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Anotace 
Cílem této práce je vytvo�ení stavební �ásti projektové dokumentace k projektu 
nízkoenergetického rodinného domu a základní zpracování konceptu TZB.  Ná-
vrhu p�edcházela optimalizace p�vodní studie (zm�na dispozice, tvaru budovy, 
velikosti oken, návrh obálky), aby byly spln�ny požadavky na nízkoenergetickou 
stavbu jak z hlediska pot�eby tepla na vytáp�ní, tak i z hlediska sou�initele pro-
stupu tepla. Obálka byla navržena v 6 materiálových variantách p�i spole�ném 
U = cca 0,111 W/m2K. Vít�zná varianta byla vybrána na základ� kompromisu 
mezi environmentálními hodnotami, celkové tlouš�ky obálky a ceny za 1 m2. Byl 
také zpracovány a porovnány pr�kazy energetické náro�nosti pro p�vodní a 
optimalizovanou variantu. 

Klí�ová slova 
Nízkoenergetický d�m, sou�initel prostupu tepla, stupe� energetické náro�nosti, 
rekuperace Atrea, keramický systém Heluz 
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Abstract 
The aim of this work is to create construction part of project documentation for 
low energy family house and basic concept of its building services. The first 
step was the optimization of original study (change of layout, building shape, 
window size, envelope design) to meet the requirements for low energy con-
struction in a sense of heat consumption and coefficient of heat permeability. 
The envelope was designed in 6 material versions with common U = approx. 
0,111 W/m2K. The best option was selected upon compromise between envi-
ronmental values, total thickness of the envelope and price of 1 m2. Also the 
energy intensity certificates for original and optimized version were calculated 
and compared. 

Keywords 
Low energy house, coefficient of heat permeability, degree of energy intensity, 
recuperation Atrea, ceramic system Heluz 
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R. rešerše 
R.1 Principy nízkoenergetických a pasivních staveb 

Aby byla stavba hodnocena jako nízkoenergetická (v našem podnebí), musí 
spl�ovat ur�ité požadavky na nepr�vzdušnost obálky, pot�ebu tepla na vytáp�ní 
a primární energie. S tím souvisí dostate�né �ešení obálky budovy a její schop-
nost akumulace, její v�trání a zp�sob vytáp�ní, ale také její orientace ke sv�to-
vým stranám. 

R.1.1. M�rná pot�eba tepla na vytáp�ní 
= pot�eba tepla v kWh na vytopení 1 m2 plochy budovy za rok. Jednotkou je 
tedy kWh/(m2a) 

Nízkoenergetický d�m je budova, jejíž ro�ní plošná m�rná pot�eba tepla na 
vytáp�ní nep�esahuje 50 kWh/(m2a) a využívá velmi ú�innou otopnou soustavu. 

Podskupinou nízkoenergetických dom� jsou tzv. Pasivní domy, jejichž m�rná 
pot�eba tepla na vytáp�ní nep�esáhne 15 kWh/(m2a)  

[2] Tab. 1.1. M�rná pot�eba tepla na vytáp�ní podle �SN 73 0540-2 

Cílem nízkoenergetických a pasivních dom� je úspora a šetrný p�ístup ke zdro-
j�m energie z fosilních paliv (neobnovitelné zdroje). Bylo zjišt�no, že oproti stá-
vajícím budovám, je pot�eba tepla pasivních budov o cca 85% nižší. 
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Obr. 1.1 srovnání m�rné spot�eby energie jednotlivých typ� staveb 
(zdroj: Passivhaus Institut) 

R.1.2. Stupe� energetické náro�nosti (SEN) 
= pom�r m�rné pot�eby tepla (eV) a požadované normové hodnoty (eVN) 
SEN = 100 * eV / eVN    [%] 

[2]Tab. 1. 2. – klasifikace úrovn� energetické náro�nosti dle normy �SN 
730540-2 
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,,Energetický štítek obálky budovy 
C. 1 Obsah energetického štítku obálky budovy a jeho protokolu 
C. 1.1 Protokol k energetickému štítku obálky budovy a energetický štítek obál-
ky budovy jsou p�ehledné technické dokumenty, kterými je možné doložit spl-
n�ní požadavku na prostup tepla obálkou budovy. 

C. 1.2 Obsahem protokolu k energetickému štítku obálky budovy je základní 
soubor údaj� popisujících tepelné chování budovy a jejich konstrukcí, energe-
tický štítek obálky budovy obsahuje klasifikaci prostupu tepla obálkou budovy a 
její grafické vyjád�ení. 

C. 1.3 Základní soubor údaj� protokolu k energetickému štítku obálky budovy 
je: 
a) identifikace budovy (druh, adresa, katastrální a územní �íslo) 
b) identifikace vlastníka nebo spole�enství vlastník�, pop�. stavebníka (název, 
pop�. jméno, adresa) 
c) popis budovy (objem vytáp�né zóny V, celková plocha A ochlazovaných kon-
strukcí obalujících vytáp�nou zónu, objemový faktor tvaru budovy A / V) 
d) klimatické podmínky budovy (p�evažující vnit�ní teplota v topném období �im, 
venkovní návrhová teplota v zimním období �e) 
e) charakteristika energeticky významných parametr� ochlazovaných obvodo-
vých konstrukcí (plochy Ai,sou�initele prostupu tepla Ui, lineární a bodové �ini-
tele � a � tepelných vazeb mezi konstrukcemi, �initele teplotní redukce bi, m�r-
né ztráty prostupem tepla HTi konstrukcemi a tepelnými vazbami) 
f) údaje prostupu tepla obálkou budovy (m�rná ztráta prostupem tepla HT, pr�-
m�rný sou�initel prostupu tepla Uem, jeho požadovaná normová hodnota 
Uem,N,rq a pr�m�rná hodnota stavebního fondu Uem,s, hranice klasifika�ních 
t�íd A až G podle C.2) 
g) údaje o zpracování (jméno a adresa zpracovatele, datum, podpis)“ [4]

R.1.3. Celková koncepce budovy 
,,Výsledné energetické vlastnosti budovy jsou závislé zejména na t�chto para-
metrech :  
	 volba pozemku a osazení budovy na n�m 
	 orientace budovy ke sv�tovým stranám, její zastín�ní okolní zástavbou, teré-
nem 
	 p�evládající sm�r a intenzita v�tru 
	 velikost a tvar budovy (kompaktnost tvaru i �lenitost vn�jších povrch�) 
	 vnit�ní uspo�ádání s ohledem na soulad vytáp�cích režim� a orientaci míst-
ností ke sv�tovým stranám 
	 vlastnosti obvodových konstrukcí 
	 velikost prosklených ploch na fasád�
	 pot�ebná vým�na vzduchu 
	 výsledné tepelné zisky podle charakteru provozu v budov�
	 volba vhodné otopné soustavy (velikost, kvalitní regulace, apod.) 
	 skute�n� dosažené energetické vlastnosti budovy po realizaci 
	 skute�ný zp�sob užívání budovy“ [1]
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O výše uvedených bodech m�žeme �íct, že jsou všechny významné, ale ne 
vždy je m�žeme všechny dodržet, ovlivnit. Investor by proto m�l být v�as 
s t�mito skute�nosti seznámen, aby byl možný kompromis mezi jeho požadavky 
a dostate�nými energetickými vlastnostmi budovy. 

R.1.3.1. Volba pozemku a osazení 
V ideálním umíst�ní domu je takové, kde hlavní fasáda s nejv�tší prosklenou 
plochou sm��ovala na oslun�nou stranu (od JV p�es J po JZ) a sou�asn�
umož�uje atraktivní výhled z domu. Tento p�ípad je vhodný p�edevším pro ro-
dinné a bytové domy.  

R.1.3.2. Tvarové �ešení budovy 
Nejvýhodn�jší je tvar kompaktní, uzav�ený, jednoduchého tvaru, s nízkou mírou 
�lenitosti, aby ochlazovaná plocha obvodového plášt�, které zvyšují tepelné 
ztráty budovy, byla co nejmenší. 
Cílem je tedy co nejmenší povrch plášt� v��i obestav�ného objemu. Z tohoto 
pohledu ideální koule je nerealizovatelná, krychle dispozi�n� nepraktická. Ustá-
lená podoba je ve form� ležatého kvádru delší stranou orientovaného k jihu [2]
[2] Tab. 1.3.2 Vliv velikosti a proporcí na geometrickou charakteristiku A/V 

R.1.3.3. Dispozi�ní požadavky 
Doporu�ení pro návrh nízkoenergetického domu je vytvo�ení tzv. zónového p�-
dorysu. To znamená umíst�ní nejteplejších místností na jih (ložnice, obývák, 
kuchyn�, atd.). P�echodovou zónu se st�edními tepelnými nároky uvnit� dispozi-
ce pak tvo�í všechny komunikace, šatny a schodišt�. Nevytáp�né místnosti jsou 
pak umíst�ny na sever, kde tvo�í ,,nárazníkovou zónu“.
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R.2 Požadavky na stavební konstrukce nízkoenerge-
tických staveb 

R.2.1. Sou�initel prostupu tepla 
Norma nám doporu�uje navrhovat sou�initel prostupu tepla U (W/m2K) jako 2/3 
normou doporu�ené hodnoty. V sou�initeli prostupu tepla je t�eba zahrnout vliv 
o�ekávaných zhoršení v d�sledku nehomogenit, spojovacích prvk� apod. 

R.2.2. Vliv tepelných most�
Snaha o takové �ešení konstruk�ních detail�, aby byly jednoduše proveditelné, 
finan�n� nenáro�né a aby co nejvíce eliminovaly tepelné mosty. 
Konstruk�ními detaily �ešíme tzv. „typické tepelné mosty“ (betonový strop proni-
kající obvodovou st�nou, vykonzolované �ásti staveb, oblast soklu, nároží a 
kouty, zdící malta, upev�ovací prvky) 

R.2.3. Základní požadavky na nepr�vzdušnost  
(vzduchot�snost) budovy 

Nepr�vzdušnost budovy se ov��uje pomocí celkové vým�ny vzduchu n50 p�i 
tlakovém rozdílu 50 Pa/h 
n50 = V50 / V    V50 – obj. tok vzduchu p�i tlakovém rozdílu 50  
     Pa (m3/s) 
     V – objem vnit�ního vzduchu m��ené budovy 
n50 	 n50,N    n50,N doporu�ená hodnota  
     (hodnota pro pasivní budovu = 0,6 h-1) 
[1] Tab. 2.3. Doporu�ené hodnoty n50,N

R.2.3.1. Ov��ení t�snosti obálky budovy 
T�snost obálky se ov��uje tlakovou metodou zvanou ,, Blower door test“. 
Norma �SN EN 13829 stanovuje dv� metody m��ení pr�vzdušnosti budovy. 
K testu se používá speciální, velmi výkonný ventilátor s �idly pro m��ení obje-
mového toku vzduchu, osazovací rám a vzduchot�sná plachta. Plachta se in-
staluje do osazovacího rámu ve vybraném otvoru a následn� se v místnosti 
pomocí ventilátoru vytvo�í tlakový rozdíl (podtlak a poté p�etlak). Když je tlakový 
rozdíl konstantní, �idla zm��í objemový tok vzduchu transportovaný ventiláto-
rem (stejné množství pravd�podobn� uniká net�snostmi). 

Metoda B = ov��ení t�snosti prosté obálky bez uvažování technologických pr�-
chod�, které jsou uzav�eny svým vlastním zp�sobem. Vyvoláním tlakového 
rozdílu lze zjistit a opravit zjevné defekty a nedod�lky. 
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Metoda A = provádí se v dokon�ené, provozované budov� za uzav�ení techno-
logických za�ízení jejich vlastními prost�edky (zalití vodních uzáv�r�, atd.)  

Net�snosti lze odhalit n�kolika zp�soby: 
	 pomocí mikroanemometru, který m��í pr�tok vzduchu v jednotlivých �ás-
tech budovy (nejpoužívan�jší), 
	 inertní dým, 
	 termovize (nejpoužívan�jší). 

R.3 Ekobilance 
R.3.1. Šedá energie 

,,Energie pot�ebná k výrob� nebo ke zvýšení kvality p�ístroje nebo stavebního 
procesu. Dá se jen odhadnout a je p�edpokladem pro ur�ení doby energetické 
amortizace (energetické návratnosti) a ekologické dob� návratnosti“ [3]

R.3.2. Energetická návratnost 
,,Je to doba, za kterou energie vložená do výroby a montáže za�ízení se 
v provozu získá nebo ušet�í zpátky. Za�ízení, jejichž energetická návratnost je 
delší než jejich životnost jsou energeticky ,,nesmyslné“ [3]

R.4 Konstruk�ní systémy 
R.4.1. Masivní konstrukce (t�žké konstrukce) 

= konstrukce s plošnou hmotností v�tší než 100 kg/m2 

Výhody: schopnost akumulace, hmotnost -> mechanická odolnost 

Hlavním rozdílem oproti lehkým konstrukcím je schopnost akumulace (t�žké 
konstrukce mají v�tší schopnost akumulace). 

Materiály: 
	 cihelné zdivo (pálená keramika, vápenopískové cihly, tvarovka 
z leh�eného betonu), 
	 betonové tvarovky (ŽB monolitické nebo prefabrikované st�ny, zdivo  

z betonových tvarovek). 
Pro dosažení požadovaného sou�initele prostupu tepla a p�ijatelné tlouš�ky 
st�ny je t�eba použít zdivo s vysokou únosností a menší tlouš�kou. Nosná kon-
strukce je pak dopln�na vn�jší nebo vnit�ní tepelnou izolací.  

R.4.2. D�evostavby (lehké konstrukce) 
Výhody d�eva:  

 mén� energeticky náro�né zpracování 

 zcela recyklovatelný materiál 

 širší využití -> materiály na bázi d�eva 

Systémy:  

 masivní prvky 


  roubené stavby  

 snaha potla�it objemové zm�ny -> objemov� stabilní d�evo 

 materiálová �istota, atmosféra 


 lehké d�evostavby 

 fošnové prvky, osb desky, minerální vata 
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 kvalitní parozábrana 

[3] Obr. 4.2 obvodová st�na d�evostavby  

R.4.3. Lehké obvodové plášt� (LOP) 
Výhody: suchá montáž, variabilita tvaru a barev, p�esnost provedení 

LOP lze d�lit dle: 

,, Poloha nosné konstrukce: 
	 zapušt�né 
	 p�edsazené 

Konstruk�ní hlediska: 
	 panelové 
	 roštové 
	 kombinované 
	 speciální 

Skladby vrstev plášt�: 
	 prov�trávané – studené 
	 neprov�trávané – teplé  
	 kombinované – studeno-teplé  
	 dvojité transparentní“ [2]

R.5 Tepelná izolace 
,, Rozhodující vlastnosti:  
	 tepelná vodivost 
	 nasákavost 
	 faktor difúzního odporu 
	 objemová hmotnost 
	 pevnost v tlaku 
	 ho�lavost 
	 nezávadnost v��i okolí“ [2]

R.5.1. Materiály 
a) anorganické 


 Minerální pls� (skelná vlna, minerální vlna) 

 difuzn� propustné p�i dostate�né ochran� proti vlhkosti 

 stabilní, odolné v��i stárnutí, odolné proti šk�dc�m 


 Minerální granule (Liapor, Perlit, Vermikulit) 

b) organické 


 Celulózová vata  
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 z odpadového zdravotn� nezávadného materiálu 

 neho�lavost, odolnost proti houbám, odpudivost pro hlodavce 


 D�evní vlákna 

 z d�evitého odpadu, technologie foukání 


 Ov�í vlna 

 technologie kolmého kladení mykaného ov�ího rouna 

 nutná impregnace 


 Expandovaný p�nový polystyrén  

 zdravotní nezávadnost, snadné pokládání, opracovatelnost, odolnost  
proti ve vod� rozpustným látkám 


 Extrudovaný polystyrén 

 uzav�ená bun��ná struktura -> snížení tepelné vodivosti 

R.6 Výpln� otvor�  
D�lení okna z energetického hlediska: 

 rám (plastové, d�ev�né, 


 o 10-20 % horší sou�initel prostupu tepla než zasklení 

 p�inášejí pouze ztráty 


 zasklení 

 p�inášejí zisky (solární) 

=> up�ednostn�ní n�kolika velkých oken p�ed v�tším po�tem malých oken 
Na otvorové výpln� p�ipadá nejv�tší podíl tepelných ztrát, rovina polohy okna by 
m�la být co nejblíže roviny st�edu tepeln�izola�ní vrstvy. 

Prostup tepla oknem je ovlivn�n:  

 vlastnosti zasklení a rámu 

 pom�r plochy zasklení a celého okna 

 vlastnosti distan�ního ráme�ku a jeho délkou 

 vazba mezi oknem a obvodovou st�nou 

R.7 Shrnutí 
Dle výše uvedených informací lze tedy vytvo�it stru�ný seznam požadavk� na 
nízkoenergetickou a pasivní stavbu: 

 omezená m�rná pot�eba tepla  


 50 kWh/m2a pro nízkoenergetickou stavbu 

 15 kWh/m2a pro pasivní stavbu 


 sm�r nejv�tší prosklené plochy na oslun�nou stranu 

 kompaktní, uzav�ený, málo �len�ný tvar budovy 

 zónový p�dorys, nejteplejší místnosti umístit na jih 

 požadovaná hodnota nepr�vzdušnosti n50 = 0,6 h-1 


 vhodná volba konstruk�ního systému, materiálu 

 zvážit z hlediska ceny, dopadu na životní prost�edí, proveditelnosti,  
estetiky (viz. P�íloha Materiálové varianty obálky budovy) 

Problematika nízkoenergetických staveb je stále relativn� „novou disciplínou“, 
tudíž je pro mnohé projektanty, architekty a hlavn� investory velkou neznámou. 
Velká nevýhoda jménem cena stavebníka v�tšinou od tohoto zám�ru odradí, 
pokud nemá možnost n�jaké dotace od státu. Stále se ale vyvíjejí nová �ešení 
výše uvedených požadavk�, takže se v budoucnu jist� poda�í snížit náklady na 
provoz stavby natolik, že stavebník uzná za vhodné ji realizovat jako nízko-
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energetickou. 
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S.1. Navržené skladby 
S.1.1. Varianta 1 

VARIANTA 1
SKLADBA:
� OMÍTKA 8 MM
� ISOVER EPS 100F TL. 320 MM
� VPC TL. 175 MM
� OMÍTKA 10 MM

HMOŽDINKA:

sou�initel prostupu tepla = 0,111 W/m2K
celková tlouš�ka: 523 mm

cena = 1483 k�/m2

Svázaná energie (PEI): 1,2791

Svázané emise CO2 (GWP): 0,1304

Svázaná emise SO2 (AP): 0,2128
EP: 0,057

ODP: 1E-05
POCP: 0,0222

cena = 784 k�/m2

Svázaná energie (PEI): 315,22

Svázané emise CO2 (GWP): 12,636

Svázaná emise SO2 (AP): 44,7

EP: 7,647

ODP: 0,0004

POCP: 20,264

Celkem : cena = 2427 k�/m2

Svázaná energie (PEI): 2348,7

Svázané emise CO2 (GWP): 120,1

Svázaná emise SO2 (AP): 343,38

EP: 65,496

ODP: 0,0063

POCP: 131,3

pozn. životnost EPS uvažována 35 let

g R-11 ekv./kg

g C2H4 ekv./kg

MJ/kg

g (PO4)
3- ekv./kg

g R-11 ekv./kg

g C2H4 ekv./kg

kg CO2 ekv./kg

g SO2 ekv./kg

g (PO4)
3- ekv./kg

EPS desky

na 1 m2 konstrukce
MJ/kg

g SO2 ekv./kg

Talí�ová hmoždinka 
Termoz CN 8 s 
kombinovaným trnem

Vápenopísková cihla
MJ/kg

g C2H4 ekv./kg

kg CO2 ekv./kg

kg CO2 ekv./kg

g SO2 ekv./kg

g (PO4)
3- ekv./kg

g R-11 ekv./kg
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S.1.2. Varianta 2 
VARIANTA 2

SKLADBA:
� TERMO OMÍTKA TL. 40 MM
� HELUZ FAMILY 2in1 TL.500 MM
� VC OMÍTKA TL. 10 MM

sou�initel prostupu tepla = 0,111 W/m2K
celková tlouš�ka: 550 mm

Cihla pálená dutinová cena = 2448 k�/m2

Svázaná energie (PEI): 2,5737

Svázané emise CO2 (GWP): 0,2386

Svázaná emise SO2 (AP): 0,5456
EP: 0,172

ODP: 2E-05
POCP: 0,0397

Omítka tep.izola�ní cena = 110 k�/m2

Svázaná energie (PEI): 8,2495

Svázané emise CO2 (GWP): 0,77

Svázaná emise SO2 (AP): 1,5612

EP: 0,324

ODP: 3E-05

POCP: 0,3615

Celkem : na 1 m2 konstrukce cena = 2558 k�/m2

Svázaná energie (PEI): 949,3

Svázané emise CO2 (GWP): 88,06

Svázaná emise SO2 (AP): 199,55

EP: 61,396

ODP: 0,0063

POCP: 16,756

kg CO2 ekv./kg

g SO2 ekv./kg

g (PO4)
3- ekv./kg

g R-11 ekv./kg

g C2H4 ekv./kg

MJ/kg

kg CO2 ekv./kg

g SO2 ekv./kg

g (PO4)
3- ekv./kg

g R-11 ekv./kg
g C2H4 ekv./kg

MJ/kg

kg CO2 ekv./kg

g SO2 ekv./kg

g (PO4)
3- ekv./kg

g R-11 ekv./kg

g C2H4 ekv./kg

MJ/kg
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S.1.3. Varianta 3 

VARIANTA 3

SKLADBA:
� OMÍTKA TL. 8 MM
� ISOVER EPS 100F TL. 380 MM
� ŽB PANEL TL.200 MM
� OMÍTKA TL. 10 MM

HMOŽDINKA:

sou�initel prostupu tepla = 0,111 W/m2K
celková tlouš�ka: 558 mm

Beton cena = 2118 k�/m2

Svázaná energie (PEI): 0,5749

Svázané emise CO2 (GWP): 0,1099

Svázaná emise SO2 (AP): 0,1849

EP: 0,046

ODP: 4E-06
POCP: 0,0068

EPS deska cena = 980 k�/m2

Svázaná energie (PEI): 315,22

Svázané emise CO2 (GWP): 12,636

Svázaná emise SO2 (AP): 44,7

EP: 7,647

ODP: 0,0004

POCP: 20,264

Celkem : cena = 3098 k�/m2

Svázaná energie (PEI): 2587,3

Svázané emise CO2 (GWP): 168,85

Svázaná emise SO2 (AP): 444,42

EP: 86,805

ODP: 0,0055

POCP: 143,69

MJ/kg

kg CO2 ekv./kg

g SO2 ekv./kg

na 1 m2 konstrukce

Talí�ová hmoždinka Termoz 
CN 8 s kombinovaným 
trnem

g (PO4)
3- ekv./kg

g R-11 ekv./kg

g C2H4 ekv./kg

MJ/kg

kg CO2 ekv./kg

MJ/kg

kg CO2 ekv./kg

g SO2 ekv./kg

g (PO4)
3- ekv./kg

g R-11 ekv./kg
g C2H4 ekv./kg

g SO2 ekv./kg

g (PO4)
3- ekv./kg

g R-11 ekv./kg

g C2H4 ekv./kg
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S.1.4. Varianta 4 

VARIANTA 4
SKLADBA:
� OMÍTKA TL. 8 MM
� ISOVER EPS 100F TL. 340 MM
� POROTHERM 30 PROFI TL. 300 MM
� OMÍTKA TL. 10 MM

HMOŽDINKA:

sou�initel prostupu tepla = 0,113 W/m2K
celková tlouš�ka: 658 mm

Cihla pálená dutinová cena = 1000 k�/m2

Svázaná energie (PEI): 2,5737

Svázané emise CO2 (GWP): 0,2386

Svázaná emise SO2 (AP): 0,5456

EP: 0,172

ODP: 2E-05

POCP: 0,0397

EPS desky cena = 833 k�/m2

Svázaná energie (PEI): 315,22

Svázané emise CO2 (GWP): 12,636

Svázaná emise SO2 (AP): 44,7

EP: 7,647

ODP: 0,0004

POCP: 20,264

Celkem : na 1 m2 konstrukce cena = 1974 k�/m2

Svázaná energie (PEI): 2575,7

Svázané emise CO2 (GWP): 137,28

Svázaná emise SO2 (AP): 410,62

EP: 90,006

ODP: 0,0069

POCP: 133,99

pozn. životnost EPS uvažována 35 let

Talí�ová hmoždinka 
Termoz CN 8 s 

kombinovaným trnem

kg CO2 ekv./kg

g SO2 ekv./kg

g (PO4)
3- ekv./kg

g R-11 ekv./kg

g C2H4 ekv./kg

MJ/kg

MJ/kg

kg CO2 ekv./kg

g SO2 ekv./kg

g (PO4)
3- ekv./kg

g R-11 ekv./kg

g C2H4 ekv./kg

g C2H4 ekv./kg

MJ/kg

kg CO2 ekv./kg

g SO2 ekv./kg

g (PO4)
3- ekv./kg

g R-11 ekv./kg
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S.1.5. Varianta 5 
VARIANTA 5

SKLADBA:
� OMÍTKA TL. 6 MM
� ISOVER TF PROFI TL. 200
� OSB TL. 12 MM

� PAROT�SNÁ FOLIE
� OSB TL. 12 MM
� IZOLA�NÍ P�EDST�NA TL. 60 MM

sou�initel prostupu tepla = 0,113 W/m2K
celková tlouš�ka: 470 mm

Minerální izolace cena = 1064 k�/m2

Svázaná energie (PEI): 60,577

Svázané emise CO2 (GWP): 3,3993

Svázaná emise SO2 (AP): 25,075

EP: 5,49

ODP: 0,0002

POCP: 1,3362

D�evo cca cena = 1652 k�/m2

Svázaná energie (PEI): 1,9589

Svázané emise CO2 (GWP): 0,1088

Svázaná emise SO2 (AP): 0,6321

EP: 0,267

ODP: 1E-05

POCP: 0,0561

Celkem : na 1 m2 konstrukce cena = 2716 k�/m2

Svázaná energie (PEI): 2141,9

Svázané emise CO2 (GWP): 61,676

Svázaná emise SO2 (AP): 447,81

EP: 103,45

ODP: 0,0032

POCP: 24,806

pozn. životnost EPS uvažována 35 let

� KVH HRANOLY / 
ISOVER TF PROFI 

MJ/kg

g (PO4)
3- ekv./kg

MJ/kg

kg CO2 ekv./kg

g SO2 ekv./kg

g (PO4)
3- ekv./kg

g R-11 ekv./kg

kg CO2 ekv./kg

g SO2 ekv./kg

g (PO4)
3- ekv./kg

g R-11 ekv./kg

g C2H4 ekv./kg

g R-11 ekv./kg

g C2H4 ekv./kg

g C2H4 ekv./kg

MJ/kg

kg CO2 ekv./kg

g SO2 ekv./kg
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VARIANTA 6

SKLADBA:
� OMÍTKA TL. 8 MM
� YTONG THETA TL. 300 MM
� ISOVER EPS TL. 250 MM
� OMÍTKA TL. 10 MM

sou�initel prostupu tepla = 0,111 W/m2K

celková tlouš�ka: 590 mm

Porobeton cena = 1064 k�/m2

Svázaná energie (PEI): 4,2

Svázané emise CO2 (GWP): 0,5

Svázaná emise SO2 (AP): 1,4

EP: 0,135

ODP: 5E-06

POCP: 0,0141

EPS desky cca cena = 612,5 k�/m2

Svázaná energie (PEI): 315,22

Svázané emise CO2 (GWP): 12,636

Svázaná emise SO2 (AP): 44,7

EP: 7,647

ODP: 0,0004

POCP: 20,264

Celkem : na 1 m2 konstrukce cena = 1656 k�/m2

Svázaná energie (PEI): 2048,5

Svázané emise CO2 (GWP): 131,86

Svázaná emise SO2 (AP): 411,15

EP: 54,662

ODP: 0,0026

POCP: 93,301

pozn. životnost EPS uvažována 35 let

g SO2 ekv./kg

g (PO4)
3- ekv./kg

g R-11 ekv./kg

g C2H4 ekv./kg

MJ/kg

kg CO2 ekv./kg

g SO2 ekv./kg

g (PO4)
3- ekv./kg

g R-11 ekv./kg

g C2H4 ekv./kg

MJ/kg

kg CO2 ekv./kg

g SO2 ekv./kg

g (PO4)
3- ekv./kg

g R-11 ekv./kg

g C2H4 ekv./kg

MJ/kg

kg CO2 ekv./kg

S.1.6. Varianta 6 
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S.2. Vyhodnocení 

Vybraná vít�zná varianta => 2 

Záv�r: Vybraná varianta je nejjednodušší na provád�ní stavebních detail�, za-
jiš�uje mechanickou odolnost izolace a je nejmén� náchylná na technologické 
chyby a systematické tepelné mosty což je pro nízkoenergetickou stavbu žá-
doucí. Také je u ní nejvíce ,,zaru�en" výrobcem uvedený sou�initel prostupu 
tepla U=0,11 W/m2K. 

S.3. Grafické vyjád�ení variant 

Parametr
Svázaná 
energie 
(PEI):

Svázané 
emise 
CO2 

(GWP):

Svázaná 
emise 
SO2 
(AP):

EP: ODP: POCP:
Tlouš�ka 

kce.
Cena

Sou�et 
bod�

Po�adí

váha (%) 20 20 20 5 2 2 20 11 100 -
EPS + VPC 46974 2402 6868 327 0,01254 263 10900 26697 94430 4.
HELUZ 50 18986 1761 3991 307 0,01258 34 11000 28138 64217 1.
EPS + ŽB 51746 3377 8888 434 0,01097 287 9800 34078 108611 6.
EPS + ZDIVO 51513 2746 8212 450 0,01379 268 14000 21714 98903 5.
D�EVOST. 42838 1234 8956 517 0,00648 50 9400 29876 92870 3.
EPS + YTONG 40970 2637 8223 273 0,00512 187 12700 18216 83206 2.
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S.4. Použité zdroje
   
http://www.fce.vutbr.cz/PST/kolar.r/files/SBTool_CH09_materialy.pdf   

http://www.envimat.cz/materialy/     

http://www.epscr.cz/obj/232/Izolacni_praxe_8.pdf     

http://www.cscm.cz/prednosti/dejme-prednost-cihle     

http://www.casopisstavebnictvi.cz/vady-zateplenych-fasad-a-jejich-priciny-ve-
vztahu-k-zivotnosti-etics_N1884 

http://www.heluz.cz/cs/vyrobek/heluz-family-50-2in1-brousena 

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

http://www.isover.cz/isover-tf 

http://www.ytong.cz/vapenopiskove-tvarnice-silka.php 

http://wienerberger.cz/produkty/porotherm-30-profi#collapse-
collapse1366232729722 

http://www.ytong.cz/jednovrstve-zdivo-na-hranici-pasivniho-standardu.php 
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P.1.   Rozsah optimalizace 

Obálka budovy 

Obálku budovy tvo�í obvodové zdivo + výpln� otvor, strop 2.NP, konstrukce 
podlahy nad garáží a konstrukce podlahy na zemin�. 

Rozhodujícími parametrem p�i výb�ru obvodového zdiva byla celková 
tlouš�ka, cena, svázaná energie PEI, svázané emise CO2 GWP, svázané emise 
SO2 AP, EP, ODP a POCP. Tyto parametry byly spln�ny u zdiva Heluz Family 
2in1 50. 

Byla zm�n�na „vrchní �ást“ obálky, p�vodn� byla tvo�ena zateplenou 
sedlovou st�echou, nyní je tvo�ena rovným sádrokartonovým podhledem s mi-
nerální vatou tl. 300 mm a nevytáp�nou p�dou, �ímž došlo ke snížení reduk�-
ního sou�initele b a ke zmenšení vytáp�ného prostoru stavby a ochlazovaných 
ploch.  

Následovala redukce prosklených ploch, hlavn� na severní stran� objek-
tu, kde neprodukují žádné solární zisky.  P�vodní zasklená plocha = 53,86 m2. 
Nová plocha zasklení = 45,72 m2. 

Souvrství podlah bylo navrženo tak, aby splnilo doporu�ené hodnoty dle 
normy �SN. 

Dispozice a tvar budovy 

Zm�na tvaru byla provedena citliv� tak, aby byl zachován p�vodní tvar L (neji-
deáln�jší tvar by byla krychle). 

Dispozice p�vodního návrhu nevytvá�ela kompaktní tvar.  
Zm�na byla provedena tak, aby vytáp�né prostory 1.np a 2.np byly umíst�ny 
nad sebou. P�vodní severní terasa byla p�esunuta nad nevytáp�nou garáž. Pro 
zachování funkce „soukromé terasy“ na cvi�ení a odpo�inek, byla atika �ešena 
zárove� jako zábradlí do výšky 1,180 m. V rámci redukce liniových vazeb, byl 
také odstran�n roh a kout v prostoru schodišt�. 

Vytáp�ní 

Pro ob� varianty byl navržen shodný systém vytáp�ní. 
Zdroj tepla je plynový teplovodní kotel typu typu Buderus Logamax Plus GB172-
24 s modulovaným atmosférickým ho�ákem o výkonu v rozsahu 6,6 - 22,5kW a 
pro p�ípadný oh�ev TV 29,7kW p�i teplotní spádu 40/30°C s odtahem spalin 
spole�ným koaxiálním plastovým potrubím zaúst�ným nad úrove� st�echy. 
Uvažovaná ú�innost zdroje 93 %.  

V�trání 

Pro ob� varianty je v�trání zajišt�no rovnotlakým v�tráním se zp�tným získává-
ním tepla.  

Osv�tlení 

Pro ob� varianty se dodaná energie uvažuje ú�innost 40 %. 
Zp�sob ovládání je ru�ní 

Orientace ke sv�tovým stranám 

Nebyla provedena žádná zm�na orientace ke sv�tovým stranám. 
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Porovnání: 
Uem 

W/m2K 
Vytáp�ní 
kWh/m2.rok 

Rozdíl 
(%) 

V�trání 
kWh/m2.rok 

Teplá voda 
kWh/m2.rok 

Rozdíl 
(%) 

Osv�tlení 
kWh/m2.rok 
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0,17 29 1 11 4 
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P.2. Pr�kazy energetické náro�nosti 

1) P�ed optimalizací (vypo�teno v programu Energie 2015) 
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2) Po optimalizací (vypo�teno v programu Energie 2015) 
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A. PRVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 IDENTIFIKA�NÍ ÚDAJE 
A.1.1. Údaje o stavb�

a) název stavby, 
„Konstruk�ní návrh a optimalizace nízkoenergetického rodinného domu“ 

b) místo stavby (adresa, �ísla popisná, katastrální území, parcelní �ísla 
pozemk�), 
p.�. 1090/5, v k. ú. Prachatice 

c) p�edm�t projektové dokumentace. 
Novostavba rodinného domu, vodovodní p�ípojka, jímka deš�ovou vodu, ven-
kovní kanalizace splašková a deš�ová, terénní úpravy. 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, p�íjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, p�íjmení, obchodní firma,  I�, bylo-li p�id�leno, místo 
podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo 
c) obchodní firma nebo název,  I�, bylo-li p�id�leno, adresa sídla 
(právnická osoba). 

�VUT v Praze, Fakulta stavební 
Thákurova 7, 166 29 Praha 6     

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace 
a) jméno, p�íjmení, obchodní firma,  I�, bylo-li p�id�leno, místo 
podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, 
I�, bylo-li p�id�leno, adresa sídla (právnická osoba), 

student Monika Koubová, Budovatelská 1087, 383 01 Prachatice 

b) jméno a p�íjmení hlavního projektanta v�etn� �ísla, pod kterým je za-
psán v evidenci autorizovaných osob vedené �eskou komorou architekt�
nebo �eskou komorou autorizovaných inženýr� a technik� �inných ve 
výstavb�, s vyzna�eným oborem, pop�ípad� specializací jeho autorizace, 

student Monika Koubová, Budovatelská 1087, 383 01 Prachatice 

c) jména a p�íjmení projektant� jednotlivých �ástí projektové dokumenta-
ce v�etn� �ísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob 
vedené �eskou komorou architekt� nebo �eskou komorou autorizova-
ných inženýr� a technik� �inných ve výstavb�, s vyzna�eným oborem, 
pop�ípad� specializací jejich autorizace. 
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�ást A, B, C, D 1.1 Architektonicko – stavební �ešení, D1.2. Stavebn� kon-
struk�ní �ešení.  

student Monika Koubová, Budovatelská 1087, 383 01 Prachatice 

�ást D 1.3 Požárn� bezpe�nostní �ešení  
Není p�edm�tem zadání bakalá�ské práce. 

�ást D 1.4 Plynová odb�rná za�ízení, vnit�ní rozvod plynu 
Není p�edm�tem zadání bakalá�ské práce. 

�ást D 1.4 Za�ízení pro vytáp�ní staveb 
Pouze schematické �ešení koncepce. 

�ást D 1.4 Elektroinstalace 
Není p�edm�tem zadání bakalá�ské práce. 

A.2. Seznam vstupních podklad�
• �SN 73 0540 (730540) Tepelná ochrana budov 
• �SN 73 0802 (730802) Požární bezpe�nost staveb – Nevýrobní objekty 
• �SN 73 3050 Zemní práce 
• �SN 73 3610 Klempí�ské práce 
• �SN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí 
• �SN 744505 Podlahy, 2005 
• �SN EN 1996-1-1 Navrhování zd�ných konstrukcí 
• �SN P 73 0600 (730600) Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 
• �SN P 73 0606 (730606) Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – 

Základní ustanovení 
• �SN EN ISO 13788 (730544) Tepeln� vlhkostní chování stavebních dílc�

a stavebních prvk� - Vnit�ní povrchová teplota pro vylou�ení kritické povr-
chové vlhkosti a kondenzace uvnit� konstrukce - Výpo�tové metody 

• Zadání bakalá�ské práce a pokyny p�edané vedoucím bakalá�ské práce. 
• Nahlížení do katastru nemovitostí  

(http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx) 
• Technické podklady poskytované výrobci navržených materiál�
• Technické normy a školní studijní materiály. 

A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) rozsah �ešeného území, 
Jedná se o území v rozsahu p.�. 1090/5 v k.ú. Prachatice, o ploše 980 m2. 
Hranice �ešeného území je dána hranicí tohoto pozemku.  

b) dosavadní využití a zastav�nost území, 
Pozemek je užíván jako zahrada. Pozemek není zastav�n. Umíst�ním stavby 
bude zastav�nost pozemku �init 18,3%. (180,70 / 980) 
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c) údaje o ochran� území podle jiných právních p�edpis� (památková re-
zervace, památková zóna, zvlášt� chrán�né území, záplavové území 
apod.), 

Pozemek se nenachází v památkové rezervaci, památkové zón�, zvlášt� chrá-
n�ném území ani záplavovém území. 

d) údaje o odtokových pom�rech, 

Odtokové pom�ry se realizací zám�ru nezm�ní. Deš�ové vody ze st�echy bu-
dou svedeny do bezodtokové jímky.  

e) údaje o souladu s územn� plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 
   územního plánování, 
Požadavky dle územního plánu �ást druhá, závazné regulativy uspo�ádání 
území, �lánek 4: 

- stavba je umis�ována na pozemek ur�ený územním plánem k umis�ování 
rodinných dom� a nízkopodlažních bytových dom� v centru m�sta.  

- stavba je umis�ována na pozemek, který se nachází dle územního plánu 
v zón� pro obecné bydlení – lokalita 4.  

- výškové uspo�ádání odpovídá dosavadnímu charakteru zástavby. 

Požadavky dle územního plánu �ást druhá, závazné regulativy uspo�ádání 
území, �lánek 6 obytné zóny obecné: 

- stávající typ zástavby se umíst�ním stavby nem�ní 
- ostatní požadavky jsou vázané pro jiné pozemky. 

Požadavky dle územního plánu �ást druhá, závazné regulativy uspo�ádání 
území, �lánek 16 doprava, odstavná stání: 

- dopravní systém se umíst�ním stavby nem�ní 
- stavba je vybavena pot�ebným po�tem odstavných a garážových stání. 
- Výpo�et pot�ebného po�tu stání pro p�íslušnou stavbu: N= 

Oo*Ka+Po*Ka*Kv*Kp*Kd = 1 * 1,30 + 0 * 1,30 * 0,40 * 0,60 * 1,00 = 1,30 
stání odpovídá požadavku na z�ízení jednoho parkovacího stání. 

Stavba je v souladu s cíli a úkoly územn� plánovací dokumentace.  

f) údaje o dodržení požadavk� na využití území, 

Stavba je v souladu s požadavky na využití území. 

g) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�, 

Dot�ené orgány stanovily obecné požadavky vyplývající z platné legislativy. V 
rámci zpracování projektové dokumentace byly požadavky spln�ny. 

h) seznam výjimek a úlevových �ešení, 

Výjimky ani úlevové �ešení nebyly projednávány. 
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i) seznam souvisejících a podmi�ujících investic, 

Související ani podmi�ující investice nebyly projednávány a nejsou sou�ástí 
zám�ru. 

j) seznam pozemk� a staveb dot�ených provád�ním stavby (podle katast-
ru nemovitostí). 

Kat. území �. par. Druh pozemku Vým�ra Vlastník 

Prachatice 1090/5 zahrada 980 
Fiktivní Osoba, Krásná ulice 
425, 384 51 Volary 

A.4. ÚDAJE O STAVB�
a) nová stavba nebo zm�na dokon�ené stavby, 
Novostavba. 

b) ú�el užívání stavby, 
Bydlení. 

c) trvalá nebo do�asná stavba, 
Trvalá stavba 

d) údaje o ochran� stavby podle jiných právních p�edpis�, kulturní památ-
ka apod., 
Stavba není chrán�na dle jiných právních p�edpis�

e) údaje o dodržení technických požadavk� na stavby a obecných tech-
nických požadavk� zabezpe�ujících bezbariérové užívání staveb, 
Stavba spl�uje technické požadavky na stavby. Stavba není bezbariérová, spl-
n�ní požadavk� vyhl. �. 398/2009 není u rodinných dom� závazné. 

f) údaje o spln�ní požadavk� dot�ených orgán� a požadavk� vyplývajících 
z jiných právních p�edpis�, 
Dot�enými orgány nebyly stanoveny konkrétní požadavky. 

g) seznam výjimek a úlevových �ešení, 
Výjimky ani úlevové �ešení nejsou sou�ástí zám�ru. 

h) navrhované kapacity stavby (zastav�ná plocha, obestav�ný prostor, 
užitná plocha, po�et funk�ních jednotek a jejich velikosti, po�et uživatel� / 
pracovník� apod.), 
zastav�ná plocha:     180,7 m2 
obestav�ný prostor:    570 m3 
užitná plocha :    277m2 
po�et funk�ních jednotek:   1 jednotka 
po�et pracovník�:    0 pracovník 
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i) základní bilance stavby (pot�eby a spot�eby médií a hmot, hospoda�ení 
s deš�ovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad� a emi-
sí, t�ída energetické náro�nosti budov apod.), 

Bilance spot�eb médií 
Ro�ní spot�eba vody  =    2 190,00 m3/rok 
Ro�ní spot�eba elekt�iny   =    1 500,00 kWh/rok 
Ro�ní spot�eba plynu =  11 100kWh/rok 

Deš�ové vody ze st�ech jsou svedeny do vsakovací jímky, zpevn�né plochy 
jsou odvodn�ny voln� na p�ilehlý terén.  
  
T�ída energetické náro�nosti A 
Celkové produkované množství a emisí je uvedeno v PENB. 

Odpady vzniklé p�i provád�ní stavby. 
Budou dodrženy podmínky Zákona o odpadech �. 185/2001 Sb. v platném zn�-
ní a provád�cí vyhlášky �. 294/2005 Sb. Inertní materiály jako beton, cihly a 
zemina budou využity do podkladních vrstev zpevn�ných ploch v rámci prová-
d�ní stavby. Ostatní materiály budou separovány, ukládány do kontejner� a 
pr�b�žn� odváženy k recyklaci nebo na skládky uzp�sobené k nakládání s od-
pady. 

Produkované množství odpadu v období provozu. 
Se všemi odpady bude nakládáno v souladu se zákonem �.185/2001 Sb. o od-
padech a jednotlivými souvisejícími provád�cími p�edpisy. V obci je provozován 
systém sb�ru a t�íd�ní odpad�. Množství odpad� vzniklých p�i provozu lze v 
této fázi pouze odhadnout. Bude se jednat o komunální odpad. 

Kód 
odpadu

Druh odpadu kategorie 
Množ. (t/rok) 

odhad 
Zp�sob na-

kládání 
20 01 Papír a lepenka Ostatní 0,07 Recyklace 
20 01 Sklo Ostatní 0,03 Recyklace 
20 01 Plasty Ostatní 0,05 Recyklace 

20 03 
Sm�sný komunální 

odpad 
Ostatní 0,70 Odstran�ní 

T�ída energetické náro�nosti A – viz pr�kaz energetické náro�nosti. 

j) základní p�edpoklady výstavby (�asové údaje o realizaci stavby, �len�ní 
na etapy), 

Vydání stavebního povolení: �ervenec 2016 
Zahájení výstavby:   zá�í 2016 
Dokon�ení stavby:    zá�í 2018 
�len�ní na etapy:   stavba není �len�na na etapy 

k) orienta�ní náklady stavby. 
5,0 mil K� v�. DPH. 
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A.5. �len�ní stavby na objekty a technická a techno-
logická za�ízení 

Stavba nebude �len�na na objekty ani etapy. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1. Popis území stavby 

a) charakteristika stavebního pozemku, 
Jedná se o území v rozsahu p.�. 1090/5 o ploše 980 m2 v k.ú. Prachatice. Hra-
nice �ešeného území je dána hranicí tohoto pozemku. 
Pozemek navazuje na místní ve�ejnou komunikaci. P�ístup a p�íjezd na poze-
mek je zajišt�n z místní komunikace stávajícím výjezdem.  
Vodovodní �ad uložený v místní ve�ejné komunikaci je již vystrojen navrtávkou a 
potrubím vyvedeným na pozemek stavebníka pro p�ipojení vodovodní p�ípojky.  
Distribu�ní sí� elektrické energie je uložena v p�ilehlé místní komunikaci, p�ipo-
jovací místo je ve stávajícím pilí�ku na hranici pozemku stavebníka. P�ipojení 
stavby na tuto sí� je smluvn� zajišt�no se spole�ností E-on.  
Splaškové vody budou odvád�ny do místní kanaliza�ní sít� uložené v p�ilehlé 
komunikaci. Stávající potrubí je vyvedeno v šacht� na pozemku stavebníka. 
Staveništ� je vhodné pro umíst�ní zám�ru. 

 b) vý�et a záv�ry provedených pr�zkum� a rozbor� (geologický pr�zkum, 
hydrogeologický pr�zkum, stavebn� historický pr�zkum apod.), 
Vzhledem k charakteru stavby byla provedena kopaná sonda v prostoru budou-
cího umíst�ní stavby a stanovení radonového indexu pozemku (objemové akti-
vity radonu). Sondou nebyla do rel. výšky -2,80m zastižena hladina podzemní 
vody a bylo potvrzeno p�edpokládané vyhovující podloží v�etn� základové spá-
ry. Na stavebním pozemku byl stanoven NÍZKÝ radonový index. Jiné pr�zkumy 
nebyly provád�ny.  

c) stávající ochranná a bezpe�nostní pásma, 
Na stavebním pozemku se nenachází žádné ochranné ani bezpe�nostní 
pásmo.  

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Zám�r se nenachází v záplavovém území, poddolovaném území apod. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové pom�ry v území, 
Zám�r nebude mít žádný vliv na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí ani 
odtokové pom�ry v území 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin, 
Zám�r nevyvolává požadavky na asanace, demolice, kácení d�evin. 

g) požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�dního fondu nebo 
pozemk� ur�ených k pln�ní funkce lesa (do�asné / trvalé), 
Zám�r nevyvolává žádné požadavky na maximální zábory zem�d�lského p�d-
ního fondu nebo pozemk� ur�ených k pln�ní funkce lesa. 
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h) územn� technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu), 
Územn� technické podmínky jsou vyhovující pro realizaci zám�ru. Stavba bude 
napojena na stávající infrastrukturu na p�ilehlém pozemku. 
Pro p�ipojení stavby na komunikaci bude využit budoucí sjezd ze stávající ko-
munikace na p.�. 1090/1v k.ú. Prachatice. 
Pro p�ipojení stavby na rozvod elektrické energie bude využit stávající pilí� na 
hranici pozemku.  
Pro p�ipojení stavby na distribu�ní sít vody bude využita stávající navrtávka na 
vodovodním �adu a potrubí uložené pod komunikací vyvedené na stavebním 
pozemku. 
Splaškové vody budou odvád�ny do místní kanaliza�ní sít� uložené v p�ilehlé 
komunikaci. Stávající potrubí je vyvedeno v šacht� na pozemku stavebníka. 
Staveništ� je vhodné pro umíst�ní zám�ru. 

i) v�cné a �asové vazby stavby, podmi�ující, vyvolané, související 
investice. 

Zám�r není podmín�n v�cnými, �asovými vazbami. Zám�r nepodmi�uje, nevy-
volává, neobsahuje žádné související investice. 

B.2. Celkový popis stavby 
B.2.1. Ú�el užívání stavby, základní kapacity funk�ních 

jednotek 

Ú�el užívání stavby:  stavba pro bydlení 
zastav�ná plocha:     180,7 m2 
obestav�ný prostor:    1535 m3 
užitná plocha     277 m2 
po�et funk�ních jednotek:   1 jednotka 
po�et pracovník�:    0 pracovník 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické �ešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového �ešení, 
Zám�r spl�uje požadavky na urbanismus – územní regulaci, kompozici prosto-
rového �ešení. 

b) architektonické �ešení - kompozice tvarového �ešení, materiálové a ba-
revné �ešení. 
Výchozí architektonické �ešení a kompozice tvarového �ešení byly sou�ástí za-
dání bakalá�ské práce.  
V rámci tohoto projektu byly navrženy úpravy tvaru stavby, dispozice, orientace 
ke sv�tovým stranám a velikosti otvor� za ú�elem optimalizace energetických 
ztrát. 
Výškové osazení stavby bylo dáno napojením stavby na místní komunikaci a 
vyrovnaná bilance zemních prací. 
Materiálové �ešení, kde rozhodujícím hlediskem byla energetická náro�nost 
stavby v pr�b�hu celé její životnosti, bylo navrženo studentem.  
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Barevné �ešení je popsáno v grafické �ásti projektové dokumentace. 

B.2.3. Celkové provozní �ešení, technologie výroby 
Provozní �ešení vyplývá z požadavk� stavebníka. Technologie výroby zde není 
umíst�ná. 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Stavba spl�uje technické požadavky na stavby. Stavba není bezbariérová, spl-
n�ní požadavk� vyhl. �. 398/2009 není u rodinných dom� závazné. 

B.2.5. Bezpe�nost p�i užívání stavby 
Stavba je navržena pro bezpe�ný provoz. Pro zajišt�ní bezpe�nosti provozu 
stavby není nutné stanovovat zvláštní opat�ení a postupy. 

B.2.6. Základní charakteristika objekt�

a) stavební �ešení, 
Jedná se o novostavbu dvoupodlažního rodinného domu. Dispozice vychází z 
požadavk� zadavatele a umíst�ní stavby je v souladu s územn� plánovací do-
kumentací tohoto území.  

b) konstruk�ní a materiálové �ešení, 
Provedení stavby je navrženo za použití keramického zdiva Heluz Family 2in1 
50, Heluz P15 30,25. �ešení zajistí p�i odpovídající údržb� požadovanou život-
nost 100 let. Stavba je navržena dvoupodlažní, zast�ešená sedlovou st�echou, 
krytina plechová falcovaná. Hlavní vstup do domu bude z východního pr��elí. 
Dispozi�ní �len�ní vychází z požadavk� investora.  

c) mechanická odolnost a stabilita. 
Viz. �ást D 1.2.a 
Stabilita objektu je zajišt�na umíst�ním obvodového zdiva v navzájem kolmých 
sm�rech. Stabilita obvodového zdiva je v p�í�ném sm�ru zajišt�na provázáním 
s p�í�nými st�nami, konstrukcí stropu, st�echy. Konstrukce obvodového zdiva je 
založena na plošných základových pasech. Prefa-monolitický trámkový strop 
nad 1.NP a v�nec nad 2.NP p�enáší vodorovné síly a ztužují celou stavbu ve 
vodorovném sm�ru. Sedlový krov, na �ásti p�dorysu pultový, s vlašskými 
krokvemi omezí vznik vodorovných sil v úrovni podhledu nad 2NP. Ztužení kro-
vu je zajišt�no štítovým zdivem a celoplošným bedn�ním. 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologic-
kých za�ízení 

a) technické �ešení, 
Viz. �ást D.1.4. Technika prost�edí staveb 

b) vý�et technických a technologických za�ízení. 
Zám�r neuvažuje s umíst�ním technologií ani za�ízení. 
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B.2.8. Požárn� bezpe�nostní �ešení 
�eší samostatná �ást projektové dokumentace, která není sou�ástí této baka-
lá�ské práce. 

B.2.9. Mechanická odolnost a stabilita 
a) kritéria tepeln� technického hodnocení, 
Viz samostatná �ást projektové dokumentace. Všechny konstrukce byly posou-
zeny a spl�ují kritéria jak �SN 730540, tak požadavky zadavatele stavby. 

b) posouzení využití alternativních zdroj� energií. 
V míst� stavby není možnost p�ipojení na ve�ejný rozvod alternativních zdroj�
energií. 
Systém vytáp�ní a oh�ev teplé užitkové vody lze doplnit st�ešními solárními pa-
nely.  
Množství elektrické energie spot�ebované provozem stavby, lze snížit dopln�-
ním fotovoltaických panel� na st�echu stavby. 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 
pracovní a komunální prost�edí 

Zásady �ešení parametr� stavby (v�trání, vytáp�ní, osv�tlení, zásobování 
vodou, odpad�  apod.) a dále zásady �ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, 
hluk, prašnost apod.). 
V objektu není a nebude z�izováno trvalé pracovišt�. Zám�r je navržen, aby 
zajistil obyvatel�m dobré komunální prost�edí. 
Stavba je vybavena hydroizolací, která plní zárove� funkci ochrany proti nízké-
mu radonovému riziku.  
Stavba bude zásobována vodou z nové vodovodní p�ípojky, odpadní vody bu-
dou odvád�ny do m�stské kanalizace. 
Tuhý odpad bude ukládán do popelnic na pozemku zadavatele. Likvidace od-
pad� bude zajišt�na smluvn� s obcí. 
Vytáp�ní a oh�ev TUV bude zajišt�no kondenza�ním kotlem umíst�ným m.�
105, kde bude umíst�n i zásobník TUV.  
Obytné místnosti mají zajišt�no dostate�né denní osv�tlení, p�ímé v�trání a 
vytáp�ní s regulací tepla pomocí termostatických ventil� radiátor� a �idel v 
místnostech vytáp�ných podlahovým vytáp�ním. 
Provozem stavby nebude vznikat hluk, prach ani vibrace.   

B.2.11. Ochrana stavby p�ed negativními ú�inky vn�jšího 
prost�edí 

a) ochrana p�ed pronikáním radonu z podloží, 
Radonový index pozemku je nízký. Vzhledem ke zjišt�nému nízkému radono-
vému indexu pozemku je navrženo protiradonové opat�ení v rámci provád�ní 
hydroizolací.  

b) ochrana p�ed bludnými proudy, 
Není z�izována. 
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c) ochrana p�ed technickou seizmicitou, 
Oblast v míst� stavby nevzniká riziko poškození seismicitou. 

d) ochrana p�ed hlukem, 
Konstrukce obvodového plášt� zajistí dostate�nou ochranu p�ed hlukem jak z 
exteriéru, tak uvnit� budovy. 

e) protipovod�ová opat�ení. 
Stavba se nenachází v prostoru ohroženém povodní ani v povod�ové oblasti. 

f) ostatní ú�inky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 
Na stavbu nebudou p�sobit ostatní ú�inky jako vliv poddolování, výskyt metha-
nu apod. 

B.3. P�ipojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
Pro p�ipojení stavby na komunikaci bude využit budoucí sjezd ze stávající ko-
munikace na p.�. 1090/1. v k.ú. Prachatice.  
Pro p�ipojení stavby na rozvod elektrické energie bude využit stávající pilí� na 
hranici pozemku.  
Pro p�ipojení stavby na distribu�ní sít vody bude využita stávající navrtávka na 
vodovodním �adu a potrubí uložené pod komunikací vyvedené na stavebním 
pozemku. 
Splaškové vody budou odvád�ny do místní kanaliza�ní sít� uložené v p�ilehlé 
komunikaci. Stávající potrubí je vyvedeno v šacht� na pozemku stavebníka. 

b) p�ipojovací rozm�ry, výkonové kapacity a délky. 
Viz �ást D.1.4. Technika prost�edí staveb 

B.4. Dopravní �ešení 
a) popis dopravního �ešení 
P�ístup a p�íjezd ke stavb� je zajišt�n po stávající ve�ejné komunikaci.  Realiza-
cí zám�ru se stav nem�ní.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Realizací zám�ru se stav napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
nezm�ní. 

c) doprava v klidu, 
Nové zpevn�né plochy a garáž u hlavní stavby zajiš�ují 2 odstavná stání a spl-
�ují požadavek na parkování pot�ebného množství vozidel. 

d) p�ší a cyklistické stezky. 
Není p�edm�tem �ešení zám�ru. 

B.5. �ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
V rámci zám�ru bude provedeno �áste�né vyrovnání pozemku. Výška terén-
ních úprav nep�esáhne 1m. Stávající sjezd a plocha pro vjezd do garáže p�ed 
jižním štítem o velikosti cca 132 m2 bude provedena ze zámkové dlažby. Oka-
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pový chodník po obvodu stavby ší�ky 1m a p�ístupový chodník ke vchodovým 
dve�ím ší�ky 2m budou provedeny ze zámkové dlažby. Veškeré zpevn�né plo-
chy budou provedeny s dostate�ným spádem sm�rem od objektu. Ostatní plo-
chy budou vyrovnány a osety travinou.  
Oplocení pozemku bude zachováno p�vodní na hranici pozemku s ve�ejnou 
komunikací. Na hranici pozemku s pozemky p.�. 1090/4 a p.�. 1090/6 v k.ú. 
Prachatice, bude provedena nová podezdívka se základem. Podezdívka tl. 
200mm v. 0,20 – 0,90m bude provedena z betonových „štípaných tvárnic“ 
ukon�ených plotovou hlavou.   Podezdívka oplocení bude sloužit sou�asn� jako 
op�rná zídka pro vyrovnání terénu. Bude provedena nízká op�rná zídka v. 
0,75m ze svahových tvárnic, která vyrovná výškový rozdíl mezi terasou a zpev-
n�nou plochou p�ed vjezdem do garáže. 

b) použité vegeta�ní prvky, 
Vzhledem k velikosti pozemku budou použité vegeta�ní prvky nízkého vzr�stu 
prostorov� nenáro�né. Konkrétní �ešení nebylo p�edm�tem �ešení bakalá�ské 
práce. 

c) biotechnická opat�ení. 
Nebudou provád�ny. 

B.6. Popis vliv� stavby na životní prost�edí a ochrana 
a) vliv stavby na životní prost�edí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p�da, 
Realizace zám�ru nebude mít výrazný vliv na ovzduší, hluk, vodu, odpady a 
p�du. Nová stavba bude vytáp�na kondenza�ním kotlem. 

b) vliv stavby na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, ochrana památných 
strom�, ochrana rostlin a živo�ich� apod.), zachování ekologických funkcí 
a vazeb v krajin�, 
Realizace zám�ru bude mít pozitivní vliv na p�írodu a krajinu (ochrana d�evin, 
ochrana památných strom�, ochrana rostlin a živo�ich� apod.), zachování eko-
logických funkcí a vazeb v krajin�. 

c) vliv stavby na soustavu chrán�ných území Natura 2000 
Realizace zám�ru nebude mít vliv na soustavu chrán�ných území Natura 2000. 

d) návrh zohledn�ní podmínek ze záv�ru zjiš�ovacího �ízení nebo stano-
viska EIA, 
P�ipomínky nebyly stanoveny. 

e) navrhovaná ochranná a bezpe�nostní pásma, rozsah omezení a pod-
mínky ochrany podle jiných právních p�edpis�. 
Ochranná pásma nebyla stanovena. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
Spln�ní základních požadavk� z hlediska pln�ní úkol� ochrany obyvatel-
stva. 

Na základ� analýzy rizik v oblasti zajišt�ní bezpe�nosti ob�an�, zejména v ob-
lasti dopravní infrastruktury (pr�jezdnost vozidel IZS na sídlištích), technické 
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infrastruktury (zásobování plynem, vodou) m�sto Prachatice pr�b�žn� aktuali-
zuje územní plán. Zám�r je v souladu s územním plánem. 

B.8. Zásady organizace výstavby 

a) pot�eby a spot�eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt�ní, 
Jedná se o technologicky nenáro�nou stavbu. P�i její realizaci vzniknou b�žné 
pot�eby a spot�eby médií a hmot. Jejich zajišt�ní bude pokryto mobilním zdro-
jem el. energie, zásobníkem vody a dodavateli stavebních hmot v okolí. 

b) odvodn�ní staveništ�, 
V rámci stavby nebudou provád�ny zemní práce ani jiné práce vyžadující z�izo-
vání odvodn�ní staveništ�. 

c) napojení staveništ� na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
Bude využito stávající p�ipojení na komunikaci. 

d) vliv provád�ní stavby na okolní stavby a pozemky, 
Realizace stavby nebude mít vliv na okolní pozemky. Bude nárazov� využita 
stávající komunikace pro dopravu hmot na staveništ� a odpadu ze stavby. P�i 
stavb� nového oplocení budou v nejnutn�jším rozsahu použity sousední po-
zemky p.�. 1090/4 a p.�. 1090/6 v k.ú. Prachatice. 

e) ochrana okolí staveništ� a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení d�evin, 
Zvláštní opat�ení pro zajišt�ní ochrany okolí staveništ� není nutné navrhovat. 
Jedná se o stavební práce, které p�i dodržení obecných postup� p�i provád�ní 
stavebních prací nezat�žují okolí staveništ�. 

f) maximální zábory pro staveništ� (do�asné / trvalé), 
Zábory pro staveništ� budou z�izovány pouze na pozemku stavebníka. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad� a emisí p�i výstavb�, 
jejich likvidace, 

Likvidace odpad� bude zajišt�na v souladu se zákonem �. 185/2001 Sb. 
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P�i stavb� vzniknou zejména tyto odpady: 
�. odpadu název odpadu kategorie Množství

(cca) 
170101 Beton O 2,0 t 

170102 cihla O 2,0 t 

170201 d�evo O 0,5 t 

170203 plast O 0,1 t 

170504 
zemina a kamení neuvedené pod 
�.170503 

O 5,0 t 

08 01 11 
barvy a laky obsahující organická 
rozpoušt�dla 

N 0,03 t 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 0,02 t 

15 01 04 Kovové obaly O 0,01 t 

Zp�sob zneškodn�ní odpad�: 
�. odpadu název odpadu zp�sob zneškodn�ní

170101 beton V rámci recyklace ulože-
ní do podkladních vrstev 

stavby. 
170102 cihla 

170504 zemina a kamení neuvedené pod 
�.170503170201 D�evo palivové d�evo 

170203 Plast ul. na skládku TKO L. 
Sedlo08 01 11 barvy a laky obsahující organická roz-

poušt�dla 
odvoz do sb�rného dvo-
ra

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 odvoz do sb�rného dvo-
ra15 01 04 Kovové obaly odvoz do sb�rných suro-
vin

h) bilance zemních prací, požadavky na p�ísun nebo deponie zemin, 
Bude vyt�ženo cca 150m3 zeminy v rámci výkop� pro hlavní terénní úpravy, 
základových pas� a p�i provád�ní p�ípojek. Zemina bude uložena v rámci stav-
by do podkladních konstrukcí a p�i vyrovnání terénu.  

i) ochrana životního prost�edí p�i výstavb�
V rámci výstavby nebude životní prost�edí ohrožováno. 

j) zásady bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi, posouzení  
pot�eby koordinátora bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci podle jiných 
právních p�edpis�, 
V rámci provád�ní prací budou provád�ny práce uvedené v p�íloze �. 5 NV 
591/2006. Sb. Rozsah prací p�esáhne dobu (500 dní v p�epo�tu na 1 fyzickou 
osobu nebo více jak 30 dní, p�i�emž více než jeden den zde pracuje více než 
20 fyzických osob).  Pokud nebude stavba provád�na svépomocí a bude ji zho-
tovovat více než jeden zhotovitel je zadavatel povinen ur�it koordinátora BOZP 
a zpracovat plán BOZP. 
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Informace o rozsahu a stavu staveništ�, p�edpokládané úpravy staveništ�, 
jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p�íjezdy a p�ístupy na stave-
ništ�. 
Staveništ� bude z�ízeno pouze v rámci stavebního pozemku. Pro oplocení sta-
veništ� bude využito stávající oplocení, které bude dopln�no mobilním oploce-
ním v.180cm , které bude zamezovat vstup nepovolaných osob na staveništ�. 
Toto oplocení bude po dokon�ení stavby nahrazeno trvalým. Trvalé deponie a 
mezideponie nebudou z�izovány. Pro p�íjezd na staveništ� bude využit stávající 
vjezd na pozemek. 

Napojení staveništ� na zdroje vody, elekt�iny, odvodn�ní staveništ� apod. 
Než budou provedeny p�ípojky pro vlastní stavbu bude stavba zásobena el. 
energií pomocí mobilního zdroje a voda bude dovezena v mobilním p�epravním 
zásobníku.  

Uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných zájm�. 
Stavba je navržena tak, aby realizací nebyl ohrožen ve�ejný zájem.  

	ešení za�ízení staveništ� v�etn� využití nových a stávajících objekt�
Projektová dokumentace ne�eší detailní za�ízení staveništ� jeho �ešení je pod-
mín�no postupem prací, specifickými pot�ebami a možnostmi dodavatele. Bude 
sou�ástí dodavatelské dokumentace stavby. 
Podle postupu stavby se pot�eba ploch i hranice staveništ� bude m�nit.  Jeho 
rozsah bude v jednotlivých etapách stavby up�es�ován s odborným dozorem 
stavby. 

Popis staveb za�ízení staveništ� vyžadujících ohlášení. 
V rámci za�ízení staveništ� nebudou z�izovány stavby vyžadující ohlášení. 

Ze základních povinností na úseku BOZ je nutno p�edevším: 
- respektovat p�ipomínky pracujících na zlepšení BOZ 
- p�ed zapo�etím každé práce �ádn� všechny pracující prokazateln� informovat 
o postupu práce a seznámit se všemi pot�ebnými p�edpisy BOZ, jejich dodržo-
vání pravideln� kontrolovat a d�sledn� vyžadovat. 
- pracujícím p�id�lovat výrobní prost�edky a osobní ochranné pom�cky v dosta-
te�ném množství a v nezávadném stavu. 
- veškeré pracovišt�, kde hrozí nebezpe�í úrazu �ádn� a viditeln� ozna�it p�í-
slušnými výstražnými tabulkami 
- v p�ípad� úrazu zajistit ú�elnou a odbornou p�ípadn� léka�skou první pomoc 
- zajistit protipožární ochranu všech objekt�
- zajistit okamžité a objektivní vyšet�ení každého úrazu 
- montážní práce budou provád�ny v souladu s platnými �SN – p�edevším  
�SN 33 3300, �SN 33 2050, �SN 73 6005, dále PNE 33 0000-1 a v souladu s 
bezpe�nostními p�edpisy a montážními postupy tak, aby nedošlo k újm� na 
zdraví �i život� pracovník� nebo náhodných osob. 
-zajišt�ní vypínání a práce na elektrickém za�ízení budou provád�ny podle “Zá-
kladních podmínek dodávky elektro-montážních prací“ z 04/1999. Stavba bude 
po �ástech uvád�na do zkušebního provozu v návaznosti na komplexní vy-
zkoušení. P�ed uvedením celé stavby do trvalého provozu zajistí dodavatel 
stavby výchozí revizi. 
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Obsluha stroj� a elektrického za�ízení: 
Ke sbíhavým, st�ižným, tla�ným a jiným nebezpe�ným míst�m stroj�, která by 
ohrožovala pracovníky, kdyby z�stala voln� p�ístupná, musí být zamezen p�í-
stup, nebo musí být použito ochranné za�ízení. 
Stroje s rotujícími nástroji musí být zabezpe�eny proti samovolnému uvoln�ní 
nástroj�. Se stroji mohou pracovat jen ur�ené osoby s pot�ebnou kvalifikací. 
Veškeré rychle se pohybující sou�ásti stroj� (h�ídele, �emenice, ozubená kola 
apod.) musí být �ádn� zabezpe�eny pevnými kryty. 
Mazání, �išt�ní a opravy stroj� za chodu je p�ísn� zakázáno. 
Zásobníky, sila, drti�e, mícha�ky, nádrže, šachty, násypky apod. musí být uza-
v�eny, zakryty nebo ohrazeny. 
Používání stroj� v blízkosti elektrického vedení. Samojízdné stroje a za�ízení, 
jejichž vn�jší rozm�r p�i p�eprav� se nem�ní, se mohou používat p�i práci (po-
jezdech) pod elektrickým vedením a v jeho blízkosti, jen pokud budou dodrženy 
p�edepsané bezpe�né vzdálenosti stroje nebo za�ízení a pracovníka od elek-
trického vedení. 
Je�áby bagry, naklada�e, hydraulické ruce apod. musí být umíst�ny tak, aby v 
kterékoliv poloze byly všechny jejich �ásti mimo ochranné pásmo  el. vedení, 
pokud není  jiným zp�sobem zajišt�na bezpe�nost práce (vypnutí vedení, sig-
nalizace pracovníkem apod.). 
P�i p�emis�ování stroj� musí být tyto vždy odpojeny od zdroje elektrické‚ ener-
gie. Pouhé vypnutí vypína�e nesta�í. 
Elektrická za�ízení, která ohrožují život nebo zdraví osob, musí být ihned odpo-
jena a zajišt�na. 
Rozvod elektrického proudu musí být bezpe�n� chrán�n proti mechanickému 
poškození a proti nežádoucím vliv�m vlhka. 
Hlavní vypína� musí být trvale p�ístupný a viditeln� ozna�en. 
Opravy elektrického vedení smí provád�t pouze kvalifikovaná a ur�ená osoba. 
Zdržovat se pod zav�šeným b�emenem je p�ísn� zakázáno. 
P�ivazovat b�emena na zvedací prost�edek m�že jen kvalifikovaný vaza�. 
  
Práce ve výškách: 
Pracovníci musí být p�i práci ve výškách zajišt�ni ochrannými nebo záchytnými 
konstrukcemi nebo p�edepsanými osobními ochrannými pracovními prost�edky. 
Ochranné záchytné konstrukce musí být dostate�n� pevné a odolné v��i vn�j-
ším silám a kotvené (upevn�né) tak, aby bezpe�n� unesly namáhání, které se 
na n� p�enáší. 
Každé zvýšené pracovišt� musí mít dostate�n� pevnou podlahu beze spár a 
otvor� a musí být ohrazeno dostate�n� pevným dvouty�ovým zábradlím s 
okopným prknem. 
Otvory v podlaze musí být pevn� zakryty nebo ohrazeny zábradlím. 
Na každé zvýšené pracovišt� musí být z�ízen dostate�ný po�et bezpe�ných 
výstup�. 
Pokud je nezbytné, aby se pod místy práce ve výšce zdržovaly osoby, musí být 
tyto osoby chrán�ny vhodným bezpe�nostním opat�ením a ohrožené prostory 
ohrani�ené zábradlím. 
K míst�m, kde se nepracuje a jejich volné okraje nejsou zajišt�ny proti pádu z 
výšky, musí být zamezen p�ístup. 
Lešení nebo jiné konstrukce pro práce ve výšce, pokud zasahují do ve�ejné 
komunikace, musí být z�eteln� ozna�eny a za snížené viditelnosti a v noci 



Dokumentace dle p�ílohy �.5 vyhl. 499/2006 

   57 

osv�tleny výstražným sv�tlem. 
Lešení musí být zhotoveno z takových materiál� a tak dimenzováno a postave-
no, aby bylo dostate�n� stabilní a bezpe�né sneslo p�edpokládané zatížení a 
namáhání. P�esahuje-li volná mezera mezi vnit�ním okrajem podlahy lešení a 
lícem objektu (p�ilehlé st�ny) 0.25 m, musí být okraj podlahy zabezpe�en proti 
pádu osob. 
P�i práci ve výškách, kde nelze z�ídit lešení, musí pracovníci používat bezpod-
míne�n� ochranné pásy a pod tímto pracovišt�m nejvýše v hloubce 4 m musí 
být nataženy ochranné sít�. 
Veškeré pomocné konstrukce pro práce ve výšce musí být p�ed vlastním použi-
tím �ádn� a odborn� prohlédnuty a p�ezkoušeny. Tyto prohlídky musí být pravi-
deln� opakovány, jak p�edepisují p�íslušné p�edpisy. 
Prací ve výškách mohou být pov��eny jen osoby pro tuto práci léka�sky zp�so-
bilé. 

Práce na st�echách: 
Pro pohyb pracovník� a pro dopravu a skladování materiálu musí být z�ízeny 
roznášecí lávky a podlahy. Na ploše st�echy sm�jí pracovníci ukládat materiál v 
bezpe�né vzdálenosti od volných okraj� st�echy a jen v takovém množství, aby 
jeho hmotnost nep�esáhla nosnost st�ešního plášt�. Skladovaný materiál musí 
být zabezpe�en proti shození. 
P�i pracích na st�ešních pláštích musí být pracující spolehliv� chrán�ni proti 
pádu ze st�ešních pláš�� na vn�jších okrajích a sm�rem ke všem otvor�m 
(sv�tlíky, proniky a podobn�). 
proti pádu p�i prolomení desek a p�i jejich posunutí z op�r jednotlivých kon-
struk�ních prvk�. 
proti sesutí ze strmých pláš�� a sv�tlík�. 
Pracující ani transportní za�ízení se nesmí p�iblížit k elektrickým vedením na 
vzdálenost kratší, než je uvedeno v �ON 34  3100 a 34 3080. P�ed zahájením 
prací musí být tyto vzdálenosti vyzna�ené v reálu p�ekontrolovány. 

Podmínky pro ochranu životního prost�edí p�i výstavb�. 
Stávající zele� nebude v rámci t�chto stavebních prací dot�ena. 
Odpady vzniklé p�i provád�ní stavebních prací budou využity �i zneškodn�ny v 
souladu se zákonem o odpadech.  
Stavba nebude mít výrazn� negativní vliv na životní prost�edí a to ani ve fázi 
provád�ní p�i stavb� budou používány drobné mechanizmy (vrta�ky, nast�elo-
vací ná�adí, sva�ovací agregát, st�íkací pistole, apod.), které nep�ekro�í ekviva-
lentní hladinu hluku 60,0 dB.  
Hlu�né práce  p�i použití t�žké techniky jako jsou mobilní �erpadla betonové 
sm�si, je�áb�,  rypadel apod.  nebudou provád�ny mimo b�žnou pracovní dobu 
7,00 - 17,00. 

Posouzení pot�eby koordinátora BOZP 
V rámci provád�ní prací budou provád�ny práce uvedené v p�íloze �. 5 NV 
591/2006. Sb. Rozsah prací p�esáhne dobu (500 dní v p�epo�tu na 1 fyzickou 
osobu nebo více jak 30 dní, p�i�emž více než jeden den zde pracuje více než 
20 fyzických osob).  Pokud nebude stavba provád�na svépomocí a bude ji zho-
tovovat více než jeden zhotovitel je zadavatel povinen ur�it koordinátora BOZP 
a zpracovat plán BOZP. 
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot�ených staveb, 
V pr�b�hu realizace bude stavba oplocena a p�ístup t�etích osob bude vylou-
�en. Pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace je v pr�b�hu vý-
stavby vylou�en. 

l) zásady pro dopravn� inženýrské opat�ení, 
Bude využit stávající výjezd na místní komunikaci. Dopravn� inženýrská opat-
�ení nebudou provád�na. Doporu�uji ozna�it výjezd dopravním zna�ením pozor 
výjezd ze staveništ�. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provád�ní stavby (provád�ní 
stavby za provozu, opat�ení proti ú�ink�m vn�jšího prost�edí p�i výstavb�
apod.) 
Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provád�ní stavby. 

n) postup výstavby, rozhodující díl�í termíny. 
Projektová dokumentace                   �ervenec 2016 
Zahájení stavby                                zá�í 2016 
Dokon�ení stavby                               zá�í 2018 
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D.1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ �EŠENÍ

D.1.1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ �EŠENÍ 
a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispozi�ní a 
provozní �ešení, bezbariérové užívání stavby; konstruk�ní a stavebn�
technické �ešení a technické vlastnosti stavby;  stavební fyzika - tepelná 
technika, osv�tlení, oslun�ní, akustika / hluk, vibrace - popis �ešení, výpis 
použitých norem). 
a) stavební �ešení, 

Provedení stavby je navrženo za použití tradi�ních materiál� a technologií. �e-
šení odpovídá funkci, konstrukci a vzhledu obdobných novostaveb a zajistí p�i 
odpovídající údržb� požadovanou životnost. Stavba je navržena dvoupodlažní, 
bez obytného podkroví, zast�ešená �áste�n� sedlovou a pultovou st�echou. 
P�dorysný tvar objektu bude ve tvaru ,,L“. Hlavní vstup do domu bude ze zá-
padního pr��elí. Dispozi�ní �len�ní vychází z požadavk� investora. Zejména 
napojení stavby na okolní terén, s orientací oken obytných místností.  
Tepeln� technické vlastnosti navržených konstrukcí spl�ují požadavky platné 
legislativy. Vytáp�ní stavby a p�íprava TUV bude zajišt�na kondenza�ním kot-
lem. 
Oslun�ní a osv�tlení obytných místností je zajišt�no p�irozen� okny a um�lým 
osv�tlením. 
Akustická pohoda je zajišt�na konstrukcemi navrženými s dostate�nou vzdu-
chovou nepr�zvu�ností a vhodným dispozi�ním �ešením. 

D.1.1.1.1. P	ÍPRAVNÉ PRÁCE 
V rámci p�ípravných prací bude osazeno mobilní WC a budou provedeny sta-
veništní p�ípojky vody a elektro. P�ípojky budou ochrán�ny proti poškození p�i 
provád�ní stavby.  
Bude provedena nová podezdívka oplocení severní a východní hranice pozem-
ku. 

D.1.1.1.2. ZEMNÍ PRÁCE 
Bude provedena celoplošná skrývka kulturní vrstvy zeminy a uložena u západní 
hranice pozemku. P�ed výkopem základových pas� bude proveden m�lký zá�ez 
ve snížené �ásti plochy stavby. Odt�ženou zeminou bude provád�no vyrovná-
vání pozemku podél východní hranice pozemku. Hloubení základových pas�, 
rýh pro p�ípojky bude provád�no strojn�. Základová spára bude za�išt�na, až 
p�ed betonáží, tak aby nedošlo k jejímu poškození vlivem dešt�, mrazu apod. 
Pokud dojde k rozb�ednutí, musí být poškozená vrstva odt�žena a nahrazena 
vyhovujícím materiálem. Vyt�žená zemina nevhodná pro zhut�ování pod stav-
bu bude uložena do násyp� v rámci vyrovnávání pozemku okolo stavby. Vhod-
ná zemina bude uložena do násypu v rámci provád�ní vyšší �ásti p�dorysu 
stavby a terasy. Dle provedené sondy bude vyt�žená zemina použitelná prove-
dení násyp�. Kulturní zemina bude použita pro vyrovnání navazujícího terénu 
na pozemku stavebníka.  
V míst� provád�ní zemních prací se nevyskytují žádná podzemní ani nadzemní 
vedení ani ochranná �i bezpe�nostní pásma.  
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D.1.1.1.3. ZÁKLADY 
Hloubka základové spáry je navržena 1,08m po povrchem upraveného terénu. 
Nové základové pasy jsou navrženy jako dvoustup�ové, betonované do rýhy.  
Spodní �ást základu je z prostého betonu do bedn�ní a na ni navazuje horní 
�ást z tvárnic ztraceného bedn�ní.  
Deska podkladního betonu tl. 150mm bude celoplošn� vyztužena sva�ovanou 
sítí 1x KH30 (100/100/6/6). Sít� budou uloženy ve spodní �ásti pr��ezu desky, 
krytí 70mm s p�esahy min 250mm a p�etaženy nad základové pasy. 
V základech budou vytvo�eny prostupy pro p�ípojky s dostate�ným prostorem 
pro p�ípadný pohyb základu p�i dosedání.  

D.1.1.1.4. IZOLACE PROTI VOD

Izolace proti vlhkosti a radonu budou provád�ny v úrovni podlahy 1NP. Izolaci 
bude tvo�it p�itavený pás z modifikovaného asfaltu POLYELAST  4 MM na pod-
kladní beton opat�ený penetra�ním nát�rem.  
Izolace ve sprchách a místnostech namáhaných vlhkým provozem bude prove-
dena systémová izolace fy Schlutter v�etn� vpustí a dopl�k� p�i p�echodech 
st�na/podlaha nebo pr�chodech armatur. Vnit�ní rohy obklad� a dlažeb budou 
vyspárovány silikonovým tmelem. Izolace budou ochrán�né proti poškození dle 
pokyn� výrobce. 

D.1.1.1.5. SVISLÉ KONSTRUKCE 
Obvodové zdivo a p�í�ky jsou navržené z keramického zdiva HELUZ. Obvodo-
vé zdivo z tvárnic FAMILY 2 IN 1 tl. 500mm (REI 30 DP1) a Heluz P15 30 tl. 
300 mm (REI 80), vnit�ní nosné zdivo z tvárnic Heluz P15 25 tl. 250 mm (REI 
180) a Heluz 17,5 AKU tl. 175 mm (REI 120), nenosné zdivo z Heluz 11,5 tl. 
115 mm (EI 120). Nenosné zdivo bude p�ipojeno ke konstrukci stropu pružným 
p�ipojením. Zdivo štít� bude provedeno z tvárnic Heluz P15 30. Obvodové a 
vnit�ní nosné zdivo 1NP bude ztužené železobetonovými pasy v�nc� integrova-
ných do konstrukce stropní desky. Zdivo  2NP bude ztužené železobetonovými 
pasy v�nc� nad úrovní podhled�. Výztuž pr�vlaku nad vjezdem do garáže bude 
provázána s výztuží v�nc�. P�i kolizi výztuží bude dodržena poloha výztuže 
pr�vlak�, p�ed výztuží v�nc�. P�eklady budou provedeny systémov� z prvk�
dodávaných výrobcem ke zdícímu materiálu. 

D.1.1.1.6. VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Vodorovné konstrukce tvo�í p�eklady nad otvory, vodorovné ztužující pásy a 
pr�vlaky. Konstrukce jsou popsány v �ásti D 1.2. Stropní deska, ztužující pásy a 
pr�vlaky budou zmonolitn�ny ve dvou pracovních záb�rech. Konstrukce vyrov-
návacího schodišt� ve 2NP bude provedena sou�asn� s vyšší stropní deskou. 
Zdivo bude p�ed betonáží stropu navlh�eno a beton bude ošet�ován vlh�ením 
alespo� 7 dní. Bedn�ní bude odstran�no nejd�íve 15 dní od betonáže nejd�íve 
po nabytí 80% pevnosti betonu. 

D.1.1.1.7. PODLAHY 
Podlahy budou provedeny na tepelné izolace. Tepelné a akustické izolace bu-
dou ochrán�ny p�ed zate�ením betonu �i cementového mléka separa�ní folií od 
betonové mazaniny. 
Nové podlahy jsou navrženy zejména s ohledem na tepeln� technické a akus-
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tické parametry. Skladby podlah jsou uvedeny v samostatném soupisu.  Pod-
kladní beton je popsán v �ásti základy. 

D.1.1.1.8. ÚPRAVY POVRCH�
Zd�né konstrukce a strop budou omítané štukovou omítkou. 
St�ny koupelny a záchodu budou obloženy keramickým obkladem. Povrchy 
strop� a st�n budou bíleny nap�. Primalex extra.  
Povrchy podlah a st�n jsou popsány ve výkresové �ásti. Podlaha v koupeln�
bude z keramické dlažby do vodot�sného tmele. Spáry mezi obkladem a dlaž-
bou, vnit�ních roh� obklad� budou vypln�ny silikonovým tmelem. 
Vn�jší omítky budou nat�eny fasádní barvou odstínu bílé. Konstrukce krovu 
uzav�ené budou opat�eny nát�rem proti hmyzu a houbám (Bochemit, Ave-
narius). Konstrukce krovu viditelné budou hoblované. P�esahy st�echy u okap�
budou obloženy palubkami. D�ev�né prvky budou opat�eny lazurovacím lakem 
odstínu pinie. 

D.1.1.1.9. VÝPLN
 OTVOR�
Parapety laminované s nosem. (Helolit apod.). Okna a vchodové dve�e budou 
plastová šestikomorová s izola�ním trojsklem. Vnit�ní dve�e do obložkových 
d�ev�ných zárubní hladké nebo výpl�ové. 
Prahy budou osazeny kovovými p�echodovými lištami. 
Vstup do prostoru p�dy v jižním štítu bude zajišt�n „falešným“ oknem. 

D.1.1.1.10. TRUHLÁ	SKÉ VÝROBKY 
Parapety budou sou�ástí dodávky oken.  Schodiš�ové rameno z 1NP do 2NP 
bude provedeno p�ímé d�ev�né masivní dubové. Nosné schodnice budou pro-
vedeny z lepených profil� pr��ezu 350x80mm. Stupn� bez podstupnic, zábradlí 
celod�ev�né, bez výpln�, též dubové. Vyrovnávací schodišt� bude opat�eno 
dubovým madlem. 
Schodišt� bude samonosné kotvené do podlahy 1NP a �ela stropní desky 2NP. 
Vnit�ní dve�e uloženy do bukových obložkových zárubní, které budou osazeny 
po dokon�ení stavebních otvor�. 
Za�ízení interiéru bude zajiš�ovat investor z vlastních zdroj�. 

D.1.1.1.11. ZÁME�NICKÉ VÝROBKY 
Není p�edm�tem �ešení projektové dokumentace.  

D.1.1.1.12. KLEMPÍ	SKÉ KONSTRUKCE 
Klempí�ské prvky st�echy z poplastovaného plechu Lindab, tmav� šedá barva. 
Parapetní plechy budou z lakovaného hliníkového plechu tl. 1mm opat�eného 
bo�ními krytkami. 

D.1.1.1.13. TEPELNÉ IZOLACE 
Tepelnou izolaci podlah 1NP tvo�í vrstva polystyrenu o tl. 250mm + systémová 
deska podlahového vytáp�ní. Izolace stropu nad 1.NP tvo�í akustická izolace 
zakrytá systémovou deskou podlahového topení a betonovou mazaninou. Te-
pelná izolace podhledu nad 2.NP je navržena jako difúzn� otev�ená z minerální 
vlny tl. 300mm.  
Veškeré skladby byly posouzeny, aby nedocházelo ke vzniku nep�ijatelného 
množství kondenzátu a tepelným ztrátám. 
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D.1.1.1.14. KONSTRUKCE KROVU 
Sedlový krov, na �ásti p�dorysu pultový, s vlašskými krokvemi uloženými na 
zdivo štít� a vnit�ní nosné zdivo. Ztužení krovu je zajišt�no štítovým zdivem a 
celoplošným bedn�ním z OSB desek. Krajní krokve p�esah� jsou vynášeny 
krátkými nosníky uloženými na obvodové zdivo. P�esahy jsou navrženy p�ede-
vším z d�vodu ochrany stavby p�ed pov�trnostními vlivy. Spoje prvk� krovu a 
spojení konstrukce krovu se stavbou bude provedeno z kotevních prvk� Bova. 
Konstrukce krovu je kotvena ke zdivu a ŽB ztužujícím pas�m pomocí chemic-
kých a mechanických kotev. 
Veškeré konstrukce krovu budou opat�eny prost�edkem proti d�evokaznému 
hmyzu a houbám má�ením. P�esahy st�echy budou bedn�ny palubkami.  

D.1.1.1.15. KRYTINA ST	ECHY 
Pojistná hydroizolace bude provedena z asfaltové lepenky IPA V60 S35 na 
bedn�ní krovu. Lepenka bude ukon�ena okapnicí nad žlabem. Krytina je navr-
žená falcová plechová Lindab Seamline. Odv�trání prostoru krovu bude zajišt�-
no zajišt�no falešnými okny ve štítu a p�ístupovým otvorem v jižním štítu. Pro-
stor pod krytinou bude odv�trán h�ebenem a v�trací m�ížkou u okapní hrany. 
Veškeré detaily budou �ešeny dle pokyn� výrobce a z výrobcem dodávaných 
tvarovek.  

D.1.1.1.16. MALBY A NÁT
RY 
Vnit�ní omítky budou opat�eny bílou malbou Primalex Polár. Venkovní nát�ry 
fasády budou provedeny nát�rem s nízkým difúzním odporem bílé barvy, nebo 
sv�tlý okr. Nát�ry ostatních prvk� budou dle up�esn�ní investora provedeny již 
ve výrob�. Sádrokartonový podhled bude opat�en bílou barvou Primalex Polár. 

D.1.1.1.17. TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY 
V rámci zám�ru bude provedeno �áste�né vyrovnání pozemku u východní hra-
nice pozemku. Výška terénních úprav nep�esáhne 1m. Ostatní plochy budou 
vyrovnány a osety travinou. Vzhledem k velikosti pozemku budou použité vege-
ta�ní prvky nízkého vzr�stu prostorov� nenáro�né. Konkrétní �ešení nebylo 
p�edm�tem �ešení bakalá�ské práce. 
Oplocení pozemku bude zachováno p�vodní na hranici pozemku s ve�ejnou 
komunikací. Na hranici pozemku s pozemky  1090/4 a 1090/6 bude provedena 
nová podezdívka se základem. Podezdívka tl. 200mm v. 0,20 – 0,90m bude 
provedena z betonových „štípaných tvárnic“ ukon�ených plotovou hlavou.   Po-
dezdívka oplocení bude sloužit sou�asn� jako op�rná zídka pro vyrovnání teré-
nu.  
Bude provedena nízká op�rná zídka v. 0,75m ze svahových tvárnic, která vy-
rovná výškový rozdíl mezi terasou a zpevn�nou plochou p�ed vjezdem do gará-
že. 

D.1.1.1.18. ZPEVN
NÉ PLOCHY 
Zpevn�né plochy budou sloužit pro parkování vozidel a provoz okolo stavby.  
Stávající sjezd a plocha pro vjezd do garáže p�ed jižním štítem o velikosti cca 
132 m2 bude provedena ze zámkové dlažby.  
Okapový chodník po obvodu stavby ší�ky 1m a p�ístupový chodník ke vchodo-
vým dve�ím ší�ky 2m budou provedeny ze zámkové dlažby. 
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Terasa p�ed jižním štítem o velikosti 67,8m2 bude provedena ze zámkové dlaž-
by. Hrana terasy p�iléhající k op�rné zídce ze svahových tvárnice bude opat�e-
na zábranou nebo osázena vhodnými ke�i, které nahradí zábranu proti pádu 
osob.  
Veškeré zpevn�né plochy budou provedeny s dostate�ným spádem sm�rem od 
objektu. 

D.1.1.1.19. OPLOCENÍ POZEMKU 
Oplocení pozemku bude zachováno p�vodní na hranici pozemku s ve�ejnou 
komunikací. Na hranici pozemku s pozemky p.�. 1090/4 a p.�. 1090/6 v k.ú. 
Prachatice, bude provedena nová podezdívka se základem. Podezdívka tl. 
200mm v. 0,20 – 0,90m bude provedena z betonových „štípaných tvárnic“ 
ukon�ených plotovou hlavou.   Podezdívka oplocení bude sloužit sou�asn� jako 
op�rná zídka pro vyrovnání terénu. 

D.1.1.1.20. STAVEBNÍ FYZIKA - TEPELNÁ TECHNIKA 

Výpo�ty v�etn� posouzení jsou doloženy v samostatné p�íloze. Hodnoty jsou 
uvedeny v tabulce. 

Ozna�ení konstrukce 
U [W/m2K] vyhodnocení

konstrukceUid �Utbk U 
pož. 

hodnota

P1 podlahy v obytných �ástech 0,14 0,01 0,15 0,45 vyhovuje

Podhled nad 2.NP 0,111 0,01 0,121 0,2 Vyhovuje 

Strop nad 1.NP 0,590 0,02 0,610 1,45 Vyhovuje 

Obvodové zdivo tl. 500  0,110 0,01 0,120 0,30 Vyhovuje 

Okna - požadavek uvedený v projek-
tu 

0,8 1,50 Vyhovuje 

Dve�e vchodové – pož. uvedený 
v projektu 

> 1,10 1,70 Vyhovuje 
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D.1.1.2. P�ÍLOHY 

Oplocení pozemku bude zachováno p�vodní na hranici pozemku s ve�ejnou 
komunikací. Na hranici pozemku s pozemky p.�. 1090/4 a p.�. 1090/6 v k.ú. 
Prachatice, bude provedena nová podezdívka se základem. Podezdívka tl. 
200mm v. 0,20 – 0,90m bude provedena z betonových „štípaných tvárnic“ 
ukon�ených plotovou hlavou.   Podezdívka oplocení bude sloužit sou�asn� jako 
op�rná zídka pro vyrovnání terénu. 

D.1.1.2.1. P�íloha �. 1. - Skladby konstrukcí 

S1 pro m. �.: 201, 202, 203, 205

Typ konstrukce Tlouš�ka [mm] 

CMI laminátová krytina 6 

Lepidlo Parfix elastic 
Betonová mazanina C25/30  
Rozptýlená výztuž PE vlákna + podlahové vytáp�ní 

84 

Isover T-P + rozvod VZT 60 

Strop HELUZ Miako 250 

Celková tlouš�ka 400 

S2 m.�.: 101, 102, 104

Typ konstrukce Tlouš�ka [mm] 

CMI laminátová krytina 6 
Betonová mazanina C25/30  
Rozptýlená výztuž PE vlákna + podlahové vytáp�ní 

82 

Isover EPS 100 250 

Asfalt. pás - Polyelast  4 
Podkladní betonová deska C16/20 vyztužená  
1x kari KH30 (6/6/100/100) 

150 

Drcené kamenivo fr. 0 - 32 100 

Rostlá zemina (zhutn�ný zásyp)  

Celková tlouš�ka 594 

S3 – STROP NAD 2.NP

Typ konstrukce Tlouš�ka [mm] 

Isover akustic SSP2 300 

Kovový rošt 75 

Jutafol N Al 170 0,5 

2 x GKF 12,5 mm 25 

Celková tlouš�ka 400,5 
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S4 - ST�ECHA

Typ konstrukce Tlouš�ka [mm] 

Krytina Lindab PLX 5 

Asfaltová lepenka A330 h 3 

OSB deska 25 

Krokev 180 

Celková tlouš�ka 213 

S5 m.�.: 207

Typ konstrukce Tlouš�ka [mm] 

Ker. dlažba na podložkách 50 

Filtek 500 

Dekplan 77 1,5 

Kingspan Thermaroof TR 26 60 

Spádové klíny EPS 150 S 75 – 170 

Glastek 40 special 2 

Penetra�ní emulze Dekprimer - 

HELUZ Miako 250 

Celková tlouš�ka 533,5 

S6 m.�.: 103, 105

Typ konstrukce Tlouš�ka [mm] 

Dlažba Tahiti 8 

Lepidlo - 

Hydroizola�ní nát�r Sikalastic 200W  - 
Bet. mazanina + rozptýlená výztuž PE vlákna  
+ podlahové vytáp�ní 

82 

Isover EPS 100 250 

Asfalt. pás - Polyelast 4 
Podkladní betonová deska C16/20 vyztužená  
1x kari KH30 (6/6/100/100) 

150 

Drcené kamenivo fr. 0-32 100 

Rostlá zemina, (zhutn�ný zásyp)  

Celková tlouš�ka 594 
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S7 m.�.: 106

Typ konstrukce Tlouš�ka [mm] 

Hladký epoxidový nát�r Sikafloor 264  

Epoxidová prysky�ice 156  

Bet. mazanina + rozptýlená výztuž PE vlákna  100 
Podkladní betonová deska C16/20 vyztužená  
1x kari KH30 (6/6/100/100) 

150 

Drcené kamenivo fr. 0-32 100 

Rostlá zemina, (zhutn�ný zásyp)  

Celková tlouš�ka 350 

S8 m.�.: 204, 206 

Typ konstrukce Tlouš�ka [mm] 

Ker. dlažba 8 

Lepidlo 

Hydroizola�ní nát�r Sikalastic 200W  
Bet. mazanina + rozptýlená výztuž PE vlákna + 
podlahové vytáp�ní 

82 

Isover T-P + rozvod VZT 60 

HELUZ Miako 250 

Celková tlouš�ka 400 

S9 - Venkovní terasa 

Typ konstrukce Tlouš�ka [mm] 

Zámková dlažba Best Duo 80 

Ložní vrstva frakce 4-8  50 

Kamenivo frakce 8-16 50 

Kamenivo frakce 0-63 150 

Celková tlouš�ka 330 
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K01 – P�íjezdová plocha 

Typ konstrukce Tlouš�ka [mm] 

Zámková dlažba Best Duo  80 

Ložní vrstva frakce 4-8 50 

Kamenivo frakce 0-32 100 

Kamenivo frakce 0-63 170 

Celková tlouš�ka 400 

K02 – Chodníky 

Typ konstrukce Tlouš�ka [mm] 

Zámková dlažba Best Duo  80 

Ložní vrstva frakce 4-8 50 

Kamenivo 8-16 50 

Kamenivo 0-63 150 

Celková tlouš�ka 410 

D.1.1.2.2. P�íloha �. 2. - Základní posouzení tepeln�  
          technických vlastností konstrukcí 

Výpo�ty v�etn� posouzení jsou doloženy v p�ílohách posudku. Hodnoty jsou uvedeny v tabulce. 
Výpo�ty provedeny v programu Teplo LT (Svoboda software)

Ozna�ení konstrukce 
U [W/m2K] Vyhodnocení

konstrukce 
�Utbk

Uid �Utbk U Uid

Podlahy na zemin� 0,14 0,01 0,15 0,45 vyhovuje

Podhled nad 2.NP 0,111 0,01 0,121 0,2 Vyhovuje 

Obvodové zdivo tl. 500  0,110 0,01 0,120 0,30 Vyhovuje 

Okna - požadavek uvedený v projektu 0,8 1,50 

Okna 
požadavek 
uvedený v 
projektu 

Dve�e vchodové – pož. uvedený 
v projektu 

> 1,10 1,70 

Dve�e vcho-
dové 

pož.uvedený 
v projektu 
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  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2011)  

Název konstrukce:   Podlahy na zemin�

Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  19,7 C 
 P�evažující návrhová vnit�ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Beton hutný 1  0,082       1,230  17,0 
   2  Isover EPS 100S  0,250       0,037  50,0 
   3  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 
   4  Hlína suchá  2,000       0,700  1,5 

  I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)   
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,422 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,965 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

  II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)  
  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,140 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN
N. 
  

  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 

  III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)  
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci nedochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
  

  POŽADAVKY JSOU SPLN
NY. 

  VYHODNOCENÍ VÝSLEDK� PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2011)  

Název konstrukce:   Podhled nad 2.NP 

Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  19,7 C 
 P�evažující návrhová vnit�ní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,025       0,220  9,0 
   2  Jutafol N 110 Special  0,0002       0,390  210154,0 
   3  Isover Akustik Platte  0,280       0,032  1,0

  I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2)   
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,760 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,970 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
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 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

  II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2)  
  

  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,120 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN
N. 
  

  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 

  III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2)  
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci nedochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
  

  POŽADAVKY JSOU SPLN
NY. 

 Teplo 2014 LT, (c) 2014 Svoboda Software 

D.1.1.2.3. P�íloha �. 3. – Technický list výrobce HELUZ  
(zdroj: http://www.heluz.cz/cs/vyrobek/heluz-family-50-2in1-brousena) 
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D.1.2.1. Technická zpráva 
a) Technická zpráva 

(popis navrženého konstruk�ního systému stavby, výsledek pr�zkumu 
stávajícího stavu nosného systému stavby p�i návrhu její zm�ny; navrže-
né materiály a hlavní konstruk�ní prvky; hodnoty užitných, klimatických a 
dalších zatížení uvažovaných p�i návrhu nosné konstrukce; návrh zvlášt-
ních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postup�; zajišt�ní 
stavební jámy; technologické podmínky postupu prací, které by mohly 
ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, p�ípadn� sousední stavby; zásady pro 
provád�ní bouracích a podchycovacích prací a zpev�ovacích konstrukcí 
�i prostup�; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam pou-
žitých podklad�, norem, technických p�edpis�, odborné literatury, výpo-
�etních program� apod.; specifické požadavky na rozsah a obsah doku-
mentace pro provád�ní stavby, p�ípadn� dokumentace zajiš�ované jejím 
zhotovitelem). 

Konstruk�ní systém stavby se skládá z plošných základových pas�, st�nového 
kombinovaného systému, ztuženého tuhou stropní deskou.  Konstrukce no-
vostavby je samostatná a nezávislá. 
Hlavní nosné konstrukce objektu tvo�í plošné základové pasy, obvodové a 
vnit�ní nosné zdivo, prefamonolitická deska stropu a konstrukce krovu. Založení 
je navrženo na dvoustup�ové základové pasy z prostého betonu. Ostatní kon-
strukce jsou navrženy jako typové. 
Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení. 

ZATÍŽENÍ STROPU NAD 1.NP 

Zat. Název 
tl. ρ gk/qk γ gd/qd

(m) (kN/m3) (kN/m2) - (kN/m2)

stálé 

betonová mazanina  
vyztužená vlákny tl. 84 
mm 

0,084 25,00 2,1 1,35 2,84 

kro�ejová izolace 
Isover T-P 50 mm 

0,050 1,48 0,074 1,35 0,10 

ŽB strop deska MIAKO 
tl. 250mm 

0,250 - 3,65 1,35 5,00 

omítka vápenná tl. 20mm 0,020 19,00 0,38 1,35 0,51 

   -  

nahodilé 
užitné kategorie A - stro-
py 

- - 1,50 1,50 2,25 

Celkem 7,70  10,7 
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ZATÍŽENÍ KONSTRUKCE KROVU (zat�žovací ší�ka 0,825 m) 

Zat. Název 
tl. ρ gk/qk γ gd/qd

(m) (kN/m3) (kN/m2) - (kN/m2)
st

á
lé

 

plechová krytina 0,005  0,05 1,35 0,07 

bedn�ní 0,025 4,20 0,105 1,35 0,14 

krov 0,018 4,20 0,076 1,35 0,10 

tepelná izolace  Isover 
Akustic 

0,300 0,25 0,075 1,35 0,10 

podhled SDK v�etn� roš-
tu 

0,025 2,00 0,05 1,35 0,07 

n
a

ho
d

ilé
 

Zatížení sn�hem 
IV. sn�hové pásmo   
Sk = 2,50 kN/m2 
sedlová st�echa, sklon 
15° 

- - - - 2 

Zatížení v�trem 
III. V�trová oblast, kate-
gorie terénu III. 
sedlová st�echa, sklon 
15° 

- - - - - 

plocha  E, F, E - sání 
   

 -1,7 

plocha  E, F, E - tlak 
   

 +1,7 

ZATÍŽENÍ P	EKLADU NAD DVE	MI DO GARÁŽE 

Zat. název 
tl. ρ gk/qk L fk/fk γ fd/fd

(m) (kN/m3) (kN/m2) (m) (kN/m) - (kN/m) 

st
á

lé
 atika 0,3 7 - 1,1 2,31 1,35 3,11 

strop  0,25 - 3,47 2,75 9,50 1,35 12,83 

 skladba terasy 0,28 0,25 - 2,75 0,19 1,35 0,25 

 Sníh - - 1,6 2,75 4,40 1,4 6,16 
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n
a

ho
d

ilé

užitné zatížení    2,75 2,00 1,5 8,25 

Požadavky na provád�ní a kontrolu: 
Bude provedena kontrola kvality základové spáry p�ed betonáží pas�.  
Kontrola konstrukcí p�ed zakrytím bude provedena zejména u konstrukcí stro-
p�, ramen schodiš� a pr�vlaku nad vraty do garáže. Bude provedena zejména 
kontrola vyztužení, kontrola použitých komponent� a podep�ení stropu. Kontrola 
vyztužení bude provedena i u ztužujících pas� v úrovni stropu a v úrovni kotve-
ní konstrukce krovu.  
P�ed odstran�ním podep�ení konstrukce stropu bude provedena kontrola pev-
nosti betonu Schmidtovo kladivem, �i jinou nedestruktivní metodou. 
Požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provád�ní stavby:
Dokumentace pro provedení stavby bude �ešit vyztužení jednotlivých prvk�
stropu, pr�vlak�, ztužujících pas� a ramen schodiš�, konkrétní �ešení spoj� a 
kotvení konstrukce krovu.

b) Výkresová �ást 
(výkresy základ�, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve stavebních 
výkresech základ�; tvar monolitických betonových konstrukcí; výkresy 
sestav dílc� montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a 
d�ev�ných konstrukcí apod.). 
Výkresy jsou p�iloženy k TZ. 

c) Statické posouzení (ov��ení základního koncep�ního �ešení nosné kon-
strukce; posouzení stability konstrukce; stanovení rozm�r� hlavních prv-
k� nosné konstrukce v�etn� jejího založení; dynamický výpo�et, pokud na 
konstrukci p�sobí dynamické namáhání). 
Stabilita objektu je zajišt�na umíst�ním obvodového a vnit�ního zdiva v navzá-
jem kolmých sm�rech. Stabilita obvodového zdiva je v p�í�ném sm�ru zajišt�na 
provázáním s p�í�nými st�nami, konstrukcí stropu, st�echy. Konstrukce obvodo-
vého zdiva je založena na plošných základových pasech. Prefa-monolitický 
trámkový strop nad 1.NP a v�nec nad 2.NP p�enáší vodorovné síly a ztužují 
celou stavbu ve vodorovném sm�ru. Sedlový krov, na �ásti p�dorysu pultový, s 
vlašskými krokvemi omezí vznik vodorovných sil v úrovni podhledu nad 2NP. 
Ztužení krovu je zajišt�no štítovým zdivem a celoplošným bedn�ním. 

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti 
konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití). 

Kontroly konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití budou provád�ny 
vizuáln� uživatelem stavby. Konstrukce zdí, stropní deska bude jednou ro�n�
prohlédnuta a v p�ípad� výskytu deformací, �i vzniku trhlin p�izve uživatel stav-
by projektanta, zhotovitele �i jinou zp�sobilou osobu, která ur�í p�í�inu �i p�í-
padný zp�sob nápravy. 
Shodn� bude prohlédnuta i konstrukce krovu a st�ešní krytiny. V p�ípad� zjišt�ní 
deformací, biotického napadení �i zatékání p�izve uživatel stavby projektanta, 
zhotovitele �i jinou zp�sobilou osobu, která ur�í p�í�inu �i p�ípadný zp�sob ná-
pravy. 
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D.1.2.2. P�ílohy 
D.1.2.2.1. P�íloha �.1.  

NÁVRH STROPU NAD 1.NP 

Vypo�tené zatížení (bez vlastní tíhy stropu):   

 gk = 4,1 kN/m2

gd = 5,7 kN/m2 

Nejv�tší sv�tlé rozp�tí:  

 L = 5,500 m 

NÁVRH: Strop Heluz Miako 250 

 gkHELUZ = 6,25 kN/m2 > gk = 4,1 kN/m2 VYHOVUJE

gdHELUZ = 7,53 kN/m2 > gd = 5,7 kN/m2  VYHOVUJE 

(Zdroj: http://www.heluz.cz/files/Staticke-tabulky-pro-navrh-tlous_ky-strop_-
OVN--625-mm-_-doporucene-nadvyseni_-podle-_SN-73-1201.pdf) 

D.1.2.2.2. P�íloha �.2. Posouzení železobetonového  
pr�vlaku 
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Vypracováno v programu FIN EC v5. 

D.1.2.2.3. P�íloha �.3. Posouzení krokve 

Vypracováno v programu FIN EC v5. 
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D.1.4. TECHNICKÁ ZPRÁVA – Technika  
prost�edí staveb 

D.1.4.1. Úvod 

P�edm�tem bakalá�ské práce je vypracování konceptu TZB. Koncept �eší 
profese: 

- Zdravotn� technické instalace 
- Vzduchotechnika v rozsahu �ízené vým�ny vzduchu 
- Vytáp�ní stavby 
- Plynová p�ípojka 

D.1.4.2 Zdravotn� technické instalace 
D.1.4.2.1. Kanaliza�ní p�ípojky 

Objekt bude odkanalizován  do stávající jednotné sít� kanalizace. Bude využita 
stávající p�ípojka DN 150 mm ukon�ená ve stávající šacht� na pozemku sta-
vebníka u západní hranice pozemku p.�. 1090/5. Potrubí nové gravita�ní kana-
liza�ní p�ípojky bude provedeno z plastového potrubí KG-Systém (PVC)® SN 4.  
DN 150. V míst� zm�ny sm�ru trasy nové kanaliza�ní p�ípojky bude osazena 
nová prefabrikovaná revizní šachta DN 1000. Umíst�ním šachty bude rovn�ž 
zajišt�no dodržení maximální délky úseku kanalizace 18m. 

D.1.4.2.2. Vnit�ní kanalizace 
Pr�tok odpadních vod p�ípojkou �iní 3,55 l/s.  Svodná potrubí povedou v zemi 
pod podlahou 1. NP a pod terénem vn� domu. Jsou navržena z plastového po-
trubí KG-Systém (PVC)® SN 4. Potrubí bude uloženo ve sklonu 3%. �išt�ní 
potrubí bude umožn�no �istícími tvarovkami a �istícími zátkami podlahových 
vpustí. Prostupy základovým pasem budou provedeny s dostate�nou rezervou 
pro eliminaci p�ípadných deformací dosedáním, hutn�ním obsypu apod. Potrubí 
bude uložené na pískovém loži tlouš�ky 150 mm a obsypané pískem do výše 
300 mm nad vrchol hrdel, nebo obetonováno v rámci provád�ní podkladních 
vrstev podlah. V p�ípad� obetonování, mezera mezi hrdlem a trubkou bude 
ochrán�ná proti vniknutí cementového mléka lepící páskou. Hrdla budou dilato-
vána od betonu mirelonem tl. 5mm, pro zajišt�ní možnosti pohybu vlivem tep-
lotní roztažnosti. Takto bude ochrán�no potrubí v trase, kde nebude možné za-
jistit obsyp pískem do výše 300mm nad hrdlo potrubí. 

Splašková odpadní potrubí jsou navržena z potrubí HT-Systém (PP), budou 
spojena v�tracím potrubím vyvedeným na st�echu do výšky 0,5 m nad h�eben 
st�echy. Odpadní potrubí bude vedeno v instala�ní šacht�. Potrubí bude kotve-
no pevnými a volnými kovovými objímkami s gumovou vložkou. Ve výšce 1m 
nad úrovní 1. NP bude osazen �istící kus. Musí být p�ístupný a musí sm��ovat 
do pod�adných místností. Dimenze potrubí je ozna�ena ve výkresu. P�echod 
splaškového potrubí na svodné bude proveden dv�ma koleny 45°, p�echod bu-
de obetonován. Nad p�echodem odpadního potrubí na svodné potrubí je prove-
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deno rozší�ení sv�tlosti na DN 125. 

P�ipojovací potrubí budou vedena za instala�ními p�í�kami. P�ipojovací potrubí 
je navrženo z potrubí HT-Systém (PP). Je navrženo dle výkresu ve spádu 3%. 
U každého za�izovacího p�edm�tu musí být osazena zápachová uzáv�rka s 
výškou vodního sloupce alespo� 5cm. Pro napojení pojistných tlakových ventil�
zásobník� vody a odvedení kondenzátu rekupera�ních jednotek budou osazeny 
vtoky DN32 (nálevka) se zápachovou uzáv�rkou a s p�ídavným uzáv�rem proti 
zápachu pro suchý stav (kuli�ka).  

V�trací potrubí je stejné dimenze jako svislé odpadní potrubí a je vyvedeno nad 
úrove� st�ešního plášt�, a to do výšky 500mm. Na vrcholu je osazena v�trací 
tvarovka. Vyúst�ní nesmí být blíže než 3m od okenního otvoru.  
Vnit�ní kanalizace bude odpovídat �SN EN 12056 a �SN 75 6760. 

D.1.4.2.3. Deš�ová kanalizace 

Deš�ová kanalizace bude odvád�t vodu ze st�ech a zpevn�né plochy p�ed vjez-
dem do garáže (celkem cca 300m2). Ostatní deš�ová voda se bude voln� vsa-
kovat do zatravn�ných ploch navazující na okapové chodníky, chodník ke vstu-
pu a terasu. Odpadní potrubí od vpusti na terase bude vedeno pod stropem 
garáže, bude svedeno voln� po zdivu pod podlahu, kde bude napojeno na 
svodné potrubí.  Svodná potrubí povedou v zemi pod terénem vn� domu. Jsou 
navržena z plastového potrubí KG-Systém (PVC)® SN 4. Potrubí bude uloženo 
ve sklonu 3%. �išt�ní potrubí bude umožn�no �istící šachtou a p�ístupem p�es 
lapa�e st�ešních splavenin.  Potrubí bude uložené na pískovém loži tlouš�ky 
150 mm a obsypané pískem do výše 300 mm nad vrchol hrdel. Deš�ová kanali-
zace bude svedena do bezodtokové jímky o objemu 10m3. Jímka bude osaze-
na u vjezdu, bude osazena vstupním otvorem a žeb�íkem pro vstup p�i kontrole. 
Voda z jímky bude využívána pro zalévání zahrady, p�ípadn� po osazení tech-
nologie pro odstran�ní hrubých ne�istot jako užitková voda v dom�. Proti p�epl-
n�ní nádrže bude osazeno �erpadlo s plovákem, které zajistí dostate�nou re-
zervu cca 3m3 pro p�ípad p�ívalového dešt�.   

D.1.4.2.4. Vodovodní p�ípojka 

Pro p�ipojení stavby na distribu�ní sít vody bude využita stávající navrtávka na 
vodovodním �adu a potrubí uložené pod komunikací vyvedené na stavebním 
pozemku. Stávající potrubí PE100 40x3,7mm bude naspojkováno a zavedeno 
do technické místnosti, kde bude ukon�eno vodom�rnou sestavou o velikosti 
vodom�ru Qn 2,5, s max. pr�tokem 1,39 l/s + hlavní uzáv�r vody umíst�nou na 
obvodovém zdivu. V ose potrubí bude uložen vodi� pro možnost budoucího vy-
tý�ení. P�ed zakrytím potrubí bude provedena tlaková zkouška, bude vypraco-
ván protokol o jejím pr�b�hu a bude p�izván ke kontrole zástupce správce vo-
dovodní distribu�ní soustavy. 
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Výpo�et pot�eby vody 
Ro�ní pot�eba vody (dle Vyhlášky �. 428/01) 
Qrok = 35m3/os rok × 4 os = 140 m3/rok 
M�sí�ní pot�eba vody  
Qm�s = 140 m3/rok / 12 = 11,7 m3/m�síc 
Pr�m�rná pot�eba vody  
Qp = 150 l/os den × 4 os = 0,60 m3/den 
Maximální hodinová pot�eba (50% z pr�m�rné pot�eby vody) 
Qhod = 0,6 × 0,5 = 0,3 m3/hod = 0,08 l/sec 

D.1.4.2.5. Vnit�ní vodovod 

Teplá voda bude p�ipravována v kombinovaném zásobníku o objemu 100l. 
Zdroj tepla pro oh�ev bude zajišt�n plynovým kondenza�ním kotlem. Rozvody 
teplé i studené vody budou vedeny v drážkách ve st�nách nebo v podlaze 
v úrovni nad izolací proti vod� a budou p�ekryty tepelnou izolací podlahy. Po-
trubí budou opat�ena návlekovou tepelnou izolací Mirelon. 
Pro zalévání zahrady (pokud dojde deš�ová voda v jímce) bude vyvedeno po-
trubí st�nou technické místnosti. Bude osazen  výtok. ventil s p�ípojkou na ha-
dici - (ventil KEMPER - MRAZUVZDORNÝ).  
Vnit�ní vodovod v�etn� p�ipojení výtok. armatur a oh�íva�e je nutno provést v 
souladu s �SN 75 5409 (Vnit�ní vodovody). 

D.1.4.2.6. Za�izovací p�edm�ty 

Budou použity standardní za�izovací p�edm�ty, dle výb�ru stavebníka. 
V grafické �ásti jsou popsány pouze orienta�n�. Záv�sné záchodové mísy, 
umyvadla, d�ez, sm�šovací baterie u sprch podomítkové baterie. My�ka nádobí 
bude k vodovodnímu a kanaliza�nímu potrubí p�ipojena p�es soupravu HL 406.  

Sm�jí být použity jen výtokové armatury zajišt�né proti zp�tnému nasátí vody 
podle �SN EN 1717. 

D.1.4.2.7. Vytáp�ní 

Podle tepelného výkonu objektu dle STN EN 12 831, na venkovní teplotu -18°C 
v krajin� s intenzivními v�try byl jako zdroj tepla navržen jeden teplovodní kotel 
typu typu Buderus Logamax Plus GB172-24 s modulovaným atmosférickým 
ho�ákem o výkonu v rozsahu 6,6 - 22,5kW a pro p�ípadný oh�ev TV 29,7kW p�i 
teplotní spádu 40/30°C s odtahem spalin spole�ným koaxiálním plastovým po-
trubím zaúst�ným nad úrove� st�echy s p�evážným vedením uvnit� objektu v 
instala�ní šacht� a s p�ívodem spalovacího vzduchu rovn�ž výše uvedeným 
koaxiálním potrubím z venkovního prostoru p�ímo do spalovací komory systé-
mem „turbo“. Vyhrazený prostor technické místnosti je p�ímo v�tratelný jedním 
venkovním oknem. Teplonosnou látkou pro vytáp�ní výše uvedeného objektu je 
teplá voda o teplotním spádu 70/55°C pro okruh vytáp�ní otopnými t�lesy des-
kovými �i trubkovými a 45/40°C pro nízkoteplotní podlahové vytáp�ní. 
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D.1.4.2.8. Plynová p�ípojka a NTL plynovod 

Bude využita stávající plynová p�ípojka ukon�ená v pilí�ku na západní hranici 
pozemku. Zp�sob p�ipojení bude odsouhlasen s dodavatelem zemního plynu a 
správcem distribu�ní soustavy dle podmínek uvedených ve Smlouv� o p�ipojení 
odb�rného plynového za�ízení k distribu�ní soustav�. Jedná se o nízkotlakové 
vedení zemního plynu.  
Nové vedení NTL plynovodu bude vedeno v zemí. P�ed vstupem do vnit�ního 
vyhrazeného prostoru bude opat�ené ocelovou chráni�kou. Potrubí NTL plyno-
vodu DN25 bude provedeno p�evážn� z plastové trubky typu PE-HD t�žká �ada 
s atestem pro vedení zemního plynu v terénu a p�ed vstupem do technické 
místnosti stejn� jako potrubí vedené uvnit� bude p�evedeno na ocelové trubky 
závitové bezešv� spojované sva�ováním opat�ené tovární izolací 
proti zemní vlhkosti nap�. typu Bralen s atestem pro vedení zemního plynu. Po-
trubí vedené ve vyhrazeném prostoru stávající plynové sk�ín� je rovn�ž prove-
deno z trubek ocelových, ovšem bez tovární izolace proti zemní vlhkosti a na 
plastové potrubí je p�evedeno až t�sn� p�ed výstupem z krycí sk�ín�. P�i uklá-
dání plynovodu do terénu je nutno dodržet minimální jak vodorovné tak i svislé 
vzdálenosti p�i k�ížení nebo soub�hu s p�ípadnými jednotlivými podzemních 
vedení dle �SN 73 6005. Jedná se hlavn� o k�ížení 2x s trasou nové kanaliza-
ce. 

D.1.4.2.9. V�trání 
V�trání bylo navrženo jako nucené.  
Je zajišt�no rovnotlakým v�tráním se zp�tným získáváním tepla.  Vzducho-
technická jednotka je umíst�na v technické místnosti. P�ívod �erstvého vzduchu 
do obytných místností je �ešen vedením obdélníkového potrubí 200x50 stropem 
nad 1.NP  ve vrstv� kro�ejové izolace. Pro obytné místnosti v 1. NP je �erstvý 
vzduch p�ivád�n podlahovým kanálem shora ze stropu nad 1.NP. Pro obytné 
místnosti ve 2. NP je vývod �erstvého vzduchu umíst�n v podlaze nad 1.NP. 
(viz výkresová �ást). 
Odvod odpadního vzduchu je zajišt�n potrubím vedených v instala�ních šach-
tách a p�edst�nách. Jen v p�ípad� odv�trání místnosti 103 (Koupelna 2) je od-
vod umíst�n v podlaze 
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D.1.4.3 P�ílohy 
D.1.4.3.1. P�íloha �.1 - Tabulka pro výpo�et tepelné ztráty 

dle �SN EN 12 831 
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D.1.4.3.2. P�íloha �.2 – Stanovení množství vzduchu 
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D.1.4.3.3. P�íloha �.3 - Detaily VZT 
(zdroj: Atrea) 
Det.1 

Det. 2 
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Det.3 

Det. 4 


