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LOHA ZADÁN  BAKALÁ SKÉ PRÁCE 
 

1. Cílem bakal ské práce je ov ení schopnos  studenta navrhnout a profesionáln  zpracovat projekt malé 
stavby na úrovni dokumentace ke stavebnímu povolení.  

2. Tématem  bakal ské práce je projekt:  
Rodinný d m v Lipn  nad Vltavou v lokalit  B 

edm m návrhu je rodinný d m odpovídající obvyklým nárok m eských klient  - ty lenné  rodiny se 
dv ma d mi.  Rodina je sportovn  zam ena s p hlédnu m k vodním sport m. Rodina pou ívá dva osobní 
automobily. Orienta ní velikost domu  je p bli n   1.000 a  1.100 m3 obestav ného prostoru.  

m by m l spl ovat po adavky na nízkou energe ckou náro nost objektu v kategorii úsporné a velmi úsporné 
stavby. 
Orienta ní stavební program: 

1.  Vstupní prostory domu s ohledem na venkovský charakter zástavby 
2.  Komfortní obývací prostory s prostorem pro spole nou p pravu jídel 
3.  Lo nice rodi  
4.  Samostatné l nice pro dv  d  
5.  Velikost a rozsah hygienického zázemí je na zvá ení autora 
6.  Místnost pro hosty 
7.  Speci cká místnost dle zv ní autora  ( pracovna, locvi na , posilovna, atelier apd) 
8.  Technická místnost 
9.  Gará   pro dva osobní vozy 
10.Sklad zahradního nábytku, ná adí seka ky, prostor pro kola 

3. Rozsah práce: 
3.1. Návrh stavby (studie objektu) 

situace širších vzta  (1:2000 – 1:5000) 
idea návrhu – m - gra cké znázorn ní  
architektonická situace se základní rozvahou o vyu i  pozemku (1:200) a s pohledem na st echu 
všechny p orysy se za zením místnos , popisem a vým rami (1:100) 
2 ezy (1:100) 
všechny pohledy (1:100) 
prostorové zobrazení (z normálního horizontu, ideáln  zákres do fotogra e) 
prostorové zobrazení, dokumentující vztah mezi n kterým z hlavních vnit ních prostor a pozemkem 

3.2. Vybrané ás  projektu v úrovni DSP (DPS) 
Pr vodní a souhrnná technická zpráva ve struktu e dle P . .4 i 5 Vyhl. 62/2013 Sb. (O dokumentaci 
staveb) dle zadání. Ve zpráv  budou zohledn ny m.j. vyhl. MMR 268/2009 (OTP) a MMR 398/2009 (OTP 
BBUS). Zpráva bude popisovat ás , které student eší, ostatní kapitoly budou pouze nadepsány. 
Koordina ní situace (odstupy, rozm ry, výškové kóty, napojení na sí  (odd lit p pojky a vnit ní instalace), 
napojení na komunikace, zpevn né plochy, stávající a navr ná zele  oplocení... 
P dorys jednoho základního podla í (1:100 – 1:50) s detailem jednostu ového projektu 
1 z (1:100 – 1:50) s detailem jednostu ového projektu 
Stavebn – architektonický detail  – vý ez pohledu a svislý ez pr elím ve stejném míst , v m . cca 1:20. 
Pohled zachy  konkrétní materiály, jejich barevnost, strukturu a rozm ry, v etn  oplechování, prvk  
zábradlí, skute ných pro  oken a dve  atd. ez musí zobrazit kontakt stavby s terénem v mís  výstupu 
z interiéru, ešení parapet  a nadpr í, ulo ení strop , a ku i okraj konstrukce st echy, ev. i ešení 
balkonu i terasy, vše s ohledem na vedení izolací, oplechování, pr h obkladových prvk  prov rávání 
fasády, ešení kotvení zábradlí atd.. 
Komplexní energ  posouzení bude nahrazeno energe ckým š em obálky budovy. 

3.3. Ostatní povinné ás  projektu: 
Konstruk ní schéma (1:200) s vyzna ením svislých nosných konstrukcí, pnu  stropních desek a konzolí a 
s konceptem zal ní stavby. Schéma lze zpracovat i formou axonometrie, p padn  „od ruky“. 
Schémata základního rozv ení (bez dimenzování) hlavních komponent techniky prost edí staveb: 
 Kanalizace – rozmís ní stoupa ek a trasy svodného potrubí 
 Vodovod –  rozmís ní stoupa ek, umís ní vodom rové ady a umíst ní zdroje TV 
 Elektroinstalace – umíst ní m ení, rozvad  a osv lovacích les ovliv jících interier 
 Vytáp ní – ur ení topného média, umíst ní zdroje tepla a rozmís ní otopných les 
 V rání – ur ení prostor mechanicky odv rávaných a  jedno árové schema hlavních tras potrubí. 
Schémata budou zakreslena ve slepých dorysech (M 1:100), mo né je provedení „od ruky“ a v jednom 

orysu m e být i více profesí, pokud bude výkres p ehledný. ešení budou slovn  popsána 
v p ušných ástech Zprávy 
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ANOTACE 

Obsahem bakal ské práce je návrh rodinného domu v katastrálním území obce Lipno nad 
Vltavou. Zpracovávaná lokalita je ur na územním plánem Lipno nad Vltavou pro dotvo ení 
prostoru mezi hlavní silnicí a b ehem vodní nádr e Lipno.  

Tvarové ešení vychází z podlouhlé velikos  pozemku. Idea návrhu vychází z ást ného 
uzav ení objektu sm rem k rušné komunikaci a otev ení sm rem k vodní nádr . e é pro m
návrh bylo vytvo it plynulé propojení mezi interiérem a exteriérem pomocí prosklených ploch. 

m je orientován svými obytnými prostory na jihozápad a jihovýchod.  

m je rozd len do dvou funk ních zón, které odpovídají jednotlivým podla m. Ve 
vstupním podla  se zárove  nachází soukromá ást domu, zahrnující pokoje a lo ci rodi . 
Druhá spol nská ást se nachází v podla  prvním. Zde nalezneme rozsáhlý obývací pokoj 
s kuchy ským koutem.  

ABSTRACT 

This bachelor thesis contains a design of a family house in the cadastral area of the 
municipality Lipno nad Vltavou. The locality which was processed is ide ed by a civil plan of 
Lipno nad Vltanou to create an area between the main road and the bank of the water tank Lipno. 

The shape so on is based on an oblong size of the land. The idea is to close partly the 
area in the direc on to the rush tra c and to open it in the direc on to the water tank. The 
important fact for my design was to create a co ous connec on between the interier and 
exterier with the help of glazed surfaces. The house with the living space is oriented to the 
southwest and the southeast.  

The house is divided into two func onal zones which correspond to a par cular oor. 
There is also the private part of the house in the entrance oor, containing rooms and parents’ 
bedroom. The second shared part is situated in the rst oor, where the large living room with 
the kitchene e is located. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POD KOVÁN  

 Ráda bych touto cestou vyjád ila pod kování Ing. arch. Jaromírovi Kro ákovi 
za jeho cenné rady a tr livost p i vedení mé bakalá ské práce. 



GSEducationalVersion

 



GSEducationalVersion

 







GSEducationalVersion

 Í



GSEducationalVersion

  
 :



GSEducationalVersion

 



GSEducationalVersion

 
 :



GSEducationalVersion

 
 :

3



GSEducationalVersion

 
 :



GSEducationalVersion

 - '
 :



GSEducationalVersion

 - '
 :



GSEducationalVersion

 Í
 :



GSEducationalVersion

 Í
 :



GSEducationalVersion

 Í
 :



GSEducationalVersion

 Í
 :



GSEducationalVersion

 



GSEducationalVersion

 



GSEducationalVersion

 
3



GSEducationalVersion

 







 

S T U P E  D O K U M E N T A C E  - D S P
P R O J E K T O V Á  D O K U M E N T A C E  

P R O  V Y D Á N Í  S T A V E B N Í H O  P O V O L E N Í

TEXTOVÁ ÁST
A. vodní zpráva

B. souhrnná technická zpráva

obsah dokumentace

A Pr vodní zpráva 
B Souhrnná technická zpráva 
C Situa ní výkresy – viz výkresová dokumentace
D Dokumentace objekt  a technických a

technologických za ízení – viz samostatné ást PD 
E Dokladová ást – viz samostatná p íloha

k v t e n  2 0 1 7

A   VODNÍ ZPRÁVA

A.1  Identifik í údaje 
A.1.1  Údaje o stavb  

a) název stavby: RODINNÝ D M U LIPNA

b) místo stavby: Lipno nad Vltavou, pozemek .p. 246/1 v
katastrálním území Lipno nad Vltavou

c) p edm t dokumentace: projektová dokumentace pro vydání
stavebního povolení

A.1.2  Údaje o stavebníkovi
investor: VUT v Praze

Fakulta stavební
Thákurova 7
166 29 Praha 6 - Dejvice

A.1.3  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
generální projektant: Kristýna Malíková
autor návrhu: Kristýna Malíková

A.2  Seznam vstupních podklad  
platný územní plán obce Lipno nad Vltavou - po izovatel: Obecní ú ad Lipno nad Vltavou, 
zpracovatel: Ateliér A 8000 (2008)

Územní studie ŠUMAVA – FA VUT Praha ( erven 2010)
Urbanistická a architektonická rukov - FA VUT Praha ( erven 2010)
schválená územní studie - po izovatel: Obecní ú ad Lipno nad Vltavou
objednávka a po adavky stavebníka, rámcový stavební program jako zadání od investora 
akce na zákl  stanovených limit  z ÚPD a ÚS (2017)

kopie katastrální mapy - aktuální snímek katastrální mapy 1:1000
aktuální výpis z listu vlastnictví – informace o parcelách KN
geodetické zam ení výškopisu a polohopisu ešeného území 
odsouhlasený koncep ešení investorem (2017)
„Infrastruktura obce Lipno nad Vltavou – východ“ – projektová dokumentace ZTV pro 
územní ízení – EKOEKO s.r.o. (2013 - 2014) 
„Infrastruktura obce Lipno nad Vltavou – východ“ – vydané územní rozhodnutí na ZTV –
EKOEKO s.r.o. (2014)

pr né projednání st  DSP se zástupci investora 
vlastní pr zkum lokality 
fotodokumentace stávajícího stavu lokality
letecké snímky lokality, ortofotomapy
stavební zákon a prov cí vyhlášky
platná legislativa



A.3  Údaje o území 
a) rozsah ešeného území

            Lokalita je ur ena územním plánem Lipno nad Vltavou pro dotvo ení prostoru mezi 
silnicí II/163 a b ehem Lipenské p ehradní nádr e a podr ji specifikovaná územní studií. 

ešené území se nachází na západním okraji zastav  ásti obce Lipno nad Vltavou v 
prostoru stávajícího lesa. Území je ze severu ohrani eno silnicí II/163, z jihu cyklostezkou podél 
Lipenského jezera. Rozsah ešeného území ur uje hranice vymezená zadáním investora akce, 
respektuje hranici ešeného pozemku a je schválena územní studií „Lipno – západ“. Jedná se o
vymezenou ást pozemku . 246/1 v katastrálním území Lipno nad Vltavou.
            Pozemek bude doprav  napojen od severu po místní obslu né komunikaci – ešeno 
v rámci vydaného územního rozhodnutí na ZTV Lipno západ.
            V rámci ešeného území jsou stanoveny podmínky pro vymezení a vyu ití pozemk , pro 
umíst í a prostorové uspo ádání staveb a ve ejné infrastruktury. V rámci územní studie byly 
vymezeny plochy a fun ní vyu ití pozemk  formou fun ní a prostorové regulace.
            Návrh urbanistické koncepce, vymezení a vyu ití pozemku vychází z platné územn  
plánovací dokumentace a ze schválené územní studie. 

b) údaje o ochran území podle jiných právních edpis (památková rezervace,
památková zóna, zvlášt  chrán né území, záplavové území apod.)

            ešené území je tvo eno plochami r zného charakteru. Zájmové území nezasahuje do 
ádného zvlášt  chr  území (ZCHÚ) dle zákona . 114/1992 Sb., o ochr  p írody a 

krajiny, ve z í pozd jších p edpis  (národní park, chr  krajinná oblast, národní p írodní 
rezervace, p írodní rezervace, národní p írodní památka, p írodní památka) ani do ochranného 
pásma ZCHÚ. V ešené lokalit  se nenacházejí objekty s památkovou ochranou. 
            Zájmové území nezasahuje do ádné chrán  lokality Natura 2000 (EVL – evropsky 
významná lokalita, PO - pta í oblast). Zájmové území nezasahuje do p rodního parku dle 
zákona . 114/1992 Sb. ani do ádného prvku územního systému ekologické stability krajiny 
(ÚSES). 
            Zájmové území le í na lesní d  (PUPFL). Les je dle zákona . 114/1992 Sb. 
významným krajinným prvkem (VKP). Pob e ní partie spadají do VKP vodní tok a údolní niva 
(Vltava).
            Území nele í v záplavové oblasti, území není poddolované, není namáhané seizmickou 
inností, na daném území se nenacházejí nerostná lo iska ur ená k t . P i stav  se 

nepo ítá s hlubinným zakládáním. 
            Návrh nové výstavby tvo í p echod od blokové zástavby areálu Lipno do rozvol né 
zástavby bytových a rodinných dom , která navazuje u b ehu jezera na partie s p ístavišt m, 
moly a cyklostezkou. Nov  navrhovaná zástavba bude integrovaná do stávajícího lesního 
porostu s jeho maximálním zachováním. P em  tohoto území na zástavbu rodinnými domy 
v návaznosti na centrum Lipna dojde k urbanisticky ádoucímu dotvo ení této ásti sídla 
s postupným sni ováním intenzity i výšky zástavby sm rem od centra do volné krajiny. 
            Ochranná pásma jsou ur ena v rámci vedení technické infrastruktury v lokalit  a jejím 
okolí. Ochranná pásma jednotlivých vedení jsou normová a návrh v rámci st  PD pro 
stavební ízení jejich dimenze a pr y respektuje. Všechny sít  jsou dle dostupných 
podkla  poskytnutých investorem a správci sítí s vyjád ením a se zákresy sítí zakresleny do 
koordina ní situace.
            V návrhu ve stupni DSP lze konstatovat, e budou spl y podmínky dané normou SN 
73 43 01 pro proslun ní a osl í budov.

c) údaje o odtokových pom rech

            Stávající odtokové pom ry de ových vod z území jsou p íznivé vzhledem k 
p irozenému sklonu povrchu terénu k jezeru, do kterého je navr eno p es p epad reten ní 
nádr e na pozemku stavebníka i odvedení de ových vod z budoucí zástavby a zpevn ných 
ploch výustí. Splaškové vody budou svedeny do stávající stokové sít obce ukon ené OV.     

d) údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací

            Návrh urbanistické koncepce a ešení jednotlivých objekt  umi ovaných na pozemku 
vychází z platné územ plánovací dokumentace a ze schválené územní studie. Pro ešené
území platí územní plán z roku 2008, který obsahuje v dané lokalit fun ní plochy pro
bydlení, rekreaci a plochy lesní. Územní studie byla schválena a zapsána do centrální
evidence územ plánovací innosti na zákl protokolu po izovatele, Obecního ú adu 
Lipno nad Vltavou, o schválení mo nosti jejího vyu ití podle § 25 stavebního zákona, kdy 
tato územní studie je ur ena p edevším pro rozhodování v území. Protokol je zalo en u 
po izovatele. 
          V rámci ešeného území jsou stanoveny podmínky pro vymezení a vyu ití pozemk , 
pro umíst ní a prostorové uspo ádání staveb a ve ejné infrastruktury. 

         Územní studie v návaznosti na územní plán vymezuje dále plochy a fun ní vyu ití 
pozemk  formou fun ní a prostorové regulace, kterou návrh ešení ve stupni DSP
respektuje a spl je:

o PLOCHY BYDLENÍ – INDIVIDUÁLNÍ 

hlavní vyu ití

vymezené plochy za ú elem zajišt ní podmínek pro bydlení v prost í umo jící pobyt a 
ka dodenní rekreaci a relaxaci obyvatel, dostupnost v jných prostranství a ob anského vybavení

pozemky rodinných dom  pro tzv. druhé bydlení, pozemky související dopravní a technické 
infrastruktury a pozemky v jných prostranství

ípustné vyu ití

parkovací stání, odstavná stání a gará e pro pot y vyvolané ípustným vyu itím území 
umíst  na vlastních pozemcích dom , ubytovací z ízení v bytových domech jako jejich dopl ková 
funkce

ípustné vyu ití

veškeré innosti, je a z ízení, které zát í narušují prost í nebo takové sledky 
vyvolávají druhot  v et  inností, j  a z ízení, které bu  jednotliv , nebo v souhrnu kra ují 
st  zát e stanovený obecn  závaznými dpisy o oc  zdraví pro tento z sob vyu ití 
území 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve ejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, ípad  s regul ním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v ípad  stavebních úprav 
podmi jících zm nu v ívání stavby údaje o jejím souladu s územn  plánovací 
dokumentací

            Návrh ešení stavby je v souladu se schválenou platnou územ  plánovací 
dokumentací a spl je všechna regulativa územního plánu pro danou lokalitu – viz výše.  

f) údaje o d ení obecných po adavk  na vy ití území

            Nové ešení zástavby p edm tného pozemku nem í z sob a funkci návrhu u ívání 
ploch stanovených limity dle platného územního plánu a územní studie. Návrh nové zástavby 
pozemku respektuje ustanovení stavebního zákona a prov cí vyhlášky . 501/2006 Sb. o 
obecných po adavcích na vyu ívání území.  



            Jednotlivé plochy jsou v souladu s vyhláškou vymezeny podle po adovaného 
z sobu vyu ití se stanovením územních podmínek, zejména pro vzájemn se dopl ující,
podmi jící a nekolidující innosti, pro další l í ploch na pozemky a pro stanovení 
ochrany ve ejných zájm  v t chto plochách. Je respektován obecný po adavek vytvá et a 
chránit bezpe  p ístupná ve ejná prostranství v zastav m území a v zastavitelných 
plochách a chránit stávající cesty umo jící bezpe ný pr chod krajinou. V souladu s cíli a 
úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter území je ešeno
vymezování pozemk , stanovování podmínek jejich vyu ívání a umi ování staveb na nich 
tak, aby nedocházelo ke zhoršování kvality prost edí a hodnoty území. 

g) údaje o spln ní adavk  dot ných orgá

            Návrh nové zástavby ešeného území vychází ze zadání investora, dále ze vstupních 
podmínek p íslušných DOSS v rámci ÚPD a ÚS a z vydaného územního rozhodnutí. Z t chto
podkla vyplynuly p ipomínky a po adavky, které byly do projektu zapracovány. Dalším
podkladem pro zpracování DSP byl projekt ZTV na danou lokalitu.

V této fázi projektu pro stavební ízení je mo né definovat, e všechny dostupné
vznesené po adavky DOSS a investora byly spl ny a jsou zapracovány do projektové 
dokumentace. Dokumenty se stanovisky, závaznými stanovisky a vyjád eními DOSS jsou
p edkládány v rámci ádosti o vydání stavebního povolení v samostatné p íloze k ádosti.  
            Projektová dokumentace ke stavebnímu ízení je pl  v souladu s po adavky a 
podmínkami platného územního plánu, územní studie Šumava a územní studie Lipno –
západ.

h) seznam výjimek a úlevových ešení

            Návrh ešení nepo ítá s výjimkami ani s úlevovým ešením. Realizace stavby bude 
probíhat po etapách ve standardním re imu stavby. 

i) seznam souvisejících a podmi ujících investic

Se souvisejícími a podmi jícími investicemi se na zákl daných územ
technických podmínek nepo ítá.

j) seznam pozemk  a staveb dot ných provád ním stavby (podle katastru 
nemovitostí)

            Stavba je navrhovaná na ásti pozemku .p. 246/1 v k.ú. Lipno nad Vltavou.
Pozemek je ve vlastnictví stavebníka.

A.4  Údaje o stavb  
a) nová stavba nebo zm na dokon né stavby

Jedná se o novou stavbu.

b) ú l ívání stavby

Jedná se o obytný rodinný m.

c) trvalá nebo do ná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.

d) údaje o ochran  stavby podle jiných právních edpis  (kulturní památka, apod.)

            ešené území nezasahuje do MPR nebo MPZ ani jejich ochranných pásem. Na území 
ur eném ke stavebním pracím se nenacházejí objekty spadajících pod památkovou ochranu, 
ani pozemek p ímo nesousedí s památkov  chr ými objekty.

            Nejsou dot ena ochranná pásma komunikací, eleznice a ivotního prost edí. V lokalit  

ur ené pro výstavbu se nenacházejí ádné prvky ÚSES ani další chr  krajinné prvky. 
Z hlediska pé e o vegetaci bude postupováno dle LHO (lesních hospodá ských osnov) Vyšší 
Brod LHC (lesního hospodá ského celku) 214801 s platností 1.1.2009 – 31.12. 2018 a  dle 
zákona o lesích . 289/1995 Sb., nebo  se jedná o pozemek vedený v katastru nemovitostí jako 
pozemek ur ený k pl í funkcí lesa. 
            Další ochranná pásma jsou ur ena v rámci vedení technické infrastruktury v lokalit  a 
jejím okolí. Ochranná pásma jednotlivých vedení jsou normová a návrh v rámci projektu pro 
územní ízení jejich dimenze a pr y respektuje. Všechny sít  jsou dle technické mapy a dle 
podkla  jednotlivých správc  sítí zakresleny do koordina ní situace. 

e) údaje o ení technických adavk  na stavby a obecných technických 
adavk  zabezpe ujících bezbariérové ívání staveb 

         Bezbariérový p ístup je ešen pouze do vstupního podla í, proto e to je ve stejné rovin  
jako p íjezdová cesta k objektu. P ístup do ni ího podla í není bezbariérov  ešen. 

f) údaje o spln ní po adavk  do ných orgá  a po adavk  vyplývajících z jiných právních 
p edpi

            Návrh ešení nové zástavby respektuje všechny po adavky p íslušných DOSS, 
podmínky stanovené v normách, OTP, v platné legislativ , ve stavebním zákonu a 
v prov cích vyhláškách. Projekt pro stavební ízení byl projednán a schválen DOSS a 
všechny po adavky DOSS a p ímých ú astník  stavebního ízení byly zapracovány do 
projektové dokumentace. Po adavky vyplývající z jiných právních p edpis  nebyly vzneseny. 

g) seznam výjimek a úlevových ešení

            Návrh ešení zástavby ešeného území nepo ítá s výjimkami ani s úlevovým ešením. 
Stavební práce budou probíhat ve standardním re imu stavby.

h) navrhované kapacity stavby (zast ná plocha, obest ný prostor, itná plocha, 
po t fun ních jednotek a jejich velikosti, po t u ivatel  / pracovník apod.

Zastav  plocha 128,11 m2

Obestav ý prostor 985,07 m3

U itná plocha 194,61 m2

Po et byt 1 (4+kk)
Po et u ivatel 4
Po et gará ových stání 2

i) základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení s deš ovou 
vodou, celkové produkované ství a druhy odpa a emisí, t ída energetické
náro nosti budov apod.)

Základní bilance a nároky stavby z hlediska pot eby a spot eby médií jsou uvedeny 
v jednotlivých samostatných profesních ástech této projektové dokumentace. 

Hospoda ení s de ovou vodou 

Sva itost terénu zajistí bezproblémové hospoda ení de ových dob po dobu u ívání stavby.
De ová voda bude gravitací svedena do akumula ní nádr e s p epadem do jezera.

Odpady z výstavby

P i realizaci stavby budou vznikat obvyklé druhy o  typické pro výstavbu obdobných 
staveb. tšina odpad  bude spadat do skupiny 17 - Stavební a demoli ní odpad. 
P esné íslení produkce jednotlivých dr   m výstavby a stanovení konkrétního 
z sobu odstr í nebo vyu ití provede dodavatel stavby. Nakládání s odpady vznikajícími p  
výstav  bude zaji ovat dodavatel stavby v souladu se zákonem. Na dodavateli stavby bude 
po adováno, aby co nejv tší mno tví  bylo recyklováno a vyu ito jako druhotná 
surovina v rámci stavby.



            Stavební odpad vzniklý p i stav  bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech 
.184/2014 Sb. Na ploše ešeného pozemku nebyl zjišt  azbest ani jiné nebezpe né 

materiály. Výkopek ze stavební jámy pro základové konstrukce bude áste  vyu it na míst  
pro vyrovnání p ípadných nerovností terénu a do násy , áste n  bude odvá en mimo stavbu 
na ur enou skládku. 

Odpady z provozu

m provozu nového objektu bude vznikat ný komunální odpad. Odpad bude
shroma ován v odpadní nádob umíst né na len ných místech na ešené ploše pozemku
vlastníka. Pravidelný odvoz odpadu bude zajišt specializovanou firmou (s opráv ím ke
s ru a výkupu odpadu v rámci odpadového hospodá ství obce Lipno nad Vltavou).

P i likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem 184/2014 Sb., ve z í
poz jších p edpis .

Odpadní vody

            P i stav  budou vznikat splaškové odpadní vody v sociálním za ízení staveništ . Jejich 
znešk ování musí probíhat v souladu s na ízením vlády 61/2003 Sb. B m stavby budou 
pou ívána chemická WC, která jsou servisovaná odbornou firmou. Mno tví vznikajících 
odpadních vod nelze v sou asné fázi p ípravy zám ru stanovit. Jiné odpadní vody ve smyslu 
zákona 254/2001 Sb. o vodách m realizace stavebních úprav vznikat nebudou.
            Odpadní splaškové vody m provozu nové stavby budou odv y splaškovou 
kanalizací gravita n  do ve ejné kanalizace na V obce Lipno nad Vltavou. Venkovní 
kanaliza ní ad je stávající.

a) základní edpoklady výstavby ( ové údaje o realizaci stavby, len ní na etapy)

            Stavebník p edpokládá výstavbu za ít prov t v první polovi  roku 2017 po vydání 
stavebního povolení a po vý ru generálního dodavatele stavby. Ukon ení stavby je 
p edpokládané roku 2018. Výstavba bude probíhat v jedné etap . S celkovým vykácením 
lesního porostu v rámci jedené etapy výstavby se nepo ítá, pouze bude provedeno lokální 
kácení v minimálním pot ebném rozsahu.

b) orient ní náklady stavby 

            Ve stupni DPS bude vypracován podrobný polo ový rozpo et s íslením celkových 
stavebních náklad . 

A.5   len ní stavby na objekty a technická 
         a technologická za ení 
            Stavba bude v dalším stupni PD pro prov í stavby lena na stavební, technické a 
technologické objekty dle bli í specifikace.

B   SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1   Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku

            ešené území se nachází na západním okraji zastav  ásti obce Lipno nad Vltavou. 
Jedná se o sva itý terén spadající k jezeru Lipenské p ehradní nádr e. Celý pozemek je tvo en 
skalnatým podlo ím s r z  mocnou povrchovou vrstvou zemin o r zné skla  a soudr nosti 
dle geologického pr zkumu. Celý pozemek je veden v katastru jako pozemek ur ený k pl í 
funkcí lesa, území le í na lesní  (PUPFL). Les je dle zákona . 114/1992 Sb. významným 
krajinným prvkem (VKP). Pob e ní partie spadají do VKP vodní tok a údolní niva.
            Území je ze severu ohrani eno silnicí II/163, z jihu cyklostezkou podél Lipenského 
jezera. Rozsah ešeného území ur uje hranice vymezená zadáním investora akce, respektuje 
hranici ešeného pozemku a je schválena územní studií „Lipno – západ“.
            Zájmové území nezasahuje do ádného zvlášt  chr  území (ZCHÚ) dle zákona 
. 114/1992 Sb., o ochr  p írody a krajiny, ve z í poz jších p edpis  ani do ochranného 

pásma ZCHÚ. V lokalit  se nenacházejí prvky ÚSES ani biokoridory definované v rámci zákona 
. 114/1992 Sb. Území nespadá do ádné lokality Natura 2000 (EVL – evropsky významná 

lokalita, PO – pta í oblast).
             

b) t a z ry provedených pr k  a  (geologický kum, hydrogeologický 
kum, stavebn  historický kum apod.)

             Pro danou akci bylo vycházeno z provedených pr zkum geologických a 
hydrologických ešeného území, které byly ji  zpracovány pro tuto akci v p edstihu. Originály 
pr zkum  jsou ulo eny u investora akce. 

c) stávající ochranná a bezp nostní pásma

            Na stavebním pozemku ešené lokality se jedná o ná ochranná pásma od technické 
a dopravní infrastruktury. V okolí stavby se nenacházejí výrobní provozy ani provozy zat ující 
ivotní prost edí se zvýšenými nároky na ochranu p ed hlukem, exhalacemi a ekologickou 

zát í. Zárov  lze konstatovat, e funkce bydlení a obslu ný provoz ešeného území nebude 
mít negativní vliv na okolí a není nutné v souvislosti s navrhovanou zástavbou t chto ploch 
stanovovat nová ochranná pásma.      

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

            Lokalita nespadá do inundovaného území. Proti povodním není nutné prov t 
ochranná opat ení.
            Území není poddolované. Dle pr ného sledování lokality není namáhané sesuvy 

y ani seismickou inností. Jedná se o stabilizované území.  

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pom ry 
v území

            ešené území se nachází v intravilánu obce Lipno nad Vltavou. Na území ur eném 
k nové zástav  se nenacházejí objekty spadajících pod památkovou ochranu. 
            Ochranná pásma jsou ur ena v rámci vedení technické infrastruktury v lokalit  a jejím 
okolí. Ochranná pásma jednotlivých vedení jsou normová a návrh v rámci DSP jejich dimenze a 
pr y respektuje. Všechny stávající sít  a nov  navr ená technická infrastruktura dle ZTV 
jsou zakresleny do koordina ní situace.



            V návrhu ve stupni DSP lze konstatovat, e budou spl y podmínky dané normou SN 
73 43 01 pro proslun ní a osl í budov.
            Realizovaná stavba nebude mít p i svém provozu ádný negativní vliv na okolní stavby 
a pozemky. Pouze p i výstav  bude docházet k mo nému zhoršení prost edí vlivem innosti 
pracovních mechanizm  (hluk, prach, vibrace). Budou dodr ena opat ení ešící hluk ze 
stavební innosti tak, aby bylo zajišt  pl í hygienického limitu hluku podle na ízení vlády . 
148/2005 Sb. Dále, aby nedocházelo ke zne i ování p ilehlých komunikací mechanizací p i 
výjezdu ze staveništ , a to zejména p i deštích, nebo v zimních m sících, bude na výjezdu ze 
stavby umíst  istící za ízení. Navazující komunikace bude pr  išt na dle pot eby. 

Odtokové pom ry se úpravami ešeného území nem í. S odv ím de ových vod 
nebude problém vzhledem ke sva itému terénu pozemku a mo nosti odv t vody ve spodní 
ásti pozemku do vodote p es reten ní nádr . Rozsah odvod vané plochy se m ní, na 

území p ibývá ur ený podíl zpev ých a zastav ých ploch, které jsou odv vané jedním 
napojovacím místem p es reten ní nádr do jezera.

f) adavky na asanace, demolice, kácení evin

              Na ploše ur ené k zástav  se v sou asné d  nenacházejí ádné pozemní objekty, 
které by bylo nutné p ed zapo etím stavebních prací odstranit. Jedná se o pozemek se 
souvislým lesním porostem, který bude v p edstihu redukován dle odsouhlaseného rozsahu 
kácení – rozsah kácení je projednán a odsouhlasen v rámci DUR, na který tato PD navazuje. 
Kácení lesního porostu není sou ástí této PD. 

Z hlediska vzrostlé zelen  na ploše ešeného pozemku je kácena vzrostlá zel  pouze 
v minimálním rozsahu schváleném pro danou etapu výstavby. V ádném p í  nesmí dojít 
k plošnému kácení. V dy po dokon ení etapy výstavby bude stávající zel  dopln na 
vzrostlými listnatými stromy tak, aby nedocházelo k holinám velkého rozsahu. Kácení strom  
probíhá dle vým ru schváleného Odborem ivotního prost edí, zem lství a lesnictví a dle 
LHO (lesních hospodá ských osnov) Vyšší Brod LHC (lesního hospodá ského celku) 214801 
s platností od 1.1.2009 do 31.12. 2018. Podle záv r  LHO se v lení 21 G na parcele 47/1 
v k.ú. Lipno nacházejí p evá n  porosty v mýtním v ku. Stávající porosty jsou st  
poškozené hnilobou s pr m rnou a  podpr m rnou produkcí. Z lesnického hlediska se jedná o 
porosty ur ené k mýtní t  s pr m rnou a podpr m rnou kvalitou. Zákon o lesích . 
289/1995 Sb. umo je ve výše jmenovaných porostech nad 80 let v ku (dle § 31 odst. 2) 
prov t holé se e a  do velikosti 1 ha s ší í dvojnásobku pr m rné výše porostu. P esto je
kácení minimalizováno v návaznosti na etapizaci postupu výstavby a pr  bude 
dopl ovaná nová zele  v podob  p evá  listnatých strom . 

g) adavky na maximální zábory zem d lského dního fondu nebo pozemk  ur ných k 
pln ní funkce lesa (do né I trvalé)

Celková rozloha pozemku s ešenou stavbou RD je 1034 m2. Zám r bude realizován 
v intravilánu na katastrálním území obce Lipno nad Vltavou. Dot ený pozemek je vedený 
v katastru nemovitostí jako lesní pozemek. Parcela nemá evidované BPEJ, po adavky na 
zábory zem lského p dního fondu nejsou. 
            Vzhledem k tomu, e je pozemek vedený jako pozemek ur ený k pl í funkcí lesa, 
vzniká po adavek na vyjmutí ásti pozemku z lesního ního fondu v daném rozsahu 
zastav ých ploch. Trvalé vy tí lesních ploch, které budou zastav , musí být provedeno v 
souladu se Zákonem o lesích. Trvalé vy tí z LPF bude provedeno pro plochy na pozemku 
stavebníka. Rozsah vy tí bude ur en na zákl  p esného ur ení rozsahu zastav ých ploch. 
Vy tí z LPF eší samostat  investor.
Stavba nezasahuje do ádného zvlášt  chr ho území dle zákona 114/1992 Sb. o 
ochr  p írody a krajiny, do ádného ochranného pásma zvlášt  chr o území.

h) územn  technické podmínky (zejména st napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu)

Stavba je napojena bezprost  na ve ejnou dopravní a technickou infrastrukturu obce 
Lipno nad Vltavou. P i návrhu nových domovních p ípojek budou respektovány podmínky 
jednotlivých správc  sítí. 

Stávající vodovodní a kanaliza ní p pojka se nachází pod vozovkou cyklostezky na 
b ehu Lipenské nádr e. Domovní p ípojky budou napojeny p ímo na tyto stávající sít . 
Elektrická p ípojka se nachází z p íjezdové cesty. 

Dopravní napojení objektu bude zajišt  pomocí nov  vybudované obslu né 
komunikace, která vznikne v rámci ešeného území bloku B. Napojení nov  vzniklé obslu né 
komunikace na stávající silnici . II/163 bude provedeno kruhovým objezdem.             

i) né a asové vazby stavby, podmi jící, vyvolané, související investice

            V rámci návrhu RD nevznikají nároky na podmi jící, vyvolané a související investice. 
            Pro stavbu bude v rámci ZOV z ízeno staveništ  na pozemku stavebníka v prostoru 
ešeného území. Vybraný dodavatel up esní a projedná násled  v rámci svých ZOV rozsah

zábor  pro za ízení staveništ , doprav  technické opat ení s ur ením vedení obslu ných tras 
a organizaci dopravy s p íslušnými DOSS, DI a Policií , a to p ed zapo etím realizace 
stavby.
            Se zásahem do ve ejné technické infrastruktury v okolí ešeného pozemku se po ítá 
v rozsahu nových p ípojek domu.
            Vjezd a výjezd na ešené pozemky bude bezpros  z p ilehlé obslu né komunikace,
která navazuje na silnici II/163. Na staveništi bude u výjezdu umíst  technika na o išt í 
vyjí jících vozidel. 

B.2   Celkový popis stavby 
B.2.1  Ú l u ívání stavby, základní kapacity fun ních

jednotek 
Ú el stavby rodinný d m, ur en pro trvalé bydlení
Plocha pozemku 1034 m2

Zastav  plocha 128,1 m2

Obestav ý prostor 985,1 m3

U itná plocha 194,6 m2

Plocha terasy
Po et byt 1 (4+kk)
Po et u ivatel 4
Po et gará ových stání 2

B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické ešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení

Objekt se nachází na sva itém pozemku. Z tohoto d vodu byl zvolen dvoupodla ní m 
s áste  zapušt ým spodním podla ím. Z p íjezdové komunikace je m jednopodla ní –
nijak neruší stávající krajinu. Sm rem k p ehr  má objekt dv  podla í. 

Objekt je na pozemku umíst  tak, aby byly dodr eny na obou stranách minimální odstupy 
od sousedních parcel.



b) architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení

Tvarové ešení rodinného domu vychází z kompaktní hmoty, zast ešené sedlovou st echou 
bez p esahu. Z d vodu nutnosti dvou gará ových stání, bylo pot eba objekt zv tšit o gará . Tím 
byl dán dorys do L. Hlavní kompaktní obytná hmota byla rozš ena o vlo ený box, který 
dotvo il celkový vzhled domu. 

D le ité bylo odd lit vytvo it bariéru mezi silnicí a samotným domem. Proto je strana do 
silnice uzav ená a s minimálním po tem oken. Celý m se otvírá sm rem k Lipnu, kde je 
pomocí rozsáhlého prosklení vytvo eno spojení mezi interiérem a venkovní terasou. 

Gará  je ešena jako vlo ený box, který p ekrývá mohutná betonová deska vycházející 
z hlavní hmoty.

Materiálov  je objekt gará e a samotného obytného domu odlišen. tšina domu je tvo ena 
sv tlou omítkou. Vlo ený box gará e je oblo en vodorovným d ev ým obkladem. 

B.2.3  Celkové provoz ešení, technologie výroby
Celkové provozní ešení vychází z výrazného odd lení soukromé a spole enské ásti 

domu. Proto se ka dá z t chto zón nachází ve vlastním podla í, aby se soukromý provoz 
nemísil s provozem spole enským. Ve vstupním podla í se nachází hlavní vstup do objektu 
s p ilehlou šatnou a vstupem do gará e. Dále se zde nachází menší hala, kde se provozní linka 

lí. Spole enská vede dol  po schodech do hlavní obytné místnosti domu a soukromá 
pokra uje do soukromé chodby, která vede k samotným lo nicím a hygienickému zázemí. 
Nachází se zde dva tské pokoje a jedna lo nice rodi  se vstupní šatnou. 

Ve spodním podla í se nachází hlavní obytná místnost s kuchy ským koutem a velkým 
prosklením, které nabízí panoramatické výhledy na okolní p írodu. V zadní ásti tohoto podla í 
se nachází pracovna, hygienické zázemí, prádelna a technická místnost. Všechny místnosti 
krom  pracovny se nachází v ásti objektu, který je zapušt  do terénu.         

B.2.4  Bezbariérové u ívání stavby 
Bezbariérový p ístup je ešen pouze do vstupního podla í, proto e to je ve stejné rovin  

jako p íjezdová cesta k objektu. P ístup do ni ího podla í není bezbariérov  ešen.        

B.2.5  Bezp nos ívání stavby
Zásady bezpe nosti u ívání stavby budou definovány v plánu BOZP.

B.2.6  Základní technický popis staveb
Objekt je navr en jako dvoupodla ní. Kv li stav  bude pot eba vykácet sou asný lesní 

porost a upravit stávající terén. D m je zalo en na základových pasech z prostého betonu. 
Základové pasy jsou nadbetonovány vyztu enou základovou deskou o tlou e 150mm. Svislé 
nosné konstrukce jsou tvo eny zdícími bloky Porotherm 30T Profi, tl. 300mm. Obvodové zdivo 
je ešeno jako kontaktní zateplovací systém. Na zateplení bude pou ita tepelná izolace Isover 
EPS Grey Wall, tl. 150mm. Nosnou konstrukci sedlové st echy tvo í hambalková soustava.

a) stavební ešení

D m bude postaven v jedné et . 

b) konstruk ní a materiálové ešení 

Svislé nosné konstrukce
Nosné obvodové zdi budou vyz y na tenkovrstvou maltu z cihelných blok  Porotherm
30T Profi.

Skladba:
vnit ní omítka – zdivo Porotherm – tepelná izolace Isover EPS – venkovní omítka

Stropní konstrukce

Stropní konstrukce bude ešena jako monolitická elezobetonová deska o tlou e 
250mm

P eklady
P eklady nad okenními a dve ními otvory budou provedeny jako monolitické 
elezobetonové.

St šní konstrukce
Nosná konstrukce sedlové st echy bude tvo ena hambalkovou soustavou na roz tí 
7,4m.

Skladba:
krokve – osb desky – folie Delta – Trela – falcovaná plechová krytina

St ešní krytina bude opat ena odv trávacími otvory.

Podlahy
Podlahy na terénu budou zatepleny tepelnou izolací Synthos XPS Prime, tl. 100mm. Nad 
tepelnou izolací bude ulo eno souvrství podlahového vyt í, které se zalije 
cementovým pot rem.

Ostatní podlahy v objektu budou také obsahovat souvrství podlahového vyt í, zalité 
cementovým pot rem. Jako nášlapné vrstvy bude pou ita keramická dla ba (v 
koupelnách a technické zázemí domu) a plovoucí podlaha (obytné místnosti).

P í ky
P í  budou provedeny jako sádrokartonové od firmy Knauf.

Povrchové úpravy – exteriér
Na zateplovací systém se provede silikátová omítka sv tlé barvy, tl. 1,5mm.

Povrchová úprava gará e je tvo ena prov trávanou fasádou, jejím  venkovním 
povrchem je d ev ý vodorovný obklad z prken tl. 20mm

Povrchové úpravy – interiér
Na vnit ní zdivo se provede strojní omítka se štukovou povrchovou úpravou. Poté bude 
obarvena nát rem.

Povrch SDK p í ek bude upraven p etmelením, broušením a výmalbou.

Keramické obklad budou provedeny v místnostech, kde jsou  nazna eny ve výkresech. 

Okenní a dve í otvory
Okna a dve e jsou hliníková od firmy Schüco. Jejich seznam a bli í specifikace není 
sou ástí projektu.

Klempí ské výrobky
Veškeré oplechování bude provedeno z titanzinku.

Jedná se p edevším o oplechování okap , parapet , štít  st echy atd.

Zpevn né plochy
P íjezd k domu bude tvo en pojízdnou betonovou st rkou. 

Venkovní terasa je tvo ena d ev ými prkny tl. 25mm, které se kotví k podkladovým 
mod ínovým hranol m.

Schodišt
Schodiš ové st  budou vetknuty do nosné obvodové zdi. Stu  jsou provedeny ze 
d eva. 



Všeobecn

Pro výpo et je uva ováno zatí ení:
1. klimatické zatí ení sn m pro IV. oblast, 

dle www.snehovamapa.cz je sk= 2,35 kN/m2,
2. klimatické zatí ení v trem pro II. oblast (základní rychlost v tru 25,00 m/s dle EN),
3. rovnom rné u itné zatí ení 1,50 kN/m2 pro obytné plochy,

3,00 kN/m2 pro chodby, pavla e a schodišt ,
0,75 kN/m2 pro st echy a terasy nep ístupné,
3,00 kN/m2 pro balkony a st echy p ístupné,

dle SN EN 1991-1  Zatí ení konstrukcí.

c) mechanická odolnost a stabilita

Mechanickou odolnost a stabilitu zaji uje dodavatel.

B.2.7  Technická a technologická za zení
             Technická a technologická za ízení jsou popsána v rámci profesních ástí této 
projektové dokumentace „D – Dokumentace objekt  a technických a technologických za ízení“. 

B.2.8  Po árn  bezp nos ešení
            Po ár  bezpe nostní ešení je za azeno v samostatné p íloze této PD.

B.2.9  Zásady hospoda ení s energiemi
            V rámci projektové p ípravy je ve stupni DSP zpracován Pr kaz energetické náro nosti 
budovy, který bude p edlo en k ádosti o vydání stavebního povolení a který bude 
vyhodnocovat objekt po stránce hospoda ení s energiemi. Jsou dolo eny ukazatele energetické 
náro nosti budovy porovnáním celkové dodané energie s pot ebou neobnovitelné primární 
energie. 
            Jedná se o nový objekt, který bude postaven novými technologiemi z certifikovaných 
materiál  s dodr ením všech po adavk  tepelné, hygienické a po ární normy a v souladu 
s platnou legislativou. D sledn  je dbáno p i specifikaci stavebních materiál  a konstrukcí na to, 
aby byly eliminovány tepelné mosty a aby konstrukce obvodového plášt splnily doporu ené 
hodnoty normy pro sou initel prostupu tepla konstrukcemi.                          
            Návrh systému vyt í vychází z celkové šetrné koncepce v i ivotnímu prost edí. 
Vyt í je navr eno jako podlahové ve všech prostorách objektu. Zdrojem tepla je plynový 
kotel.    
            Pr kaz energetické náro nosti budovy je dolo en v p íloze PD pro stavební ízení. 
Originál PENB bude ulo en u investora akce.      
            

B.2.10  Hygienické po adavky na stavby, po adavky na pracovní a 
komunální pros edí 
            Hygienické po adavky, po adavky na pracovní a komunální prost edí, tak jako v trání a 
vyt í jsou ešeny v oddílech profesních ástí DSP (viz v textu a jednotlivých profesních 
ástech). Venkovní rozvody a technická a technologická za ízení et  osv tlení venkovních 

ploch a komunikací jsou ešeny v rámci PD. Stavba nebude mít m provozu negativní vliv 
na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). Bude se jednat o objekt s funkcí bydlení.

B.2.11  Zásady ochrany stavby ed negativními ú inky vn jšího
pros edí

a) ochrana p ed pronikáním radonu z podl

               P ed zpracováním projektu ve stupni PD pro stavební ízení byl proveden radonový 
pr zkum lokality. V zás  se bude jednat s ohledem na nam ené nízké hodnoty o ná 
protiradonová opat ení zamezující zárov  vzlínání zemní vlhkosti do konstrukcí. Záv ry 
radonového pr zkumu jsou uvedeny v textu, originál zprávy je ulo en u investora akce.

b) ochrana p ed bludnými proudy 

            Ochrana p ed bludnými proudy je ešena v rámci návrhu ešení rozv  elektroinstalací v 
objektu.

c) ochrana p ed technickou seizmicitou

            Stávající podmínky území se stavbou nem í.       

d) ochrana p ed hlukem

           Jedná se o stavbu RD se standardním provedením s ohledem na sní ení hluku 
z venkovního prost edí – vhodná volba stavebních materiál , odpovídající parametry výplní 
otvor  a ešení dispozice domu (orientace pobytových a obytných místností do klidových zón
odvrácených od frekventované obslu né komunikace).

e) protipov vá opat ení. 

            Stávající podmínky území se stavbou nem í. Objekty se nenacházejí na území 
zat ovaném záplavami, a proto nemusejí být provedena protipov vá opat ení.         

B.3 ení na technickou infrastrukturu
            Objekt RD bude napojen svými p ípojkami na ve ejnou technickou infrastrukturu. P esná 
specifikace p ípojných míst etn  kapacit a bilancí je uvedena v profesních ástech této PD.             
            Splašková kanalizace je ešená jako gravita ní a je svedená do stávající kanalizace.
Kanalizace de ová bude svedena p epadem do Lipenského jezera p es reten ní nádr .
Vodovod navá e na stávající vodovod DN 100, plynovod na STL plynovod DN 100. V celém 
území je podél cyklostezky provedeno ve ejné osv tlení. V území je veden rozvod NN, ze 
kterého bude proveden p ívod NN k rnému m enému místu spot eby p es p ípojnou sk í  
v pilí i na hr  pozemku. Slaboproudé rozvody budou ešeny v rámci stavby RD.

B.4   Doprav ešení
a) popis dopravního ešení

            Pozemek bude doprav  p ipojen na obslu nou místní komunikaci (zóna 30) vedenou 
podél hlavní silnice mezi Frymburkem a Lipnem nad Vltavou.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

            viz výše.

d) doprava v klidu

Na ešeném pozemku byla v rámci dokumentace pro územní ízení navr ena dv  stání 
pro osobní automobily bu v gará i, nebo na volné ploše. Pro stanovení minimálního po tu 
parkovacích míst v území dle po adavku dopravní normy byl proveden výpo et. 
Jedno gará ové stání je navr eno v uzav ené gará í, druhé neuzav ené pouze pod st echou. 
Navr ený po et parkovacích stání vyhovuje po adavk m dopravní normy. 



B.5 ešení vegetace a souvisejících terénních úprav
            P ed zahájením stavebních prací zajistí investor odles í pozemku v nezbytném 
rozsahu pro realizaci RD. Dle LHO Vyšší Brod LHC 214801 s platností od 1.1.2009 do 31.12. 
2018 se v dot eném lení 21 G na parcele 47/1 v k. ú. Lipno nacházejí p evá  porosty 
v mýtním v ku. Z lesnického hlediska se jedná o porosty ur ené k mýtní t  s pr m rnou a  
podpr m rnou kvalitou. Zákon o lesích . 289/1995 Sb. umo je ve výše 
jmenovaných porostech nad 80 let v ku (dle § 31 odst. 2) prov t holé se e a  do velikosti 1 
ha s ší í dvojnásobku pr m rné výše porostu. Namísto monokultury bude v území dosázena 
kvalitní lesoparková výsadba, p evá  listnatými stromy.
            V rámci stavby budou realizovány hrubé terénní úpravy pro osazení objektu ve sva itém 
terénu. P esná specifikace HTU bude uvedena v dalším stupni PD po up es í podoby a 
stavebního ešení objektu et  jeho konstru ního a materiálového ešení.  

B.6 Popis vliv  stavby na ivotní pros edí a jeho ochrana
            Návrh nové výstavby je v souladu s územním plánem a respektuje regulativa daná 
platnou ÚPD, územní studií a další legislativou z oblasti ochrany p írody a krajiny, vodních 
zdroj  a lé ebných pram  dle zák. 100/2001 Sb. Nejedná se o výrobní provozy a charakter 
stavby vylu uje další rizika, která by vy adovala provedení opat ení k odstr í nebo 
minimalizaci negativních ú ink  nebo návrh ochranných a bezpe nostních pásem vyplývajících 
z charakteru realizované stavby.  
            Na ešeném území ani v blízkém okolí plánované stavby se nenacházejí ádné prvky 
ÚSES ani další významné krajinné prvky. Na území se nevyskytuje ádný biokoridor. Zájmová 
plocha nezasahuje do ádného zvlášt  chr ho území ani lokality NATURA 2000 dle 
zákona 114/1992 Sb. o ochr  p írody a krajiny ve z í poz jších p edpis , ani do 
ádného ochranného pásma vodních zdroj .  

            Na staveništi se jedná pouze o výskyt ochranných pásem in enýrských sítí na pozemku 
a jeho okolí, která budou stavbou respektována. 
            Parcela na ešeném území nemá evidované BPEJ, po adavky na zábory zem lského 

ího fondu nevznikají. 
            Zájmové území le í na lesní d  (PUPFL). Les je dle zákona . 114/1992 Sb. 
významným krajinným prvkem (VKP). Pob e ní partie spadají do VKP vodní tok a údolní niva 
(Vltava).
            Území nele í v záplavové oblasti, území není poddolované, není namáhané seizmickou 
inností, na daném území se nenacházejí nerostná lo iska ur ená k t . P i stav  se 

nepo ítá s hlubinným zakládáním. 
            Pro stavební práce p i fázi realizace stavby platí p edevším následující podmínky. 
Speciel  se jedná o soubor organiza ních a technických opat ení s cílem minimalizovat 
potencionální nep íznivé vlivy na ivotní prost edí, ve ejné zdraví a pohodu obyvatelstva 

m stavby, zejména se zam ením na:
sled  ochránit p ípadné exemplá e zmije obecné ijící na této lokalit  zajišt ím 

zahájení terénních úprav a zemních prací v období koncem srpna 
pro vylou ení rizika zni ení hnízd pták  hnízdících v prostorech d evin i na zemi, kde 
bude probíhat postupná výstavba, je nutné smýcení lesních porost  prov t mimo 
období hníz í, tedy mimo období duben – srpen  
provést opat ení ešící hluk ze stavební innosti tak, aby bylo zajišt  pln ní 
hygienického limitu hluku podle na ízení vlády . 272/2011 Sb.
zákaz no ních prací 
zákaz no ního provozu staveništní dopravy
prov í hlu ných prací a dopravy pouze v denní dob  od 6 do 22 hodin
práce o víkendu omezit na dobu od 8 do 18 hodin
omezení sv telného zne išt í okolí
omezení mezideponií a skladování prašných materiál

minimalizování aktivních ploch jako zdroje prašnosti a skr í nejvíce exponovaných 
ploch v dob  velkého sucha
preventivní opat ení k nakládání s látkami, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo 
podzemních vod
staveništní doprava bude vedena po komunikacích ve ejné dopravní sít  
zamezení zne išt í vozidel a zajišt í ú inné techniky pro jejich p ípadné o išt í a 
p ípadnou o istu ve ejné komunikace
vhodné nakládání s odpady dle zákona .184/2014 Sb. o odpadech
technický stav dopravních a stavebních mechanizm  z hlediska hlu nosti, úniku ropných 
látek a exhalací
zajišt í informovanosti obyvatelstva v zájmovém území o pr  stavebních prací a 
ustanovení kontaktní osoby

B.7  Ochrana obyvatelstva
            Z podklad  k dané lokalit  vyplývá, e se ešený pozemek nachází mimo záplavovou 
oblast, není poddolovaný ani namáhaný seizmickou inností a sesuvy p dy. Proti radonu bude 
navr eno v rámci projektové dokumentace pro prov í stavby adekvátní opat ení dle 
výsledku m ení radonového pr zkumu.      
            Vzhledem k charakteru navr ené stavby nejsou kladeny ádné po adavky z hlediska 
zájm  civilní obrany. Prevence mo ných havárií souvisejících se zne išt ím povrchových a 
podzemních vod bude spo ívat v sledném dodr ování platných p edpis  m realizace 
stavby. Charakter stavby p i jejím následném provozu ne aduje havarijní plán.

B.8  Zásady organizace výstavby 
a) pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní

vodovodní p ípojka
voda pro výstavbu v mno tví 0,3 l/s bude odebírána z ve ejného vodovodu p ivedeného na 
pozemek z p ípojky za vodom rnou sestavou umíst  na pozemku. Stavba bude mít 
samostatné m ení. Místo napojení bude up es  na zákl  vyjád ení správce vodovodu.

p ípojka NN
el. energie o p íkonu do 80 kW bude zajišt  ze staveništního rozv e s vlastním m ením 
p ipojeného na vývod v PRIS. Ochrana proti nebezpe nému dotyku bude zajišt  odpojením 
od sít .

telefon 
bude na stav  ešen mobilními telefony.

kanalizace
sociální za ízení bude ešeno mobilní chemickou kou WC umíst  na staveništi.

b) odvodn ní staveništ

            Odv vat staveništ  není pot eba.  

c) napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

            Návrh a ešení napojení staveništ  v rámci „Zásad organizace výstavby“ zaji uje pro 
stavbu vybraný dodavatel stavby. Projekt ZOV bude p edlo en a odsouhlasen investorem
stavby a projektantem p ed zapo etím realizace. Stej  tak dodavatel stavby navrhne a 
projedná doprav  in enýrské opat ení, p ípadné p ekopy komunikací, p ekládky a p ípojky sítí, 
hranice staveništ  a do asného staveništ  a ZOV et  DIO projedná s p íslušnými DOSS.



Veškerá doprava materiálu bude zaji ována nákladními auty. Dovoz materiálu bude 
prov  bu  p ímo od výrobce, nebo z nejbli í elezni ní stanice. Vjezd a výjezd na 
staveništ  bude v severozápadní ásti ešené plochy z p ilehlé komunikace krajské silnice 
II/163. 
           Vjezd a výjezd do prostoru staveništ  bude umíst  po pozemcích a v místech, kde 
bude v rámci stavby realizován i finální vjezd z ve ejné komunikace do ešeného území.
            Zhotovitel stavby zabezpe í, aby jeho inností nedocházelo k poškozování a 
zne i ování ve ejných komunikací. Výjezdní místo bude opat eno istícím za ízením pro 
vozidla opoušt jící staveništ . P ilehlé komunikace budou soustav  išt y. 
            Mo nosti napojení na stávající in enýrské sít  pro pot ebu realizace stavby si zajistí 
samostat  zhotovitel stavby. P edpokládá se vyu ití napojení na v p edstihu realizované sít  
v rámci ZTV. Všechny významné sít  technické infrastruktury jsou zakresleny dle podkla  
jednotlivých správc  sítí a dle ZTV do koordina ní situace. Na staveništi se nenacházejí sít , 
které by bylo nutné p ed zapo etím stavebních prací p ekládat. 

d) vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky

            Okolní pozemky budou zatí eny hlukem a prachem p echod  p i stavebních pracích. 
Zasahování do okolních staveb a pozemk  se nep edpokládá.

e) ochrana okolí staveništ  a po adavky na související asanace, demolice, kácení d evin

            Nejsou plánované ádné p elo  sítí a vedení stávající technické infrastruktury. Na 
pozemku se nenacházejí objekty, které by bylo nutné odstranit nebo rekonstruovat.  
           P ed hrubými terénními úpravami bude prov  odstr vání pa ez  po t b  strom  
v prostoru lesa, kterou zajistí v p edstihu investor. Rozsah a postup kácení strom  a následné 
pr né dopl vání nové vzrostlé zel  bude up es  v navazující projektové dokumentaci 
pro prov í stavby – není sou ástí této PD.
            Staveništ  bude ze všech stran oploceno provizorním nepr ledným plotem. Na
staveništi budou instalovány tabule s vyzna ením zákazu vstupu nepovolaným osobám. Stavba 
bude ádn  ozna ena a opat ena informa ní tabulí. Je dále nutno ádn  ozna it výkopy, 
p ekopy a do asná staveništ , hlavn  výkopy in enýrských sítí, které p esáhnou hranu 
staveništ .
            U výjezdu ze staveništ  bude umíst  za ízení na o istu staveništní techniky a 
dopravních prost edk . P íjezdová komunikace a ve ejné cesty dot ené stavbou budou 
pravidel  išt y.

f) maximální zábory pro staveništ  (do né I trvalé)

            Staveništ  pro výstavbu navrhovaných objekt  se bude nacházet na ešeném pozemku 
parc. . 246/1 v k. ú. Lipno nad Vltavou. Pozemek je ve vlastnictví stavebníka – viz výše v textu. 
Staveništ  bude rozvinuto pouze na tomto pozemku, který je svou rozlohou dostate ný. Pro 
objekty za ízení staveništ  a do asné deponie materiálu se nep edpokládá nárokování ádných 
dalších ploch. 

g) maximální produkovaná ství a druhy odpa  a emisí p i výstavb , jejich likvidace

Odpady z výstavby

            P i realizaci stavby budou vznikat obvyklé druhy  typické pro výstavbu 
obdobných staveb. tšina odpa  bude spadat do skupiny 17 Stavební a demoli ní odpad. 
            P esné íslení produkce jednotlivých dr   m výstavby a stanovení 
konkrétního z sobu odstr í nebo vyu ití provede dodavatel stavby. Nakládání s odpady 
vznikajícími p i výstav  bude zaji ovat dodavatel stavby. Na dodavateli stavby bude 
po adováno, aby co nejv tší mno tví  bylo recyklováno a vyu ito jako druhotná 
surovina v rámci posuzované stavby. 
            Stavební odpad bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech .184/2014 Sb. Na 
pozemku nebyl zjišt  azbest, po prohlídce území je mo né konstatovat, e se zde nevyskytují 
nebezpe né materiály. Pozemek, jako  i blízké okolí nevykazují kontaminaci látkami škodlivými 

pro ivotní prost edí. 

Odpady z provozu

            m provozu RD bude vznikat b ný komunální odpad. Odpad bude shroma ován 
v odpadní nádob umíst né na l ném míst na pozemku stavebníka. Odvoz odpadu 
bude zajišt  specializovanou firmou (s opráv ím ke s ru a výkupu odpadu). 
            P i likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem 184/2014 Sb., ve z í 
poz jších p edpis .

Odpadní vody

            P i stavb budou vznikat splaškové odpadní vody v sociálním za ízení staveništ , 
p í  v míst  výstavby. Jejich zneškod vání musí probíhat v souladu s na ízením vlády 

61/2003 Sb. Budou vyu ívána WC chemická mobilní umíst  na ešeném pozemku. Jiné 
odpadní vody ve smyslu zákona . 254/2001 Sb. o vodách m výstavby vznikat nebudou. 

ešení ochrany ovzduší

            Plocha staveništ  bude b m výstavby sobit jako plošný zdroj zne i ování ovzduší. 
Uvol ovány do ovzduší budou emise ze stavebních mechanism  a nákladních automobil  p i 
p íjezdu na staveništ . Tyto emise je t eba minimalizovat vhodnými opat eními v zásadách 
organizace výstavby - pou ívání stavebních mechanism  v odpovídajícím technickém stavu, 
kropení prašných povrc  m výstavby, realizace stavebních prací v co nejkratším termínu, 
atd.

h) bilance zemních prací, adavky na ísun nebo deponie zemin

Odt ená zemina v kterých ástech plochy, p edevším u zá ez  v suterénní ásti
domu, bude pou ita v míst  na dorovnání terénních nerovností a v násypech. P ípadný 
stavební odpad bude odvá en na skládku a likvidován v souladu s po adavky zákona 
.184/2014 Sb. P esné údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho 

vyplývajících po adavcích na p esun nebo deponie zeminy, stej  tak po adavky na venkovní a 
vegeta ní úpravy, budou uvedeny v dalším stupni PD pro prov í stavby.

i) ochrana ivotního prost edí i výstav

            P i prov í stavebních úprav je pot eba sl  ochránit ivotné prost edí. Soubor 
organiza ích a technických opat ení s cílem minimalizovat potencionální nep íznivé vlivy na 
ivotní prost edí jsou uvedeny výše v textu. 

j) zásady bezp nosti a ochrany zdraví i práci na staveništi, posouzení pot eby 
koordinátora bezpe nosti a ochrany zdraví i práci podle jiných právních edpis

ešení bezpe nosti práce p i výstavb

Veškeré práce na stav  budou prov y v souladu se zákonem . 309/2006 
v poz jším z í a dle NV 362/2005 Sb., NV 101/2005 Sb. a NV 272/2011 Sb. 

Jedná se o stavební práce. Pracovníci pov ené firmy budou pou ívat ochranné 
prost edky. Budou dodr eny parametry hygienických norem pro hlu nost a prašnost prost edí 
p i pr hu výstavby. P ilehlé ve ejné komunikace budou pravidel  išt y a udr ovány 
v istot .            

P ed zapo etím prací je nutné vyhledat a ozna it všechny in enýrské sít  a jakékoliv 
stavební a zemní práce prov t za p ítomnosti a dozoru zástupc  správc  jednotlivých sítí.

Pokud by na stav  zjišt  skute nosti byly v rozporu s p edpoklady GP nebo statika, je 
nutno neprodlen  p erušit stavební práce a kontaktovat generálního projektanta nebo kancelá  
statika. m všech fází výstavby musí být zajišt  stabilita konstrukcí! GP, statik a geolog 
po adují p evzetí základové spáry.



Je nutné zárov  respektovat tyto související p edpisy: 
Zák. . 309 /2006 Sb., kterým se upravují další po adavky bezpe nosti a ochrany zdraví 
p i práci v pracovn právních vztazích a o zajišt í bezpe nosti a ochrany zdraví p i 
innosti nebo poskytování slu eb mimo pracov rávní vztahy (zákon o zajišt í dalších 

podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci)
NV  . 591 /2006 Sb. o bli ích minimálních po adavcích na bezpe nost a ochranu 
zdraví p i práci na staveništích
NV . 362/2005  Sb. o bli ích po adavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na 
pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky
Zák. . 258 /2000 Sb. o ochr  ve ejného zdraví a o zm  kterých souvisejících 
zák   
NV . 178 /2001 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zam stnanc  p i práci
Zák. 183/ 2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) 
Vyhláška . 499 / 2006 Sb. o dokumentaci staveb ve z í vyhlášky . 62/2013 Sb.
Vyhláška . 526 /2006 Sb., kterou se prov jí která ustanovení stavebního zákona ve 
v cech stavebního ádu
Vyhláška 268 / 2009 Sb. o obecných technických po adavcích na výstavbu
Zák. . 262/2006  Sb. zákoník práce
Charakteristiky rizik ve stavebnictví v platných eských vyhláškách, na ízeních vlády, 
normách a dalších závazných ustanoveních

SM RNICE RADY 92/57/EHS ze dne 24. ervna 1992 o minimálních bezpe nostních a 
zdravotních po adavcích, které se musejí dodr ovat na do asných nebo mobilních 
staveništích

           Za bezpe nost práce a technických za ízení p i staveních pracích odpovídá dodavatel 
stavby. Ten je také zpracovatelem plánu bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci pro své 
dodávky.
            Veškeré práce budou prov y v souladu s na ízením vlády 591/2006 Sb. O bli ích 
minimálních po adavcích na bezpe nost práce a ochranu zdraví p i práci na staveništi 
v platném z í.
            Ka dý dodavatel stavebních prací je povinen se stavebníkem provést zápis o p edání a 
p evzetí staveništ s nále itostmi dle výše uvedeného na zení vlády.

Na stav nebudou prová y práce, p i jejich  prov í vzniká povinnost zpracovat 
plán dle p íl. . 5 NV 591/2006 Sb.
            Dále je nutno respektovat Na ízení vlády .495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a 
bli í podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prost edk , mycích, istících a 
desinfe ních prost edk  a Na ízení vlády . 362/2005 Sb. o bli ích po adavcích na 
bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do 
hloubky.

Dodavatel stavebních prací je zejména povinen:
Vést evidenci pracovník  od jejich nástupu do práce a  po opušt í pracovišt .
Vybavit všechny osoby vstupující na staveništ  osobními ochrannými pracovními 
prost edky.
V rámci dodavatelské dokumentace vytvo it podmínky k zajišt í bezpe nosti práce.
Sou ástí dodavatelské dokumentace musí být technologický nebo pracovní postup, 
pracovníci musí být prokazateln  seznámeni s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, 
který se jich týká. V technologickém postupu musí být zakotveny i po adavky po ární 
bezpe nosti. 
zajistit z sobilost svých pracovník  a jejich vybavení.
základem bezpe nosti práce na stav  je sledná technologická káz  všech 
pracovník . 

k) úpravy pro bezbariérové ívání výstavbou dot ných staveb

            P i výstav  nedojde k dot ení okolních staveb. Vzhledem k charakteru stavby a k 
podmínkám staveništ  není pot eba ešit m stavby bezbariérový provoz na staveništi.

l) zásady pro dopravn  i enýrské opat ení

            Veškerá doprava materiálu bude zaji ována nákladními auty. Dovoz materiálu bude 
prov  bu  p ímo od výrobce, nebo z nejbli í elezni ní stanice. Vjezd a výjezd na 
staveništ  je navr en v severozápadní ásti ešené plochy z p ilehlé komunikace krajské silnice 
II/163. 
           Vjezd a výjezd do prostoru staveništ  bude umíst  po pozemcích a v místech, kde 
bude v rámci stavby realizován i finální vjezd z ve ejné komunikace do ešeného území.
            Zásady DIO projedná ur ený dodavatel s DOSS, s Policií  a s odborem dopravy pro 
konkrétní ešení dopravy zvolené vybraným dodavatelem.

m) stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby (provád ní stavby za provozu, 
opat ení proti ú ink m vn jšího prost edí i výstavb  apod.)

            Opat ení proti ú ink m v jšího prost edí p i výstav  není nutné prov t, jedná se o 
stabilizované prost edí. Není pot eba stanovovat speciální podmínky pro prov í stavby.  

n) postup výstavby, rozhodující díl í termíny

            Stavba bude zapo ata p ípravou území ihned po vydání stavebního povolení, po 
dopracování projektové dokumentace pro prov í stavby, po sestavení výkazu vým r a po 
vý ru dodavatele. Postup výstavby bude stanoven dodavatelem v harmonogramu stavebních 
prací HSV a PSV, který bude p edlo en investorovi jako nedílná sou ást smlouvy o dodávce 
stavby. 



KRESY
C.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZT

- tento výkres není sou ástí projektové dokumentace

C.2 SITUACE KATASTRÁLNÍ
- tento výkres není sou ástí projektové dokumentace

C.3 SITUACE KOORDINA

D   DOKUMENTACE OBJ A
      Z HNICKÝCH A  
      TECHNOLOGICKÝCH 
           Dokumentace stavebních objekt  je uvedena v textové ásti v pr vodní a souhrnné 
technické zpráv  (viz výše v textu) a dále v samostatných p ílohách v ásti „D“ projektové 
dokumentace. Dokumentace in enýrských objekt a technických a technologických za ízení je 
zpracována v rámci samostatných profesních ástí.

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU

D.1.1 Architektonicko - stave ešení
technická zpráva – viz pr vodní a souhrnná zpráva
výkresová ást

o rys 2NP
o ez A-A‘

o
stav  architektonický detail
detaily 

D.1.2 Stavebn  konstru ešení

D.1.3 Po árn  bezp nos ešení
- není sou ást projektu

D.1.4 Technika pros edí staveb
kanalizace vodovod

o rys 1NP
o rys 2NP

vyt í, odv trávání, osv tlení
o rys 1NP
o rys 2NP

D.2 Dokumentace technických a technologických za zení
- není sou ást projektu

E  
viz samostatná ást této projektové dokumentace

o
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. VÝKRESU C.3

Kristýna Malíková Ing. arch. Jaromír k

RODINNÝ M

 práce

 PLOCHA POCHOZÍ,
TERASA

PLOCHY

LEGENDA

 PLOCHA POJÍZDNÁ
KOMUNIKACE POVRCH ASFALT

STÁVAJÍCÍ SÍT

VEDENÍ ELEKTRO NN PODZEMNÍ

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ

VODOVODNÍ 

VEDENÍ ELEKTRO NN PODZEMNÍ

ELEKTRO 

  KANALIZACE

VODOVODNÍ 

KANALIZACE

 PLOCHA

 POZEMKU = 1034,0 m2

 PLOCHA RD = 128,1 m2

PROCENTO  PLOCHY = 12,4%
 PLOCHA  PLOCH = 189,7 m2

PROCENTO  PLOCH = 18,7%
PLOCHA  = 716,2 m2

PROCENTO  = 69,3%
 PLOCHA CELKEM = 317,8 m2

C  PROCENTO  = 30,7%
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LEGENDA MATERIÁL :

TEPELNÁ IZOLACE, XPS SYNTHOS PRIME, TL. 170mm

GEOTEXTILIE FILTEK 200g/m2

BETON PROSTÝ C20/25

PODSYP

ROSTLÁ ZEMINA

ZDIVO POROTHERM 30T PROFI, TL. 300mm

N

 PRVKY
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PODKLADOVÝ HRANOL, 
70x40mm

PURENIT

OPLECHOVÁNÍ, POZINKOVANÝ OCELOVÝ PLECH

TERASOVÁ PRKNA, 25x145x1650mm

BETONOVÝ ZÁKLAD,
80x200x200mm

DRÁTY

OPLECHOVÁNÍ
 U

- PLOVOUCÍ PODLAHA KRONOPOL PROGRESS,
  TL. 10mm
-  DESKA S PODLAHOVÝM M,
  ZALITÁ CEMENTOVÝM , TL. 60mm
- TEPELNÁ IZOLACE SYNTHOS XPS PRIME, TL. 100mm
- HYDROIZOLACE -  PÁSY, 2 VRSTVY
- PODKLADNÍ BETON, TL. 150mm
- PODKLADNÍ VRSTVA, FRAKCE 0-32,
  TL. 150mm
- ROSTLÁ ZEMINA

5%

PÁSEK
- TEPELNÁ IZOLACE ISOVER DOMO TWIN,
   TL. 200mm
-  DESKA, TL. 250mm
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA, TL. 10mm

- PLECHOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA, TL. 1,5mm
- FÓLIE DELTA - TRELA PLUS
- OSB DESKA, TL. 15mm
- KROKEV, 120x180mm

POZEDNICE 150x250mm

KOTVÍCÍ PRVEK

 A

- SILIKÁTOVÁ OMÍTKA, TL. 1,5mm
- ARMOVACÍ A
- TKANINA
- TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS GREY WALL, TL. 150mm
- LEPÍCÍ HMOTA
- POROTHERM 30T PROFI, TL. 300mm
- ŠTUKOVÁ OMÍTKA, TL. 10mm

SOKLOVÁ OMÍTKA

  PROSTOR

OSB DESKA PRO

LEGENDA MATERIÁL :

TEPELNÁ IZOLACE, XPS SYNTHOS PRIME, TL. 170mm

GEOTEXTILIE FILTEK 200g/m2

BETON PROSTÝ C20/25

PODSYP

ROSTLÁ ZEMINA

ZDIVO POROTHERM 30T PROFI, TL. 300mm

N

 PRVKY
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KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540
Teplo 2014 EDU

Název úlohy : Obvodová st na
Zpracovatel : Kristýna Malíková
Zakázka : Bakalá á práce
Datum : 21.04.2017

ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOV  PODMÍNKY : 

Typ hodnocené konstrukce : St  vn jší jednopláš ová
Korekce sou initele prostupu dU :  0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

o Název D Lambda c Ro Mi Ma
[m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]

1 Porotherm 30 P 0,3000 0,0640 1000,0 825,0 10,0 0.0000
2 Isover EPS Gre 0,1500 0,0330 1270,0 16,0 30,0 0.0000

Poznámka: D je tlouš ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m á tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po áte ní zabudovaná
vlhkost ve vrstv

o Kompletní název vrstvy Interní výpo t tep. vodivosti

1 Porotherm 30 Profi na maltu pro tenké spáry
---

2 Isover EPS GreyWall ---

Okrajové podmínky výpo tu :

Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :  0.13 m2K/W
        dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rsi :  0.25 m2K/W
Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :  0.04 m2K/W
        dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rse :  0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :  -17.0 C
Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :  20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :  84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :  55.0 %

M Délka [dny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]

   1       31 20.6 55.5 1346.0 -2.1 81.1 415.9
   2       28 20.6 57.7 1399.3 -0.6 80.7 468.9
   3       31 20.6 58.9 1428.4    3.2 79.4 610.0
   4       30 20.6 60.7 1472.1    7.7 77.5 814.1
   5       31 20.6 64.9 1573.9 12.7 74.5 1093.5
   6       30 20.6 68.9 1670.9 16.0 71.9 1306.6
   7       31 20.6 70.8 1717.0 17.5 70.4 1407.2
   8       31 20.6 69.9 1695.2 16.8 71.1 1359.6
   9       30 20.6 65.5 1588.5 13.2 74.2 1125.4

10       31 20.6 61.0 1479.4    8.1 77.3 834.5
11       30 20.6 58.9 1428.4    3.1 79.5 606.4
12       31 20.6 57.9 1404.2 -0.5 80.7 472.8

Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou p m. m sí ní parametry vnit ího vzduchu (teplota, relativní vlhkost
a áste ný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr m. m sí ní parametry v prost
na v ší stran  konstrukce (teplota, relativní vlhkost a áste ný tlak vodní páry).

Pro vnit ní prost edí byla uplat na p irá ka k vnit ní relativní vlhkosti : 5.0 %

Výchozí m síc výpo tu bilance se stanovuje výpo tem podle EN ISO 13788.
Po et hodnocených let :     1

VÝSLEDKY VÝPO TU HODNOCEN KONSTRUKCE : 

Tepelný odpor a initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :       9.233 m2K/W
Sou initel prostupu tepla konstrukce U :  0.106 W/m2K

Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :  0.13 / 0.16 / 0.21 / 0.31 W/m2K
Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. mos vyjád enou p ib nou p irá ou podle
poznámek k . B.9.2 v SN 730540-4.

Difúzní odpor a tepel  akumul í vlastnosti:

Difuzní odpor konstrukce ZpT :  4.0E+0010 m/s

Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :     15563.6
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         1.9 h
Teplota vnit ího povrchu a teplotní faktor podle SN 730540 a EN ISO 13788:

Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       19.61 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :  0.974

íslo Minimální po adované hodnoty p i max. Vypo tené
m síce rel. vlhkosti na vnit ním povrchu: hodnoty

--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]

   1 14.8 0.744 11.4 0.594 20.0 0.974 57.6
   2 15.4 0.755 12.0 0.593 20.0 0.974 59.7
   3 15.7 0.720 12.3 0.522 20.1 0.974 60.6
   4 16.2 0.659 12.7 0.391 20.3 0.974 62.0
   5 17.2 0.576 13.8 0.135 20.4 0.974 65.7
   6 18.2 0.478 14.7 ------ 20.5 0.974 69.4
   7 18.6 0.365 15.1 ------ 20.5 0.974 71.2
   8 18.4 0.428 14.9 ------ 20.5 0.974 70.3
   9 17.4 0.567 13.9 0.096 20.4 0.974 66.3

10 16.3 0.654 12.8 0.378 20.3 0.974 62.2
11 15.7 0.721 12.3 0.525 20.1 0.974 60.6
12 15.5 0.756 12.0 0.594 20.0 0.974 59.9

Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnit ím povrchu, Tsi je vnit í povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a slun ní radiace)

Pr h teplot a áste ných tlak  vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:

rozhraní: i 1-2 e
theta [C]: 20.1 1.3 -16.8
p [Pa]: 1334 846 115
p,sat [Pa]: 2349 672 139
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pokládaný áste ný tlak vodní páry

na rozhraní vrstev a p,sat je áste ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.

i venkovní návrhové teplot  dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.
Kond.zóna Hranice kondenz ní zóny    Kondenzující mno ství

o levá [m] pravá vodní páry [kg/(m2s)]

   1 0.3000 0.4026 2.717E-0008

Ro ní bilance zkondenzované a vypa ené vodní páry:

Mno tví zkondenzované vodní páry za rok Mc,a: 0.0237 kg/(m2.rok)
Mno tví vypa itelné vodní páry za rok Mev,a: 1.2300 kg/(m2.rok)

Ke kondenzaci dochází p i venkovní teplot  ni í ne   -5.0 C.
Bilance zkondenzované a vy  vodní páry podle EN ISO 13788:

Ro ní cyklus .  1

V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry.
Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro dpoklad 1D ší ení vodní páry p eva ující
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo tu jen
orienta ní. es jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

STOP, Teplo 2014 EDU



KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLADBY STAVEBNÍ
KONSTRUKCE Z HLEDISKA ŠÍ ENÍ TEPLA A VODNÍ PÁRY

podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, SN 730540 a STN 730540
Teplo 2014 EDU

Název úlohy : Strop nad 2NP
Zpracovatel : Kristýna Malíková
Zakázka : Bakalá á práce
Datum : 22.05.2017

ZADANÁ SKLADBA A OKRAJOV  PODMÍNKY : 

Typ hodnocené konstrukce : Strop
Korekce sou initele prostupu dU :  0.000 W/m2K

Skladba konstrukce (od interiéru) :

o Název D Lambda c Ro Mi Ma
[m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]

1 elezobeton 1 0,2500 1,4300 1020,0 2300,0 23,0 0.0000
2 Isover Domo 0,2000 0,0430 840,0 12,0 1,0 0.0000

Poznámka: D je tlouš ka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je m á tepelná kapacita
vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je po áte ní zabudovaná
vlhkost ve vrstv

o Kompletní název vrstvy Interní výpo t tep. vodivosti

1 elezobeton 1 ---
2 Isover Domo ---

Okrajové podmínky výpo tu :

Tepelný odpor p i p estupu tepla v interiéru Rsi :  0.13 m2K/W
        dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rsi :  0.25 m2K/W
Tepelný odpor p i p estupu tepla v exteriéru Rse :  0.04 m2K/W
        dtto pro výpo et vnit ní povrchové teploty Rse :  0.04 m2K/W

Návrhová venkovní teplota Te :  -17.0 C
Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai :  20.6 C
Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :  84.0 %
Návrhová relativní vlhkost vnit ního vzduchu RHi :  55.0 %

M Délka [dny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]

   1       31 20.6 55.5 1346.0 -2.1 81.1 415.9
   2       28 20.6 57.7 1399.3 -0.6 80.7 468.9
   3       31 20.6 58.9 1428.4    3.2 79.4 610.0
   4       30 20.6 60.7 1472.1    7.7 77.5 814.1
   5       31 20.6 64.9 1573.9 12.7 74.5 1093.5
   6       30 20.6 68.9 1670.9 16.0 71.9 1306.6
   7       31 20.6 70.8 1717.0 17.5 70.4 1407.2
   8       31 20.6 69.9 1695.2 16.8 71.1 1359.6
   9       30 20.6 65.5 1588.5 13.2 74.2 1125.4

10       31 20.6 61.0 1479.4    8.1 77.3 834.5
11       30 20.6 58.9 1428.4    3.1 79.5 606.4
12       31 20.6 57.9 1404.2 -0.5 80.7 472.8

Poznámka: Tai, RHi a Pi jsou p m. m sí ní parametry vnit ího vzduchu (teplota, relativní vlhkost
a áste ný tlak vodní páry) a Te, RHe a Pe jsou pr m. m sí ní parametry v prost
na v ší stran  konstrukce (teplota, relativní vlhkost a áste ný tlak vodní páry).

Pro vnit ní prost edí byla uplat na p irá ka k vnit ní relativní vlhkosti : 5.0 %

Výchozí m síc výpo tu bilance se stanovuje výpo tem podle EN ISO 13788.
Po et hodnocených let :     1

VÝSLEDKY VÝPO TU HODNOCEN KONSTRUKCE : 

Tepelný odpor a initel prostupu tepla podle EN ISO 6946:

Tepelný odpor konstrukce R :       4.826 m2K/W
Sou initel prostupu tepla konstrukce U :  0.200 W/m2K

Sou initel prostupu zabudované kce U,kc :  0.22 / 0.25 / 0.30 / 0.40 W/m2K
Uvedené orienta ní hodnoty platí pro r znou kvalitu ešení tep. mos vyjád enou p ib nou p irá ou podle
poznámek k . B.9.2 v SN 730540-4.

Difúzní odpor a tepel  akumul í vlastnosti:

Difuzní odpor konstrukce ZpT :  3.2E+0010 m/s

Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       361.1
Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         9.8 h

Teplota vnit ího povrchu a teplotní faktor podle SN 730540 a EN ISO 13788:

Vnit ní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :       18.76 C
Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :  0.951

íslo Minimální po adované hodnoty p i max. Vypo tené
m síce rel. vlhkosti na vnit ním povrchu: hodnoty

--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]

   1 14.8 0.744 11.4 0.594 19.5 0.951 59.4
   2 15.4 0.755 12.0 0.593 19.6 0.951 61.5
   3 15.7 0.720 12.3 0.522 19.7 0.951 62.1
   4 16.2 0.659 12.7 0.391 20.0 0.951 63.1
   5 17.2 0.576 13.8 0.135 20.2 0.951 66.5
   6 18.2 0.478 14.7 ------ 20.4 0.951 69.9
   7 18.6 0.365 15.1 ------ 20.4 0.951 71.5
   8 18.4 0.428 14.9 ------ 20.4 0.951 70.7
   9 17.4 0.567 13.9 0.096 20.2 0.951 67.0

10 16.3 0.654 12.8 0.378 20.0 0.951 63.3
11 15.7 0.721 12.3 0.525 19.7 0.951 62.1
12 15.5 0.756 12.0 0.594 19.6 0.951 61.7

Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnit ím povrchu, Tsi je vnit í povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor.

Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle SN 730540:
(bez vlivu zabudované vlhkosti a slun ní radiace)

Pr h teplot a áste ných tlak  vodní páry v návrhových okrajových podmínkách:

rozhraní: i 1-2 e
theta [C]: 19.6 18.3 -16.7
p [Pa]: 1334 156 115
p,sat [Pa]: 2283 2103 141
Poznámka: theta je teplota na rozhraní vrstev, p je p dpokládaný áste ný tlak vodní páry

na rozhraní vrstev a p,sat je áste ný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev.

P i venkovní návrhové teplot  nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry.

Mno tví difundující vodní páry  Gd :  4.098E-0008 kg/(m2.s)

Bilance zkondenzované a vy  vodní páry podle EN ISO 13788:

Ro ní cyklus .  1

V konstrukci nedochází b hem modelového roku ke kondenzaci vodní páry.

Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro dpoklad 1D ší ení vodní páry p eva ující
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpo tu jen
orienta ní. es jší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy.

STOP, Teplo 2014 EDU
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