákem a přerušovačem 

tahu spalinovou cestu v době, kdy je spotřebič mimo provoz.  Uzavřením spalinové 

cesty nedochází k úniku tepla ze spotřebiče nebo z místnosti. 

Spalinové klapky mohou být termické s tepelným ovládáním bimetalem, které 

uzavírají průduch nejčastěji pod teplotou spalin do 50°C, nebo s elektrickým 

ovládáním servomotorem (v závislosti na spouštění a vypínání hořáku). 

 

5.3.4. Kombinace regulační a spalinové klapky 

Oba účinky klapek se navzájem nevylučují, a je tedy možné jejich současné 

osazení na komín nebo kouřovod (obr. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Spalinové ventilátory 

 

V některých provozních podmínkách je podtlaková kouřová cesta nefunkční, jako 

například: 

• Dlouhý kouřovod a malá účinná výška komínu. 

• Nízká teplota spalin. 

• Nepříznivý vliv okolní zástavby. 
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• Malá velikost spalinové cesty k danému jmenovitému výkonu spotřebiče apod.  

Není-li možné jiné řešení, lze na podtlakovou spalinovou cestu namontovat spalinový 

ventilátor vybraný tak, aby měl požadovanou teplotní odolnost, odolnost proti korozi  

a působení kondenzátu odpovídající zatřídění komína. Ventilátor musí mít takový 

výkon, aby byla zajištěn bezpečný odvod spalin od připojeného spotřebiče do 

volného vzduší. Ventilátory mohou být namontovány nad ústím komína s přímým 

odsáváním spalin (obr. 24), nebo s ventilátorem na boku, který nad ústím komína 

vytváří vztlak (obr. 25). Některé typy ventilátorů se montují do spalinové cesty, např. 

na komín. V tomto případě část nad ventilátorem musí být přetlaková. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Přetlakové komíny a kouřovody 

 

5.5.1. Všeobecné zásady 

U komínů přetlakových musí být přetlak v sopouchu (vytvořený ventilátorem ve 

spotřebiči nebo v kouřovodu) vetší než tlakové ztráty v komínovém průduchu a menší 

než je mezní přetlak, pro který je komín zkoušen.  

Na kouřovod a komínový průduch smí být připojen pevným a těsným spojem 

pouze jeden spotřebič. Spalinová cesta včetně spalinového hrdla spotřebiče, 
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sopouchu a kontrolních otvorů musí být v provozním stavu těsná, aby nedocházelo 

k pronikání spalin pláštěm kouřové cesty. 

Při odvodu spalin s přetlakem ve spalinovém hrdle a při použití přirozeného tahu i 

v části komínu musí mít spaliny v kouřovém hrdle spotřebiče nejnižší teplotu 40°C. 

V zimním období nemá povrchová teplota průduchu v ústí komínu klesnout pod 

+5°C. 

 

5.5.2. Komínový průduch a kouřovod 

Komínový průduch musí mít po celé výšce komínu stejný průřez. Nejmenší 

dovolený rozměr komínového průduchu přetlakového komína je 80 mm. Výrobce 

spotřebičů může v odůvodněných případech doporučit i menší rozměr, která ale 

nesmí být menší než 60 mm. 

 

5.5.3. Vzduchový průduch 

Vzduchový průduch slouží pro přívod vzduchu ke spotřebiči (obr. 26). Výjimečně 

zajišťuje případný odvod spalin do ovzduší při vzniklé netěsnosti přetlakové části 

komínového průduchu. Vzduchový průduch má mít průřez nejméně 100 cm2 a 

vzdálenost mezi vnitřním povrchem komínového pláště a vnějším lícem potrubí 

komínového průduchu nebo tepelné izolace má být 30 mm. 
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5.5.4. Vyústění komínu 

Pro vyústění průduchů komínu nad střechou platí stejné podmínky, jako jsou 

podmínky pro vyústění komínu (kapitola 5.1.5.). U přetlakových komínů, kde je 

doloženo, že spaliny v ústí komína jsou odváděny přetlakem, může být výška 

vyústění nad rovinou střechy snížena až na 500 mm (obr. 11c). V oblastech 

s výskytem sněhu v zimním období musí být výška vyústění upravena podle místních 

podmínek. Vzduchový průduch musí být vyústěn pod ústím komínového průduchu, 

nejlépe do stran, aby nedocházelo k pronikání spalin do vzduchového průduchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.5. Kontrolní otvory 

Komínový průduch, vzduchový průduch a kouřovod se musí kontrolovat a čistit. 

Čištění a kontrola se provádí z kontrolních otvorů nebo z ústí průduchu. Kontrolní 

otvory musí mít do průměru komínového průduchu 200 mm nejméně stejný průměr, 

jako je průměr průduchu. Kontrolní otvory průduchů nad 200 mm musí mít průměr 

nejméně 200 mm. Veškeré otvory do komínového průduchu sloužící ke kontrole a 

čištění musí být těsné a zajištěné proti přetlaku. 
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5.6. Společné komíny 

 

Společné komíny se navrhují a provádějí v bytových domech, kde je vytápění 

bytů nebo ohřev TUV zajišťován samostatně v každé bytové jednotce. Společné 

komíny umožňují napojení většího počtu spotřebičů na plynné palivo z několika 

podlaží nad sebou do společného komína pro více podlaží (obr. 3c). Tím se snižují 

náklady na vybudování spalinové cesty a omezuje se prostor pro konstrukci komínů. 

Společné komíny se používají pro připojování spotřebičů na plynná paliva 

s jmenovitým výkonem do 30 kW.  

V ČSN 73 4201:2008 jsou uvedeny čtyři možné způsoby řešení společných 

komínů pro více podlaží: 

• Otevřené spotřebiče na plynná paliva připojené do společného komína pro 

více podlaží s přirozeným komínovým tahem v tlakové třídě N1, N2. 

• Otevřené spotřebiče na plynná paliva připojené do společného komína pro 

více podlaží s umělým komínovým tahem – komín v tlakové třídě N1, N2. 

• Uzavřené spotřebiče na plynná paliva připojené do společného komína pro 

více podlaží s přirozeným komínovým tahem v tlakové třídě N1, N2. 

• Uzavřené spotřebiče na plynná paliva připojené do přetlakového společného 

komína pro více podlaží – komín v tlakové třídě P1, P2. 

 

6. VÝPOČTY KOMÍNŮ 

 

6.1. Výpočet komínového tahu 

 

Norma ČSN 73 4201:2008 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a 

připojování spotřebičů paliv neobsahuje postup výpočtu, ale stanoví pouze základní 

výpočtové podmínky, které musí být splněné, aby spalinová cesta byla funkční. Pro 

výpočet spalinové cesty platí ČSN EN 13384-1 Komíny – Tepelně technické a 

hydraulické výpočtové metody – Část 1: Samostatné komíny a ČSN EN 13384-2 

Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody – Část 2: Společné 

komíny. Normy jsou určené především pro zpracovatele výpočtových programů na 

počítači. Výpočty lze provádět i podle dříve platné ČSN 73 4201 Navrhování komínů 

a kouřovodů. Teplotní požadavky na komíny podtlakové i přetlakové jsou přehledně 
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uvedené na obr. 28, kde rozhodující teplotou pro posouzení komína je teplota 

povrchu průduchu komína v jeho ústí, která u komínů se suchým provozem nesmí 

být nižší než je teplota rosného bodu spalin (u zemního plynu se uvažuje teplota 

+60°C), u komínů s mokrým provozem nemá být nižší než +5°C. Posouzení teplot se 

provádí při nejnepříznivějších podmínkách, tedy v zimním období pro teplotu -15°C. 

V horských oblastech se může uvažovat i teplota nižší. 

Na obr. 29 je uvedeno tlakové kriterium pro komíny s přirozeným tahem. 

Výpočtové podmínky se prakticky neliší od původní ČSN 73 4201. Podmínkou 

správné funkce spalinové cesty je dodržení podmínky, že účinný komínový tah 

v sopouchu PZ musí být větší (nebo roven) než jsou tlakové ztráty s sopouchu PZe. 

Přibývá jenom podmínka, že PZ musí být současně vyšší, než je tlaková ztráta 

z nasávání spalovacího vzduchu PB, aby byl vždy zajištěn přívod vzduchu pro 

spalování. Tato podmínka nebude platit u spotřebičů přetlakových (s nulovým 

přetlakem ve spalinovém hrdle), kde přívod vzduchu pro spalování si zajišťuje 

ventilátor v hořáku kotle. 

Při výpočtu účinného komínového tahu PZ se od statického tahu komína PH 

odečítá tlaková ztráta komínového průduchu PR a tlaková ztráta účinkem větru PL. U 

tlakové ztráty PR se do výpočtu uvádí skutečná délka průduchu komína a součet ztrát 

ze změny směru. Tlaková ztráta účinkem větru se zahrnuje PL se zahrnuje do 

výpočtu v případě nízkého vyústění komína nad střechou budovy nebo v případě, že 

je ústí komína zastíněné sousední budovou nebo jinou překážkou. Stanovená 

hodnota tlakové ztráty účinkem větru je PL = 25 Pa.  

Při výpočtu spalinové cesty u podtlakových kotlů platí, že účinný komínový tah 

v sopouchu musí být vetší, než tlakové ztráty v sopouchu. Pokud není tato podmínka 

splněna, musí se výpočet opakovat a provést některou z následujících změn: 

• Zvětšit velikost komínového průduchu. 

• Zvětšit účinnou výšku komínového průduchu. 

• Zmenšit drsnost vnitřního povrchu komínového průduchu (např. volbou 

materiálu s hladším povrchem). 

• Zvýšit střední teplotu spalin v komínovém průduchu (např. tepelnou izolací 

v kouřovodu). 
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6.2. Tlakové ztráty v sopouchu 

 

• Tlakové ztráty v sopouchu (PFV) u spotřebičů s atmosférickým spalováním jsou 

následující: tlaková ztráta z nasávání spalovacího vzduchu (PB), ztráta 

průduchem spalin spotřebičem paliv (PW) a tlaková ztráta průduchu kouřovod 

(PRV). 
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• Tlaková ztráta z nasávání spalovacího vzduchu (PFV) vzniká např. při 

nasávání vzduchu spárami v oknech, větracím otvorem, vzduchovodem, apod. 

Tlaková ztráta se obvykle uvádí hodnotou 3-5 Pa, ale může být větší 

v prostorách, kde jsou dobře utěsněná okna. 

• Tlaková ztráta při průchodu spalin spotřebičem (PW) je udaná výrobcem. Může 

být rovna nule (kotle s přerušovačem tahu nebo s přetlakovým hořákem), 

může mít hodnotu 5-25 Pa (u kotlů na tuhá paliva) nebo zápornou hodnotou u 

kotlů s přetlakem spalin.  

• Tlakové ztráty přetlakem spalin v kouřovodu (PRV) vznikají prouděním spalin 

v kouřovodu a vzrůstají počtem směrových změn a jeho délkou. Stanoví se za 

stejných podmínek jako ztráty v průduchu komínu. 

Tlakové ztráty lze snížit úpravami na kouřovodu nebo použitím kotle 

s přetlakovým hořákem. 

 

6.3. Teploty v komínovém průduchu 

 

Při návrhu spalinové cesty je také důležitá volba konstrukce komínu s ohledem na 

možnost kondenzace páry ve spalinách na stěnách komínového průduchu. Při 

správném návrhu komínové konstrukce musí být teplota v ústí komínu vyšší než je 

teplota rosného bodu spalin (plynná paliva cca 60°C, kapalná paliva cca 140°C). 

Tato podmínka neplatí pro kondenzační spalování, kde se s kondenzací spalin 

v průduchu komínu počítá. 

Kromě kondenzace, ke které dochází v důsledku snížení teploty spalin na povrchu 

komínového průduchu pod rosný bod, může dojít v konstrukci komínu ke kondenzaci 

vodní páry, která přechází do konstrukce komínu z vlhkých spalin, a sice difuzní 

vodní páry v závislosti na rozdílu tlaků vně a uvnitř komínu. Výrobci keramických 

komínů vyrábějí proto komíny s větraným komínovým pláštěm (SCHIEDEL 

UNI***PLUS), které větracími kanálky vlhkost z komínové konstrukce odstraňují. 
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7. KONSTRUKCE KOMÍNŮ 

 

7.1. Jednovrstvé komíny 

 

7.1.1. Komíny zděné z cihel 

Výhodou komínů vyzdívaných z cihel je možnost volby libovolné velikosti a počtu 

komínových průduchů při použití stejného materiálu, jako je nosné zdivo budovy, 

snadné zavázání do cihelného zdiva budovy, malá hmotnost zdicích prvků a jednotný 

povrch stěny pro povrchovou úpravu. 

Podle ČSN 73 4201:2008 se jednovrstvý zděný komín navrhuje jen pro občasné 

užívání stavby. Komín se obvykle vyzdívá z plných pálených cihel velkého formátu 

(290x140x65 mm), kterými je možné vyzdít nejmenší povolený rozměr zděného 

komínového průduchu velikosti 150x150 mm (obr. 38). Cihly metrického formátu 

(240x115x72 mm) nebo malého formátu (250x120x65 mm) lze použít pro vyzdívání 

komínových průduchů větších velikostí, kde minimální tloušťka zdiva komínového 

pláště je 240 mm (obr. 39). 

Při vyzdívání komínu se musí dodržovat pravidla o vazbě cihelného zdiva, která 

má být provedena pokud možno z celých, nedělených cihel. Do průduchu komínu se 

zaúsťuje co nejmenší počet styčných spár. Má-li komínová zeď přenášet zatížení, 

musí se jednotlivé řady zdiva převazovat ve svislé spáře o čtvrt cihly (75 mm u 

normálních cihel a o 62 mm u cihel metrického formátu). Zdivo komínového pláště a 

komínových přepážek mezi úzkými průduchy (bez ochranného pouzdra) musí mít 

tloušťku nejméně 140 mm. U větších komínových průduchů (více než 0,04 m2) má 

mít komínový plášť tloušťku 300 mm, nebo 250 mm u komínu z cihel metrického 

formátu. 

Povrch komínového zdiva musí být po celé výšce omítnutý, vyspárovaný nebo 

opatřen obkladem z nehořlavých hmot. Povrchová úprava musí být provedena 

zejména v místech, která budou po dokončení stavby nepřístupná (uložení trámů 

dřevěné stropní konstrukce, postavením krovu, oplechováním, položením krytiny, 

apod.).  
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7.1.2. Komín s ochranným pouzdrem 

Jestliže materiál komínového pláště jednovrstvého komínu nevyhovuje v části 

nebo po celé výšce průduchu materiálovým podmínkám podle ČSN 73 4201, je 

možné vytvořit průduch jednovrstvého komínu z ochranného pouzdra, které 

předepsaným podmínkám vyhoví (obr. 40). Pokud se použije ochranné pouzdro 

jenom v části komínové konstrukce, musí přesahovat tuto konstrukci o 150 mm na 

obou stranách. Při použití ochranného pouzdra mohou mít přepážky mezi průduchy 

tloušťku jen 80 mm. Ochranné pouzdro je vhodné používat u jednovrstvých komínů, 

kde je zvýšené riziko požáru (např. u dřevěných objektů). 
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7.1.3. Jednovrstvé systémové komíny 

Do skupin jednovrstvých komínů patří komínové systémy EFFE DUE. Komínový 

systém sestává z keramických bloků z povrchovým drážkováním a dvojitou stěnou 

z kruhovými průduchy světlosti 170 až 300 mm. Délka bloků je 500 mm. Pro odvod 

spalin spotřebičů na tuhá paliva mají komíny označení DOMUS. Mají zvýšenou 

odolnost proti vysoké teplotě. Pro spojení prvků se používá specielní malta, která je 

součástí dodávky. Připojení kouřovodu do průduchu komína se provede do 

předvrtaného otvoru. Nad půdicí průduchu komína se osazuje blok s vybíracím 

otvorem.  

Pro připojení spotřebičů na plynná a kapalná paliva má komínový systém 

označení ULTRA, který je určený pro nízkou teplotu spalin a má zvýšenou odolnost 

proti kondenzátům. Komíny jsou parotěsné a kyselinovzdorné.  

Zvláštním případem jsou jednovrstvé systémové komíny z kovových nebo 

plastových trub. Pro přetlakové komíny bez odvětrání se mohou používat pouze jako 

komíny vedené po fasádě budovy. U jednovrstvých komínů z trub, odvádějící spaliny 

je nevýhodou možnost zamrznutí v zimním období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Vícevrstvé komíny 

 

7.2.1. Komíny z keramickými komínovými vložkami 

Vhodné pro všechny druhy paliv s teplotou spalin do 40°C. Jsou bezpečné proti 

vznícení spalin v průduchu komínu, odolné proti kyselinám, téměř nenasákavé a 

odolné proti vlhkosti. Výhodou je univerzálnost, protože při změně spotřebiče nebo 

změně typu paliva není nutné vyměňovat komínovou vložku komínu.  

Komíny s keramickými komínovými vložkami se obvykle montují do komínového 

pláště vytvořeného tvárnicí z lehkého betonu, která může vytvořit otvory pro jeden 
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nebo více komínových průduchů. Komínový plášť může být také vytvořen také 

z keramických tvarovek, z plechu nebo může být vyzděn z cihel. 

Keramické tvárnice mají obvykle v rozích plášťových tvárnic vybrání pro vytvoření 

zadního větrání, což je svislá ventilace vedená mezi komínovým pláštěm a 

komínovou vložkou. Zadní větrání odvádí případnou vlhkost, která může proniknout 

do tepelné izolace vlivem vstupu vodních par. Do zadního větrání musí být zajištěn 

přívod vzduchu v nejnižší části komína a odvod vzduchu pod ústím komínového 

průduchu. 

Mezi typy komínů z keramickou komínovou vložkou patří např.: 

• Komíny s izolovanou keramickou vložkou v plášti z lehkého betonu – 

příkladem je třívrstvý systémový komín SCHIEDEL UNI***PLUS (jednotlivé 

části komínového tělesa jsou znázorněny na obr. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48). 
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• Komíny s keramickou vložkou a kovovým pláštěm – příkladem je komínový 

systém SCHIEDEL KERASTAR (obr. 49). 
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7.2.2. Komíny z kovovými komínovými vložkami 

• Komíny s kovovými komínovými vložkami – Vhodné pro odvod spalin 

spotřebičů na plynná a kapalná paliva. Jejich životnost závisí na druhu 

použitého materiálu pro komínovou vložku a druhu použitých spotřebičů. 

Nejčastěji se pro komínové vložky tohoto systému používá nekorodující ocel 

typu a tloušťky podle tab. A1: 

 

Tab. A1 Přípustné materiály a minimální tloušťky stěn spalinové cesty pro kovové 

systémové komíny podle EN 1856-1: 

Třída odolnosti proti 
působení kondenzátu 
1 2 3 

Norma 
materiálu 

Číslo materiálu 

Minimální 
tloušťka 

stěny 
(mm) 

Označení 
podle EN 

1856-1     
6) D W D W D W 

ČSN EN 573-3 EN AW-1200A 0,60 L 11060 X1)      
ČSN EN 573-3 EN AW-4047A 1,50 L 10150 X X2)     
ČSN EN 573-3 EN AW-1200A 1,50 L 11150 X X2)     
ČSN EN 10088-1 EN AW-6060 1,50 L 13150 X X2)     
ČSN EN 10088-1 1.4301 0,50 L 20050 X1)      
ČSN EN 10088-1 1.4401 0,50 L 40050 X X2) X3)    
ČSN EN 10088-1 1.4401 0,80 L 40080 X X2) X  X4)  
ČSN EN 10088-1 1.4404 5) 0,50 L 50050 X X2) X3)    
ČSN EN 10088-1 1.4404 5) 0,80 L50080 X X2) X  X  
ČSN EN 10088-1 1.4432 1,00 L 60100 X X X X X  
ČSN EN 10088-1 1.4539 1,00 L 70100 X X X X X  
ČSN EN 10095 Ocel žáruvzdorná 6) 1,00 (L 95100)     X  
 
1) pouze pro suchý plyn 
2) pouze pro mokrý plyn 
3) pouze pro lehký olej 
4) mimo dřevní olej 
5) ocel 1.4404 lze nahradit ocelí 1.4571 
6) žáruvzdorná ocel není uvedená v ČSN EN 1856-1; lze ji používat pouze pro pevné systémové komíny, namontované 

v ČR – pro teploty spalin nad 600°C (označení oceli L 95100 platí pouze pro ČR) 

 

• Třívrstvé komíny vyráběné klempířským způsobem – Klempířským způsobem 

jsou vyráběné komínové pláště, vložky z AL plechu a z korozivzdorné oceli do 

tl. Cca 0,6 mm. Představitelem je např. firma CAMINUS (jednotlivé části 

komínového tělesa jsou znázorněny na obr. 50, 51, 52, 53, 54, 55).  

 

 

 

 

 

 

 

 



- 37 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 38 - 

7.3. Přetlakové komíny 

 

7.3.1. Přetlakové komíny kovové 

Základními prvky pro přetlakové komíny jsou komínové vložky z plechu 

z nekorodující oceli, podle tab. A1 podélně plazmaticky svařované v ochranné 

atmosféře s oboustranně provedeným návalkem. Komínové vložky se ve spojích 

zasouvají do sebe a spoje se těsní odolnou těsnící páskou, která se vkládá pod 

spojovací sponu. Vystředění vložek v průduchu komínového pláště se provádí 

středicí sponou s křidélky. Komínové vložky jsou založené na prvku s nosnými žebry 

a jsou kotvené objímkou do nosné ocelové konstrukce. Pod nosným prvkem je 

připojovací tvarovka pro napojení kouřovodu, pod kterou je kontrolní a čistící 

tvarovka s těsným uzávěrem a kondenzátní jímka s odvodem kondenzátů spalin.  

Vzduch do větracího vzduchového potrubí je nasáván vstupním otvorem s mřížkou a 

odváděn v ústí komínu mezerou pod krycí deskou vzduchového průduchu. Příklad 

provedení přetlakového komínu je znázorněn na obr. 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.2. Přetlakové komíny s keramickou komínovou vložkou 

Příkladem komína s tenkostěnnou keramickou vložkou s integrovaným 

vzduchovým kanálem pro přívod vzduchu ke spotřebiči nebo jako zadní větrání je 

komín SCHIEDEL AVANT PRIMO (obr. 61).  
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Pro odvod spalin se používají tenkostěnné lisované keramické vložky o tl. stěny 7 

až 9 mm na vnějším povrchu opatřené podélným žebrováním, které mají délku 600 

mm. V průduchu komínového pláště z lehkých tvárnic se vystřeďují kovovými 

objímkami. Vložky ve spojích se těsní speciální spárovací hmotou. Spotřebiče se 

připojují do komínů koncentrickým kouřovodem se vzduchovým potrubím pomocí 

připojovacích objímek. 

Komínová konstrukce SCHIEDEL AVANT PRIMO je použitelná i pro odvod 

otevřených spotřebičů na plynný paliva s tím, že vzduchová mezera se využije na 

větrání prostoru s kotlem a šachta mezi vložkou a pláštěm plní funkci zadního 

větrání. 
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7.4. Společné komíny pro více podlaží 

 

7.4.1. Společné komíny s keramickou komínovou vložkou 

Představitelem je SCHIEDEL MULTI. Základním prvkem je tenkostěnná 

keramická komínová vložka světlosti 120 až 250 mm, osazená a vystředěná 

v plášťové komínové tvárnici. Tato tvárnice vytváří soustředný vzduchový průduch, 

kterým se přivádí vzduch pro spalování k uzavřeným spotřebičům paliv. Současný 

přívod vzduchu a odvod spalin pro více spotřebičů najednou uspoří místo ve 

stavební dispozici budovy. Vstupující vzduch pro spalování, který je předehřívám 

spalinami, přináší úsporu energie.  

Řešení komínových tvárnic umožňuje v každém podlaží napojit až čtyři spotřebiče 

do jednoho komínového průduchu ze čtyř stran komínu. Do celého komínu lze pak 

připojit až 10 spotřebičů. Příklad napojení dvou spotřebičů znázorňuje obr. 63.  

Komínový průduch je kontrolován, stejně jako větrací šachta, kontrolním a 

čistícím otvorem nad půdicí komínového průduchu. Řez komínem SCHIEDEL MULTI 

je na obr. 64. 
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7.4.2. Společné komíny kovové 

Společný komín pro uzavřené spotřebiče je vytvořen nejčastěji z komínových 

tvarovek, které mají svařovaný komínový průduch umístěn koncentricky uprostřed 

vzduchového průřezu. Vzduch pro spalování je nasáván ze vzduchového průduchu, 

kterým je přiváděn vzduch z venkovního prostoru nad střechou budovy. Společný 

komínový průduch vyúsťuje nad střechu ve výšce dle ČSN 73 4201. Vzduchový 

průduch má vyústění pod komínovou hlavou tak, aby spaliny nebyly přimíchávány ke 

spalovacímu vzduchu (obr. 65). 

Společné kovové komíny mohou mít vzduchový průduch oddělený (obr. 66), nebo 

pro uzavřené spotřebiče může být přisáván z fasády budovy (obr. 67). 
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7.5. Odvod spalin stěnou fasády 

 

V ČSN 73 4201:2008 jsou stanoveny podmínky pro odvod spalin fasádou do 

volného ovzduší, která lze navrhnout a provést pouze v technicky odůvodněných 

případech (rekonstrukce). Vývody spalin stěnou fasády v novostavbách se nemohou 

prakticky vyskytnout. 

U bytových a rodinných domů se snížil povolený jmenovitý výkon kotlů na 14 kW 

a došlo k výrazné změně v provedení pásma průběhu spalin (obr. 68). Na obr. 68 je 

také znázorněn příklad velikosti pásma pro spotřebič jmenovitého výkonu 8 kW 

(vlevo) a spotřebič jmenovitého výkonu 14 kW (vpravo), oba pro třídu Nox 3 (střední 

třída). 

Při odvodu stěnou fasády do volného ovzduší musí být dodrženy emisní limity 

NO2 a CO u oken obytných a pobytových místností, v blízkosti vývodu spalin nebo na 

přilehlé a protilehlé fasádě dle obr. 69. 

Problémem může být, pokud je vyústění provedeno na návětrné straně objektu, 

pak se spaliny mohou vracet soustředným otvorem pro přívod vzduchu  do tělesa 

kotel a způsobit poruchy jeho elektrických částí. Spolehlivá funkce je garantována jen 

v případě použití ventilátoru s velkým výkonem, který spaliny vytlačí dostatečně 

daleko od fasády, kde se spolehlivě rozptýlí. Toto řešení však není u správně 

fungujících kondenzačních kotlů technicky možné.  
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8. ZÁVĚR 

 

Z této seminární práce vyplívá, jak důležitý je správný výběr komínového 

systému. Volba systému musí být přizpůsobena připojovanému spotřebiči paliv, tak 

aby nebyla narušena funkce komínového tělesa, životnost komínu a životnost 

připojených spotřebičů paliv. 

Nesdílnou součástí údržby a ochrany komínového tělesa je pravidelná kontrola 

jeho stavu, protože včasné odhalení případných závad a následně jejich odstranění 

vede k prodloužení životnosti komínu a ochraně připojených spotřebičů paliv, 

životního prostředí a v neposlední řadě k ochraně zdraví uživatelů objektu. 
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- http://www.tzb-info.cz/3528-kominy-a-kourovody-iv 

- http://komklima.cz 

- http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/8159-vyusteni-komina-

prehledny-vytah-z-csn-73-4201 

- http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7963-otvory-do-komina-

prehledny-vytah-z-csn-73-4201 

- http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7809-zasady-navrhu-komina-

prehledny-vytah-z-csn-73-4201 

- http://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/7783-zasady-navrhu-spalinove-

cesty-prehledny-vytah-z-csn-73-4201 

- http://www.tzb-info.cz/5032-nove-predpisy-pro-vyusteni-odtahu-plynovych-

kotlu-stenou-fasady 
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