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ANOTACE 
Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu na břehu 
Vltavy nedaleko obce Libčice nad Vltavou. Součástí návrhu je také malá provozovna 
občerstvení a zázemí pro převozníka.  
 
Jedním z hlavních motivů stavby je tedy oddělení soukromé a veřejné části, přestože jsou obě 
v rámci jednoho objektu. Dalším utvářejícím prvkem je okolní příroda a řeka, které se objekt 
snaží maximálně zpřístupnit. Dům se zároveň snaží navázat na venkovskou zástavbu Libčic. 
  
Dispozice domu tedy nabízí krásné otevřené výhledy do přírody a terasu s přímým přístupem 
na molo. Veřejná část je pak oddělena „průchodem“ uprostřed domu, díky kterému je také 
vytvořený odstup mezi soukromím rodiny a přijíždějících návštěvníků. 
 
 
ABSTRACT 
The bachelor thesis is concerned with a design of a family house for a family of four on the 
bank of the Vltava river, close to the municipality Libčice nad Vltavou. Part of the design is also 
a little sandwich bar and sanitary facility or a boatman. 
 
One of the main motives of the structure is a separation of private and public parts, despite 
of the fact that both are a part of one building. Other forming elements are surrounding 
nature and a river. The building is trying to be as accessible to the river as possible. The 
building is trying to follow a rural structure of Libčice, too. 
 
The layout of the house offers beautiful open views over the nature and a terrace with an 
immediate access to a dock. The public part is separated by the “passageway” in the middle 
of the house, thanks to it there is a distance between the privacy of a family and incoming 
visitors. 
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zadání, příloha k zadání

RODINNÝ DŮM NA BŘEHU VLTAVY

POZEMEK
Pozemek rodinného domu se nachází severním. Směrem od Prahy podél toku řeky Vltavy, 
přiléhá k pravému břehu řeky Vltavy, jejímž středem probíhá katastrální hranice Libčice nad 
Vltavou (levý břeh)  a obce Máslovice (pravý břeh). V současné době se na pozemku 128/2 
k.ú. Máslovice nachází objekt občerstvení, který bude návrhem rodinného domu nahrazen. 
K rodinnému domu lze využít i severní část pozemku 128/1 (pozemky v majetku obce Más-
lovice), část pozemku 125/2, přiléhající ke komunikaci (pozemek v majetku Výzkumného 
ústavu včelařského). V návaznosti na pozemek se nachází stanice přívozu, spojující obce 
Máslovice a město Libčice nad Vltavou, která má dobré vlakové spojení s hlavním městem. 
Podél pozemku se nachází cyklistická stezka.

INVESTOR
Mladá čtyřčlenná rodina, dvě děti 6-10 let, dva rodiče. Pozemek si v místě vybrali, jelikož 
mají rádi přírodu, avšak potřebují mít dobré dopravní spojení s hlavním městem. Důvodem 
volby pozemku je také blízkost řeky, výletních a cyklistických tras- jsou aktivní rekreační 
sportovci, k čemuž vedou i své děti- jezdí na kole, vlastní malou loď- člun. Rádi žijí společ-
ně, každý z rodiny však potřebuje i své vlastní soukromí.

RÁMCOVÝ STAVEBNÍ PROGRAM RODINNÉHO DOMU
 -Vstupní část se šatnou a WC
 -Centrální obytný prostor pro společné setkávání rodiny, stolování
 -Terasa částečně chráněná proti dešti a větru
 -Pokoj pro hosty kombinovaný s pracovnou
 -Ložnice rodičů se samostatnou koupelnou, šatním zázemím
 -Dva pokoje pro děti
 -Společná koupelna
 -Prostor pro ukládání potravin
 -Prostor pro domácí práce- praní, žehlení
 -Prostor pro hobby- dílna, sklad nářadí
 -Skladování sezonního zahradního nábytku
 -Garáž pro dva automobily
 -Prostor pro ukládání jízdních kol a příslušenství k lodi
 -Technické zázemí objektu
 -Hospodářské zázemí pro údržbu domu i zahrady
 -V zahradě případně ovocné stromy, zahradu, altán

SOUČÁSTÍ NÁVRHU DÁLE BUDE
Malá provozovna (v rámci domu či samostatná), prostor pro prodej občerstvení (výdejní 
okénko) a veřejné venkovní terasa pro cyklisty. Prostor pro zázemí převozníka. Vymezení 
prostoru pro malé veřejné dětské hřiště. Veřejné parkoviště pro cca 5-10 vozidel. Molo pro 
kotvení malých lodí (stanice přívozu).

Návrh domu by měl zohlednit kromě potřeb rodiny okolní přírodní prostředí, blízkost řeky a 
cyklistických tras.



RODINNÝ DŮM NA BŘEHU VLTAVY

02
časopisová zkratka

LOKALITA
Rodinný dům se nachází na pravém břehu 
Vltavy nedaleko obce Libčice nad Vltavou a 
Máslovice, asi 20 km od Prahy. Díky dobrému 
vlakovému spojení (Kralupy nad Vltavou- 
Praha) a bohaté okolní přírodě s řekou se tedy 
jedná o velmi atraktivní lokalitu. Samotný po-
zemek pak navazuje přímo na řeku a je mírně 
svažitý jihozápadním směrem.
V okolí je možnost bohatého sportovního 
vyžití. Přímo přilehlá cyklostezka, několik turis-
tických tras a možnost rybaření, či plachtění.

OKOLNÍ ZÁSTAVBA
Nejbližší okolní souvislá zástavba je v obci Lib-
čice nad Vltavou, která se nachází nadohled 
přes řeku. Jedná se o vesnickou zástavbu, 
ovšem s nádechem industrislismu, např. 
objekt Kotelna. 

Vzhled domu tedy navazuje na tuto zástavbu, 
ovšem v moderním pojetí. Současně ovšem 
respektuje okolní přírodu a snaží se s ní sply-
nout. Nosnou myšlenkou tedy byla vesnická 
stodola.

KONCEPT
Výchozí myšlenkou celého projektu bylo od-
dělení veřejné a soukromé funkce, přestože se 
obě tyto části nachází v rámci jednoho objek-
tu. Soukromí rodiny, tedy část rodinného 
domu, zahrady a terasy s molem je od veřej-
né části (občerstvení, převoz a zázemí pro 
převozníka) oddělena průchodem uvnitř dis-
pozice domu. Díky tomuto průchodu je také 
vytvořený odstup a soukromí rodiny je tak 
chráněno od ruchu přijíždějících návštěvníků.

MATERIÁLY
Nosná konstrkce stavby je z keramických tvár-
nic Porotherm 24 s tepelnou izolací EPS a 
ocelovými sloupy. Stropy jsou z prefabrikova-
ných železobetonových desek Spiroll s ocelo-
vými průvlaky a překlady nad prosklenými 
plochami. Vnější pohledová vrstva je tvořena 
z dřevěných latí s provětrávanou mezerou, 
střechu tvoří dřevěný hambálkový krov a je 
pokryt plechovou kytinou Prefa-Prefalz. Vše je 
založeno na železobetonových záchladových 
pasech.

TECHNOLOGIE
Pozemek se nachází v záplavové oblasti 
povodí řeky Vltavy a bylo tedy nutné ji zajistit 
proti zvýšení hladiny vody. To je vytvořeno od-
stupem od řeky ve vzdálenosti 7 metrů, což je 
již za hranicí záplavového území a dále je 
celá stavba vyvýšena o 1,5 metrů nad teré-
nem. To je vytvořeno díky štěrkovému zhutně-
nému násypu pod podlahovou deskou stavby. 
Svah násypu je zajištěn opernou kamennou 
skalkou. Stavba je pak založena na železobe-
tonových pasech v rostlém terénu v minimální 
hloubce 800 mm a ty jsou odstupňpvány 
podle svahu rostlého terénu.

Vltava

veřejná část

soukromá část

řez B-B‘
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časopisová zkratka

DISPOZICE
Hlavními myšlenkami při vytváření dispozice 
bylo otevření prostoru a projení s přírodou. 
Déle bylo nutné oddělit soukromí rodiny a ve-
řejnost. Díky příznivé světové orientaci, poze-
mek se nachází severozápadně od řeky,  bylo 
možné umístit veřejné prostory na severní 
fasádu a rodinnou část domu otevřít k řece, 
tedy jižním a jihozápadním směrem. 

Celý objekt je rozdělen na dvě poloviny s me-
zilehlým průchodem. V jedné polovině se tedy 
nachází rodinná část domu. Té dominuje ote-
vřená galerie, díky které je dům propojen a 
působí vzdušným a otevřeným dojmem. Dů-
ležitou součástí je také krytá terasa v průcho-
du s přímým vstupem na soukromé molo, 
tedy přímé propojení s řekou. Ve druhé částí 
domu se nachází veřejná část (zázemí pro 
převozníka, občerstvení, přívoz). Dále je do 
této části také přiřazena garáž, půdní prosto-
ry a sklad rodiny. Tyto prostory pomáhají ke 
zvětšení vzdálenosti mezi jednotlivými sektory 
a tím jasnému oddělení.

půdorys 1.NP půdorys 2.NP
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situace širších vztahů
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situace bližších vztahů
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koncept

Výchozím bodem úvah o konceptu bylo zadání, které tvoří 
několik rozdílných úkolů. V první řadě se jedná o vytvoření 
rodinného domu se zázemím a venkovním vyžitím- to by se 
dalo shrnout do soukromé části. Dále se jedná o vytvoření 
zázemí pro převozníka, drobné občerstvení a menší dětské 
hřiště, to má tedy veřejný charakter. Tyto dvě vzájemně se 
odlišující funkce by se tedy měli v jednom potkat, ale součas-
ně zůstat své. Dalším výchozím bodem je pak umístění po-
zemku, který se nachází na břehu Vltavy nedaleko Prahy.  
Pozemek je tedy v bohaté přírodě, kde domunantní prvek 
tvoří řeka. Na dohled přes Vltavu se pak nachází Libčice nad 
Vltavou. Ty jsou charakteristické svým venkovským vzhledem 
s nádechem industrialismu (např. Kotelna).

Koncept je tedy založen na propojení soukromé a veřejné 
části, což vyjadřuje průchod domem a vytváří vzdálenost 
mezi těmito celky. Vzhled domu se snaží nenarušovat okolní 
přírodu, spíše s ní splynout a zároveň zrcadlit charakter 
Libčic. Nosnou myšlnkou tedy byla vesnická stodola.

Orientace a dispozice rodinné části domu nabízejí otevřené 
pohledy do přírody, na zahradu a na řeku. Výrazným 
prvkem vnitřní dispozice je galerie, díky které je dům lépe 
propojen a interiér působí vzdušným otevřeným dojmem. 
Dalším zásadním prkev je prostorná krytá i nekrytá terasa s 
přímým vstupem na molo a do řeky. 

VEŘEJNÁ ČÁST SOUKROMÁ ČÁST

Vltava
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architektonická situace

0 1 2 5 m

1

2

3

1. veřejné molo

2. soukromé molo

3. veřejný prostor

4

5

6

7

4. cyklostezka

5. příjezdová cesta

6. veřejná komunikace

7. soukromá zahrada

8

9

8. veřejná část/vstup

9. soukromá část/vstup

10. dětské hřiště10
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půdorys 1.NP
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půdorys 2.NP
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řez A-A‘



13
řez B-B‘

0 1 2 5 m



0 1 2 5 m

14
pohled SZ
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pohled JZ
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pohled JV
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pohled SV
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axonometrie

rodinný dům

zázemí pro převozníka
občerstvení

veřejná komunikace

veřejné molo pro přívoz

cyklostezka

soukromý prostor
zahrada

veřejný prostor
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exteriérové vizualizace
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jihozápadní pohled
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severozápadní pohled
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jihovýchodní pohled
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interiérové vizualizace
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centrální obytný prostor
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ložnice
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centrální obytný prostor
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průchod
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STAVEBNĚ-TECHNICKÁ ČÁST
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A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 
 a) Název stavby: Rodinný dům na břehu Vltavy 
 b) místo stavby: Máslovice, katastrální území: Máslovice, parcelní číslo 128/1,128/2,125/2 
 c) předmět projektové dokumentace: nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

    trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby pro bydlení 
     Projektová dokumentace pro stavební řízení v rozsahu jednostupňové projektové     

    dokumentace. 
 
A.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI/STAVEBNÍKOVI 

 a) stavebník: Fakulta stavební ČVUT v Praze 
 b) sídlo: Thákurova 7, 16629 Praha 6, Dejvice 

 
A.1.3 ÚDAJE O ZRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKEMENTACE 

 a) jméno a příjmení: Sára Rajniak 
 b) sídlo: Horská Kvilda 12, 385 01 Vimperk 
 c) hlavní projektant: Sára Rajniak 
 d) hl. inženýr projektu: Sára Rajniak 
 
A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Použité podklady: mapky inženýrských sítí, požadavky investora, vyjádření dotčených orgánů, 
                                 polohopisné a výškopisné zaměření, místní šetření 
Použité normy: ČSN 73 43 01 Obytné budovy, ČSN 73 61 10 Projektování místních komunikací 

Použité zákonné předpisy: 

Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
Vyhl. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření 
Vyhl. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území 
Vyhl.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
Vyhl.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 
Zákon.č.185/2001Sb.Zákon o odpadech   
Vyhl.č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 
62 Vyhl., kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Vyhl. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

 
 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) Rozsah řešeného území: zastavěné/nezastavěné území 

Projektová dokumentace řeší výstavbu rodinného domu s provozem drobného 
občerstvení a zázemí pro převozníka, navazující komunikace a cyklostezku nedaleko obce 
Máslovice, parcelní číslo: 128/1, 128/2, 125/2. 

Na pozemku se nachází stávající objekt občerstvení určen k demolici. Pozemek je 
mírně svažitý zapádním (jihozádaním) směrem k řece. 

Jedná se o stavbu jednoho nadzemního podlaží a obytného podkroví, soukromou 
terasu a molo. Objekt tedy navazuje přímo na řeku (do které vstupuje molem), samotný dům 
je od řeky vzdálen 7 m a vyvýšen o 1,5 m nad úroveň terénu. V tomto prostoru se nachází 
terasa a schodiště vedoucí k molu. 

Na předmětném pozemku je vydané platné stavební povolení. 
 
b) Dosavadní využití a zastavěnost pozemku 
 Na pozemku se v současnosti nachází objekt občerstvení určen k demolici. 
 
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památkové 
    zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
 Ochranná pásma podzemních vedení budou řešena v souladu s ČSN 73 6005 
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  
 Území se nachází v záplavovém území. Parcela se nachází v běžném prostředí a na 
území nejsou naleziště nerostů.  
 Jiná ochranná pásma nebyla zjištěna a ani nejsou projektem stanovena.  
 
d) Údaje o odtokových poměrech 
 Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry. Dešťové vody ze střechy a ze 
zpevněných ploch budou vedeny do akumulační nádrže s přepadem do vsakovacího tunelu 
na pozemku.  
 
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
 Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
 Stavba je v souladu s vyhl.č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území. 
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 Stavba je navržena v souladu s požadavky dotčených orgánů. Doklady o projednání 
s dotčenými orgány a organizacemi státní správy a budou stavebníkem doloženy 
v dokladové části projektu. 
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 Žádné výjimky a úlevová řešení nejsou navrženy. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 Stavba nemá věcné ani časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území. 
 
 
 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (dle KN) 
 
 parcela č. 128/1: zahrada, vlastník obec Máslovice 
 parcela č. 128/2: zahrada, vlastník obec Máslovice 
 parcela č. 125/2: ostatní plocha, Výzkumný ústav včelařský 
 
 
A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 Jedná se o novostavbu rodinného domu. 
 
b) Účel užívání stavby 

Projektová dokumentace novostavbu před rodinného domu v Máslovicích na parc.č. 
128/1, 128/2, 125/2. 

 Na pozemku se nachází stávající objekt občerstvení. Pozemek je mírně svažitý 
západním (jihozádaním) směrem k řece. 



Jedná se o stavbu jednoho nadzemního podlaží a obytného podkroví, soukromou 
terasu a molo. Objekt tedy navazuje přímo na řeku (do které vstupuje molem), samotný dům 
je od řeky vzdálen 7 m a vyvýšen o 1,5 m nad úroveň terénu. V tomto prostoru se nachází 
terasa a schodiště vedoucí k molu.   

Dům bude napojen na vodovod, kanalizaci a elektro NN.  
Výškově bude objekt osazen ± 0,000 = 275, 55 m n.m. 

 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 Stavba bude trvalá. 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka atd.) 
 Pozemek se nenachází v ochranném pásmu. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
 Stavba je navržena v souladu s vyhl. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na 
stavby a ve znění pozdějších předpisů vyhl. 20/2012 Sb. Jedná se o stavbu rodinného domu, 
není třeba postupovat dle vyhl.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů 
 Projekt stavby byl navržen v souladu s požadavky dotčených orgánů – viz. 
samostatná příloha k dokladové části projektu.  
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 Žádné výjimky a úlevová řešení nejsou navrženy 
 
h) Navrhované kapacity stavby  
 
Zastavěná plocha objektu + terasy  315  m2 +110 m2 
Obestavěný prostor (objektu) 1858 m3 
Užitná plocha RD  321 m2 
Užitná plocha občerstvení a zázemí převozníka 64 m2 
Zpevněné plochy 139 m2 
Do výměr nejsou zahrnuty opěrné zídky a zahradní úpravy. 
 
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí adop.) 
 
Výpočet splaškových vod 
Průtok odpadních vod Qtot = Qww = K.√∑DU = 2,0 l/s 
 
Výpočet potřeby pitné vody 
 
Bilance potřeby vody: 
Potřeba vody je stanovena dle přílohy č.12 k vyhlášce č.428/2001Sb. - Směrná čísla roční 
potřeby vody. Změna vyhlášky dle vyhlášky 120/2011Sb. 
 
 
Druh potřeby vody:                Bytový fond 
Položka č.:                               3. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou 

Směrné číslo:                           35+1 m3/rok na jednoho obyvatele bytu 
Počet obyvatelů:                     4 (členové rodiny) + 2 (vedlejší provoz)  

Celková roční potřeba vody: (35+1) x 6                Qr = 210 m3/rok 

Průměrná specifická denní potřeba vody:           Qd = 168 l/den  
 
Průměrná denní potřeba vody bude:                   Qp = 4 x 168 = 1008 l / den 
 
Maximální denní potřeba vody : 
Qm = Qp x Kd  
Qm = 1008 x 1,25 
Qm = 1260 l/den 
 
Maximální hodinová potřeba vody 
Qh = Qm x Kh 
Qh = 1260 x 1,8 / 24 hod  
Qh = 94,5 l/hod 
 
Potřeba požární vody  
Qpož = 0,0 l/s 
Vnitřní požární odběrní místa nejsou požadována  ČSN 73 0873 dle čl. 4.4.b)1+b5). 
 
Hospodaření s dešťovou vodou 
 Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry. Dešťové vody ze střechy a ze 
zpevněných ploch budou vedeny do akumulační nádrže s přepadem do vsakovacího tunelu 

Odpady vznikající během výstavby a provozu stavby a jejich využití nebo likvidace 
Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Doporučený 
způsob likvidace 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 
05 03 

Využití na stavbě 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly recyklace 
15 01 02 Plastové obaly Recyklace 
15 01 03  Dřevěné obaly Recyklace 
17 01 01 Beton Recyklace 
17 01 02 Cihly Recyklace 
17 02 01 Dřevo Recyklace 
17 02 02 Sklo Recyklace 
17 02 03 Plasty Recyklace 
17 04 02 Hliník Recyklace 
17 04 05 Železo a ocel Recyklace 
17 09 04 Stavební a směsné demoliční odpady 

neuvedené pod č.17 098 01, 02, 03 
Uložení na 
skládku 

20 03 01 Směsný komunální odpad Uložení na 
skládku 

Veškeré zpracování suti a odpadů zajistí zhotovitel, stejně tak zajistí likvidaci zbytkových 
materiálů. Při předání díla bude předložena evidence odpadů. 

Zhotovitel bude dle povinností uvedených v zák.č.185/2001Sb.Zákon o odpadech  
odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v katalogu odpadů dle vyhl.č 
381/2001 Sb Katalog odpadů. 

Doporučujeme zhotoviteli nabídnout odpady k likvidaci nebo dalšímu zpracování 
odborné firmě. Nelze-li odpady využít, zajistí dodavatel prací jejich zneškodnění. Je povinen 
kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných 



vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí je před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí, umožní kontrolním 
orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží dokumentaci a poskytne úplné 
informace související s odpadovým hospodářstvím. 

Odvoz odpadů bude smluvně zajištěn odbornou firmou. 
 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Zahájení stavby Upřesní a doplní stavebník na základě smlouvy o 
dílo 

Dokončení stavby Upřesní a doplní stavebník na základě smlouvy o 
dílo 

 
k) Orientační náklady stavby 
upřesní stavebník dle smlouvy o dílo 
 
A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Stavba bude dělena na stavební objekty: 
 
SO.01 Rodinný dům (rodinný dům,  zázemí pro převozníka, občerstvení) 
SO.02 Soukromá terasa  
SO.03 Soukromé molo 
SO.04 Veřejná terasa 
SO.05 Zpevněné plochy 
SO.06 Vnitřní vodovod 
SO.07 Podzemní vedení NN 
SO.08 Přípojka kanalizace 
 
A.6 PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 

Na stavbě jsou projektantem navrženy kontrolní prohlídky stavby po dokončení 
následujících fází stavby: 

- vytyčení stavby 
- Hrubá stavba  RD 
- Dokončení stavby 

 
Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví závazný rozsah kontrolních prohlídek stavby. 
Neodkladně po ukončení dosažené fáze stavby stavebník předloží příslušnému stavebnímu 
úřadu „Oznámení dosažené fáze stavby“.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
ÚDAJE O STAVBĚ 
 a) Název stavby: Rodinný dům na břehu Vltavy 
 b) místo stavby: Máslovice, katastrální území: Máslovice, parcelní číslo 128/2,128/1,125/2 
 c) předmět projektové dokumentace: nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

    trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby pro bydlení 
     Projektová dokumentace pro stavební řízení v rozsahu jednostupňové projektové     

    dokumentace. 
ÚDAJE O ŽADATELI/STAVEBNÍKOVI 
 a) stavebník: Fakulta stavební ČVUT v Praze 
 b) sídlo: Thákurova 7, 16629 Praha 6, Dejvice 
ÚDAJE O ZRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKEMENTACE 
 a) jméno a příjmení: Sára Rajniak 
 b) sídlo: Horská Kvilda 12, 385 01 Vimperk 
 c) hlavní projektant: Sára Rajniak 
             d) hl. inženýr projektu: Sára Rajniak 
 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) Charakteristika stavebního pozemku 

 Pozemek je mírně svažitý západním (jihozádaním) směrem k řece. Jedná se 
tedy o západní orientaci pozemku zarostlého nalétavou zelení.  Navrhovaný dům je stavba o  
jednom nadzemního podlaží a obytném podkroví, soukromé terase a molu. Objekt tedy 
navazuje přímo na řeku (do které vstupuje molem), samotný dům je od řeky vzdálen 7 m a 
vyvýšen o 1,5 m nad úroveň terénu. V tomto prostoru se nachází terasa a schodiště vedoucí 
k molu. 

 Dům bude napojen na vodovod, kanalizaci a elektro NN. 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Průzkum všeobecný stavebně technický, zaměření 
Pozemek byl prohlédnut. Nyní je pozemek zastavěn, zarostlý nalétavou zelení, orientovaný na 
západ (jihozápad). Pozemek byl zaměřen oprávněným geodetem. 

Průzkum geologický 
Geologický průzkum nebyl proveden. Typ a únosnost zeminy je předpokládána pouze dle 
běžného zkušeností projektanta stavby dle okolních staveb, resp. z charakteru založení 
stávajících staveb v území. Projektant požaduje po stavebníkovi (ev. zhotoviteli stavby) 
v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací zajistit provedení doplňujícího 
geologického průzkumu tak, aby mohly být vyhodnoceny dopady případných změn 
z výsledků průzkumu plynoucích na stavebně technické a ekonomické řešení stavby. 
Radonový průzkum, stanovení radonového indexu pozemku 

Dle mapy radonového indexu podloží ČR byl pozemek zatříděn do kategorie nízké až 
střední. Posudek stavebního pozemku z hlediska radonového indexu pozemku bude doložen 
stavebníkem k žádosti o stavební povolení. V případě, že radonové riziko bude vyšší, než je 
uvažováno projektem, navrhne projektant úpravu projektového řešení stavby. 

 
c) Stávající a ochranná bezpečnostní pásma 
 Parcela se nenachází v žádné chráněné oblasti. 
 

d)Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apd. 
 Poddolovaná území: Stavba se nenachází v poddolovaném území 
 Záplavová území: Parcela se nachází v záplavovém území povodí řeky Vltavy a musí 
proto být zajištěna. Objekt bude tedy posunut od břehu řeky o 7 m a vyvýšen o 1,5 m nad 
terén. 

Sesuv půdy: V územním plánu obce není území vedeno jako území s rizikem sesuvů. Na 
staveništi ani v jeho blízkosti v poslední době nedošlo k sesuvu půdy, ani jej jako riziko 
stavebník ani majitelé sousedních nemovitostí na základě svých znalostí lokality neuvádějí. 
Projektantovi nejsou známy žádné poznatky o riziku sesuvů půdy v daném místě, které by 
mohly ohrozit stabilitu stavby. 

Seizmicita: Stavba je umístěna dle ČSN EN 1998-1 v oblasti s malou seizmicitou, 
s návrhovým zrychlením základové půdy od 0,08 g do 0,12 g. Na stavbě je třeba 
dodržovat zásady poctivého stavění. 

 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 
              Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry. Dešťové vody ze střechy a ze 
zpevněných ploch budou vedeny do akumulační nádrže s přepadem do vsakovacího tunelu. 
  
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na kácení rozsáhlých porostů nejsou. K demolici je určen objekt současného 
občerstvení. 

 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Dle informace z katastru nemovitostí není parc.č. 128/1, 128/2, 125/2 zařazena do 
zemědělského půdního fondu a parcela nemá evidované BPEJ. 

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Objekt rodinného domu bude napojen na místní komunikaci příjezdovou 
cestou. Objekt bude napojen na inženýrské sítě – kanalizaci, podzemní vedení NN a vodovod. 

  
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
              Stavba nemá věcné ani časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území. 
 
 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 
Projektová dokumentace řeší novostavbu rodinného domu, drobného občerstvení a 

zázemí pro převozníka nedaleko  Máslovic, parcelní číslo 128/1,128/2,125/2. 
 Na pozemku se nachází stávající objekt občerstvení. Pozemek je mírně svažitý 

západním (jihozádaním) směrem k řece. Jedná se tedy o jižní až jihozápadní orientaci. 
Dům bude napojen na vodovod, kanalizaci a elektro NN. 
 
 
 
 
  



Zastavěná plocha objektu + terasy  315  m2 +110 m2 
Obestavěný prostor (objektu) 1858 m3 
Užitná plocha RD  321 m2 
Užitná plocha občerstvení a zázemí převozníka 64 m2 
Zpevněné plochy  139 m2  

 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
  
Jedná se o stavbu jednoho nadzemního podlaží a obytného podkroví s přilehlými terasami a 
molem. Polohově je objekt osazen ve vzdálenosti 7 m od břehu řeky a vyvýšen o 1,5 m nad 
terénem. Soukromou část rodinného domu a veřejnou část občerstvení a zázemí pro 
převozníka dělí krytý průchod domem. 

 
Obvodová stěna je dvouplášťový systém provedeno z keramických cihel Porotherm 24, 
zateplené izolací ISOVER EPS, latěmi tvořící vzduchovou mezeru a jako pohledová vrstva 
slouží MD dřevěné fošny.  Stropní konstrukce bude ve z prefabrikovaných železobetonových 
stropních desek-Spiroll, ty budou neseny ocelovými průvlaky průřezu HEB. Střešní konstrukce 
sedlové střechy bude dřevěný nosný systém krokví a tepelné izolace s vrcholovou vaznicí a 
hambálky, krytina střechy bude z plechů Prefa Prefalz. Rámy oken budou hliníková, 
antracitový odstín, převážně pojízdné HS portály. 

Výškově bude objekt osazen ± 0,000 = 275, 55 m n.m. 
  

B.2.3 DISPOZIČNÍ, TECHNOLOGICKÉ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

Při realizaci stavby dodavatel stavby zajistí soulad použitých materiálů/konstrukčních částí se 
zákonnými požadavky Stavebního zákona a navazujících předpisů – certifikace, posouzení 
shody, vč. požadavků CE a  technickými požadavky dle zák. č.22/1997 Sb. a příslušného 
nařízení vlády vč. předpisů EU a odpovídajících harmonizovaných ČSN. 
 
 
Dispoziční řešení 

Celý objekt je dělen na soukromou a veřejnou část. Tyto části jsou od sebe odděleny 
krytým průchodem pod střechou, kde je díky tomu vytvořené prostorné závětří a krytá 
uzavíratelná terasa. V přízemí soukromé části se pak nachází zádveří s šatnou a toaletou, 
technická místnost, prádelna a pracovna a hlavní část prostoru  zebírá obývací pokoj spojený 
s kuchyní a jídelnou. V podkroví se nachází ložnice s šatnou a koupelnou, dva pokoje, hlavní 
kouplna a úklidová místnost. Ve veřejné části se nachází garáž a dílna a půda rodiny. Dále 
pak občerstvení se skladem, toaleta a zázemí pro převozníka. 

  
B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

  
            Při zpracování projektu provedl projektant vyhodnocení požadavků 
vyhlášky Vyhl.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. Stavba nesplňuje požadavky vyhl.398/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Objekt není nutno dle 
§2 posuzovat dle vyhl.398/2009. 
  

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba bude užívána s obecně platnými bezpečnostními předpisy. Během užívání 
stavby je třeba provádět pravidelné kontroly a revize předepsaných částí, dílů a technických 
vybavení stavby v souladu s ustanoveními platných předpisů. 

B.2.6 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
 

Základové konstrukce 
Nové nosné zdivo bude založeno na plošných základech – železobetonových základových 
pasech - beton C 20/25 XC2. Ty budou odstupňovány podle svažitosti terénu, aby vždy byly 
uloženy alespoň v nezámrzné hloubce. Dále bude proveden zhutněný násyp štěrku. Na tom 
bude provedena deska z podkladního betonu a  železobetonová podlahová deska - beton C 
20/25 XC2, vyztužení sítí KARI ø8x150/ ø8x150. Základová spára je navržena v nezámrzné 
hloubce min. 800 mm rostlého terénu.  
Prostupy pro ZDT – jejich umístění, počet, velikost a hloubku určí projekt zdravotechniky . 

 
Hydroizolace 

Hydroizolace domu je navržena asfaltovými pásy 1x Foalbit a 1x Glasbit Antiradon na 
podkladní vrstvě tvořené betonovou deskou vyztuženou kari sítí. Tato skladba při ošetření 
detailů v souladu s technologickým předpisem výrobce a zásad provádění izolací vyhovuje 
požadavkům stanoveným normou na úroveň středního radonového rizika. 

Svislé konstrukce 
Nosná stěna je dvouplášťový systém provedeno z keramických cihel Porotherm 24, zateplené 
izolací ISOVER EPS, latěmi tvořící vzduchovou mezeru a jako pohledová vrstva slouží MD 
dřevěné fošny. Sloupy nesoucí průvlaky a rohové sloupy jsou ocelové s průřezy HEB. 

Mezi pokoji je navrženo zdivo z akustických tvárnic Porotherm 11,5 Profi. 
Příčkové zdivo kolem provozních šachet je navrženo z keramických cihel Porotherm tl. 10 mm. 
 
V objektu jsou umístěny tři mezilehlé ocelové sloupy průřezu HEB. Také jsou ocelové sloupy 
průřezu HEB na západní fasádě v rozích kolem oken. Ty jsou z vnější strany obaleny tepelnou 
izolací. 
  
  

Vodorovné konstrukce a schodiště 
Stropní konstrukce jsou tvořeny prefabrikovanými železobetonovými stropními panely Spiroll. 
Pod úrovní stropu je navržen ztužující železobetonový věnec. 
Průvlaky a překlady nad skleněnými plochami budou ocelové s průřezy HEB či dva svařené U 
průřezy. Ocelové prvky budou opatřeny nátěrem – antikorozní ochrany – základní barva + 
oprava po montáži, 1 x podkladový, 2 x vrchní syntetický nátěr, celková tl. nátěru min. 120 µm. 
Všechna schodiště budou prefabrikovaná železobetonová. 

  

Střešní konstrukce 
Objekt bude zastřešen sedlovou střechou z dřevěného systému krokví 180x100 mm a tepelnou 
izolací. Souvrství bude dvouplášťové s větranou mezerou. Krov bude nesen vrcholovou 
vaznicí a pozednicemi. Pevnost krovu budou zajišťovat hambálky a  kotvení 
k železobetonovému věnci. Krytinu střechy bude tvořit plech Prefa Prefalz. 
 

Výplně otvorů 
Okenní a dveřní výplně v obvodových stěnách budou zasazeny do hliníkových rámů. V 
objektu budou použity posuvné HS portály, střešní I klasická okna. Zasklení izolačním sklem 
Ug =0,6 W/m2K , hliníkové okna UW = do 0,97 W/m2K. 

Výrobky budou opatřeny stavebním kováním (kliky, štítky, závěsy …). 
Na zastínění oken budou převážně použity vnější žaluzie s el. pohonem. 
Vnitřní dveře budou dřevěné dýhované do obložkové zárubně. 
  
 



Podlahy 
Nášlapné vrstvy místností jsou popsány v legendách jednotlivých podlaží. Nášlapné vrstvy 
podlah budou převážně tvořeny keramickou dlažbou a dřevěnou vícevrstvou podlahou 
vhodných pro podlahové vytápění. 

Úpravy vnitřních povrchů 
Obklady stěn budou provedeny z keramických obkladů do potřebné výšky. V 1. NP budou 
pohledovou vrstvu tvořit SDK panely, v podkroví OSB desky. 
 
 

Tepelné izolace 
V podlahových konstrukcích 1.NP bude použita tepelná izolace ISOVER N, tl. 130 mm + 140 
mm. 
V podlahových konstrukcích bude použita tepelná izolace ISOVER N, tl. 50 mm nebo bude 
kročejová izolace součástí systémové desky pro podlahové vytápění. 
Strop bude zateplen mezikrokevní telenou izolací XPS, tl. 180 mm a 2x 70 mm vloženou 
tepelnou mezilaťovou izolací.  Obvodové stěny budou zatepleny systémem ETICS s jádrem 
izolace ISOVER EPS 70, tl 180 mm. 
 

Práce tesařské 
Tesařských prací bude využito na krov, dřevěné paluby, opláštění budovy, vnitřní pohledové 
vrstvy v podkroví.  
 

Práce klempířské 
Klempířské práce budou z provedeny v souladu s ČSN 73 3610. Typové detaily oplechování 
vycházejí a budou provedeny dle systémových řešení dle příslušné normy. Klempířské práce 
sestávají z oplechování detailů, střechy a parapetů. 
 

Práce zámečnické 
Jedná se o zábradlí na schodišti a stavební pouzdra pro posuvné dveře a okna, rámy a 
některé nosné konstrukce. 
 

Práce truhlářské 
Vnitřní dveře jsou navrženy jako dřevěné dýhované do obložkových zárubní. Výrobky budou 
opatřeny stavebním kováním (kliky, štítky, závěsy...)  
 

B.2.7 ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 Elektroinstalace   
Parametry el. soustavy vnitřní instalace: 
  
Rozvodná soustava 3NPE, AC, 50Hz, 230/400V/TN-C-S 
Ochrana před úrazem el. proudem Automatickým odpojením od zdroje 
Prostory dle ČSN 332000-4-41 ed.2. 2/Z1 vnitřní-normální-nebezpečné* 

 venkovní-nebezpečné* 
Instalovaný výkon 40kW 
Soudobost 0.5 
Soudobý výkon 20kW 
Stupeň dodávky el. energie 3 

  
pozn.: 
*  Vnější vlivy dle ČSN 332000-5-51 ed.3 
 
Bilance odběru elektrické energie 
Instalovaný výkon :                Pi  =  40kW 
Výpočtové zatížení :              Pp =  20kW 
Roční spotřeba elektrické energie bude odborným odhadem: 14 MWh/rok 
  

Napojení objektu na NN 
  Na fasádě domus bude osazen elektroměrový pilíř pro přímé dvoutarifní měření, 
s jističem před elektroměrem 3x32A a sazbou distribuce D25d. 
Z rozvaděče RE bude vyveden kabel CYKY 4x10 a CYKY 5x1,5 (ovl. HDO) v trubce KF50, do 
hlavního rozvaděče R1, v  RD.  

  
Projektant upozorňuje na nutnost dodržení podmínek distributora obdržených na základě 
podané žádosti. 
  
 

Technické řešení 
 V technické místnosti 1.04 bude osazen rozvaděč R1, který bude vystrojen jistícími, ochrannými 
a spínacími přístroji a bude řešen jako vestavný.  
Kabelové trasy povedou převážně pod SDK deskou. Zásuvky a spínače budou osazeny 
převážně v přístrojových krabicích v SDK desce 25 cm od čisté výšky podlahy na střed 
krabice. Pro počítačová pracoviště a elektronické přístroje (TV) budou osazena zásuvková 
hnízda (ZH), tvořená čtyřmi zásuvkami 230V/16A, z nichž jedna bude s ochranou proti 
přepětí.  
  

   
Prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeny a požárně utěsněny způsobem 
uvedeným v ČSN 73 0810 (r.2009) odstavci 6.2 (čl. 6.2.1 až 6.2.3). Konstrukce, ve kterých se 
vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to 
ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně 
dělící konstrukci může být případně i zaměněna v dotahované části k vnějším povrchům za 
předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce (DP1 
Požární odolnost je určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce. Za postačující 
se považuje odolnost do 90 minut. 
  

Ochrana před bleskem 
 Hromosvod 
 RD je z hlediska ochrany před bleskem dle ČSN EN 62305 zařazen do třídy ochrany (LPL) III. 
 Jímací soustava bude tvořena mřížovou jímací soustavou, doplněnou jímacími tyčemi, 
s parametry odpovídající III. třídě ochrany před bleskem. Vedení je navrženo vodičem AlMgSi 
8, vedenému na podpěrách. Ochranu zařízení instalovaných dodatečně je třeba vždy 
individuálně posoudit.  
Výchozí revizi hromosvodu provede dodavatel montážních prací podle ČSN EN 62305 ed.2. 
Další revize (periodické) bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každém 
zjištěném zásahu bleskem. 
  
  Ochrana před přepětím 
 V hlavním rozvaděči R1 bude osazena přepěťová ochrana SPD typu T1+T2, v podruž. 
rozvaděči SPD T2 a v místech určených pro výpočetní techniku a citlivá elektronická zařízení 
budou instalovány zásuvky s přepěťovou ochranou (T3). 

  
  
Určení prostředí z hlediska působení vnějších vlivů 
(dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3) 
  
Místnosti pobytové 
Tyto prostory jsou pokládány za prostory normální s normálními vnějšími vlivy nebo s vnějšími 
vlivy neovlivňujícími elektrický úraz. 
  
Prostory s dřezem, umývadlem 
V těchto prostorách bude elektroinstalace provedena dle ČSN 33 2130 ed. 3 
  
 
 



Prostor se sprchou 
V těchto prostorách bude elektroinstalace provedena dle ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, (resp. TNI 
33 2000-7-701) a ČSN 33 2130 ed. 3 
  
Venkovní prostory 
jsou pokládány za prostory nebezpečné s uplatněním vlivu AA2 a AA4, AB2 a AB4, AD4. 
  
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena samočinným odpojením od 
zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2  (základní ochrana) a dále proudovými chrániči a 
doplňujícím pospojováním (zvýšená ochrana). 
  
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je dána jejich konstrukčním uspořádáním 
a je řešena jednou z těchto ochran – polohou, zábranou, krytím, izolací nebo doplňkovou 
izolací dle ČSN 33 2000-4-41, ed.2. 
  
Při montáži je nutné postupovat podle všech platných norem a předpisů. Umístění 
elektrických zařízení a montážní práce musí být provedeny tak, aby byla zaručena maximální 
bezpečnost a ochrana zdraví při provozu a údržbě zařízení, zejména pak: 
  
ČSN 33 2000-1, ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí 
ČSN 33 2000-4-41, ed.2 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před 
úrazem el. proudem 
ČSN 33 2000-5-54, ed.2 Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování 
  
- zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytovaní služeb mimo pracovně právní vztahy 
- zákon č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
- NV  378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- zákon č. 183/2006 Sb. Zákon a územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
- vyhláška č. 361/2007 Ochrana zdraví zaměstnanců při práci 
- NV č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- NV č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
Dále je nutné dodržovat všechny vyhlášky a předpisy související výše uvedenými zákony a 
vyhlášky. 
Pro všechny tyto činnosti musí dodavatelé vytvořit taková bezpečnostní opatření, která zajistí 
organizačním nebo technickým způsobem bezpečný výkon práce a bezpečný provoz 
stavebních a montážních mechanizmů používaných při montáži nových zařízení. 
Zařízení budou uvedena do provozu po provedení předepsaných kontrol, zkoušek a revizí. 
Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní předpis pro příslušné 
zařízení uvedené v dokumentech výrobce musí být respektovány. 
  

Kvalita provedení 
 Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími 
předpisy, alespoň v kvalitě předepsané v požadavcích příslušných norem pro navrhování a 
provádění staveb. 
 Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát resp. prohlášení o shodě ve 
smyslu zákona č. 138/2006 Sb a zákonů a nařízení souvisejících. 
Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky, technickými a technologickými předpisy a 
podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a systémů. 
 Práce mohou být provedeny pouze kvalifikovanými pracovníky a odbornými firmami, které 
se mohou prokázat příslušnou kvalifikací, osvědčením o proškolení pracovníků a referencemi. 
Dodavatelé musí předložit osvědčení o kompletnosti a jakosti provedených prací. 
Zhotovitel musí o veškerých pracích, materiálech, podmínkách k jejich provádění a 
provedených zkouškách vést záznamy ve stavebním deníku. 

  
Vytápění  

Potřeba tepla 
Byla stanovena výpočtem tepelného výkonu dle ČSN EN 12831 v závislosti na klimatických 
podmínkách dané oblasti a tepelně technických vlastnostech stavebních konstrukcí dle ČSN 
73 0540 a ČSN 75 0542 pro te= -12 °C a n50= 2,0. 
  
Zdroj tepla 
Jako otopný zdroj je zde zvoleno tepelné čerpadlo země-voda. Jeho venkovní jednotka je 
plošný kolektor umístěn na zahradě 1,5 m pod terénem. Vnitřní jednotka se nachází v 1. NP 
v místnosti 1.04 – technická místnost. Zde je okruh napojen na zásobník teplé vody, který poté 
zajišťuje oběh vody do otopné soustavy. Otopná soustava má dva hlavní na sobě nezávislé 
okruhy: okruh vytápění (podlahové a desková a trubková tělesa) a okruh ohřevu teplé 
užitkové vody. 
Jako bivalentní zdroj jej zde navržen elektrokotel, který má v případech nízkých teplot, kdy 
tepelné čerpadlo není efektivní, či poruchy tepelného čerpadla, plnohodnotně nahradit. 
Otopná soustava se skládá z podlahového vytápění a v objektu se nachází jedna stoupací 
sestava, odkud jsou přímo napojena otopná tělesa a rozdělovače podlahového vytápění, 
které řídí teplotu vody v trubním systému. 
  

  
                 Větrání, vzduchotechnika 
Prostory koupelny s WC a WC budou podtlakově větrány pomocí nástěnných ventilátorů o 
vzduchovém výkonu 90 m3/hod.  
V kuchyni bude nad sporákem umístěna recirkulační digestoř o výkonu 150 m3/hod a 
v blízkosti digestoře ventilátor podtlakového větrání.  Do všech pobytových místností bude 
nuceně přiváděn čerstvý vzduch. Všechny pobytové místnosti je možné větrat také okny. 
  
 

Zdravotechnika 

Kanalizace 
Splašková kanalizační přípojka je vedena do jednotné kanalizační stoky (KT DN 300), 
vedeném v ose vozovky. Přípojka bude napojena vytvořením kruhového otvoru montáží 
nátokového kusu v horní třetině profilu uliční stoky. 
  
Vodovod 
Objekt je připojen k vodovodnímu řádu (LT DN 150), orientovanému vzhledem k objektu 
severozápaně. Hlavní vodovodní řád probíhá středem vozovky. 
  
Zařizovací předměty 
V hygienických místnostech jsou navrženy běžně vyráběné typy zařizovacích předmětů. 
Ostatní armatury jsou navrženy běžně vyráběné a dodávané. 
  
Zkoušky 
Po ukončení montáží před zaizolováním či zazděním potrubí je nutno provést předepsané 
zkoušky jak u vodovodu, tak i u kanalizace. 
U ležatého potrubí kanalizace se provedou zkoušky těsnosti spojů vodou, u svislých odpadů 
kouřem. U vodovodního potrubí se přezkouší těsnost spojů vodou o přetlaku 1 MPa . 
  
Závěr 
Celá instalace vodovodu a vnitřní kanalizace bude provedena podle platných norem a 
směrnic pro provádění vodovodů a kanalizace. Při všech montážních pracech je nutno 
dodržovat platné bezpečnostní předpisy, zvýšenou pozornost je třeba věnovat práci ve 
větších výškách. 



  
B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

  
 Použité předpisy a normy: 
ČSN 73 0802  PBS Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0810 PBS Společná ustanovení 
ČSN 73 0821 PBS Požární odolnost stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0824 PBS Výhřevnost hořlavých látek 
ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení 
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody 
ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm 
ČSN 73 0873 PBS Zásobování požární vodou 
ČSN 73 0833 PBS Budovy pro bydlení a ubytování 
23/2008 Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany 
246/2001 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru 
268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 
268/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška 23/2008 Sb. 
Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 
  

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí dle Eurokodů: Roman Zoufal a kol. 
  
             Posouzení z hlediska požární bezpečnosti 

Požárně technické charakteristiky konstrukcí objektu 

Konstrukční systém rodinného domu je posouzen dle ČSN 73 0802 č.7.2.8 a 7.2.12 posouzen 
jako nehořlavý. 
Svislé konstrukce jsou nehořlavé DP1. 
Konstrukce stropu jsou nehořlavé DP1. 
Konstrukce střechy nehořlavé DP1. 
K zateplení obvodových stěn se při určení konstrukčního systému nepřihlíží v případě, pokud 
je zateplení navrženo v souladu s požadavky ČSN 73 0810 čl.3.1.3.1: 

a)     požární výška objektu je menší než 12 m 
b)    systém je navržen jako ucelený výrobek s třídou reakce na oheň B, tepelná izolace 

– polystyren bude třídy reakce na oheň E 
c)     povrchová vrstva musí vykazovat index šíření plamene is = 0 mm/min. 

Dle ČSN 73 0802 tab.B1 je výpočtové požární zatížení pv = 40 kg/m2. 
Dle ČSN 73 0833 3.5 a) budova skupiny OB1, zastavěná plocha 260 m2, půdorysná plocha 
všech podlaží je 322 m2 < 600 m2. 

Rozdělení objektu na požární úseky: 
Rodinný dům je v souladu s požadavky ČSN 73 0833 a vyhl. 23/2008 Sb. řešen jako jeden 
požární úsek. 
 
Výpočet požárního rizika, stupeň požární bezpečnosti, velikost požárních úseků: 
 Dle ČSN 73 0833 čl.4.1.1 b) požadován II.SPB. 
Velikost požárních úseků se neposuzuje. 

  
Požární odolnost stavebních konstrukcí: 
Dle ČSN 73 0872, čl.4.2.2 musí být vzduchotechnické zařízení z nehořlavých hmot; případná 
izolace tohoto zařízení musí být alespoň z nesnadno hořlavých hmot, a to vzdálenosti L rovné 
alespoň druhé odmocnině plochy průřezu potrubí, nejméně však do vzdálenosti 500 mm. Do 
vzdálenosti L nesmí být na potrubí osazeny vyústky. – VYHOVUJE – celé VZT potrubí je 
z pozinkovaného plechu. 
Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu - požadavek REI45– stěna z tvárnic POROTHERM 
REI 90- VYHOVUJE. 
Nosná konstrukce střech požadavek R15-  dle čl.8.7.2 ČSN 73 0802 bez požadavku 

Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku R45 DP1 (podzemní) R30 (nadzemní), R15(poslední 
nadzemní) – stěna z tvárnic POROTHERM tl. 240 mm REI 90- VYHOVUJE 

        - žb strop tl.160 mm REI 45 – VYHOVUJE 
Dle  ČSN 73 0802 schodiště neslouží pro evakuaci více než 10 osob – bez požadavku. 
Únikové cesty: 
Dle ČSN 73 0833 a dle ČSN 73 0802 – RD počátek únikové cesty je v ose dveří na volné 
prostranství, požadovaná šířka cesty je 0,9 m s šířkou dveří 0,8 m; Délka únikových cest se 
v objektech skupiny OB1 – neposuzuje. 
 Stavebně – technické zařízení: 
Větrání objektu je zajištěné přirozeným a nuceným větráním. Potrubí bude třídy reakce na 
oheň A1. 
Elektroinstalace musí být provedena v souladu se stanovenými vnějšími vlivy. Na provedené 
elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize. 
Ke kolaudaci doloží dodavatel doklady o shodě – protipožární uzávěr (certifikovaný). Požární 
uzávěry musí mít po dobu životnosti zřetelné označení typu a požární odolnosti – vyhl. 202/99 
Sb. 
V rodinném domě nejsou navrženy hmoty, které ovlivní rychlost šíření plamene, při jejichž 
hoření vznikají toxické zplodiny anebo při požáru odkapávají. 

   

Hromosvod 
S požadavky ČSN EN 62305 bude objekt chráněn proti účinkům atmosférické elektřiny. Ke 
kolaudaci bude doložena revizní zpráva 
Zařízení pro protipožární zásah: 
Požární vodovod a přenosné hasící přístroje: Dle ČSN 73 0873 není vnitřní požární vodovod 
požadován – celkový počet osob v objektu je menší. 

  
Příjezdy a přístupy 
K objektu je umožněn stávající příjezd a ustavení požárních vozidel asfaltovou komunikací. 
Dle ČSN 73 0802 č.12.2 vyhovuje. Nástupní plochy se dle ČSN 73 0802 čl.12.4.4 b) nepožadují. 
Dle ČSN 73 0802 nejsou vnitřní  ani vnější zásahové cesty požadovány. 

  
  
  

B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
 
Parametry obvodového pláště objektu jsou navrženy v souladu s požadavky platných norem 
a zákona o energiích na obvodové pláště objektů tohoto typu. Blíže viz. PENB. 
 
  

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ 

 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost adod.) 

            Větrání objektu je navrženo jak přirozené okny v obvodových stěnách, tak nucené. 

             Vytápění objektu je zajištěno teplovodním systémem se zdrojem tepla – tepelné 
čerpadlo země-voda. 
 
              Osvětlení je zajištěno jak přirozené okny v obvodových stěnách místností, tak umělé 
elektrickými svítidly v souladu s požadovanou intenzitou osvětlení pro daný účel místnosti. 
               

Zásobování vodou je zajištěno vodovodní přípojkou z veřejného vodovodního řadu. 
  



              Stavba nebude po jejím dokončení vyvozovat nadměrné vibrace, hluk, prach, 
kterými by mohlo docházet k nadměrnému obtěžování okolí, kde se nalézají také obytné 
budovy. 
              Při provádění stavby je nutné, aby zhotovitel využil všech dostupných prostředků ke 
snížení prašnosti a hlučnosti, kterou bude stavba vyvozovat na okolí. Zhotovitelem stavby 
bude zpracován a ve spolupráci s investorem konzultován a schválen provozní řád stavby, 
který kromě jiného stanoví tato opatření a také provozní dobu stavby. 
  

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonový průzkum 
Dle mapy radonového indexu podloží ČR byl pozemek zatříděn do kategorie nízké až střední. 
Posudek stavebního pozemku z hlediska radonového indexu pozemku bude doložen 
stavebníkem k žádosti o stavební povolení. V případě, že radonové riziko bude vyšší, než je 
uvažováno projektem, navrhne projektant úpravu projektového řešení stavby. 
  

  
 b) Ochrana před bludnými proudy 
  Není navržena, nebyl zjištěn žádný zdroj bludných proudů. 
  
 c) Ochrana před technickou seizmicitou 
  Ochranu před technickou seizmicitou není třeba řešit, projektant nezjistil zdroj technické 
seizmicity. 
  
 d) Ochrana před hlukem 
  Rodinný dům se nachází ve klidné části obce Máslovice. V blízkosti stavby nejsou 
žádné zdroje hluku, které by negativně ovlivňovaly řešený objekt. 
  
e) Protipovodňová opatření 

Objekt se nachází v záplavovém území. Proti vodě je opatřen vzdáleností od řeky- 7 m 
a vyvýšením celé stavby o 1,5 m nad terén. 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
  

Poddolované území Stavba se nenachází v poddolovaném území. 

Sesuvy půdy V územním plánu obce není území vedeno jako území s rizikem sesuvů. 
Na staveništi ani v jeho blízkosti v poslední době nedošlo k sesuvu půdy, ani jej jako riziko 
stavebník ani majitelé sousedních nemovitostí na základě svých znalostí lokality neuvádějí. 
Projektantovi nejsou známy žádné poznatky o riziku sesuvů půdy v daném místě, které by 
mohly ohrozit stabilitu stavby. 
Seizmicita 

Stavba je umístěna dle ČSN EN 1998-1 v oblasti s malou seizmicitou, s návrhovým 
zrychlením základové půdy od 0,08g do 0,12 g. Na stavbě je třeba dodržovat zásady 
poctivého stavění. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
 Objekt bude napojen na inženýrské sítě – vodovod, podzemní vedení NN, kanalizaci. 

Vodovodní přípojka bude řešená napojením na vodovodní řad v komunikaci 
severozápadně od objektu. Hlavní uzávěr vody bude v rámci vodoměrné sestavy v technické 
místnosti v 1.NP. 

Přípojka vedení elektro NN bude připojena severozápadně od objektu až na líc hranice 
pozemku, elektroměrný rozvaděč bude osazen na fasádě domu . Z rozvaděče povede zemní 
kabel NN do 1.NP do technické místnosti. 

Přípojka kanalizace bude řešená napojením na kanalizaci v přilehlé komunikaci 
severozápadně od objektu. Na pozemku se bude nacházet revizní šachta. 
  
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu bude provedeno ze severovýchodní strany 
objektu. Parkování bude zajištěno na pozemku na zpevněných plochách a v garáži – 2 
automobily. 

  
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
  
            Okolí objektu rodinného domu na parc.č. 128/1, 128/2, 125/2 bude upraveno vhodnou 
zelení nízkého i vyššího vzrůstu. 
  
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDNÍ A JEHO OCHRANA 
  
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
  

Dodavatel stavby je povinen při provádění stavby provádět opatření vedoucí ke 
snížení prašnosti a hlučnosti stavebních prací v souladu s platnými předpisy a požadavky 
investora na zajištění provozu investora (stavebníka). Ochrana proti hluku během provádění 
stavby musí být součástí technologického postupu dodavatele zpracovaného před zahájením 
prací. Během prací musí být provedena opatření ke snížení hlučnosti a prašnosti stavby. 
Objekt během svého užívání nebude mít negativní vliv na hluk ve venkovním prostoru. 

Projektant provedl vyhodnocení možných zdrojů hluku viz B.2.11 Ochrana stavby před 
negativními účinky vnějšího prostředí d) Ochrana před hlukem s tímto závěrem: 
 V blízkosti stavby nejsou žádné zdroje hluku, které by negativně ovlivňovaly řešený objekt. 
Objekt nebude ovlivňován hlukem z dopravy, místní komunikace není frekventovaná. V okolí 
stavby se nenachází chráněný prostor. Zvláštní požadavky na ochranu proti hluku nejsou 
projektem stanoveny. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Odpady vznikající během výstavby a provozu stavby 
Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Doporučený 
způsob likvidace 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 
05 03 

Využití na stavbě 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly recyklace 
15 01 02 Plastové obaly Recyklace 
15 01 03 Dřevěné obaly Recyklace 
17 01 01 Beton Recyklace 
17 01 02 Cihly Recyklace 
17 02 01 Dřevo Recyklace 
17 02 02 Sklo Recyklace 
17 02 03 Plasty Recyklace 
17 04 02 Hliník Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel Recyklace 
17 09 04 Stavební a směsné demoliční odpady 

neuvedené pod č.17 098 01, 02, 03 
Uložení na 
skládku 

20 03 01 Směsný komunální odpad Uložení na 
skládku 

  
Veškeré zpracování suti a odpadů zajistí zhotovitel, stejně tak zajistí likvidaci 

zbytkových materiálů. Při předání díla bude předložena evidence odpadů. 
Zhotovitel bude dle povinností uvedených v zák.č.185/2001Sb.Zákon o 

odpadech  odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v katalogu odpadů dle 
vyhl.č 381/2001 Sb Katalog odpadů . 

Doporučujeme zhotoviteli nabídnout odpady k likvidaci nebo dalšímu zpracování 
odborné firmě. 

Nelze – li odpady využít, zajistí dodavatel prací jejich zneškodnění. Je povinen 
kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných 
vlastností, shromažďovat utříděné podle druhů a kategorií, zabezpečí je před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní prostředí, umožní kontrolním 
orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předloží dokumentaci a poskytne úplné 
informace související s odpadovým hospodářstvím. 

Odvoz odpadů bude smluvně zajištěn odbornou firmou. Při předání díla budou 
předloženy zhotovitelem doklady o způsobu likvidace odpadů. 
  
Odpady vznikající během provozu objektu 
            Likvidace odpadů vznikajících během provozu objektu budou likvidovány v souladu se 
zákonem o odpadech a to převážně formou smluvního vztahu s odbornou firmou. Provoz 
odpadového hospodářství bude řešen provozním předpisem uživatele. 
  
b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod., zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
  
  Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 
  
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
  
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 
  

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Všechny podmínky pro provádění stavby musí vycházet z požadavků na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci ve smyslu §101 - §108 Zákona č.262/2006Sb. (Zákoník práce), §3 

Zákona č. 309/2006Sb. (Zákon o BOZP), Nařízení vlády č.591/2006Sb., případně dalších 
platných předpisů s ohledem na charakter prováděných prací. 
Kolem příslušné části objektu se provede vymezení a ohraničení prostoru vhodnými 
prostředky na sloupcích, jež nelze snadno odstranit. 
Civilní ochrana 
Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva 
Nejsou požadovány ani stanoveny. 
Řešení zásad prevence závažných havárií. 
Nejsou požadovány ani stanoveny. 
Zóny havarijního plánování. 
Nejsou požadovány ani stanoveny. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
 Není předmětem bakalářské práce. 
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vrcholová vaznice, 150x250 mm

pohledová vrstva, osb deska, 20 mm
lať pro vedení instalace, 30 mm
parozábrana
nosný rošt pro osb desku, kontralatě s vloženou tepelnou izolací, 70 mm
nosný rošt pro osb desku, dřevěné latě s vloženou tepelnou izolací, 70 mm
konstrukce krovu, krokve s mezikrokevní tepelnou  izolací, 100x180 mm
pojistná hydroizolace
větraná dutina, 70 mm
bednění pro krytinu střechy, dřevěná prkna, 20 mm
separační mikronivealční vrstva

plechová krytina Prefa Prefalz

roleta na střešní okna

dřevěná podlaha pro podlahové vytápění
betonová stěrka, 30 mm
podlahové vytápění, 20 mm
kročejova izolace, 50 mm
betonová vrstva pro překrytí spirollů, 20 mm
nosná konstrukce stropu, spiroll, 160 mm
mezera pro vzduchotechniku, 150 mm
nosný rošt na SDK desku a SDK podhled, 50 mm

dřevěná podlaha pro podlahové vytápění
betonová stěrka, 30 mm
podlahové vytápění, 30 mm
izolace souvrství podlahy, 130 mm 
tepelná izolace, 140 mm
hydroizolace
železobetonová deska, 200 mm
podkladní beton, 50 mm
zhutněný štěrkový násyp

dřevěná masivní podlaha, 30 mm
hranoly dřevěného roštu, 60 mm
hranoly dřevěného roštu, 60 mm
rektifikační podložky na betonových dlaždicích, 150 mm
zhutněný štěrkový násyp

vnější roleta
HS portál, 200 mm

rostlý terén

zhutněný štěrkový násyp

mřížka proti hmyzu

vodící lišta vnější rolety

železobetonové
základové pasy

železobetonový věnec, 230x250 mm

pozednice, 200x200 mm
kotvení pozednice

oplechování
mřížka proti listí

skyrtý okapový žlab vyložený hydroizolační folií a poplasto-
vanými plechy, do žlabu uložený odporový drát, sklon 0,5%

osb deska, 20 mm
rošt pro osb desku, 30 mm
zdivo Porotherm 24, 240 mm
tepelná izolace EPS, 180 mm
difúzní folie
latě, 50 mm
provětrávaná mezera, 50 mm
fasáda MD prkna, 20 mm

hřeben krovu

ocelový překlad, dva svařené 
profily U, 2x125x200 mm

tepelná izolace XPS, 80 mm

drenáž

ocelová konzola pro skytý okapový žlab, 30x30 mm

kotvení tepelné izolace

kotvení ocelové konzole 
přes distanční podložky

vzduchová dutina, 70 mm

ocelové zábradlí

kotvení zábradlí 

sklon terénu

nosný rošt na SDK desky a SDK deska, 50 mm



vrcholová vaznice
hambálek

krokev

pozednice

stropní panely spiroll

ocelový průvlak HEB

mezilehlý ocelový sloup průřezu HEB
HS portál

ocelový sloup průřezu HEB

ocelový překlad průřezu 2xU

podlahová železobetonová deska

železobetonová základová patka  sloupu

železobetonový základový pas

nadezdívka
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Ozn. Konstrukce
j Aj [m2] bj [-] Uj [W/m2K] HT,j [W/K] UN,j [W/m2K] HT,ref,j [W/K]
1 Okna 26,02 1,00 0,60 15,61 1,50 39,03
2 Posuvné dve!e/balkonové dve!e 82,40 1,00 1 ,00 82,40 1,70 140,08
3 Dve!e 33,47 1,00 1,20 40,16 1,70 56,90
4 St!echa 398,91 1,00 0,17 67,81 0,24 95,74
5 St!e"ní okna 8,19 1,00 0,60 4,91 1,50 12,29
6 Obvodová st#na 224,37 1,00 0,16 35,45 0,30 67,31
7 Podlaha na terénu 223,25 0,80 0,25 44,65 0,45 80,37
8 Tepelné vazby 996,61 1,00 0,01 9,97 0,02 19,93

Celkem 996,61 275,01 511,65

0,27
0,51
0,39
0,55

Hodnocená budova Referen$ní budova

 pr%m#rn& sou$initel prostupu tepla-hodnocená budova                                        Uem   [W/m2K]
 pr%m#rn& sou$initel prostupu tepla-referen$ní budova                                           UN,em [W/m2K]
 pr%m#rn& sou$initel prostupu tepla-maximální hodnota                                         Uem,max [W/m2K]
 pom#r sou$initel% prostupu tepla                                                                              CI

Zp%sob v#trání Volba P!edpokládaná pot!eba tepla na 
vytáp#ní Ea

P!irozené v#trání Ano 36
Nucené v#trání bez zp#tného získávání tepla (ZZT) Ne
Nucené v#trání se zo#tn&m získávání tepla (ZZT) Ano 20

4. 'TÍTEK OBÁLKY BUDOVY 2. PR(M)RN* SOU+INITEL PROSTUPU TEPLA

1. HRANICE VYTÁP)NÉHO PROSTORU
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okna
prosklené posuvné dve!e/okna
dve!e
st!echa
st!e"ní okna

tepelné vazby
podlaha na terénu
obvodová st#na

5. ZP(SOB V)TRÁNÍ A ODHAD POT,EBY TEPLA NA VYTÁP)NÍ

3. TEPELNÉ ZTRÁTY

p%dorys 1.NP p%dorys 2.NP !ez- p!í$n&

0,55A
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G

ENERGETICK! KONCEPT BUDOVY
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Vytáp#ní 6500 20% 80%
Oh!ev teplé vody 2600 20% 80%
Pomocá energie 450 50% 50%
Jiná pot!eba
Celkem 9550 21% 2% 76%

Pot!eba energie a odhad jejího pokrytí
Z neobnoviteln"ch zdroj$ [% ] Z obnovigeln"ch zdroj$ [% ]

8. KONCEPT SYSTÉMU V%TRÁNÍ- SCHÉMA

6. POKRYTÍ ENERGETICK&CH POT'EB BUDOVY- ODHAD

7. KONCEPT ENERGETICKÉHO SYSTÉMU BUODVY- SCHÉMA

9. KONCEPT STÍN%NÍ A OCHRANY PROTI LETNÍMU P'EH'ÍVÁNÍ

p$dorys 1.NP

p$dorys 1.NP

p$dorys 2.NP

venkovní (aluzie se skryt"mi kastlíky venkovní (aluzie na st!e)ních oknech

VM
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