




NAVRHOVANÝ DŮM SE NACHÁZÍ V PRAZE - NOVÉM MĚSTĚ, V PROLUCE MEZI HISTORICKOU

ZÁSTAVBOU SECESNÍCH DOMŮ. DŮM SI KLADE ZA CÍL NAHRADIT NEVZHLEDNOU SOUČASNOU
STAVBU, DOSTAVIT PROLUKU MEZI DOMY A VYTVOŘIT KVALITNÍ BYDLENÍ DLE NÁROKŮ
INVESTORA. HMOTA DOMU NAVAZUJE NA ZÁSTAVBU V ULICI NA HROBCI. STAVBA VYPLNÍ
HRANICE DANÉHO POZEMKU, NA KTERÉM VYROSTE VERTIKÁLNÍ RODINNÝ DŮM. DOMINANTOU

NÁVRHU JE VYSTUPUJÍCÍ HMOTA V VE TŘETÍM A ČTVRTÉM PATŘE, KTERÁ DOMU POSKYTNE

VÝRAZ V EXTERIÉRU, REPREZENTATIVNÍ PROSTORY V INTERIÉRU A JEDINÝ MOŽNÝ
ZAJÍMAVÝ VÝHLED Z POZEMKU. FASÁDA BUDE ŘEŠENA ŠEDIVÝM L ÍCOVÝM ZDIVEM.

ANOTACE

THE DESIGNED STRUCTURE IS LOCATED IN PRAHA - NOVÉ MĚSTO. THE SITE IS IN BLANK
SPACE BETWEEN SECESSION HOUSES. THE IDEA OF DESIGN IS TO REPLACE CURRENT

ABUSIVE STRUCTURE, FILL THE BLANK SPACE SITE AND TO CREATE AMAZING MODERN

FAMILY HOUSE FOR SPECIFIC CLIENT, WITH SPECIFIC CLAIMS. MASS OF STRUCTURE FOLLOWS

CURRENT HOUSES IN NA HROBCI STREET. THE BUILDING FILL THE WHOLE AREA OF THE SITE

AND RISES IN VERTICAL DIRECTION. THE DOMINANT OF BUILDING IS MASS IN THE THIRD A

FOURTH FLOOR. THE GREY MASONRY FITS INTO CHARACTER OF AREA AND HOUSE TAKES

PLACE IN NA HROBCI STREET.

ANOTTATION



STAVEBNÍ PROGRAM

Investor: Jiří Švejda, 43 let, Universita Karlova, právník, spolumajitel právnické kanceláře v centru Prahy
         manželka: Valerie Švejdová, 42 let, Universita Karlova, knižní editorka
         děti: chlapec, 17 let, střední průmyslová škola, nadějný sportovec
              dívka, 13 let, gymnázium, umělecké sklony

Stavební program:
Garáž - pro jedno auto, kola, úložné prostory (pneumatiky, nářadí, sportovní vybavení, atd.)
      -další parkovací místo bude zajištěno rezidentní kartou pro parkování v modré zóně v ulici Na Hrobci
Kotelna - turbokotel, ohřev vody
Prádelna - smetáky, čistící prostředky, pračka, sušička, žehlící prkno, úložný prostor
Vstupní hala - šatna, botník se sedací částí, zrcadlo
Shoz na prádlo - nádoba na prádlo naproti dveřím od prádelny, shoz prostupuje třemi patry
Výtah - osobní výtah, pro pětipatrový objekt
Obytné místnosti:
     - samostatné pokoje pro děti
     - ložnice se samostatnou koupelnou
     - prostorný obývací pokoj s kuchyní a krbem
     - hostinský pokoj, počítá se s častými návštěvami
Pracovna - zajímavý, reprezentativní prostor, s možností návštěv klientů
Terasa - možnost stolování venku, případně grilování, promítání filmů, práce se zelení pro manželku,
          návaznost na obývací pokoj
Úložné prostory - pokoje s vlastní šatnou, místnost pro sezonní věci, sportovní věci, zahradní nářadí

JOSEF VOSTRACKÝ
telefon: +420 725 386 584

e - mail: vostrackyj@gmail.com

název BP: RODINNÝ DŮM, VÝTOŇ
           FAMILY HOUSE, VÝTOŇ

vedoucí BP: Ing. arch. Radek ZYKAN

OBSAH BP

Titulní strana 1

Zadání bakalářské práce 2

Stavební program, obsah 3

Anotace 4

Prezentace domu v časopise 5

Architektonická část
Analýza, koncept domu 7

Situace širších vztahů 1:2500 8

Architektonická studie 1:250 9

Vizualizace 10

Půdorys 1NP 1:50 11

Půdorys 2NP 1:50 12

Půdorys 3NP 1:50 13

Půdorys 4NP 1:50 14

Půdorys 5NP 1:50 15

Rozvinutý, příčný řez 1:150 16

Podélný řez 1:100 17

Pohled severní 1:100 18

Pohled severozápadní, západní 1:100 19

Pohled jižní 1:100 20

Konstrukční schéma 1:200 21

Vizualizace 22-23

Stavební část
Technická zpráva 25-30

Koordinační situace 1:250 31

Půdorys 3NP 1:75 32

Příčný řez 1:75 33

Stavebně architektonický detail 1:30 34

Technická část
Schéma trasování rozvodů 1NP 1:50 36

Schéma trasování rozvodů 2NP 1:50 37

Schéma trasování rozvodů 3NP 1:50 38

Schéma trasování rozvodů 4NP 1:50 39

Schéma trasování rozvodů 5NP 1:50 40

Součinitele prostupu tepla konstrukcí 41-42

Energetický štítek obálky budovy 43







ARCHITEKTONICKÁ ČÁST





vl
ta
va

ra
šín

ov
o 

ná
bř

ež
í

svobodova

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE RD NA VÝTONI, FSV ČVUT, ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ, LS 2016/2017 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1:2500

50m 100m 250m

vyšehrad

na knížecí



BAKALÁŘSKÁ PRÁCE RD NA VÝTONI, FSV ČVUT, ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ, LS 2016/2017 ARCHITEKTONICKÁ SITUACE 1:250

15m 30m5m

Na Hrobci
Na Hrobci

Na
 V

ýto
ni

Vy
še

hr
ad

sk
áNa

 V
ýto

ni

Vy
še

hra
ds

ká





1.01

1.02

1.03

1.04

1.07

1.08

1.06

1.01 ZÁVĚTŘÍ 4,61 m2

1.02 VSTUPNÍ HALA 15,43 m2

1.03 SCHODIŠTĚ 3,06 m2

1.04 PRÁDELNA 5,36 m2

1.05 VÝTAH, SHOZ PRÁDLA 2,18 m2

1.06 GARÁŽ 25,48 m2

1.07 SKLAD 3,58 m2

1.08   TECHNICKÁ MÍSTNOST 4,32 m2
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2.03 CHODBA 7,77 m2

2.04 SKLAD SEZÓNNÍCH VĚCÍ 6,10 m2

2.05 KOUPELNA 2,75 m2

2.06 LOŽNICE PRO HOSTA 8,09 m2

2.07 KOUPELNA 5,50 m2

2.08   ŠATNA 5,07 m2

2.09 POKOJ 17,63 m2

2.10   TERASA 6,86 m2
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3.01 SCHODIŠTĚ 3,28 m2

3.02 VÝTAH, SHOZ PRÁDLA 1,88 m2

3.03 CHODBA 7,77 m2

3.04 CHODBA 1,79 m2

3.05 LOŽNICE 19,03 m2

3.06 KOUPELNA 8,42 m2

3.07 KOUPELNA 5,50 m2

3.08   ŠATNA 5,07 m2

3.09 POKOJ 17,63 m2

3.10   TERASA 6,86 m2
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 STAVEBNÍ ČÁST



A Průvodﾐí zpráva 

 
A.1 Ideﾐtifikačﾐí údaje 

A.1.1 Údaje o stavHě 

a) ﾐázev stavby 

Rodiﾐﾐý důﾏ Na Výtoﾐi 

b) ﾏísto stavby 

Na Hrobci, Praha 2 – Nové Město 

k.ú. Praha [ヵヵヴΑΒヲ], Nové Město [ΑヲΑヱΒヱ], p. č. ヱンΓヵ/ヱ 

c) předﾏět  dokumentace 

vydáﾐí  úzeﾏﾐího rozhodﾐutí a staveHﾐího povoleﾐí 
 

A.1.2  Údaje o  žadateli  a  staveHﾐíkovi 

aぶ jﾏéﾐo, příjﾏeﾐí a ﾏísto trvalého Hydlište 

Jiří Švejda, Bezdrevská ヱヰヱヵ/ヱヲ, České Budějovice, Česká repuHlika 

 

 

 

 

RODINNÝ DUM NA VÝTONI 
 

parc. c.: 1395/1 

 

k. ú.: Praha [ヵヵヴΑΒ2], Nové Město [727181] 

 

 
 

DokuﾏeﾐtaIe pro vydáﾐí úzeﾏﾐího rozhodﾐutí a staveHﾐího 
povoleﾐí 

 

 
 

TECHNICKÁ )PRÁVA 

 

    A.1.3 Údaje o zpracovateli spolecﾐé dokumentace 

aぶ jﾏéﾐo, příjﾏeﾐí a ﾏísto trvalého Hydliště 

Vostracký Josef, Ohrazeﾐíčko ヲヵ, České 

Budějovice 

A.2 Sezﾐaﾏ vstupﾐíIh podkladů 

a) ﾐáhled z katastru ﾐeﾏovitostí 

b) vedeﾐí sítí a výškopis z GIS 

 

A.3 Údaje o úzeﾏí 

a) rozsah řešeﾐého úzeﾏí 

ﾐezastaveﾐé úzeﾏí 

b) dosavadﾐí využití 

parkováﾐí 

c) údaje o ochraﾐě úzeﾏí dle jiﾐých právﾐích předpisů 

paﾏátkově chráﾐěﾐé úzeﾏí  

d) údaje o odtokových poﾏěrech 

− 

e) údaje o souladu s úzeﾏﾐě pláﾐovací dokuﾏeﾐtací 

úzeﾏí je všeoHecﾐě oHytﾐé ふOVぶ, ﾐedochází ke koﾐfliktu s úzeﾏﾐíﾏ pláﾐeﾏ 

f) údaje o dodržeﾐí oHecﾐých požadavků ﾐa využití úzeﾏí 

oHjekt splňuje regulativa úzeﾏﾐě pláﾐovací dokuﾏeﾐtace  

g) údaje o splﾐěﾐí požadavků daﾐých orgaﾐů 

− 

h) sezﾐaﾏ výjiﾏek a úlevových řešeﾐí 

ﾐejsou ﾐutﾐé žádﾐé výjiﾏky a úlevová iešeﾐí 

i) sezﾐaﾏ souvisejících a podﾏiňujících investic 

− 

j) seznam pozeﾏků a staveb dotčeﾐých uﾏístěﾐíﾏ a prováděﾐíﾏ stavby 

Praha - Nové Město p.č. 1395,  Praha - Nové Město p.č. ヱンΓΓ, Praha - Nové Město p.č. ヲヴヵヰ



A.4 Údaje o stavHě 

a) ﾐová stavba 

b) účel užíváﾐí stavHy 

stavba pro Hydleﾐí 

c) trvalá ﾐeHo dočasﾐá stavHa 

trvalá stavba 

d) údaje o ochraﾐě stavHy podle jiﾐých právﾐích předpisů 

− 

e) údaje o dodržeﾐí techﾐických požadavků na stavby a oHecﾐých techﾐických požadavků zaHezpečujících HezHariérové užíváﾐí staveH 

stavba splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požárﾐí Hezpečnost, hygienu, ochranu zdraví, ochranu proti hluku, 

bezpečﾐost a přístupﾐost při užíváﾐí, úsporu eﾐergie a udržitelﾐé využíváﾐí přírodﾐích zdrojů, stavba je v prvﾐíﾏ podlaží HezHariérově 

přístupﾐá 

f) údaje o splﾐěﾐí požadavků dotčeﾐých orgáﾐů a požadavků vyplývajících z jiﾐých právﾐích předpisů 

− 

g) sezﾐaﾏ výjiﾏek a úlevových řešeﾐí 

nejsou ﾐutﾐé žádﾐé výjiﾏky a úlevová řešeﾐí 

h) ﾐavrhovaﾐé kapacity stavby 

zastavěﾐá plocha ΑΒ,ヱヴ m2, oHestavěﾐý prostor ヱヰヶヲ,Αヱ m3, užitﾐá plocha doﾏu  353,6 m2, plocha garáže ヲヵ,48 m2, RD pro 4  

uživatele 

i) základﾐí Hilaﾐce stavby 

eﾐergetický štítek oHálky budovy byl stanoven na objekt úsporﾐý (B) 

j) základﾐí předpoklady výstavHy ふčasové údaje o realizaci stavHy, čleﾐěﾐí ﾐa etapyぶ  

− 

k) orieﾐtačﾐí ﾐáklady stavby 

orieﾐtačﾐí ﾐáklady Hyly staﾐoveﾐy cca ﾐa Γ,6 mil. Kc 

 

A.5 Čleﾐěﾐí stavHy ﾐa oHjekty a teIhﾐiIká a teIhﾐologiIká zařízeﾐí 

charakter oHjektu ﾐevyžaduje čleﾐeﾐí stavHy ﾐa oHjekty a ﾐeoHsahuje žádﾐá techﾐologická zařízeﾐí 
 

 

B Souhrﾐﾐá teIhﾐiIká zpráva 

 
B.1 Popis úzeﾏí stavby 

a) charakteristika staveHﾐího pozemku 

staveHﾐí pozeﾏek leží v k.ú. Praha – Nové Město, pozeﾏek ﾏá rozlohu ΑΒ ﾏ2, jedﾐá se o proluku ve stávající zástavHě oHytﾐých 

Hudov, je zastavěﾐý jedﾐopodlažﾐíﾏ oHjekteﾏ garáží, ve vlastﾐictví iﾐvestora, teﾐto oHjekt je zﾐačﾐě zdevastovaﾐý a počítá se s jeho 

likvidací 

b) výčet a závěry provedeﾐých průzkuﾏů a rozHorů 

− 

c) stávající ochraﾐﾐá a Hezpečﾐostﾐí pásﾏa 

paﾏátkově chráﾐěﾐé úzeﾏí 

d) poloha vzhledem k záplavovéﾏu úzeﾏí, poddolovaﾐéﾏu úzeﾏí apod 

pozemek se ﾐeﾐachází v záplavovéﾏ ani poddolovaﾐéﾏ úzeﾏí 

e) vliv stavby na okolﾐí stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poﾏěry v úzeﾏí 

− 

f) požadavky ﾐa asaﾐace, deﾏolice, káceﾐí dřevin 

ﾐa pozeﾏku Hude ﾐutﾐé zdeﾏolovat stávající devastovaﾐou stavHu jedﾐopodlažﾐích garáží 

g) požadavky ﾐa ﾏa┝iﾏálﾐí záHory zeﾏědělského půdﾐího foﾐdu ﾐeHo pozeﾏků určeﾐých k plﾐěﾐí fuﾐkce lesa 

ﾐejsou staﾐoveﾐy požadavky ﾐa záHory 

h) úzeﾏﾐě techﾐické podﾏíﾐky 

stavba Hude připojeﾐa k dopravﾐí iﾐfrastruktuře, ke kanalizaci, vodovodﾐíﾏu a plyﾐovodﾐíﾏu řádu a k elektrickéﾏu vedeﾐí 

i) věcﾐé a časové vazHy stavby, podmiňující, vyvolaﾐé, související investice 

před zahájeﾐíﾏ stavHy je ﾐutﾐé zlikvidovat současﾐou jedﾐopodlažﾐí stavbu 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užíváﾐí stavby 

a) fuﾐkčﾐí ﾐáplň stavby 

rodiﾐﾐý dům 

b) základﾐí kapacity fuﾐkčﾐích jednotek 

zastavěﾐá plocha ΑΒ,ヱヴ m2, oHestavěﾐý prostor 1062,71 m3, užitﾐá plocha doﾏu ンヵン,ヶ m2, plocha garáže ヲヵ,ヴ8 m2, RD pro 4  uživatele 

c) ﾏa┝iﾏálﾐí produkovaﾐá ﾏﾐožství a druhy odpadů a eﾏisí a způsoH ﾐakládáﾐí s ﾐiﾏi 

produkce ﾏﾐožství a druhu odpadu ﾐijak ﾐevyHočuje dle druhu a využití stavby 

B.2.2 Celkové urHaﾐistické a architektoﾐické řešeﾐí 

a) urbanismus 

pro úzeﾏí ﾐeﾐí vydáﾐ regulacﾐí pláﾐ, oHjekt urHaﾐisticky reaguje ﾐa uﾏísteﾐí sousedﾐích doﾏů, oHjekt je ﾐavržeﾐ tak, aHy zaplﾐil 

současﾐou proluku a zároveň svojí fasádou dotváří uličﾐí čáru, oHjekt v prvﾐích dvou ﾐadzeﾏﾐích podlažích respektuje hraﾐu ul ice, v 

druhéﾏ až pátéﾏ podlaží vystupuje hﾏota, která ﾐavazuje fasádou ﾐa oHjekt ﾐa p. č. ヱンΓヵ 

parcela je ﾏiﾐiﾏálﾐí a pro účely kvalitﾐího ﾐávrhu je ﾐutﾐé její ﾏa┝iﾏaﾏálﾐí využití, tvar doﾏu je tedy dáﾐ pozeﾏkeﾏ a sﾐahou o 

zastavěﾐí současﾐé proluky, půdorysﾐá plocha oHjektu ﾐarůstá s výškou Hudovy, celkeﾏ ﾏá důﾏ ヱ techﾐické podlaží, ン oHytﾐé a jedﾐo 

otevřeﾐé podlaží s terasou, doﾏiﾐaﾐtou doﾏu je vystupující hﾏota, která ﾐavazuje ﾐa roviﾐu severozápadﾐí fasády doﾏu ﾐa p.č. ヱンΓヵ  

B.2.3 Celkové provozﾐí řešeﾐí, techﾐologie výroHy 

v prvﾐíﾏ podlaží je ﾐavržeﾐ vstup do doﾏu s halou, ve které se ﾐachází úložﾐé prostory pro svrchﾐíky, prádelﾐa a dále garáž s jedﾐíﾏ 

parkovacíﾏ stáﾐíﾏ, ﾏísta pro kola, sklad zahradﾐího ﾐáčiﾐﾐí, sezóﾐﾐích věcí a dalších ﾐezHytﾐostí spojeﾐých s fuﾐgováﾐíﾏ doﾏu, na 

garáž ﾐavazuje techﾐická ﾏístﾐost, v druhéﾏ podlaží se ﾐachází pokoj dítěte s vlastﾐí šatﾐou a koupelﾐou, pokoj pro hosta, a úložﾐé 

prostory pro rodiﾐu, ve třetíﾏ se opakuje dětskýﾏ pokoj s jižﾐí fasádou a zázeﾏíﾏ, v druhé části podlaží pak ložﾐice s vlastﾐí koupelﾐou a 

úložﾐýﾏi prostory, čtvrté podlaží otevřeﾐý oHývací pokoj s kuchyﾐí rozdělující pracovﾐu skleﾐěﾐou příčkou, ﾐa podlaží se take ﾐachází 

deﾐﾐí záchod, páté podlaží je ﾐezastřešeﾐá terasa se zahradﾐíﾏ ﾐáHytkeﾏ, grileﾏ a skladeﾏ pro terasu  

B.2.4 BezHariérové užíváﾐí stavby 

HezHariérové užíváﾐí ﾐeHylo iﾐvestoreﾏ požadováﾐo a v daﾐých podﾏíﾐkách je plﾐě HezHariérový ﾐávrh velﾏi liﾏitující, prvﾐí 

podlaží je koﾏpletﾐě HezHariérové, ostatﾐí podlaží ﾐejsou přístupﾐé osoHáﾏ ﾐa vozíku, HezHariérové užíváﾐí stavHy ve stáří je  zajištěﾐo 

osoHﾐíﾏ výtaheﾏ 

B.2.5 Bezpečﾐost při užíváﾐí stavby 

− 
 

B.2.6 )ákladﾐí charakteristika objektu 

aぶ staveHﾐí řešeﾐí 

)áklady 

podroHﾐé geologické poﾏěry ﾐeHyly zjišťováﾐy, předpokladeﾏ ﾐávrhu je dostatečﾐá soudržﾐost a úﾐosﾐost zeﾏiﾐy a založeﾐí 

staﾐdardﾐíﾏ způsoHeﾏ; před začátkeﾏ výkopových prací se provede skrývka orﾐice, která se uloží ﾐa ﾐákladﾐí auto, jelikož ﾐa pozeﾏku 

ﾐeﾐí ﾏísto, které ﾐeHude zasažeﾐo staveHﾐí čiﾐﾐostí, k provedeﾐí pasů Hude potřeHa vykopat staveHﾐí rýhy, vytěžeﾐá zemina se bude 

odvážet ﾐákladﾐíﾏi auty ﾐa odkladiště; hlouHeﾐí rýhy Hude strojﾐí, dﾐo se ﾏusí ručﾐě dotěžit a dočistit; stěﾐy jsou založeﾐy ﾐa 

základových pasech z prostého betonu, hlouHka založeﾐí je v ﾐezáﾏrzﾐé hlouHce Βヰヰﾏﾏ, koleﾏ vﾐějších pasů Hude provedeﾐa



 

dreﾐáž; po provedeﾐí patek a pasů se Hude realizovat ﾐad šterkopískovýﾏ podsypeﾏ podkladﾐí železoHetoﾐová deska 

Svislé koﾐstrukce 

objekt ﾏá čtyři ﾐadzeﾏﾐí podlaží a střechu s atikou výšky ヱヲヰヰﾏﾏ; ﾐosﾐou koﾐstrukci tvoří železoHetoﾐové, prefaHrikovaﾐé, stěﾐové 

dílce, které se usadí a ukotví ﾐa stavHě, vﾐitřﾐí ﾐosﾐé stěﾐy ve všech podlažích tvoří železoHetoﾐové ﾏoﾐolitické stěﾐy, přícky jsou zděﾐé 

tvárﾐiceﾏi YTONG tl. ヱヰヰmm, případﾐě jsou použity skleﾐěﾐé příčky 

Vodorovﾐé koﾐstrukce 

vodorovﾐé koﾐstrukce jsou tvořeny systéﾏeﾏ stropﾐích desek a průvlaků; stropﾐí desky jsou oHousﾏěrﾐě pnuté o ﾏa┝iﾏálﾐíﾏ 

rozponu 5,85 m, ve všech podlažích je předHěžﾐě ﾐadiﾏeﾐzováﾐa deska tl. 200mm, stropﾐí koﾐstrukce v kritických ﾏístech doplňují 

skryté průvlaky, koﾐstrukčﾐí výška všech podlaží je ンﾏ, výška ﾏístﾐostí je ヲ,Αヰﾏ, v koupelﾐách a chodHách je výška ﾏístﾐostí ヲ,ヵヰﾏ, 

kvůli sﾐížeﾐéﾏu podhledu pro vedeﾐí iﾐstalací; střecha je řešeﾐa jako oHráceﾐá skladHa střechy, tepelﾐá izolace XPS tvoří ochrannou 

vrstvu pro hydroizolačﾐí vrstvu, spádovou vrstvu tvoří keraﾏzitHetoﾐ a zátežovou vrstvu tvoří kačírek; ﾏiﾐiﾏálﾐí skloﾐ střechy jsou 2% 

Schodiště 

v oHjektu je ﾐavržeﾐo schodiště, které prochází všeﾏi podlažíﾏi, toto schodiště je schodﾐicové, z jedﾐé části je ukotveﾐo do žH 

prefaHrikovaﾐé zdi přes ocelovou schodﾐici, z druhé straﾐy je ocelová schodﾐice v prostoru, záHradlí je skleﾐěﾐé výšky Γヰヰﾏﾏ, 

schodiště doplňuje osoHﾐí výtah  

Hydroizolace 

jako izolace proti vodě jsou navržeﾐy ﾏodifikovaﾐé asfaltové pásy a izolace do podlah v koupelﾐách je řešeﾐa fólií 

Tepelﾐá izolace 

zatepleﾐí podlahy ﾐa teréﾐu je řešeﾐo e┝trudovaﾐýﾏ polystyreﾐeﾏ, zatepleﾐí oHvodových stěn z izolačﾐích desek EPS a PF, 

zatepleﾐí stiechy je řešeﾐo e┝trudovaﾐýﾏ polystyreﾐeﾏ; tloušťky tepelﾐých izolací jsou ﾐavržeﾐy dle tepelﾐě−techﾐického posouzeﾐí 

ﾐa doporučeﾐé hodﾐoty součinitele prostupu tepla 

)vukové izolace 

do skladHy podlah je ﾐavržeﾐa krocejová izolace tl. ヲヰﾏﾏ, ﾐa izolaci ﾏusí Hýt před realizací Hetoﾐové ﾏazaﾐiﾐy položeﾐa separačﾐí 

vrstva, ﾐapř. PE fólie; je ﾐutﾐé oddělit vrstvy podlahy od svislých koﾐstrukcí dilatačﾐíﾏi pásky 

Podlahy 

do podlah je ﾐavržeﾐa jako rozﾐášecí vrstva Hetoﾐová ﾏazaﾐiﾐa tl. ヶヰﾏﾏ, ﾐášlapﾐou vrstvu v oHytﾐých ﾏístﾐotech tvoří ﾏarﾏoleuﾏ, 

v koupelﾐách je dlažHa; pro garáž je ﾐavržeﾐa pojíždeﾐá arﾏovaﾐá deska tl. ヱヰヰﾏﾏ s peﾐetračﾐíﾏ ﾐátěrem 

Výplﾐě otvorů 

výplﾐě okeﾐﾐích otvorů jsou s hliﾐíkovýﾏi profily s izolačﾐíﾏ trojskleﾏ, součiﾐitel prostupu tepla U = ヰ,Β W/m2K; v oHývacíﾏ pokoji a 

dětských pokojích je ﾐavržeﾐo velké fraﾐcouzské okﾐo pro osluﾐěﾐí celé ﾏístﾐosti, okﾐo ﾏá otevíravou část, která uﾏožňuje vstu ﾐa 

terasu, okﾐo je ﾐavržeﾐo jako trojsklo pro úsporu eﾐergie; ostatﾐí okeﾐﾐí otvory jsou řešeﾐy staﾐdardﾐíﾏi výplﾐěﾏi; dveřﾐí otvory jsou v 

oHvodové stěﾐě z protipožárﾐích dveří s U = ヱ,ヴ W/m2K, vﾐitřﾐí otvory jsou osazeﾐy do připraveﾐých otvorů a řešeﾐy otevíravýﾏi ﾐeHo 

posuvﾐýﾏi dveřmi v pouzdru 

Kleﾏpířské prvky 

oplechováﾐí otvorů v oHvodových stěﾐách je řešeﾐo Ti)ﾐ tl. ヰ,Βﾏﾏ  

Truhlářské  prvky 

jako truhlářský prvek jsou ﾐavržeﾐy schody a všechﾐy úložﾐé prostory v dome, které zejﾏéﾐa kvůli ﾐáročﾐýﾏ tvarůﾏ dispozic 

ﾐedovolují zařízeﾐí oHjektu sériovou výroHou ﾐáHytku , v e┝teriéru je ﾐavržeﾐa dřeveﾐá terasa, kterou tvoří dieveﾐé fošﾐy ﾐa roštu 

 

Povrchové úpravy 

oHvodová stěﾐa je ﾐavržeﾐa jako dvouplášťová s provětrávaﾐou ﾏezerou tl. ヴ0mm, vnější vrstvu oHvodové stěﾐy tvoří lícové zdivo 

Kliﾐker v šedivéﾏ provedeﾐí Hez dalších povrchových úprav, zděﾐí cihel je ﾐa tzv. polskou vazbu, ﾐosﾐá část koﾐstrukce je z 

prefaHrikovaﾐých stěﾐových dílců, dovezeﾐých a ukotveﾐých ﾐa stavHě 

B.2.7 )ákladﾐí charakteristika techﾐických a techﾐologických zařízeﾐí 

− 
 

B.2.8 Požárﾐě bezpečﾐostﾐí řešeﾐí 

a) rozděleﾐí stavHy a oHjektů do požárﾐích úseků 

rodiﾐﾐý důﾏ a garáž tvoří saﾏostatﾐé požárﾐí úseky, oHa úseky jsou jako ﾐechráﾐěﾐá úﾐiková cesta 

b) výpočet požárﾐího rizika a staﾐoveﾐí stupﾐě požárﾐí  Hezpečnosti 

− 

c) zhodﾐoceﾐí ﾐavržeﾐých staveHﾐích koﾐstrukcí a výroHků včetﾐě požadavků na zvýšeﾐí požárﾐí odolnosti staveHﾐích koﾐstrukcí 

− 

d) zhodﾐoceﾐí evakuace osoH včetﾐě vyhodﾐoceﾐí úﾐikových cest 

− 

e) zhodﾐoceﾐí odstupových vzdáleﾐostí a vyﾏezeﾐí požárﾐě ﾐeHezpečﾐého prostoru 

− 

f) zajišteﾐí potřeHﾐého ﾏﾐožství požárﾐí vody, popřípade jiﾐého hasiva, včetﾐě rozﾏístěﾐí vﾐitřﾐích a vﾐějších odHěrﾐých ﾏíst 

− 

g) zhodﾐoceﾐí ﾏožﾐosti provedeﾐí požárﾐího zásahu 

− 

h) zhodﾐoceﾐí techﾐických a techﾐologických zařízeﾐí stavby 

− 

i) posouzeﾐí požadavků ﾐa zaHezpečeﾐí stavHy požárﾐě Hezpečﾐostﾐíﾏi zařízeﾐíﾏi 

− 

j) rozsah a způsoH rozﾏístěﾐí výstražﾐých a Hezpečﾐostﾐích zﾐaček a tabulek 

− 
 

B.2.9 )ásady hospodařeﾐí s energiemi 

a) kritéria tepelﾐě techﾐického hodﾐoceﾐí 

tepelﾐě techﾐické posouzeﾐí je přiložeﾐo v příloze, důﾏ je úsporﾐý ふhodﾐoceﾐí Bぶ 

b) posouzeﾐí využití alterﾐativﾐích zdrojů eﾐergií 

ﾐa střeše jsou ﾐavržeﾐy solárﾐí paﾐely, které slouží pro sekuﾐdárﾐí ohŘev vody 

 

B.ヲ.ヱヰ Hygieﾐické požadavky ﾐa stavHy, požadavky ﾐa pracovﾐí a koﾏuﾐálﾐí prostředí 

požadavky ﾐijak ﾐevyHočují dle druhu a využití stavHy 

B.ヲ.ヱヱ  Ochraﾐa stavHy před ﾐegativﾐíﾏi účiﾐky vﾐějšího prostředí 

a) ochraﾐa před proﾐikáﾐíﾏ radoﾐu z podloží 

předpokladeﾏ je, že na pozemku ﾐeﾐí  radoﾐové riziko 

b) ochraﾐa před Hludﾐýﾏi proudy 

− 

c) ochraﾐa před techﾐickou seismicitou 

− 

d) ochraﾐa před hlukem 

- 



e) protipovodňová opatřeﾐí 

− 

f) ostatﾐí úciﾐky ふvliv poddolováﾐí, výskyt ﾏetaﾐu apod.) 

− 
 

B.3 Připojeﾐí ﾐa teIhﾐiIkou iﾐłrastrukturu 

a) ﾐapojovací ﾏísta techﾐické infrastruktury 

objekt je připojeﾐ ke kanalizaci, vodovodu a elektrickéﾏu vedeﾐí; v garáži je revizﾐí šachta kaﾐalizace, vodoﾏěrﾐá sestava a hlavﾐí 

uzávěr vody, v techﾐické ﾏístﾐosti je přípojková skříň ﾐa elektřinu 

b) připojovací rozﾏěry, výkoﾐové kapacity a délky 

− 
 

B.4 Dopravﾐí řešeﾐí 

a) popis dopravﾐího iešeﾐí 

pozeﾏek Hude ﾐapojeﾐ vjezdeﾏ do garáže z ulice Na HroHci 

b) ﾐapojeﾐí úzeﾏí na stávající dopravﾐí infrastrukturu 

vjezd do garáže Hude řešeﾐ z ulice Na HroHci, je ﾐutﾐé opravit výšku oHruHﾐíku v ﾏístě vjezdu  

c) pěší a cyklistické stezky 

− 
 

B.5 Řešeﾐí vegetace a souvisejíIíIh teréﾐﾐíIh úprav 

a) teréﾐﾐí úpravy 

pozemek je roviﾐﾐý, výšková úroveň prvﾐího podlaží ﾐavazuje ﾐa úroveň ulice, výška pozeﾏku ve dvoře je o půl ﾏetro vyšší, důﾏ 

ﾐeﾏá žádﾐou ﾐávazﾐost ﾐa tyto plochy 

b) použité vegetačﾐí prvky 

zatíﾏ ﾐejsou přesﾐe určeny druhy vegetace, bude se jednat předevšíﾏ o výsadHu  do truhlíků ﾐa střešﾐí terase oHjektu, Hude se 

jedﾐá o okrasﾐou, převážﾐě vzrostlou zeleň, která Hude ﾐapoﾏáhat zastíﾐěﾐí střechy před sluﾐceﾏ i pohledy z okolﾐích doﾏů  

c) Hiotechﾐická opatřeﾐí 

− 
 

B.6 Popis vlivu stavHy ﾐa životﾐí prostředí a jeho ochrana 

a) vliv ﾐa životﾐí prostředí − ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

stavba je v souladu s úzeﾏﾐíﾏ pláﾐeﾏ a ﾐeHude ﾏít ﾐegativﾐí vliv ﾐa životﾐí prostředí; ﾐa stavHu Hudou použity ﾏateriály a 

technologie, které svýﾏ skladováﾐíﾏ, přípravou a užíváﾐíﾏ ﾐijak škodlivě ﾐeovlivňují životﾐí prostředí; v oHjektu se ﾐeﾐachází žádﾐý 

zdroj, který Hy ﾐedovoleﾐě zﾐečišťoval ovzduší, vodstvo a zeﾏ škodliviﾐaﾏi; vzﾐikající odpady Hudou likvidováﾐy ﾐa příslušﾐých 

skládkách odpadů; veškerá výstavHa a staveHﾐí práce Hudou proHíhat tak, aHy co ﾐejvíce oﾏezily ﾐepřízﾐivé vlivy prašﾐosti a hluku na 

své okolí 

b) vliv ﾐa přírodu a krajiﾐu ふochraﾐa dřeviﾐ, ochraﾐa paﾏátﾐých stroﾏů, ochraﾐa rostliﾐ a živocichů apod.) 

− 

c) vliv na soustavu chráﾐěﾐých úzeﾏí Natura 2000 

− 

d) ﾐávrh zohledﾐěﾐí podﾏíﾐek ze závěrů zjišťovacího řízeﾐí nebo stanoviska EIA 

− 

e) ﾐavrhovaﾐá ochraﾐﾐá a Hezpečﾐostﾐí pásﾏa, rozsah oﾏezeﾐí a podﾏíﾐky ochraﾐy podle jiﾐých právﾐích piedpisů 

− 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

- ﾐeﾐí za potřeHí, v ﾏístě se nevyskytuje ﾐeHezpečí 
 

B.8 Zásady orgaﾐizaIe výstavHy 

a) potřeHy a spotřeHy rozhodujících ﾏédií a hﾏot, jejich zajištěﾐí 

skladováﾐí staveHﾐích hmot bude zajištěno na pozemku investora 

b) odvodﾐěﾐí staveﾐiště 

− 

c) ﾐapojeﾐí staveﾐiště na stávající dopravﾐí a technickou infrastrukturu 

řešeﾐo výjezdeﾏ do ulice Na HroHci a ﾐásledﾐě svozeﾏ odtěžeﾐé zeﾏiﾐy ﾐa skládku 

d) vliv prováděﾐí stavHy ﾐa okolﾐí stavHy a pozemky 

stavHa Hude prováděna pouze na pozemku iﾐvestora, ﾐeHude tedy ﾏít kroﾏě vlivu hluku těžeHﾐích a staveHﾐích strojů žádﾐý vliv 

e) ochraﾐa okolí staveﾐiště a požadavky ﾐa související asaﾐace, deﾏolice, káceﾐí dřevin 

staveﾐiště bude ohraﾐičeﾐo ploteﾏ s ceduleﾏi Nepovolaﾐýﾏ vstup zakázáﾐ, oploceﾐí Hude v takovéﾏ rozsahu, aHy zaručilo 

Hezpečﾐost práce 

f) ﾏa┝iﾏálﾐí záHory pro staveﾐiště ふdocasﾐé i trvaléぶ 

záHory ﾐejsou požadováﾐy 

g) ﾏa┝iﾏálﾐí produkovaﾐá ﾏﾐožství a druhy odpadu a eﾏisí při výstavHě, jejich likvidace 

− 

h) bilance zeﾏﾐích prací, požadavky ﾐa přísuﾐ ﾐeHo depoﾐie zemin 

− 

i) ochraﾐa životﾐího prostředí při výstavHě 

− ﾐa stavHu Hudou použity ﾏateriály a techﾐologie, které svýﾏ skladováﾐíﾏ, přípravou a užíváﾐíﾏ ﾐijak škodlivě ﾐeovlivňují životﾐí 

prostředí; při výstavHě se ﾐeHude využívat techﾐologie či stroj, který Hy ﾐedovoleﾐě zﾐecišťoval ovzduší, vodstvo a zeﾏ škodliviﾐaﾏi; 

vzﾐikající odpady Hudou likvidováﾐy ﾐa příslušﾐých skládkách odpadu; veškerá výstavHa a staveHﾐí práce Hudou proHíhat tak, aby co 

ﾐejvíce oﾏezily ﾐepřízﾐivé vlivy prašﾐosti a hluku ﾐa své okolí 

j) zásady Hezpečﾐosti a ochraﾐy zdraví při práci ﾐa staveﾐišti, posouzeﾐí potřeHy koordiﾐátora Hezpečﾐosti a ochraﾐy zdraví při práci 
při prováděﾐí veškerých staveHﾐích prací je třeHa řídit se závazﾐýﾏi i  ustaﾐoveﾐými platﾐýﾏi ﾐorﾏaﾏi a podﾏíﾐkaﾏi 

Hezpečﾐosti práce oHsažeﾐýﾏi v )ákoﾐíku práce ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Českého úřadu Hezpečﾐosti práce a 

Českého Háňského úřadu o Hezpečnosti práce a techﾐických zařízeﾐích při staveHﾐích pracích č. 324 z 31. 7. 1990 a předpisy zde 

citovaﾐýﾏi ふve zﾐěﾐí pozdějších předpisů); dále je potřeHa řídit se závazﾐýﾏi ustaﾐoveﾐíﾏi citovaﾐýﾏi vyhláškou ČÚBP č. ヴΒ/Βヲ 

část ヱ, ヲ, ヱヲ, ヱン a zákoﾐeﾏ ČNR č. ヱンン/Βヵ SH. .; všichﾐi zúčastﾐěﾐí pracovﾐíci ﾏusí Hýt s předpisy sezﾐáﾏeﾐi před zahájeﾐíﾏ prací;  

dále jsou pracovﾐíci povinni používat při práci předepsaﾐé pracovﾐí a ochraﾐﾐé poﾏůcky podle sﾏěrﾐic MSv ze dne 9. 12. 1986 a jeho 

pozdějších úprav; staveHﾐí dozor nese plnou zodpovědﾐost za správﾐé provedeﾐí a postupy při prováděﾐí stavby. 

k) úpravy pro HezHariérové užíváﾐí výstavHou dotceﾐých staveb 

okolﾐí stavHy ﾐejsou výstavHou dotčeny 



Iぶ zásady pro dopravﾐí iﾐžeﾐýrská opatřeﾐí 

− 

m)  staﾐoveﾐí speciáIﾐích podﾏíﾐek pro prováděﾐí stavHy 

ﾐejsou staﾐoveﾐy žádﾐé speciáIﾐí podﾏíﾐky 

n) postup výstavHy, rozhodující díIčí terﾏíﾐy 

deﾏolice stávajícího oHjektu, skrývka orﾐice, hIouHeﾐí rýh, provedeﾐí zákIadových pasů a patek, osazeﾐí techﾐických sítí a přípojek, 

provedeﾐí zákIadové desky ﾐa štěrkopískový podsyp, osazeﾐí, arﾏováﾐí a zﾏoﾐolitﾐěﾐí prefaHrikovaﾐých žH stěﾐ, Hedﾐěﾐí, arﾏováﾐí a 

Hetoﾐáž stropů, provedeﾐí střešﾐí koﾐstrukce, vyzděﾐí ﾐeﾐosﾐého zdiva, osazeﾐí otvorů a zatepIeﾐí oHjektu, provedeﾐí vzduchové 

ﾏezery s Iícovýﾏi cihIaﾏi KIinker, koﾏpIetačﾐí koﾐstrukce a vedeﾐí sítí v oHjektu, dokoﾐčovací práce a provedeﾐí teras 

 

C SituaIﾐí výkresy 

C.1 Situačﾐí výkres širšíIh vztahů 

výkres ﾐeﾐí předﾏěteﾏ zadáﾐí 
 

C.£ Celkový situačﾐí výkres 

výkres ﾐeﾐí předﾏěteﾏ zadáﾐí 
 

C.3 Koordiﾐačﾐí situačﾐí výkres 

Koordiﾐačﾐí výkres měřítko 1:250 forﾏát A3 

 

C.4 Katastrálﾐí situačﾐí výkres 

výkres ﾐeﾐí předﾏěteﾏ zadáﾐí 
 

C.5 SpeIiálﾐí situačﾐí výkres 

výkres ﾐeﾐí předﾏěteﾏ zadáﾐí 
 

 

D Dokumentace objektů, teIhﾐiIkýIh a teIhﾐologiIkýIh zařízeﾐí 

D.1 Dokumentace staveHﾐího nebo iﾐžeﾐýrského objektu 

D.f.f Architektoﾐicko−staveHﾐí iešeﾐí 

a) Techﾐická zpráva 

StaveHﾐí pozeﾏek leží v k. ú. Praha – Nové Město. Na pozeﾏku se ﾐachází dočasﾐá stavHa garáže. StavHa je jedﾐoduchá ocelová 

koﾐstrukce. Před zahájeﾐíﾏ stavHy se počítá s úplﾐou deﾏolicí současﾐého oHjektu. Teréﾐ pozeﾏku je roviﾐﾐý, v současﾐosti je řešeﾐ 

asfaltovýﾏ povrcheﾏ, který Hude také určeﾐ k deﾏolici. Plocha pozeﾏku je ΑΒ,ヱヴ m2, zastavěﾐý je v plﾐéﾏ rozsahu, obestavěﾐý prostor 

ヱヰヶヲ,Αヱ ﾏン, užitﾐá plocha doﾏu  ンヵン,ヶ ﾏヲ, plocha garáže ヲヵ,ヴΒ ﾏヲ, RD pro ヴ  uživatele. Na úzeﾏí je ﾐěkolik předpisů daﾐých úzeﾏﾐíﾏ 

pláﾐeﾏ, které stavHa Hez vyjíﾏek splňuje. OHjekt urHaﾐisticky reaguje ﾐa okolﾐí zástavHu a přiﾐáší přízﾐivé důsledky, dotváří  ulici, vytváří 

ﾐárožﾐí roh ulice a zaplﾐí současﾐou proluku. Důﾏ se sﾐaží zapadﾐout do okolﾐí zástavHy, ﾐicﾏéﾐě důﾏ Hy ﾏěl Hýt ﾏoderﾐí a splňovat 

zadáﾐí a potřeHy klieﾐtů. Doﾏiﾐaﾐtou fasády je vystupující hﾏota ve třetíﾏ a čtvrtéﾏ podlaží. Koﾐstrukčﾐí systeﾏ je železoHetoﾐový 

systeﾏ tvořeﾐý zejﾏéﾐa prefaHrikovaﾐýﾏi stěﾐaﾏi, usazeﾐýﾏi a ukotveﾐýﾏi ﾐa stavHě. Na zdech leží ﾏoﾐolitické stropﾐí koﾐstrukce, v 

určitých ﾏístech podporují teﾐto systéﾏ skryté průvlaky, ﾐeﾐosﾐé zdivo je z poroHetoﾐových tvárﾐic, fasádu tvoří šedivé lícové zdivo 

Kliﾐker v prvﾐíﾏ podlaží je ﾐavržeﾐa garáž pro jedﾐo auto, kola a techﾐické zázeﾏí včetﾐě skladů, kroﾏě techﾐického zázeﾏí se v toﾏto 

podlaží ﾐachází hala a koﾏuﾐikačﾐí prostory, v druhéﾏ podlaží je ﾐavržeﾐ pokoj pro hosty, dětský pokoj a sklad sezoﾐﾐích věcí, ve třetíﾏ 

patře se půdorysﾐě opakuje dětský pokoj, dále pak ložﾐice. Všechﾐy pokoje ﾏají vlastﾐí zázeﾏí s šatﾐou, koupelﾐou a vlastﾐíﾏ ┘c, ve 

čtvrtéﾏ patře je otevřeﾐý prostor ve kteréﾏ se ﾐachází oHývací pokoj s jídelﾐíﾏ prostoreﾏ, ┘c a pracovﾐou, posledﾐí podlažíﾏ je 

střecha, ﾐa které se ﾐachází prostor terasy, ohraﾐičeﾐý atikou výšky ヱヲヰヰﾏﾏ, ﾏístﾐost pro skladováﾐí zahradﾐího ﾐářadí a grilu. Přízeﾏí 

stavHy je řešeﾐo HezHariérově, ﾐásledující podlaží je ﾏožﾐé používat HezHariérově osoHﾐíﾏ výtaheﾏ, oHjekt ﾐelze využívat HezHariérově 

lidﾏi ﾐa iﾐvalidﾐíﾏ vozíku. PodroHﾐé geologické poﾏěry ﾐeHyly zjišťováﾐy.  

předpokIadeﾏ ﾐávrhu je dostatečﾐá soudržﾐost a úﾐosﾐost zeﾏiﾐy a zaIožeﾐí staﾐdardﾐíﾏ způsoHeﾏ; před začátkeﾏ výkopových prací  

se provede skrývka současﾐého povrchu, který Hude odvezeﾐ ﾐa likvidavi, k provedeﾐí pasů Hude potřeHa vykopat staveHﾐí rýhy, 

vytěžeﾐá zeﾏiﾐa se Hude odvážet ﾐákIadﾐíﾏi auty ﾐa odkIadište; hIouHeﾐí rýhy Hude strojﾐí, dﾐo se ﾏusí ručﾐě dotežit a dočistit; stěny 

jsou zaIožeﾐy ﾐa zákIadových pasech z prostého Hetoﾐu, hIouHka zaIožeﾐí je v ﾐezáﾏrzﾐé hIouHce Βヰヰﾏﾏ; koIeﾏ vﾐějších pasů bude 

provedeﾐa dreﾐáž; po provedeﾐí pasů se bude reaIizovat ﾐad štěrkopískovýﾏ podsypeﾏ podkIadﾐí žeIezoHetoﾐová deska; oHjekt ﾏá 

čtyři ﾐadzeﾏﾐí podIaží a sřechu; obvodové svisIé koﾐstrukce a vﾐitřﾐí ﾐosﾐé stěﾐy v prvﾐíﾏ podIaží tvoěí žeIezoHetoﾐové 

prefaHrikovaﾐé stěny, přícky jsou zděné tvárﾐiceﾏi YTONG tI. ヱヰヰﾏﾏ, stropy jsou provedeﾐy ﾏoﾐolitickou železoHetoﾐovou koﾐstrukcí 

a průvlaky; stropﾐí desky jsou oHousﾏěrﾐě pnuté o ﾏa┝iﾏáIﾐíﾏ rozpoﾐu ヵ,Αヵ ﾏ, ve všech podlažích jsou předHěžﾐě ﾐadiﾏeﾐzováﾐy 

desky tl. ヲヰヰﾏﾏ a prefaHrikovaﾐé stěﾐy tl. ヱヵヰﾏﾏ. Stěﾐy jsou ﾐavržeﾐé jako prefaHrikovaﾐé, zejﾏéﾐa vzhledeﾏ k úspoře tloušťky 

koﾐstrukce a jejího využití pro izolačﾐí vrstvu koﾐstrukce. Koﾐstrukčﾐí výška všech podIaží je ン,ヰ0m, výška všech podlaží je ヲ,Αヰﾏ a v 

chodHách a koupelﾐách je výška stropu sﾐížeﾐa podhledeﾏ, pro vedeﾐí iﾐstalací; střecha je plochá, tepeIﾐá izoIace XPS tvoří ochraﾐﾐou 

vrstvu pro hydroizoIačﾐí vrstvu, spádovou vrstvu tvoří keraﾏzitHetoﾐ a pochozí plochu tvoří terasová prkﾐa Therﾏ┘ood ﾐa vodorovﾐých 

latích; ﾏiﾐiﾏáIﾐí skIoﾐ střechy jsou 2%; v oHjektu je ﾐavržeﾐo schodiště pro vertikálﾐí koﾏuﾐikace doplﾐěﾐé osoHﾐíﾏ výtaheﾏ, 

schodiště je schodﾐicové, schodiště je vetknuto do přiIehIé žeIezoHetoﾐové stěny, stupně jsou přivařeﾐy k oceIovéﾏu pIátu, který je 

zaHetoﾐováﾐ ve stěﾐě, z druhé straﾐy je schodiště uložeﾐo ﾐa ocelové schodﾐici, ke stupňůﾏ je přiděIáﾐo skIeﾐěﾐé záHradIí; schodiště 

bude iešeﾐo truhIářsko−záﾏečﾐickou prací. ) důvodů ﾐěkterých složitých tvarů dispozice a take z důvodu origiﾐálﾐího, ﾐadstaﾐdartﾐího 

řešeﾐí Hudou všechﾐy skříﾐě a úložﾐé prostory, stejﾐě tak i dveře a další truhlářské výroHky řešeﾐy iﾐdividuálﾐí výroHou s kvalitﾐí 

truhlářskou firﾏou, jako izoIace proti vodě jsou ﾐavržeﾐy ﾏodifikovaﾐé asfaItové pásy a izoIace do podIah v koupeIﾐě je řešeﾐa fóIií, 

zatepIeﾐí podIahy ﾐa teréﾐu je řešeﾐo e┝trudovaﾐýﾏ poIystyreﾐeﾏ, zatepIeﾐí oHvodových stěﾐ a zatepIeﾐí podIahy ﾐad voIﾐýﾏ 

prostoreﾏ je z tepeIﾐě izoIačﾐích desek EPS, zatepIeﾐí střechy je řešeﾐo e┝trudovaﾐýﾏ poIystyreﾐeﾏ; tIoušťky tepeIﾐých izoIací jsou 

ﾐavržeﾐy dIe tepeIﾐě−techﾐického posouzeﾐí ﾐa doporučeﾐé hodﾐoty součiniteIe prostupu tepIa; do skIadHy podIah je ﾐavržeﾐa 

kročejová izoIace tI. ヲヰﾏﾏ, ﾐa izoIaci ﾏusí Hýt před reaIizací Hetoﾐové ﾏazaﾐiﾐy poIožeﾐa separačﾐí vrstva, ﾐapř. PE fóIie; je ﾐutﾐé 

odděIit vrstvy podIahy od svisIých koﾐstrukcí diIatačﾐíﾏi pásky; do podIah je ﾐavržeﾐa jako rozﾐášecí vrstva Hetoﾐová mazanina tI. 

ヶヰﾏﾏ, ﾐášIapﾐou vrstvu v oHytﾐých ﾏístﾐostech tvoří ﾏarﾏoIeuﾏ ﾐa Hetoﾐové ﾏazaﾐiﾐě, v koupeIﾐách a prvﾐíﾏ podlaží je dIažHa; 

pro garáž je ﾐavržeﾐa pojížděﾐá arﾏovaﾐá deska tI. 100mm s penetračﾐíﾏ ﾐátěreﾏ; okeﾐﾐí otvory jsou ﾐavržeﾐy hIiﾐíkovýﾏi profiIy s 

izoIačﾐíﾏ trojskIeﾏ, součiﾐiteI prostupu tepIa U = ヰ,Β W/m2K; v oHývacíﾏ pokoji a dětských pokojích je ﾐavržeﾐo veIké fraﾐcouzské 

okﾐo s otevírací částí a proto je voIeﾐo izoIačﾐí trojskIo pro úsporu eﾐergie; ostatﾐí otvory jsou řešeﾐy staﾐdardﾐíﾏi výpIﾐěﾏi; dveřﾐí 

otvory jsou v oHvodové stěﾐě z protipožárﾐích dveří s U = f,4 W/m2K, vﾐitřﾐí otvory jsou osazeﾐy do připraveﾐých otvorů a řešeﾐy 

otevíravýﾏi ﾐeHo posuvﾐýﾏi dveřmi v pouzdru, opIechováﾐí otvorů v oHvodových stěﾐách je řešeﾐo Ti)ﾐ tI. ヲﾏﾏ; jako truhIářský 

prvek jsou ﾐavržeﾐy schody, v e┝teriéru je ﾐavržeﾐa dřevěﾐá terasa, kterou tvoií dřeveﾐé profily Therﾏ┘ood ﾐa roštu; oHvodová stěﾐa 

je ﾐavržeﾐa jako dvoupIášťová s provětrávaﾐou ﾏezerou tI. ヴヰﾏﾏ, vﾐější vrstvu oHvodové stěﾐy tvoří Iícové zdivo KIiﾐker v šedivéﾏ 

provedeﾐí Hez daIších povrchových úprav, zděﾐí ciheI je na tzv. polskou vazbu; objekt spIﾐí všechﾐy požadavky ﾐa osIuﾐěﾐí, osvětIeﾐí, 

akustiku a tepeInou techniku, je hygienicky ﾐezávadﾐý, ostatﾐí podroHﾐosti jsou patrﾐé z přiIožeﾐých výkresů 

b) Výkresová část 

Půdorys třetího podIaží ﾏěřítko 1:75 forﾏát A3 

Příčﾐý řez ﾏěřítko 1:75 forﾏát A3 

Architektoﾐický detaiI ﾏěřítko ヱ:ン0 forﾏát A3+A4 



D.f.2 StaveHﾐě koﾐstrukčﾐí řešeﾐí 

a) Techﾐická zpráva 

nosnou konstrukci tvoří železoHetoﾐové prafaHrikovaﾐé stěﾐy, stropﾐí koﾐstrukce tvoří ﾏoﾐolitické oHousﾏěrﾐě pﾐuté desky, 

rozﾏěry koﾐstrukčﾐích prvků jsou předHěžﾐě ﾐadiﾏeﾐzováﾐy, skutečﾐá diﾏeﾐze prvků ﾐeHyla předměteﾏ zadáﾐí 

b) Výkresová část 

výkresy ﾐejsou předﾏěteﾏ zadáﾐí 
 

c) Statické posouzeﾐí 

− 
 

D.f.3 Požárﾐě Hezpečﾐostﾐí řešeﾐí 

− 
 

D.f.4 Technika prostředí staveb 

a) Techﾐická zpráva 

Kanalizace 

splašková kaﾐalizačﾐí přípojka bude napojena do veřejﾐého kaﾐalizačﾐího systéﾏu, připojeﾐí se provede do předem připraveﾐé 

odHočky a ve spádu k veřejﾐé stoce, uložeﾐí se provede do pískového lože; revizﾐí šachta je kruhová o průﾏěru 1 m a je uﾏístěﾐá v 

garáži; svodﾐé potruHí je vedeno pod objektem ve spádu k veřejﾐé kanalizaci, při prostupu základeﾏ bude ﾐutﾐé osazeﾐí chráﾐičky pro 

potruHí a ﾐové diﾏeﾐzováﾐí základu; přechody mezi ležatýﾏ a svislýﾏ potruHíﾏ jsou řešeﾐy dvěma 45o koleny; svislé stoupací potruHí 

se ukotví v potřeHﾐých vzdáleﾐostech a vhodﾐýﾏi kotvaﾏi, odvětráﾐí Hude ﾐad střechu ﾐeHo přivzdušňovacíﾏ veﾐtileﾏ; 

připojovací potruHí budou vedeﾐé v předstěﾐách nebo pod vanou, spád bude k svisléﾏu stoupacíﾏu potruHí 

Dešťové odpadﾐí potruHí 

odvod dešťové vody ze střech  je řešeﾐ vpustﾏi, které vedou uvﾐitř doﾏu, stoupací potruHí je ﾐapojeﾐo k svodﾐéﾏu potruHí dvěma 

45o koleﾐy; svodﾐé potruHí vede Huď pod oHjekteﾏ ﾐeHo v zeﾏi, při prostupu základeﾏ je ﾐutﾐé osadit potruHí do chráﾐičky a základ 

znovu nadimenzovat, svodﾐé potruHí je vedeﾐo k veřejﾐé kaﾐalizaci 

Vodovod 

jako zdroj vody Hude využit veřejﾐý vodovodﾐí řád, voda je přiváděﾐá vodovodﾐí veﾐkovﾐí přípojkou uložeﾐou do pískového lože se 

skloﾐeﾏ k veřejﾐéﾏu vodovodﾐíﾏu řádu, vodoﾏěrﾐá soustava, včetﾐě hlavﾐího uzávěru vody, je u hraﾐice pozeﾏku, potruHí je  

přivedeﾐo do zásoHﾐíku pro ohřev vody, druhá větev rozvádí vodu po oHjektu; před stoupacíﾏ potruHíﾏ je uﾏístěﾐ uzávěr s 

vypouštěcím ventilem; po objektu je potruHí vedeﾐo v předstěﾐách ﾐeHo v podlaze; teplá voda Hude ohříváﾐa v zásoHﾐíkovéﾏ 

ohřívači; ﾐa střeše je ﾐavržeﾐ solárﾐí paﾐel pro sekuﾐdárﾐí ohřev vody, ﾏěřeﾐí spotřeHy pro celý rodiﾐﾐý důﾏ Hude prováděﾐo ve 

vodoﾏěru ve vodoﾏěrﾐé soustavě 

Plynovod 

- 

Vytápěﾐí 

vytápěﾐí doﾏu je řešeﾐo teplovodﾐí otopﾐou soustavou, vytápěﾐí garáže je řešeﾐo jedﾐíﾏ otopﾐýﾏ těleseﾏ; teplo soustavě dodává 

tepelﾐé čerpadlo s přívodeﾏ vzduchu přes fasádu, otopﾐá voda vede z tepelﾐého čerpadla v techﾐické ﾏístﾐosti, potruHí je vedeno v 

podlaze a do vyšších podlaží je vedeﾐo stoupacíﾏ potruHíﾏ; v oHjektu jsou podlahové topeﾐí, koﾐvektory, otopﾐá tělesa a otopﾐé 

žeHříky 

Větráﾐí 

větráﾐí ﾐeHylo předﾏěteﾏ projektu, předpokládá se staﾐdartﾐí odvod vzduchu z koupeleﾐy, či kuchyﾐě veﾐt ilátory a digestoří, 

tedy podtlakový sytéﾏ 

Elektroinstalace 

oHjekt je ﾐapojeﾐ ﾐa veřejﾐou elektrickou síť přes přípojkovou skříň, ve které se ﾐachází hlavﾐí elektroﾏěr; vedeﾐí poté vede do 

hlavﾐí rozvodﾐice, která dělí vedeﾐí ﾐa tří základﾐí okruhy − světelﾐé okruhy, zásuvkové okruhy a okruhy spotřeHičů, na správﾐé zapojeﾐí 

a vedeﾐí okruhi ﾏusí dHát specializovaﾐý pracovﾐík; v hlavﾐí rozvodﾐici je uﾏístěﾐá pojistková skříň 

Návrhové paraﾏetry 

Tepelﾐě techﾐické posouzeﾐí Hylo provedeﾐo v prograﾏu Teplo, pro dodržeﾐí doporučeﾐých hodﾐot součinitele prostupu tepla byla 

ﾐavržeﾐa odpovídající tloušťka tepelﾐé izolace; výpočtové paraﾏetry iﾐteriéru jsou teplota ヲヰoC a relativﾐí vlhkost ヵヰ%, výpočtové 

parametry exteriéru jsou dle uﾏístěﾐí stavby, miﾐiﾏálﾐí teplota je −13oC a relativﾐí vlhkost 84%; objekt budou trvale oHývat 4 osoby, 

ﾏiﾐiﾏálﾐí ﾏﾐožství čerstvého vzduchu pro jedﾐu osoHu je ヲヵ−ヵヰ ﾏ3/h;  v příloze je přiložeﾐ eﾐergetický štítek oHálky Hudovy 

b) Výkresová část 

Trasováﾐí rozvodů 1.NP ﾏěřítko 1:50 forﾏát A3 

Trasováﾐí rozvodů 2.NP ﾏěřítko 1:50 forﾏát A3 

Trasováﾐí rozvodů 3.NP ﾏěřítko 1:50 forﾏát A3 

Trasováﾐí rozvodů 4.NP ﾏěřítko 1:50 forﾏát A3 

Trasováﾐí rozvodů 5.NP ﾏěřítko 1:50 forﾏát A3 

 

c) Seznam strojů a zařízeﾐí a techﾐické specifikace 

ﾐeﾐí předﾏětem zadáﾐí 

D.1 DokuﾏeﾐtaIe teIhﾐiIkýIh a teIhﾐologiIkýIh zařízeﾐí 

ﾐeﾐí předﾏěteﾏ zadáﾐí 
 

 

E Dokladová část 

Dokladová část oHsahuje doklady o splﾐěﾐí požadavků podle jiﾐých právﾐích předpisů vydaﾐé příslušﾐýﾏi správﾐíﾏi orgáﾐy ﾐeHo 

příslušﾐýﾏi osoHaﾏi a dokuﾏeﾐtaci zpracovaﾐou osoHaﾏi oprávﾐěﾐýﾏi podle jiﾐých právﾐích předpisů 

E.1 Závazﾐá staﾐoviska, staﾐoviska, rozhodﾐutí, vyjádřeﾐí dotčeﾐýIh orgáﾐů 

− 
 

E.2 Staﾐoviska vlastﾐíků veřejﾐé dopravﾐí a teIhﾐiIké iﾐłrastruktury 

E.2.1 Staﾐoviska vlastﾐíků veřejﾐé dopravﾐí a techﾐické iﾐfrastruktury k ﾏožﾐosti a způsoHu ﾐapojeﾐí 

− 
 

E.ヲ.ヲ Staﾐovisko, vyjádřeﾐí, resp. souhlas vlastﾐíka ﾐeHo provozovatele či příslušﾐého správﾐího úřadu k podﾏíﾐkáﾏ zřízeﾐí stavby 

 

− 
 

E.3 GeodetiIký podklad pro projektovou čiﾐﾐost zpraIovaﾐý podle jiﾐýIh právﾐíIh předpisů 

− 
 

E.4 Projekt zpraIovaﾐý Háňskýﾏ projektantem 

− 
 

E.5 Průkaz eﾐergetiIké ﾐáročnosti Hudovy podle zákoﾐa o hospodařeﾐí eﾐergií 

− 
 

E.6 Ostatﾐí staﾐoviska, vyjádřeﾐí, posudky a výsledky jedﾐáﾐí vedeﾐýIh v průHěhu zpraIováﾐí dokumentace 

− 
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TEPELNE - TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
 

pozﾐ: výpočet provedeﾐ v prograﾏu Teplo, do výpočtu zahrnuty pouze vrstvy, 

které ﾏají vliv ﾐa tepelﾐě − techﾐické posouzeﾐí 
 

 

 

   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)  
 
 Název konstrukce:   Podlaha nad zeminou 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  7,9 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Marmoleum  0,015       0,120  1000,0 
   2  Beton. mazanina  0,070       1,230  17,0 
   3  EPS T5000  0,020       0,039  30,0 
   4  TI XPS  0,140       0,030  200,0 
   5  2x mod. asf. pás  0,008       0,210  30000,0 
   6  Podkladní ŽB  0,100       1,430  23,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)   
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,292 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)  
  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,177 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)  
  

 Požadavky: 
   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita 
   odparu. 
 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kgƒm2.rok,nebo 3% plošné           
hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  V kci nedochází při venkovní návrhové teplote ke kondenzaci. 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl > 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2016 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha nad zeminou 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  7,9 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,015       1,010  200,0 
   2  Beton. mazanina  0,070       1,230  17,0 
   3  EPS T5000  0,020       0,039  30,0 
   4  TI XPS  0,140       0,030  200,0 
   5  2x mod. asf. pás  0,008       0,210  30000,0 
   6  Podkladní ŽB  0,100       1,430  23,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)   
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,292 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)  
  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,181 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)  
  

 Požadavky: 
   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita 
   odparu. 
 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kgƒm2.rok,nebo 3% plošné           
hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  V kci nedochází při venkovní návrhové teplote ke kondenzaci. 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl > 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2016 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)  
 
 Název konstrukce:   Střecha - plochá 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka  0,010       0,180  10,0 
   2  ŽB strop  0,200       1,430  23,0 
   3  Keramzitbeton ve spádu  0,050       0,280  8,0 
   4  Austrotherm 70 XPS-G/030  0,160       0,030  200,0 
   5  2x živ. asf. pás  0,004       0,210  40922,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)   
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,751 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)  
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,170 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)  
  

 Požadavky: 
   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita 
   odparu. 
 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kgƒm2.rok,nebo 3% plošné           
hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  V kci nedochází při venkovní návrhové teplote ke kondenzaci. 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl > 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2016 Svoboda Software 
 
 
 

 

 



TEPELNĚ - TECHNICKÉ POSOUZENÍ 
 

pozﾐ: výpočet provedeﾐ v prograﾏu Teplo, do výpočtu zahrﾐuty pouze vrstvy, 
které ﾏají vliv ﾐa tepelﾐě − techﾐické posouzeﾐí 
 

 

 

 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)  
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka  0,010       0,180  10,0 
   2  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 
   3  TI z fenolické pěny  0,160       0,021  20,0 
   4  Pojistná HI  0,0005       0,350  19300,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,751 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,969 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)  
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,126 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)  
  

 Požadavky: 
   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita 
   odparu. 
 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kgƒm2.rok,nebo 3% plošné           
hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  V kci nedochází při venkovní návrhové teplote ke kondenzaci. 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl > 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2016 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)  
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 2 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka  0,010       0,180  10,0 
   2  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 
   3  Isover EPS 150  0,230       0,035  50,0 
   4  Jádrová omítka  0,010       0,830  25,0 
   5  Stěrková omítka  0,010       0,700  121,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)  
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,751 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,965 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)  
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,144 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)  
  

 Požadavky: 
   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita 
   odparu. 
 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kgƒm2.rok,nebo 3% plošné           
hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  V kci nedochází při venkovní návrhové teplote ke kondenzaci. 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl > 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2017 EDU, (c) 2016 Svoboda Software 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)  
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 3 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -13,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -13,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrová omítka  0,010       0,180  10,0 
   2  Železobeton 1  0,150       1,430  23,0 
   3  TI z fenolické pěny  0,160       0,020  200,0 
   4  2x živ. asf. pás  0,008       0,210  25000,0 
   5  TI XPS  0,100       0,032  180,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2)  
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,751 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,978 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2)  
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,087 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
   III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)  
  

 Požadavky: 
   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita 
   odparu. 
 3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kgƒm2.rok,nebo 3% plošné           
hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  V kci nedochází při venkovní návrhové teplote ke kondenzaci. 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl > 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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