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Seznam použitého značení 

 

V textu průvodní a technické zprávy není použito žádné odborné značení. 

 

 

Seznam softwaru použitého k vypracování BP: 

 

AUTODESK REVIT 2010 

–  vytvoření vizuálního modelu budovy  

 

 

 

AUTODESK AUTOCAD 2008 

– detailní vypracování výkresové dokumentace  

 

 

 

SVOBODA SOFTWARE – TEPLO 2008, ZTRÁTY 2008 

– detailní vypracování tepelného posouzení 

– detailní vypracování tepelného štítku  
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A. Průvodní zpráva 
 

a) Identifika ční údaje 

 
Stavba:   Soukromé bydlení a kadeřnický salon 

 

Místo:    Vsetín, Dolní město 

    Náměstí Svobody 

 

Investor:   VŠB - Technická univerzita Ostrava 

    FAKULTA STAVEBNÍ 

    L. Podéště 1875 

    708 00 Ostrava - Poruba 

 

Kraj:    Moravskoslezský 

 

Okres:    Vsetín 

 

Charakter:   Novostavba 

  

Stupeň projektové přípravy: Projekt pro provedení stavby 

  

Zpracovatelé projektové dokumentace: 

 

Stavebně-technické řešení :  Libor Goj  

      Panelová 1573, Petřvald u Karviné 

      735 41 

      e-mail: liborgoj@centrum.cz 

     GSM: 777 080 432 

 

Zdravotechnika :  neřeší se 

Elektroinstalace :  neřeší se 

Ústřední vytápění : neřeší se 

Požární zpráva : neřeší se 
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Charakteristika stavby a její účel: Jedná se o nepodsklepený, dvoupodlažní objekt, 

zastřešený plochou střechou. V přízemí se nachazí 

prostor vhodný jako zóna podnikání a oddělený vstup 

do soukromého bydlení s vlastním dvorečkem. 

Záměrem podnikání bylo vybudování luxusního 

kadeřnického salonu, ale samotná funkce 

podnikatelské zóny se může samozřejmě v průběhu 

života stavby měnit. Investor si je vědom lokace 

stavby v historickém jádru a centru města Vsetína a 

tím i výhody spojené s neustálým pohybem obyvatel. 

 Odděleným vstupem přes otevřenou galerii vede 

schodiště do prvního patra, kde se nachází luxusní 

soukromé bydlení ve městě. 

 

b) Údaje o stavebním pozemku a majetkoprávních vztazích 

Zájmové území leží ve středu staré části města Vsetína. Stavba bude umístěna na pozemku 

investora parc. č. 2932 (Náměstí Svobody). Katastrální území Vsetín Dolní město. Stavba 

bude součástí uzavřeného bloku domů o soukromém bydlení a částečně pronajímatelného 

přízemí. Vstup do objektu je z obecní komunikace a veškeré přípojky jsou taženy na 

hranici pozemku č. 2932. Pozemek je situován v samotném centru města, proto veškeré 

docházkové vzdálenosti k občanským vybavenostem jsou velmi krátké. Výšková hladina 

objektu je přizpůsobena stávajícím sousedním objektům. 

 Pozemek, na kterém je výstavba uvažována, není součástí zemědělského ani lesního 

půdního fondu. 

Terén v okolí stavby je rovinatý, tvořený převážně zpevněnými plochami a částečně 

zatravněnými.          

Celkový počet parkovacích stání:  

V docházkové vzdálenosti 5 min. jsou umístěny dva parkovací domy. 
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c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

Na předmětných pozemcích nebyl proveden dendrologický průzkum, neboť se zde 

nevyskytuje žádná zeleň. Z hlediska systému ekologické stability je význam řešeného 

území, i jeho okolí, zcela zanedbatelný.  

V současné době je stavební pozemek v těsné blízkosti obslužných komunikací Tyršova a 

Žerotínova. Rovněž se v těsné blízkosti nachází technická infrastruktura a to jednotná 

kanalizace, veřejný vodovod, nízkotlaký plynovod a vedení nízkého napětí.   

 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů  

Požadavky byly při zpracování projektu splněny. 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Objekt splňuje obecné technické podmínky na výstavbu. 

 

f) Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí, popřípadě  

územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 

stavebního zákona 

Parc. č. 2932 (Náměstí Svobody) je dle územního plánu prvotně určená plocha pro 

městskou zeleň a rekreaci obyvatel. Ale v době vypracovávání projektové dokumentace, 

útvar hlavního architekta města Vsetína vypisoval architektonickou soutěž na řešení území 

Náměstí Svobody, s požadavkem navrácení jejímu původnímu účelu a s podmínkou, že po 

proběhnutí soutěže dojde ke změně územního plánu, na daný účel využití.  

 

g) Věcné vazby na související stavby a opatření v dotčeném území 

Stavba je součástí uzavřeného bloku domů o soukromém bydlení, jenž každý dům tvoří 

samostatný dilatační celek. Řešení dilatace mezi objekty viz. výkresová část. 

 

h)  Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Zahájení ………………… 2010 

Dokončení ………………. 2011 

Lhůta výstavby ………….. 11 měsíců 
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Postup výstavby: Stavba domu bude zahájena přípravou území, ve které bude 

provedeno ohrazení celé plochy staveniště plotem a sejímka kulturní 

vrstvy zeminy na celé ploše dotčené výstavbou. Na místě stavby se 

provedou přípojky vody, přípojka NN, kanalizace a plynu. Bude 

provedena vlastní výstavba domu soukromého bydlení. Přípojka 

kanalizace domu se zaústí přes revizní šachtici do veřejné 

kanalizace. Stavba bude ukončena terénními úpravami a provedením 

veškerých pochozích ploch v okolí objektu.  

 14 dní před termínem ukončení stavebních prací uvědomí stavebník 

příslušný stavební úřad pro vykonání kolaudačního rozhodnutí. 

 

Plán kontrolních prohlídek:  

Dokončené vodorovné hydroizolace …………… září 2010 

Dokončení hrubé stavby ………………………... květen 2010 

Přejímka dokončené stavby …………………….. srpen    2011 

 

i) Statistické údaje 

Zastavěná plocha:  část podnikání vč.   - 51,55 m2   

    technický prostor  

    část soukromého bydlení  - 89,90 m2 

Obestavěný prostor:  objekt celkově    - 615,33 m3 

Výpis plošných výměr: Plocha řešeného území:   -  96 m2 

    Zastavěné plochy   -  88 m2 

Zpevněné plochy          

    - betonová dlažba   -  8 m2 
 

j)  Závěr 

Projektová dokumentace domu soukromého bydlení s prostorem pro zónu podnikání je 

zpracována v podrobnostech a náležitostech potřebných pro realizaci stavby. Je v souladu 

s vyhláškou č. 137/98 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu. Je v souladu 

s vyhláškou č. 499/2006 Sb O dokumentaci staveb. Při provádění stavebně-montážních 

prací je nutné dodržovat bezpečnost dle vyhlášky číslo 324/1990 Sb. Českého úřadu 

bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce 
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a technických zařízení při stavebních pracích včetně jejich doplňků, změn, aktualizací a 

ustanovení ČSN a 

mimo jiné dle předpisů: 

ČSN 73 0420 - PŘESNOST VYTYČOVÁNÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

ČSN 73 2310 - PROVÁDĚNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ 

ČSN 73 2400 - PROVÁDĚNÍ A KONTROLA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

ČSN 73 2601 - PROVÁDĚNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 

ČSN 73 3050 - ZEMNÍ PRÁCE 

ČSN 73 3130 - TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ 

ČSN 73 3150 - TESAŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ 

ČSN 73 3305 - OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

ČSN 73 3440 - SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 

ČSN 73 3610 - KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ 

ČSN 73 4130 - SCHODIŠTĚ A ŠIKMÉ RAMPY 

ČSN 73 4201 - NAVRHOVÁNÍ KOMÍNŮ A KOUŘOVODŮ 

ČSN 73 4210 - PROVÁDĚNÍ KOMÍNŮ A KOUŘOVODŮ A PŘIPOJOVÁNÍ 

SPOTŘEBIČŮ PALIV 

ČSN 73 6005 - PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

ČSN 06 1008 - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST LOKÁLNÍCH SPOTŘEBIČŮ PALIV A 

ZDROJŮ TEPLA 

ČSN 74 4505 - PODLAHY. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

ČSN 73 05 40 - TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 

 

Jakékoliv změny v projektové dokumentaci, či pozměňování jejího obsahu, či kopírování 

některých částí projektové dokumentace a používání ji k jinému účelu, než byla stvořena, 

je v rozporu s autorským zákonem. Veškeré změny provedené v dokumentaci musí být 

odsouhlašeny na změnovém listě veškerými dotčenými osobami výstavbou domu. 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 

01. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení  

 

a) Zhodnocení staveniště 

Zájmové území leží ve středu staré části města Vsetína. Stavba bude umístěna na pozemku 

investora parc. č. 2932 (Náměstí Svobody). Katastrální území Vsetín Dolní město. Stavba 

bude součástí uzavřeného bloku domů o soukromém bydlení a částečně pronajímatelného 

přízemí. Vstup do objektu je z obecní komunikace a veškeré přípojky jsou taženy na 

hranici pozemku č. 2932. Pozemek je situován v samotném centru města, proto veškeré 

docházkové vzdálenosti k občanským vybavenostem jsou velmi krátké. Výšková hladina 

objektu je přizpůsobena stávajícím sousedním objektům. Pozemek, na kterém je výstavba 

uvažována, není součástí zemědělského ani lesního půdního fondu. Na předmětných 

pozemcích nebyl proveden dendrologický průzkum, neboť se zde nevyskytuje žádná zeleň. 

Z hlediska systému ekologické stability je význam řešeného území i jeho okolí zcela 

zanedbatelný.  

Terén v okolí stavby je rovinatý, tvořený převážně zpevněnými plochami a částečně 

zatravněnými. Terén bude před objektem upraven zpevněnými plochami na výšku 347,00 

m.n.m.. Pochozí plochy přízemí budou na kótě ±0,000=347,13 m n.m.  

Pod vrstvou humusoidní hlíny s navážkou mocnosti 20 cm bylo zastiženo žulové eluvium. 

Do hloubky 0,7 m pod terén má charakter silně písčité hlíny, do konečné hloubky kopané 

sondy 2,05 m má charakter silně hlinitého hrubozrnného písku. Hladina podzemní vody se 

nachází cca -1,69m – -2,05 m pod povrchem současného terénu v úrovni cca 345,55 

m.n.m. Staveniště se nachází v lokalitě s nízkým radonovým rizikem. Na staveništi jsou 

jednoduché základové poměry.  

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Novostavba domu bude stát v zastavěné části v centru města. Tato lokalita, je zastavěna 

zástavbou pro bydlení a občanskou vybavenost. Stavba je zpřístupněna veřejnou silnicí a 

veřejným chodníkem. Svým výrazem stavba bude zapadat do svého bezprostředního okolí. 

Stavba domu nijak nezasahuje do již stojících okolních staveb ba naopak se snaží zútulnit 

daný prostor a vnést do dnes nefunkčních a lidmi neobydlených veřejných prostor opět 

život. 
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Stavba je součástí projektu zástavby Náměstí Svobody, který si klade za cíl, rozčlenit 

(výstavbou uzavřených bloků domů o soukromém bydlení) dnes nefunkční velkou 

otevřenou plochu na malé, uzavřené náměstí s kavárničkami a městským vybavením 

v přízemí objektů. 

Dům má jednoduchý kvádrovitý objem, který je narušován vystupujícím proskleným 

rohovým oknem ve druhém podlaží, které svým ustupováním tvoří ochranu proti dešti u 

vstupu. A pásovými okny, které dodávají rytmus celému domu. Celá tato hmota je 

podpořena výrazem okolí, které s objektem vytváří jednolitý a srozumitelný celek. Stavba 

se v sobě snaží odrážet prvky modernismu, jenž se projevuje nezvykle velkými 

prosklenými plochami a rovnou střechou. 

 

c) Technické řešení 

Jedná se o stavbu dvoupodlažního rodinného domu s kadeřnickým salonem v přízemí. 

Vstup do kadeřnického salonu je z rohu stavby při křížení ulic Žerotínova a Tyršova. 

Vstup do obytné části je z ulice Žerotínova, kde se dále v přízemí nachází otevřená galerie 

s letní jídelnou a vstupem na uzavřený dvůr. Po schodech do 2 NP se dostaneme do 

kuchyně, kde je význačným prvkem ustupující strop, který spojuje svou otevřeností prostor 

galerie s kuchyní. Podlouhlá obývací část, je co jak nejvíc otevřená, kvůli pronikání 

denního světla. Je volně rozdělena na dvě části, na klidovou s proskleným oknem a jídelní. 

 

Soupis místností::   

 

  Pronajímatelná část: 

 

   Salon     - 38,9 m2 

   Místnost zaměstnanců  -   6,6 m2 

   Techn. místnost   -   2,5 m2 

   Hygien. Zádveří   -    1,4 m2 

   WC     -    2,2 m2 

   Pronajímatelný výkladec  -    2,4 m2 

         ---------------------- 

           54 m2 
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Část soukromého bydlení 

  

   Zádveří     -   3,1 m2 
   Šatna     -    2,5 m2 

   Galerie     -  12,6 m2 

   Dvůr     -    7,8 m2 

   Kuchyň    -  10,5 m2 

   Obývací pokoj + jídelna  -  28,2 m2 

   Ložnice    -  13,1 m2 

   Zádveří    -    2,0 m2 

   WC     -    1,2 m2 

   Koupelna    -    8,9 m2 

         ---------------------- 

         89,9 m2 

 

 

 

Obestavěný prostor              - 615,33 m3 

       

Plocha objektu    -  96 m2 

     

 Zastavěné plochy   -  88 m2 

 

 

Tržní nájemné ve Vsetíně k 01. 01. 2010 je 1200-2500 Kč/m2 /rok 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  

Příjezd a přístup na pozemek bude z ulic Tyršova a Žerotínova. Manipulační plochy, 

příjezdové a obslužné komunikace budou vyspádovány tak, aby nedocházelo ke stékání 

dešťových vod na okolní pozemky. 
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e) Řešení technické a dopravní infrastruktury, dodržení podmínek 

stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném 

území 

Parkování zaměstnanců kadeřnického salonu a majitele domu soukromého bydlení, je 

řešeno pomocí parkovacích domů, které jsou v docházkové vzdálenosti 5ti minut od 

objektu. Toto území není zasaženo důlní činností, tím pádem nedochází k doprovodným 

důlním jevům. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Realizace stavby a stavba, po dobu svojí životnosti, neovlivní životní prostředí v okolí nad 

míru přípustnou (v negativním slova smyslu) a obvyklou v daném místě. 

 

g) Řešení bezbariérového užívání 

Vstup do soukromé části rodinného bydlení ve městě a přístup do 2. NP není řešen jako 

bezbariérový, z důvodu požadavků investora. 

 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich 

výsledků do projektové dokumentace 

Pod vrstvou humusoidní hlíny s navážkou mocnosti 20 cm bylo zastiženo žulové eluvium. 

Do hloubky 0,7 m pod terén má charakter silně písčité hlíny, do konečné hloubky kopané 

sondy 2,05 m má charakter silně hlinitého hrubozrnného písku. 

Hladina podzemní vody se nachází cca -1,69m – -2,05 m pod povrchem současného terénu 

v úrovni cca 345,55 m.n.m. Staveniště se nachází v lokalitě s nízkým radonovým rizikem. 

Na staveništi jsou jednoduché základové poměry.  

  

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční 

polohový a výškový systém, 

Vytyčení stavby bude provedeno dle výkresu situace (viz. výkres č. 1.01).  

 

 



- 13 - 
 

j)  Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

technologické provozní soubory 

SO 01 - BUDOVA BYTU S PODNIKÁNÍM 

- příprava území a sejmutí kulturních vrstev, včetně 

příjezdu k pozemku 

     - vlastní objekt soukromého bydlení 

     - manipulační plochy (příjezd, přístup a terasa) 

- terénní a sadové úpravy 

- požárně bezpečnostní řešení stavby 

- likvidace odpadních a dešťových vod  

- přípojka vodovodu (napojení na veřejný vodovodní 

řad  

- Vodovody a kanalizace, a.s.) přípojka elektrické 

energie NN (napojení na silový rozvod – ČEZ a.s.) 

- CHODNÍKY   

- DROBNÁ ARCHITEKTURA 

   

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení 

V průběhu výstavby lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních 

strojů, zejména při provádění výkopových prací. Tyto činnosti jsou prováděny výhradně v 

denní době (od 06,00 hod do 22,00 hodin). Významnější zatížení území stavební činností, 

neovlivní téměř vůbec hlučnost v centrální zóně města, s výjimkou dopravy stavebního 

materiálu. Vzhledem ke krátkým termínům výstavby, nebude tento zdroj hluku pro 

posuzované území významným negativním jevem. 

Běžné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se  pohybují  kolem 75 

dB (A). Podle nařízení vlády číslo 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací, příloha č. 6 činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební 

činnosti:  

- základní hladina hluku LAeq,T = 50 dB             (§ 12, odst. 2 NV č.502/2000 Sb.) 

- korekce na využití území  + 5 dB     (příl. č. 6 k NV č.502/2000 Sb.) 

- korekce na hluk ze stavební činnosti + 10 dB (§ 12,odst.5 NV č.502/2000 Sb.) 
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Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ze stavební činnosti ve 

venkovním prostoru činí 65 dB 

Hluk ze stavební činnosti vypočtený dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 502/2000 Sb. 

prováděné v denní době tj. od 07,00 hod. do 21,00 hod. 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Dodavatel je povinen zajišťovat postup výstavby tak, aby bylo nepříznivých vlivů stavební 

činnosti na životní prostředí minimálně. Při provádění prací je třeba dodržovat základní 

pravidla BOZP, zvláště pak se připomínají a nutno respektovat tyto zákony, předpisy a 

vyhlášky:   

- zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění 

- zákon č. 324/1990 Sb. - vyhláška ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních pracích  

- zákon č. 48/1982 - vyhl. ČÚBP - základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

- zákon č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích  

- zákon č. 150/2000 Sb. - o silniční dopravě  

- zákon č. 102/2000 Sb. - o pozemních komunikacích  

- zákon č. 355/1999 Sb. - o technických podmínkách provozu silničních vozidel na 

pozemních komunikacích  

- zákon č. 192/1988 Sb. - ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb. o odpadech - manipulace se zdraví škodlivými látkami  

Při odstraňování stavby je nutno dodržovat platné obecně závazné právní předpisy a 

technické normy (zejména ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., vyhlášky č. 324/1990Sb., 

o bezpečnosti páce a technických zařízení při stavebních prací). 

 

02. Mechanická odolnost a stabilita 

Viz.  typová projektová dokumentace, část STATIKA.  

 

03. Požárně bezpečnostní řešení stavby 

Požární úseky  

V souladu s ČSN 73 0802 tvoří celý objekt jeden požární úsek.  

Velikost požárního úseku splňuje požadavky ČSN 73 0802 
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04. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Nakládání s odpady, evidence a další povinnosti se budou řídit zákonem 185/2001 Sb.“o 

odpadech“ a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou 383/2001 Sb. „o podrobnostech 

nakládání s odpady“ v platném znění, a v.294/2005 Sb. Nakládání s odpady v období 

výstavby objektu: 

Během samotné stavby, při konkrétních stavebních činnostech, vzniknou v poměrně 

malém množství stavební odpady klasického složení -  zbytky surovin a pomocného 

materiálu. Dále vznikne odpadní zemina při hloubení stavební jámy. 

Nakládání se stavebními odpady: 

Stavební odpad bude ukládán do velko-objemových kontejnerů, které budou po celou dobu 

přistavení zajištěny proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku odpadu 

 

05. Bezpečnost při užívání 

Ke všem zařízením obdrží uživatel, majitel návody k jejich používání a údržbě, které je 

bezpodmínečně nutné dodržovat. Vlastní přístup k objektu a bezprostřední okolí, v podobě 

chodníku podél fasády se musí udržovat čistý, obzvláště v zimním období. 

 

06. Ochrana proti hluku 

Současný stav akustického zatížení je v limitech v denní i noční době. Příspěvky provozu 

kadeřnického saloonu, včetně příjezdových komunikací budou velmi nízké, ve všech 

referenčních bodech se pohybují pod hranicí citlivosti.  

 

07. Úspora energie a ochrana tepla 

Splnění požadavků na energetickou náročnost budov 

Viz energetický štítek budovy. 

 

08. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Vstup do soukromé části rodinného bydlení ve městě a přístup do 2. NP není řešen jako 

bezbariérový, z důvodu požadavků investora. 
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09. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Radonový index je nízký – nevyžaduje ochranná opatření. Objekt se nenachází 

v seizmickém území. Stavba se nebude nacházet na poddolovaném území, tudíž je mimo 

dosah přímých důlních vlivů na povrch a povrchové objekty. Objekt neleží v žádném 

ochranném a bezpečnostním pásmu. Podzemní vody jsou dle předpokladu v dostatečné 

hloubce (objekt není podsklepen) pod rostlým terénem. Při zemních pracích s nimi nedojde 

ke styku. Pokud by se v průběhu realizace ukázalo, že výchozí stav je jiný, řešila by se 

vzniklá situace dodatečně za přizvání projektanta.  

 

10. Ochrana obyvatelstva 

Stavba splňuje základní požadavky na splnění podmínek, na stavební řešení a situování, 

z hlediska požární ochrany. 

 

11. Inženýrské stavby 

 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Dešťové vody ze střechy objektu budou sváděny pomocí kanalizační přípojky do jednotné 

kanalizace, která je nedimenzována na ekvivalentní zatížení. 

Splaškové odpadní vody budou odváděny systémem připojovacích, odpadních a svodných 

potrubí. Na hlavní svodné potrubí bude napojena kanalizační přípojka pomocí níž budou 

splaškové vody odvedeny do stávající ČOV, která bylo k tomuto účelu dimenzována na 

přídavné ekvivalentní zatížení. 

Odvětrání kanalizačního systému bude zajištěno pomocí odpadních potrubí vyvedených 

nad střechu objektu a ukončených ventilační tvarovkou v rámci systému střešních 

tvarovek. Čištění a údržbu kanalizace umožní čistící kusy osazené na odpadních a 

svodných potrubích.   

Materiálem pro rozvody kanalizace se předpokládají trouby z plastů, odpadní a připojovací 

potrubí bude provedeno z potrubí systému HT (OSMA, Dyka apod.), svodné potrubí 

vedené v zemi bude provedeno z materiálu PVC KG pro uložení do země včetně 

systémových revizních šachet s poklopem.  
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b) Zásobování vodou 

Zásobování objektu vodou bude zajištěno pomocí vodovodní přípojky napojené na obecní 

vodovodní řad PEØ63. V místě vstupu vodovodní přípojky do objektu bude osazena 

fakturační vodoměrná sestava. 

Od vodoměrné sestavy budou provedeny rozvody vody k jednotlivým zařizovacím 

předmětům. Rozvody vody budou vedeny v podlaze, volně v drážkách ve zdivu nebo 

v instalačních šachtách.  

Ohřev TUV bude v objektu prováděn centrálně v technické místnosti pomocí el. 

zásobníkových ohřívačů. 

Materiálem pro rozvody vody se předpokládají trouby z plastů. Rozvody vody budou 

opatřeny tepelnou izolací (Mirelon). 

 

c) Zásobování energiemi 

Napěť.soustava  :    3+PE+N, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S 

 

Ochrana proti neb.dotyku :  Dle ČSN 33-2000-4-41 samočinným odpojením od zdroje 

                                            Dle ČSN 33-2000-7-701 proud.chrániči a pospojováním    

 

Prostředí :                              Dle ČSN 33-2000-3 

 

Pro řešený objekt bude osazena nová společná přípojková skříň společně s 

elektroměrovým rozvaděčem. V elektroměrovém rozvaděči budou osazeny hl. jističe, 

vysílače HDO a budou připravena místa pro osazení a zaplombování elektroměru 400V, 

přímé měření. Předpokládané hodnoty hl. jističe před elektroměrem je 3x25A. 

Měření spotřeby el. energie bude umístěno v novém elektroměrovém rozváděči, který bude 

osazen novým třífázovým vícesazbovým elektroměrem 400V, přímé měření. Pro výrobu 

rozvaděčů zhotovitel použije skříně odpovídající ČSN EN 50298, rovněž tak budou 

uvedeny předepsané údaje na jednotlivých skříních v souladu s čl. 5.1 ČSN EN 50298.  

. 

d) Řešení dopravy 

Stavebně technické řešení je založeno částečně na rekonstrukci přilehlých komunikací. 

Rozsah stavebních úprav je patrný z přiložené situace.  



- 18 - 
 

Výškové řešení bude v maximální míře přizpůsobeno stávajícímu terénu a výškovému 

osazení nových objektů. 

Vozovky jsou navrženy v živičné úpravě, chodníky jako dlážděné ze zámkové dlažby. 

Svedení povrchových srážkových vod bude usměrněno do stávajících uličních vpustí 

pomocí příčných a podélných spádů. 

 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Rozsah stavebních úprav je patrný z přiložené situace. Zejména se jedná o provedení 

pochozího chodníku podél fasády se zónou podnikání, který bude součástí veřejného 

prostoru. 

 

f) Elektronické komunikace  

Objekt bude napojen na Wifi síť Vsetínského providera, který zabezpečuje připojení k 

telefonu, internetu a televizi. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

V objektu se nebudou nacházet žádná technologická zařízení. 
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C.  Situace 

Viz. výkresová část výkres číslo 1.01 

 

D.  Dokladová část 
 

01. Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 

zpracování PD 

Přiloženy samostatně. 

 

02. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o 

hospodaření energií 

Viz přiložené posouzení. 

 

E.  Zásady organizace výstavby 
 

01. Technická zpráva 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 

staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a 

přístupy na staveniště 

Z celé plochy staveniště budou sejmuty kulturní vrstvy. Ornice, podornice a zemina 

z výkopů budou skladovány na pozemku, který má dostatečnou rozlohu pro tyto skládky. 

Ornice i podornice budou zpětně použity k zahumusování po výstavbě objektu, zemina 

z výkopů bude zpětně použita k záhozu. Příjezd a přístup na pozemek bude z obslužných 

komunikací Žerotínova a Tyršova. 

 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

V těsné blízkosti pozemku se nacházejí sítě technické infrastruktury, a to přípojky NN, 

plynovodní, kanalizační a vodovodní. Před započetím prací je nutno vytýčit a prokazatelně 

seznámit veškeré pracovníky s vedením těchto sítí a jejich ochrannými pásmy. 
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c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

apod. 

Staveniště bude napojeno na přípojku NN ze stávající skříně EMS. Zásobování vodou bude 

řešeno z vodovodní přípojky na sousedním pozemku, toto připojení bude ošetřeno 

vodoměrem.  

 

d) Úpravy z hlediska BOZP třetích osob, včetně nutných úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Celé staveniště bude oploceno přenosným plotem chránícím proti vniknutí a na hranici 

staveniště budou umístěny cedule se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Výkopy 

budou ohrazeny a označeny dle zákona 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb. o bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích. Vstup do soukromé části soukromého 

bydlení ve městě a přístup do 2. NP není řešen jako bezbariérový, z důvodu požadavků 

investora. 

 

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmů 

Veřejné zájmy nebudou stavbou dotčeny. 

 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 

objektů 

Vlastní zařízení staveniště bude umístěno v rámci vlastní hranice záboru stavby tzn. 

v prostoru vlastního staveniště. Zásobování a přístup na staveniště bude zajištěn z hlavních 

asfaltových komunikací (ul. Tyršova a Žerotínova) na severozápadě až jihu staveniště.  

Kancelářské a šatnové zázemí bude umístěno v rámci staveniště a bude řešeno mobilními 

buňkami. Doprava odpadu a stavebních hmot bude ruční do hlavního odpadního 

kontejneru, který bude umístěn v prostoru staveniště.   
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g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Zařízení staveniště nevyžaduje ohlášení. 

, 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví 

Viz bod B 01. l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 

 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 Před výstavbou budou z plochy potřebné pro výstavbu sejmuty kulturních vrstev půdy. 

Ornice i podornice budou skladovány odděleně od zeminy z výkopů tak, aby nedošlo 

k jejímu znehodnocení. Po výstavbě bude ornice použita zpětně k zásypu. Během výstavby 

budou všechny odpady skladovány v kontejneru, řádně označeny a poté odváženy na 

řízenou skládku. 

j)  Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
Plán kontrolních prohlídek:  

Dokončené vodorovné hydroizolace ……………  září 2010 

Dokončení hrubé stavby ………………………...  květen 2010 

Přejímka dokončené stavby ……………………..  srpen    2011 
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F. DOKUMENTACE STAVBY 

 

01. POZEMNÍ STAVBY  

 

01.01 Stavebně konstrukční část 

 

01.01.01 Technická zpráva 

 

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby 

Základy objektu budou tvořit betonové monolitické pásy z prostého betonu. Nad nimi bude 

umístěn stěnový konstrukční systém z nosných stěn z Porothermu 24,5 P+D. Vodorovné 

nosné konstrukce tvoří v 1. NP monolitický železobetonový strop a v 2. NP strop 

z keramických vložek Miako. Celý objekt je ztužen železobetonovými ztužujícími věnci 

v úrovni stropů.  

 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

Základy: Základová k-ce budovy bude vybetonována monolitickými pásy z betonu 

C20/25. Šířka základových pásů je 300, 400, 500 nebo 700 mm viz část projektová 

dokumentace. Pod pásy se nachází podkladní zhutněná a upravená plocha výkopu (dle 

základového poměru v místě stavby štěrkopísky). V místě mezi základovými pásy je 

podkladní betonová deska tloušťky 150 mm, pod kterou je 150 mm říčního štěrkopísku. 

Základová spára se nachází -1,400 mm nebo -0,950 (vnitřní zdivo) od úrovně podlahy 

0,000. Stavba se nachází v I. geotechnické kategorii pro zakládání (jednoduché poměry) a 

bylo zjištěno, že úroveň hladiny podzemní vody se nachází cca -1,69 m – -2,05 m od 

úrovně 0,000 m a neovlivní zakládání. 

 

Svislé nosné konstrukce: Budou tvořeny stěnovým k-čním systémem. Obvodové zdivo je 

navrženo jako sendvičové a to Terca Klinker s tl. 470 mm a tl. tepelné izolace 100 mm ( 

Rotaflex, trvale hydrofobní T.I. z důvodu sendvičového zdiva s nevětranou mezerou). 

Vnitřní nosné stěny sou tvořeny systémem Porotherm 24,5 P+D tl. 250mm na maltu 

vápenocementovou. Příčky jako Porotherm 6,5 nebo 11,5 P+D na MVC tl. 100, 150 mm. 
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Vodorovné nosné konstrukce: Jako strop nad 1.NP. bude monoliticky vybetonovaná 

deska z bet C20/25, která bude křížem armovaná betonářskou ocelovou výztuží R 10505. 

Je nutno zabezpečit aby byly vynechány instalační prostupy pro vedení kanalizace a 

vzduchotekniky viz. projektová dokumentace. 

Nad 2.NP. je vyskládán systémový strop z keramických vložek Miako 19/50 a 

z keramických nosníků POT vysokých 230mm  a dlouhých 4100 a 7750 mm. K-ce je zalita 

betonovou směsí C20/25 vysokou 60mm s vloženou ocelovou Kari sítí. 

 

Zastřešení: Střešní k-ce bude provedena jako plochá, nevětraná. Jako tepelná izolace 

stropu a střešního pláště je požit extrudovaný polystyrén XPS S Stabil tl. 180 mm. Nosnou 

konstrukci tvoří strop nad 2. NP. Jako spádová vrstva střešního pláště je použit perlit beton 

v mocnosti 30 – 140 mm. Veškeré oplechování bude provedeno z titanzinkového plechu. 

 

Schodiště: Bude vyrobeno jako dřevěné, zatočené schodnicové. Vyrobené dřevařskou 

firmou dle projektu na výběrové řízení. Počet stupňů 18 šířka stupně bude 280 mm a výška 

stupně 166 mm. Schodnice podél stěny bude do ní vetknutá a schodnice uložená podél 

volného okraje, bude vetknutá do stropní konstrukce ve 2. NP. Po svém okraji má 

umístěno zábradlí ve výšce 1000 mm.  

 

Úpravy povrchů vnitřních: Budou provedeny vnitřní malby ve všech místnostech přesný 

odstín a typ bude specifikován při provádění. V koupelně a na toaletách budou provedeny 

keramické obklady do výšky zárubní 2000 mm. V prostoru kuchyňské linky bude obložen 

keramický obklad, aby nedocházelo ke špinění zdiva při vaření. 

 

Podlahy: Skladby podlah jsou detailně specifikovány v projektové dokumentaci (výkres 

číslo 1.02, 1.03 ). 

  

Výplně otvorů: Okna jsou navržena jako hliníkové profily s izolačním dvojsklem, 

umístěna v ploše zdiva v úrovni tepelné izolace. Vstupní dveře do salonu jsou rovněž 

tvořeny hliníkovými profily s izolačním dvojsklem a okopovým plechem nad podlahou. 

Vstupní dveře do soukromé části jako vstupní, bezpečnostní, tep. Izolované dveře. ( Viz. 

výpis okenních a dveřních prvků)  
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Izolace proti vodě: Stavba objektu bude proti zemní vlhkosti izolována provedením 

vodorovné a pojistné svislé hydroizolace. Jako materiál jsou použity modifikované 

asfaltové pásy 2 x ELASTOCENE P4 tl. 4mm. Ve všech mokrých provozech v objektu, 

kde může dojít k promočení podlahy, musí být v podlaze proveden hydroizolační nátěr 

s vodovzdornou spárovací hmotou na dlažbě a obkladech. 

 

Izolace tepelné: V obvodovém zdivu je použita 100 mm trvale hydrofobní minerální vaty 

Rotaflex. Ve skladbě ploché střechy bude použita tepelná izolace – XPS S Stabil tl. 180 

mm. Do skladby podlahy v 1.NP bude vložena tepelná izolace – extrudovaný polystyren 

XPS tl. 150 mm. 

 

Klempířské konstrukce: Veškeré oplechování bude provedeno z titanzinkového plechu 

v barvě okenních rámů. 

 

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při 

návrhu nosné konstrukce 

Objekt se nachází ve IV. sněhové oblasti – (Vsetín) zatížení sněhem sn=2,0 kN/m2. 

 

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů 

Detaily celé konstrukce se budou řešit v dílenské dokumentaci. 

 

e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit 

stabilitu vlastní konstrukce,  případně  sousední stavby 

Jedná se o novostavbu budovy, která bude v těsné blízkosti 2 dalších staveb a bude patřit 

do celku budov uzavřeného bloku. Objekt soukromého bydlení je od dvou sousedních 

staveb od dilatován průběžnou dilatační spárou probíhající od základů, přes střechu. 

 

f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a 

zpevňovacích konstrukcí či prostupů 

Při výstavbě objektu soukromého bydlení nebude docházet k jakýmkoli bouracím pracím, 

souvisejícími s odstraněním, v současné době stojících objektů.  
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g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Před zakrytím jednotlivých konstrukcí musí být provedena kontrola konstrukce investorem 

nebo jeho zástupcem a do stavebního deníku bude proveden zápis o této kontrole. 

 

h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné 

literatury, software 

Vyhláška č. 137/98 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

Neufert 3. aktualizované vydání 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

Bulletin ČKAIT  

DekTime časopis pro projektanty 

 

i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro 

provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím 

zhotovitelem 

Nejsou kladeny speciální požadavky. 

01.01.02  Výkresová část 

Koordinační situace:    v.č. 1.01 

Půdorys základů:    v.č. 1.02 

Půdorys 1.NP:    v.č. 1.03 

Půdorys 2.NP:    v.č. 1.04 

Půdorys stropu 1.NP:    v.č. 1.05 

Půdorys stropu 1.NP:    v.č. 1.06 

Střecha:     v.č. 1.07 

Řez A-A:     v.č. 1.08 

Pohledy:     v.č. 1.09 

Detail schodiště:    v.č. 1.10 

Výpis klempířských prvků:   v.č. V.1.1 

Výpis okenních prvků:   v.č. V.1.2.a-d 

Výpis dveřních prvků:   v.č. V.1.3.a-d 

Výpis zámečnických prvků:   v.č. V.1.4 
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01.01.03 Statické posouzení 

Není obsahem řešení. 

 

01.02 Požárně bezpečnostní řešení 

Není obsahem řešení. 

 

01.03 Technika prostředí staveb 

Není obsahem řešení. 

 

02. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
 

02.01 Technická zpráva 

  

Vodovodní přípojka 

a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 

Zásobování objektu vodou bude zajištěno pomocí vodovodní přípojky napojené na obecní 

vodovodní řad PEØ63. V místě vstupu vodovodní přípojky do objektu bude osazena 

fakturační vodoměrná sestava. Od vodoměrné sestavy budou provedeny rozvody vody 

k jednotlivým zařizovacím předmětům. Rozvody vody budou vedeny v podlaze, volně 

v drážkách ve zdivu nebo v instalačních šachtách.  

 

b) Požadavky na vybavení 

Stavba vodovodní přípojky nemá požadavky na zvláštní vybavení. 

 

c) Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího pásu Hawle. Za ním bude umístěno 

kombinované ISO šoupátko.Navrtávací souprava bude opatřena zemní soupravou a 

poklopem. 

 

d) Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich 

zneškodňování 

Přípojka vodovodu nebude mít vliv na povrchové a podzemní vody. 
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e) Údaje o zpracovaných technických výpočtech 

Výpočet potřeby vody: 

denní spotřeba - Qd = 6 osob á 10 l/os.,den = 60,0 l/den 
roční spotřeba – Qrok = Qd x 255 = 0,06 x 255 = 15,30 m3/rok 

 

f) Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Nejsou žádné speciální požadavky na postup stavebních prací. 

 

g) Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, 

dopravě, skladování apod. 

Stavba vodovodní přípojky nemá zásadní požadavky na provoz. 

 

h) Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

Vstup do soukromé části soukromého bydlení ve městě a přístup do 2. NP není řešen jako 

bezbariérový, z důvodu požadavků investora. 

 

i) Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

Stavba vodovodní přípojky nemá vliv na životní prostředí. Při provádění přípojky je nutné 

dodržovat závazné předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví zmíněné 

v odstavci B 01. l). 

 

03. PROVOZNÍ SOUBORY 

 V objektu se nenacházejí žádné provozní soubory. 
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Závěr 

Dokumentace je zpracována v podrobnostech a náležitostech potřebných a nutných pro 

provedení stavby. Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem, v souladu 

s vyhláškou 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláškou č. 

499/2006 Sb. O dokumentaci staveb a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. 

 

Jakékoliv změny proti projektu je nutné předem projednat s projektantem. 

 

Seznam použitých pramenů: 

  

Literatura: 

Vyhláška č. 137/98 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

Jiří Vaverka a kolektiv: Stavební tepelná technika budov 

E-learning: Pozemní stavitelství I-IV 

Neufert 3. aktualizované vydání 

Bulletin ČKAIT  

DekTime časopis pro projektanty 

 

Web: 

www.cad-detail.cz 

www.cadforum.cz 

www.tzb-info.cz 

www.wienerberger.cz 

www.baumit.cz 

 

 

Závěrem bych chtěl poděkovat vedoucímu a všem konzultantům za čas, při hledání řešení 

této bakalářské práce. 

 

Libor Goj 

03. 05. 2010 
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Tepelně technické posouzení: 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Obvodový plášť  - Terca klinker 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:   -17,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:    -17,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

 Číslo  Název vrstvy     d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,020       0,800   12,0 

   2  Porotherm 24 P+D tř. 900   0,240       0,410   8,0 

   3  Rotaflex Super W-w-h KD 02   0,100       0,039   1,2 

   4  Terca Klinker     0,120       0,440   7,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,000 = 0,804 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,933 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všechmístech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek:   U,N  =    0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota:  U =     0,28 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,160 kg/m2,rok 

  (materiál: Rotaflex Super W-w-h KD 02). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,160 kg/m2,rok 

 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,3287 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,2473 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Přesahující strop nad vstupem 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:   -17,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:    -17,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

 Číslo  Název vrstvy     d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Vlysy      0,020       0,180   157,0 

   2  Dřevovláknité desky lisované   0,024       0,130   12,5 

   3  Rockwool Steprock HD   0,040       0,043   2,0 

   4  Železobeton 3     0,200       1,740   32,0 

   5  Rotaflex Super W-w-h KD 02   0,100       0,039   1,2 

   6  Baumit termo omítka (ThermoPut  0,020       0,130   8,0 

   7  Keramický obklad terca   0,006       1,010   200,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,000 = 0,804 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,943 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek:   U,N  =    0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota:  U =     0,23 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,370 kg/m2,rok 

  (materiál: Baumit termo omítka (ThermoPut). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,370 kg/m2,rok 

 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0448 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,3120 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:   -12,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:      5,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

 Číslo  Název vrstvy    d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Dlažba keramická   0,009       1,010   200,0 

   2  Beton vyrovnávací   0,050       1,230   17,0 

   3  Separační folie    0,001       0,210   2800,0 

   4  Extrudovaný polystyren  0,150       0,034   100,0 

   5  Samonivelační stěrka   0,030       0,520   8,0 

   6  Elastocene P4    0,004       0,210   16280,0 

   7  Elastocene P4    0,004       0,210   16280,0 

   8  Podkladní beton   0,150       1,300   20,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,525+0,000 = 0,525 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
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 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek:   U,N  =    0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota:  U =     0,20 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,200 kg/m2,rok 

  (materiál: Elastocene P4). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,200 kg/m2,rok 

 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0255 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0673 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Střešní konstrukce 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:   -17,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:    -13,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

 Číslo  Název vrstvy     d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Baumit jemná štuková omítka    0,020       0,800   12,0 

   2  Miako 19/50     0,190       0,290   5,0 

   3  Beton hutný     0,060       1,230   17,0 

   4  Polystyrenbeton    0,080       0,057   20,0 

   5  Jutafol N AL 170 Special   0,0002       0,390   938600,0 

   6  Rigips EPS 100 S Stabil   0,090       0,037   30,0 

   7  Rigips EPS 100 S Stabil   0,090       0,037   30,0 

   8  Fatrafol 808     0,0012       0,350   7200,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,000 = 0,781 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,966 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
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 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek:    U,N  =    0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota:   U =     0,14 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,009 kg/m2,rok 

  (materiál: Jutafol N AL 170 Special). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,009 kg/m2,rok 

 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0062 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,8856 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Průkaz energetické náročnosti budovy  
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Seznam použitého značení 

 

V textu průvodní a technické zprávy není použito žádné odborné značení. 

 

 

Seznam softwaru použitého k vypracování BP: 

 

AUTODESK REVIT 2010 

–  vytvoření vizuálního modelu budovy  

 

 

 

AUTODESK AUTOCAD 2008 

– detailní vypracování výkresové dokumentace  

 

 

 

SVOBODA SOFTWARE – TEPLO 2008, ZTRÁTY 2008 

– detailní vypracování tepelného posouzení 

– detailní vypracování tepelného štítku  
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A. Průvodní zpráva 
 

a) Identifika ční údaje 

 
Stavba:   Soukromé bydlení a kadeřnický salon 

 

Místo:    Vsetín, Dolní město 

    Náměstí Svobody 

 

Investor:   VŠB - Technická univerzita Ostrava 

    FAKULTA STAVEBNÍ 

    L. Podéště 1875 

    708 00 Ostrava - Poruba 

 

Kraj:    Moravskoslezský 

 

Okres:    Vsetín 

 

Charakter:   Novostavba 

  

Stupeň projektové přípravy: Projekt pro provedení stavby 

  

Zpracovatelé projektové dokumentace: 

 

Stavebně-technické řešení :  Libor Goj  

      Panelová 1573, Petřvald u Karviné 

      735 41 

      e-mail: liborgoj@centrum.cz 

     GSM: 777 080 432 

 

Zdravotechnika :  neřeší se 

Elektroinstalace :  neřeší se 

Ústřední vytápění : neřeší se 

Požární zpráva : neřeší se 
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Charakteristika stavby a její účel: Jedná se o nepodsklepený, dvoupodlažní objekt, 

zastřešený plochou střechou. V přízemí se nachazí 

prostor vhodný jako zóna podnikání a oddělený vstup 

do soukromého bydlení s vlastním dvorečkem. 

Záměrem podnikání bylo vybudování luxusního 

kadeřnického salonu, ale samotná funkce 

podnikatelské zóny se může samozřejmě v průběhu 

života stavby měnit. Investor si je vědom lokace 

stavby v historickém jádru a centru města Vsetína a 

tím i výhody spojené s neustálým pohybem obyvatel. 

 Odděleným vstupem přes otevřenou galerii vede 

schodiště do prvního patra, kde se nachází luxusní 

soukromé bydlení ve městě. 

 

b) Údaje o stavebním pozemku a majetkoprávních vztazích 

Zájmové území leží ve středu staré části města Vsetína. Stavba bude umístěna na pozemku 

investora parc. č. 2932 (Náměstí Svobody). Katastrální území Vsetín Dolní město. Stavba 

bude součástí uzavřeného bloku domů o soukromém bydlení a částečně pronajímatelného 

přízemí. Vstup do objektu je z obecní komunikace a veškeré přípojky jsou taženy na 

hranici pozemku č. 2932. Pozemek je situován v samotném centru města, proto veškeré 

docházkové vzdálenosti k občanským vybavenostem jsou velmi krátké. Výšková hladina 

objektu je přizpůsobena stávajícím sousedním objektům. 

 Pozemek, na kterém je výstavba uvažována, není součástí zemědělského ani lesního 

půdního fondu. 

Terén v okolí stavby je rovinatý, tvořený převážně zpevněnými plochami a částečně 

zatravněnými.          

Celkový počet parkovacích stání:  

V docházkové vzdálenosti 5 min. jsou umístěny dva parkovací domy. 
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c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

Na předmětných pozemcích nebyl proveden dendrologický průzkum, neboť se zde 

nevyskytuje žádná zeleň. Z hlediska systému ekologické stability je význam řešeného 

území, i jeho okolí, zcela zanedbatelný.  

V současné době je stavební pozemek v těsné blízkosti obslužných komunikací Tyršova a 

Žerotínova. Rovněž se v těsné blízkosti nachází technická infrastruktura a to jednotná 

kanalizace, veřejný vodovod, nízkotlaký plynovod a vedení nízkého napětí.   

 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů  

Požadavky byly při zpracování projektu splněny. 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Objekt splňuje obecné technické podmínky na výstavbu. 

 

f) Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí, popřípadě  

územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 

stavebního zákona 

Parc. č. 2932 (Náměstí Svobody) je dle územního plánu prvotně určená plocha pro 

městskou zeleň a rekreaci obyvatel. Ale v době vypracovávání projektové dokumentace, 

útvar hlavního architekta města Vsetína vypisoval architektonickou soutěž na řešení území 

Náměstí Svobody, s požadavkem navrácení jejímu původnímu účelu a s podmínkou, že po 

proběhnutí soutěže dojde ke změně územního plánu, na daný účel využití.  

 

g) Věcné vazby na související stavby a opatření v dotčeném území 

Stavba je součástí uzavřeného bloku domů o soukromém bydlení, jenž každý dům tvoří 

samostatný dilatační celek. Řešení dilatace mezi objekty viz. výkresová část. 

 

h)  Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Zahájení ………………… 2010 

Dokončení ………………. 2011 

Lhůta výstavby ………….. 11 měsíců 
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Postup výstavby: Stavba domu bude zahájena přípravou území, ve které bude 

provedeno ohrazení celé plochy staveniště plotem a sejímka kulturní 

vrstvy zeminy na celé ploše dotčené výstavbou. Na místě stavby se 

provedou přípojky vody, přípojka NN, kanalizace a plynu. Bude 

provedena vlastní výstavba domu soukromého bydlení. Přípojka 

kanalizace domu se zaústí přes revizní šachtici do veřejné 

kanalizace. Stavba bude ukončena terénními úpravami a provedením 

veškerých pochozích ploch v okolí objektu.  

 14 dní před termínem ukončení stavebních prací uvědomí stavebník 

příslušný stavební úřad pro vykonání kolaudačního rozhodnutí. 

 

Plán kontrolních prohlídek:  

Dokončené vodorovné hydroizolace …………… září 2010 

Dokončení hrubé stavby ………………………... květen 2010 

Přejímka dokončené stavby …………………….. srpen    2011 

 

i) Statistické údaje 

Zastavěná plocha:  část podnikání vč.   - 51,55 m2   

    technický prostor  

    část soukromého bydlení  - 89,90 m2 

Obestavěný prostor:  objekt celkově    - 615,33 m3 

Výpis plošných výměr: Plocha řešeného území:   -  96 m2 

    Zastavěné plochy   -  88 m2 

Zpevněné plochy          

    - betonová dlažba   -  8 m2 
 

j)  Závěr 

Projektová dokumentace domu soukromého bydlení s prostorem pro zónu podnikání je 

zpracována v podrobnostech a náležitostech potřebných pro realizaci stavby. Je v souladu 

s vyhláškou č. 137/98 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu. Je v souladu 

s vyhláškou č. 499/2006 Sb O dokumentaci staveb. Při provádění stavebně-montážních 

prací je nutné dodržovat bezpečnost dle vyhlášky číslo 324/1990 Sb. Českého úřadu 

bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce 
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a technických zařízení při stavebních pracích včetně jejich doplňků, změn, aktualizací a 

ustanovení ČSN a 

mimo jiné dle předpisů: 

ČSN 73 0420 - PŘESNOST VYTYČOVÁNÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

ČSN 73 2310 - PROVÁDĚNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ 

ČSN 73 2400 - PROVÁDĚNÍ A KONTROLA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

ČSN 73 2601 - PROVÁDĚNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 

ČSN 73 3050 - ZEMNÍ PRÁCE 

ČSN 73 3130 - TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ 

ČSN 73 3150 - TESAŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ 

ČSN 73 3305 - OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

ČSN 73 3440 - SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 

ČSN 73 3610 - KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ 

ČSN 73 4130 - SCHODIŠTĚ A ŠIKMÉ RAMPY 

ČSN 73 4201 - NAVRHOVÁNÍ KOMÍNŮ A KOUŘOVODŮ 

ČSN 73 4210 - PROVÁDĚNÍ KOMÍNŮ A KOUŘOVODŮ A PŘIPOJOVÁNÍ 

SPOTŘEBIČŮ PALIV 

ČSN 73 6005 - PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

ČSN 06 1008 - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST LOKÁLNÍCH SPOTŘEBIČŮ PALIV A 

ZDROJŮ TEPLA 

ČSN 74 4505 - PODLAHY. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

ČSN 73 05 40 - TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 

 

Jakékoliv změny v projektové dokumentaci, či pozměňování jejího obsahu, či kopírování 

některých částí projektové dokumentace a používání ji k jinému účelu, než byla stvořena, 

je v rozporu s autorským zákonem. Veškeré změny provedené v dokumentaci musí být 

odsouhlašeny na změnovém listě veškerými dotčenými osobami výstavbou domu. 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 

01. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení  

 

a) Zhodnocení staveniště 

Zájmové území leží ve středu staré části města Vsetína. Stavba bude umístěna na pozemku 

investora parc. č. 2932 (Náměstí Svobody). Katastrální území Vsetín Dolní město. Stavba 

bude součástí uzavřeného bloku domů o soukromém bydlení a částečně pronajímatelného 

přízemí. Vstup do objektu je z obecní komunikace a veškeré přípojky jsou taženy na 

hranici pozemku č. 2932. Pozemek je situován v samotném centru města, proto veškeré 

docházkové vzdálenosti k občanským vybavenostem jsou velmi krátké. Výšková hladina 

objektu je přizpůsobena stávajícím sousedním objektům. Pozemek, na kterém je výstavba 

uvažována, není součástí zemědělského ani lesního půdního fondu. Na předmětných 

pozemcích nebyl proveden dendrologický průzkum, neboť se zde nevyskytuje žádná zeleň. 

Z hlediska systému ekologické stability je význam řešeného území i jeho okolí zcela 

zanedbatelný.  

Terén v okolí stavby je rovinatý, tvořený převážně zpevněnými plochami a částečně 

zatravněnými. Terén bude před objektem upraven zpevněnými plochami na výšku 347,00 

m.n.m.. Pochozí plochy přízemí budou na kótě ±0,000=347,13 m n.m.  

Pod vrstvou humusoidní hlíny s navážkou mocnosti 20 cm bylo zastiženo žulové eluvium. 

Do hloubky 0,7 m pod terén má charakter silně písčité hlíny, do konečné hloubky kopané 

sondy 2,05 m má charakter silně hlinitého hrubozrnného písku. Hladina podzemní vody se 

nachází cca -1,69m – -2,05 m pod povrchem současného terénu v úrovni cca 345,55 

m.n.m. Staveniště se nachází v lokalitě s nízkým radonovým rizikem. Na staveništi jsou 

jednoduché základové poměry.  

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Novostavba domu bude stát v zastavěné části v centru města. Tato lokalita, je zastavěna 

zástavbou pro bydlení a občanskou vybavenost. Stavba je zpřístupněna veřejnou silnicí a 

veřejným chodníkem. Svým výrazem stavba bude zapadat do svého bezprostředního okolí. 

Stavba domu nijak nezasahuje do již stojících okolních staveb ba naopak se snaží zútulnit 

daný prostor a vnést do dnes nefunkčních a lidmi neobydlených veřejných prostor opět 

život. 
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Stavba je součástí projektu zástavby Náměstí Svobody, který si klade za cíl, rozčlenit 

(výstavbou uzavřených bloků domů o soukromém bydlení) dnes nefunkční velkou 

otevřenou plochu na malé, uzavřené náměstí s kavárničkami a městským vybavením 

v přízemí objektů. 

Dům má jednoduchý kvádrovitý objem, který je narušován vystupujícím proskleným 

rohovým oknem ve druhém podlaží, které svým ustupováním tvoří ochranu proti dešti u 

vstupu. A pásovými okny, které dodávají rytmus celému domu. Celá tato hmota je 

podpořena výrazem okolí, které s objektem vytváří jednolitý a srozumitelný celek. Stavba 

se v sobě snaží odrážet prvky modernismu, jenž se projevuje nezvykle velkými 

prosklenými plochami a rovnou střechou. 

 

c) Technické řešení 

Jedná se o stavbu dvoupodlažního rodinného domu s kadeřnickým salonem v přízemí. 

Vstup do kadeřnického salonu je z rohu stavby při křížení ulic Žerotínova a Tyršova. 

Vstup do obytné části je z ulice Žerotínova, kde se dále v přízemí nachází otevřená galerie 

s letní jídelnou a vstupem na uzavřený dvůr. Po schodech do 2 NP se dostaneme do 

kuchyně, kde je význačným prvkem ustupující strop, který spojuje svou otevřeností prostor 

galerie s kuchyní. Podlouhlá obývací část, je co jak nejvíc otevřená, kvůli pronikání 

denního světla. Je volně rozdělena na dvě části, na klidovou s proskleným oknem a jídelní. 

 

Soupis místností::   

 

  Pronajímatelná část: 

 

   Salon     - 38,9 m2 

   Místnost zaměstnanců  -   6,6 m2 

   Techn. místnost   -   2,5 m2 

   Hygien. Zádveří   -    1,4 m2 

   WC     -    2,2 m2 

   Pronajímatelný výkladec  -    2,4 m2 

         ---------------------- 

           54 m2 
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Část soukromého bydlení 

  

   Zádveří     -   3,1 m2 
   Šatna     -    2,5 m2 

   Galerie     -  12,6 m2 

   Dvůr     -    7,8 m2 

   Kuchyň    -  10,5 m2 

   Obývací pokoj + jídelna  -  28,2 m2 

   Ložnice    -  13,1 m2 

   Zádveří    -    2,0 m2 

   WC     -    1,2 m2 

   Koupelna    -    8,9 m2 

         ---------------------- 

         89,9 m2 

 

 

 

Obestavěný prostor              - 615,33 m3 

       

Plocha objektu    -  96 m2 

     

 Zastavěné plochy   -  88 m2 

 

 

Tržní nájemné ve Vsetíně k 01. 01. 2010 je 1200-2500 Kč/m2 /rok 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  

Příjezd a přístup na pozemek bude z ulic Tyršova a Žerotínova. Manipulační plochy, 

příjezdové a obslužné komunikace budou vyspádovány tak, aby nedocházelo ke stékání 

dešťových vod na okolní pozemky. 
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e) Řešení technické a dopravní infrastruktury, dodržení podmínek 

stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném 

území 

Parkování zaměstnanců kadeřnického salonu a majitele domu soukromého bydlení, je 

řešeno pomocí parkovacích domů, které jsou v docházkové vzdálenosti 5ti minut od 

objektu. Toto území není zasaženo důlní činností, tím pádem nedochází k doprovodným 

důlním jevům. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Realizace stavby a stavba, po dobu svojí životnosti, neovlivní životní prostředí v okolí nad 

míru přípustnou (v negativním slova smyslu) a obvyklou v daném místě. 

 

g) Řešení bezbariérového užívání 

Vstup do soukromé části rodinného bydlení ve městě a přístup do 2. NP není řešen jako 

bezbariérový, z důvodu požadavků investora. 

 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich 

výsledků do projektové dokumentace 

Pod vrstvou humusoidní hlíny s navážkou mocnosti 20 cm bylo zastiženo žulové eluvium. 

Do hloubky 0,7 m pod terén má charakter silně písčité hlíny, do konečné hloubky kopané 

sondy 2,05 m má charakter silně hlinitého hrubozrnného písku. 

Hladina podzemní vody se nachází cca -1,69m – -2,05 m pod povrchem současného terénu 

v úrovni cca 345,55 m.n.m. Staveniště se nachází v lokalitě s nízkým radonovým rizikem. 

Na staveništi jsou jednoduché základové poměry.  

  

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční 

polohový a výškový systém, 

Vytyčení stavby bude provedeno dle výkresu situace (viz. výkres č. 1.01).  
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j)  Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

technologické provozní soubory 

SO 01 - BUDOVA BYTU S PODNIKÁNÍM 

- příprava území a sejmutí kulturních vrstev, včetně 

příjezdu k pozemku 

     - vlastní objekt soukromého bydlení 

     - manipulační plochy (příjezd, přístup a terasa) 

- terénní a sadové úpravy 

- požárně bezpečnostní řešení stavby 

- likvidace odpadních a dešťových vod  

- přípojka vodovodu (napojení na veřejný vodovodní 

řad  

- Vodovody a kanalizace, a.s.) přípojka elektrické 

energie NN (napojení na silový rozvod – ČEZ a.s.) 

- CHODNÍKY   

- DROBNÁ ARCHITEKTURA 

   

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení 

V průběhu výstavby lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních 

strojů, zejména při provádění výkopových prací. Tyto činnosti jsou prováděny výhradně v 

denní době (od 06,00 hod do 22,00 hodin). Významnější zatížení území stavební činností, 

neovlivní téměř vůbec hlučnost v centrální zóně města, s výjimkou dopravy stavebního 

materiálu. Vzhledem ke krátkým termínům výstavby, nebude tento zdroj hluku pro 

posuzované území významným negativním jevem. 

Běžné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se  pohybují  kolem 75 

dB (A). Podle nařízení vlády číslo 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací, příloha č. 6 činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební 

činnosti:  

- základní hladina hluku LAeq,T = 50 dB             (§ 12, odst. 2 NV č.502/2000 Sb.) 

- korekce na využití území  + 5 dB     (příl. č. 6 k NV č.502/2000 Sb.) 

- korekce na hluk ze stavební činnosti + 10 dB (§ 12,odst.5 NV č.502/2000 Sb.) 



- 14 - 
 

Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ze stavební činnosti ve 

venkovním prostoru činí 65 dB 

Hluk ze stavební činnosti vypočtený dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 502/2000 Sb. 

prováděné v denní době tj. od 07,00 hod. do 21,00 hod. 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Dodavatel je povinen zajišťovat postup výstavby tak, aby bylo nepříznivých vlivů stavební 

činnosti na životní prostředí minimálně. Při provádění prací je třeba dodržovat základní 

pravidla BOZP, zvláště pak se připomínají a nutno respektovat tyto zákony, předpisy a 

vyhlášky:   

- zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění 

- zákon č. 324/1990 Sb. - vyhláška ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních pracích  

- zákon č. 48/1982 - vyhl. ČÚBP - základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

- zákon č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích  

- zákon č. 150/2000 Sb. - o silniční dopravě  

- zákon č. 102/2000 Sb. - o pozemních komunikacích  

- zákon č. 355/1999 Sb. - o technických podmínkách provozu silničních vozidel na 

pozemních komunikacích  

- zákon č. 192/1988 Sb. - ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb. o odpadech - manipulace se zdraví škodlivými látkami  

Při odstraňování stavby je nutno dodržovat platné obecně závazné právní předpisy a 

technické normy (zejména ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., vyhlášky č. 324/1990Sb., 

o bezpečnosti páce a technických zařízení při stavebních prací). 

 

02. Mechanická odolnost a stabilita 

Viz.  typová projektová dokumentace, část STATIKA.  

 

03. Požárně bezpečnostní řešení stavby 

Požární úseky  

V souladu s ČSN 73 0802 tvoří celý objekt jeden požární úsek.  

Velikost požárního úseku splňuje požadavky ČSN 73 0802 
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04. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Nakládání s odpady, evidence a další povinnosti se budou řídit zákonem 185/2001 Sb.“o 

odpadech“ a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou 383/2001 Sb. „o podrobnostech 

nakládání s odpady“ v platném znění, a v.294/2005 Sb. Nakládání s odpady v období 

výstavby objektu: 

Během samotné stavby, při konkrétních stavebních činnostech, vzniknou v poměrně 

malém množství stavební odpady klasického složení -  zbytky surovin a pomocného 

materiálu. Dále vznikne odpadní zemina při hloubení stavební jámy. 

Nakládání se stavebními odpady: 

Stavební odpad bude ukládán do velko-objemových kontejnerů, které budou po celou dobu 

přistavení zajištěny proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku odpadu 

 

05. Bezpečnost při užívání 

Ke všem zařízením obdrží uživatel, majitel návody k jejich používání a údržbě, které je 

bezpodmínečně nutné dodržovat. Vlastní přístup k objektu a bezprostřední okolí, v podobě 

chodníku podél fasády se musí udržovat čistý, obzvláště v zimním období. 

 

06. Ochrana proti hluku 

Současný stav akustického zatížení je v limitech v denní i noční době. Příspěvky provozu 

kadeřnického saloonu, včetně příjezdových komunikací budou velmi nízké, ve všech 

referenčních bodech se pohybují pod hranicí citlivosti.  

 

07. Úspora energie a ochrana tepla 

Splnění požadavků na energetickou náročnost budov 

Viz energetický štítek budovy. 

 

08. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Vstup do soukromé části rodinného bydlení ve městě a přístup do 2. NP není řešen jako 

bezbariérový, z důvodu požadavků investora. 
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09. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Radonový index je nízký – nevyžaduje ochranná opatření. Objekt se nenachází 

v seizmickém území. Stavba se nebude nacházet na poddolovaném území, tudíž je mimo 

dosah přímých důlních vlivů na povrch a povrchové objekty. Objekt neleží v žádném 

ochranném a bezpečnostním pásmu. Podzemní vody jsou dle předpokladu v dostatečné 

hloubce (objekt není podsklepen) pod rostlým terénem. Při zemních pracích s nimi nedojde 

ke styku. Pokud by se v průběhu realizace ukázalo, že výchozí stav je jiný, řešila by se 

vzniklá situace dodatečně za přizvání projektanta.  

 

10. Ochrana obyvatelstva 

Stavba splňuje základní požadavky na splnění podmínek, na stavební řešení a situování, 

z hlediska požární ochrany. 

 

11. Inženýrské stavby 

 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Dešťové vody ze střechy objektu budou sváděny pomocí kanalizační přípojky do jednotné 

kanalizace, která je nedimenzována na ekvivalentní zatížení. 

Splaškové odpadní vody budou odváděny systémem připojovacích, odpadních a svodných 

potrubí. Na hlavní svodné potrubí bude napojena kanalizační přípojka pomocí níž budou 

splaškové vody odvedeny do stávající ČOV, která bylo k tomuto účelu dimenzována na 

přídavné ekvivalentní zatížení. 

Odvětrání kanalizačního systému bude zajištěno pomocí odpadních potrubí vyvedených 

nad střechu objektu a ukončených ventilační tvarovkou v rámci systému střešních 

tvarovek. Čištění a údržbu kanalizace umožní čistící kusy osazené na odpadních a 

svodných potrubích.   

Materiálem pro rozvody kanalizace se předpokládají trouby z plastů, odpadní a připojovací 

potrubí bude provedeno z potrubí systému HT (OSMA, Dyka apod.), svodné potrubí 

vedené v zemi bude provedeno z materiálu PVC KG pro uložení do země včetně 

systémových revizních šachet s poklopem.  
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b) Zásobování vodou 

Zásobování objektu vodou bude zajištěno pomocí vodovodní přípojky napojené na obecní 

vodovodní řad PEØ63. V místě vstupu vodovodní přípojky do objektu bude osazena 

fakturační vodoměrná sestava. 

Od vodoměrné sestavy budou provedeny rozvody vody k jednotlivým zařizovacím 

předmětům. Rozvody vody budou vedeny v podlaze, volně v drážkách ve zdivu nebo 

v instalačních šachtách.  

Ohřev TUV bude v objektu prováděn centrálně v technické místnosti pomocí el. 

zásobníkových ohřívačů. 

Materiálem pro rozvody vody se předpokládají trouby z plastů. Rozvody vody budou 

opatřeny tepelnou izolací (Mirelon). 

 

c) Zásobování energiemi 

Napěť.soustava  :    3+PE+N, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S 

 

Ochrana proti neb.dotyku :  Dle ČSN 33-2000-4-41 samočinným odpojením od zdroje 

                                            Dle ČSN 33-2000-7-701 proud.chrániči a pospojováním    

 

Prostředí :                              Dle ČSN 33-2000-3 

 

Pro řešený objekt bude osazena nová společná přípojková skříň společně s 

elektroměrovým rozvaděčem. V elektroměrovém rozvaděči budou osazeny hl. jističe, 

vysílače HDO a budou připravena místa pro osazení a zaplombování elektroměru 400V, 

přímé měření. Předpokládané hodnoty hl. jističe před elektroměrem je 3x25A. 

Měření spotřeby el. energie bude umístěno v novém elektroměrovém rozváděči, který bude 

osazen novým třífázovým vícesazbovým elektroměrem 400V, přímé měření. Pro výrobu 

rozvaděčů zhotovitel použije skříně odpovídající ČSN EN 50298, rovněž tak budou 

uvedeny předepsané údaje na jednotlivých skříních v souladu s čl. 5.1 ČSN EN 50298.  

. 

d) Řešení dopravy 

Stavebně technické řešení je založeno částečně na rekonstrukci přilehlých komunikací. 

Rozsah stavebních úprav je patrný z přiložené situace.  
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Výškové řešení bude v maximální míře přizpůsobeno stávajícímu terénu a výškovému 

osazení nových objektů. 

Vozovky jsou navrženy v živičné úpravě, chodníky jako dlážděné ze zámkové dlažby. 

Svedení povrchových srážkových vod bude usměrněno do stávajících uličních vpustí 

pomocí příčných a podélných spádů. 

 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Rozsah stavebních úprav je patrný z přiložené situace. Zejména se jedná o provedení 

pochozího chodníku podél fasády se zónou podnikání, který bude součástí veřejného 

prostoru. 

 

f) Elektronické komunikace  

Objekt bude napojen na Wifi síť Vsetínského providera, který zabezpečuje připojení k 

telefonu, internetu a televizi. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

V objektu se nebudou nacházet žádná technologická zařízení. 
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C.  Situace 

Viz. výkresová část výkres číslo 1.01 

 

D.  Dokladová část 
 

01. Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 

zpracování PD 

Přiloženy samostatně. 

 

02. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o 

hospodaření energií 

Viz přiložené posouzení. 

 

E.  Zásady organizace výstavby 
 

01. Technická zpráva 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 

staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a 

přístupy na staveniště 

Z celé plochy staveniště budou sejmuty kulturní vrstvy. Ornice, podornice a zemina 

z výkopů budou skladovány na pozemku, který má dostatečnou rozlohu pro tyto skládky. 

Ornice i podornice budou zpětně použity k zahumusování po výstavbě objektu, zemina 

z výkopů bude zpětně použita k záhozu. Příjezd a přístup na pozemek bude z obslužných 

komunikací Žerotínova a Tyršova. 

 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

V těsné blízkosti pozemku se nacházejí sítě technické infrastruktury, a to přípojky NN, 

plynovodní, kanalizační a vodovodní. Před započetím prací je nutno vytýčit a prokazatelně 

seznámit veškeré pracovníky s vedením těchto sítí a jejich ochrannými pásmy. 
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c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

apod. 

Staveniště bude napojeno na přípojku NN ze stávající skříně EMS. Zásobování vodou bude 

řešeno z vodovodní přípojky na sousedním pozemku, toto připojení bude ošetřeno 

vodoměrem.  

 

d) Úpravy z hlediska BOZP třetích osob, včetně nutných úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Celé staveniště bude oploceno přenosným plotem chránícím proti vniknutí a na hranici 

staveniště budou umístěny cedule se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Výkopy 

budou ohrazeny a označeny dle zákona 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb. o bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích. Vstup do soukromé části soukromého 

bydlení ve městě a přístup do 2. NP není řešen jako bezbariérový, z důvodu požadavků 

investora. 

 

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmů 

Veřejné zájmy nebudou stavbou dotčeny. 

 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 

objektů 

Vlastní zařízení staveniště bude umístěno v rámci vlastní hranice záboru stavby tzn. 

v prostoru vlastního staveniště. Zásobování a přístup na staveniště bude zajištěn z hlavních 

asfaltových komunikací (ul. Tyršova a Žerotínova) na severozápadě až jihu staveniště.  

Kancelářské a šatnové zázemí bude umístěno v rámci staveniště a bude řešeno mobilními 

buňkami. Doprava odpadu a stavebních hmot bude ruční do hlavního odpadního 

kontejneru, který bude umístěn v prostoru staveniště.   
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g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Zařízení staveniště nevyžaduje ohlášení. 

, 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví 

Viz bod B 01. l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 

 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 Před výstavbou budou z plochy potřebné pro výstavbu sejmuty kulturních vrstev půdy. 

Ornice i podornice budou skladovány odděleně od zeminy z výkopů tak, aby nedošlo 

k jejímu znehodnocení. Po výstavbě bude ornice použita zpětně k zásypu. Během výstavby 

budou všechny odpady skladovány v kontejneru, řádně označeny a poté odváženy na 

řízenou skládku. 

j)  Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
Plán kontrolních prohlídek:  

Dokončené vodorovné hydroizolace ……………  září 2010 

Dokončení hrubé stavby ………………………...  květen 2010 

Přejímka dokončené stavby ……………………..  srpen    2011 
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F. DOKUMENTACE STAVBY 

 

01. POZEMNÍ STAVBY  

 

01.01 Stavebně konstrukční část 

 

01.01.01 Technická zpráva 

 

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby 

Základy objektu budou tvořit betonové monolitické pásy z prostého betonu. Nad nimi bude 

umístěn stěnový konstrukční systém z nosných stěn z Porothermu 24,5 P+D. Vodorovné 

nosné konstrukce tvoří v 1. NP monolitický železobetonový strop a v 2. NP strop 

z keramických vložek Miako. Celý objekt je ztužen železobetonovými ztužujícími věnci 

v úrovni stropů.  

 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

Základy: Základová k-ce budovy bude vybetonována monolitickými pásy z betonu 

C20/25. Šířka základových pásů je 300, 400, 500 nebo 700 mm viz část projektová 

dokumentace. Pod pásy se nachází podkladní zhutněná a upravená plocha výkopu (dle 

základového poměru v místě stavby štěrkopísky). V místě mezi základovými pásy je 

podkladní betonová deska tloušťky 150 mm, pod kterou je 150 mm říčního štěrkopísku. 

Základová spára se nachází -1,400 mm nebo -0,950 (vnitřní zdivo) od úrovně podlahy 

0,000. Stavba se nachází v I. geotechnické kategorii pro zakládání (jednoduché poměry) a 

bylo zjištěno, že úroveň hladiny podzemní vody se nachází cca -1,69 m – -2,05 m od 

úrovně 0,000 m a neovlivní zakládání. 

 

Svislé nosné konstrukce: Budou tvořeny stěnovým k-čním systémem. Obvodové zdivo je 

navrženo jako sendvičové a to Terca Klinker s tl. 470 mm a tl. tepelné izolace 100 mm ( 

Rotaflex, trvale hydrofobní T.I. z důvodu sendvičového zdiva s nevětranou mezerou). 

Vnitřní nosné stěny sou tvořeny systémem Porotherm 24,5 P+D tl. 250mm na maltu 

vápenocementovou. Příčky jako Porotherm 6,5 nebo 11,5 P+D na MVC tl. 100, 150 mm. 
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Vodorovné nosné konstrukce: Jako strop nad 1.NP. bude monoliticky vybetonovaná 

deska z bet C20/25, která bude křížem armovaná betonářskou ocelovou výztuží R 10505. 

Je nutno zabezpečit aby byly vynechány instalační prostupy pro vedení kanalizace a 

vzduchotekniky viz. projektová dokumentace. 

Nad 2.NP. je vyskládán systémový strop z keramických vložek Miako 19/50 a 

z keramických nosníků POT vysokých 230mm  a dlouhých 4100 a 7750 mm. K-ce je zalita 

betonovou směsí C20/25 vysokou 60mm s vloženou ocelovou Kari sítí. 

 

Zastřešení: Střešní k-ce bude provedena jako plochá, nevětraná. Jako tepelná izolace 

stropu a střešního pláště je požit extrudovaný polystyrén XPS S Stabil tl. 180 mm. Nosnou 

konstrukci tvoří strop nad 2. NP. Jako spádová vrstva střešního pláště je použit perlit beton 

v mocnosti 30 – 140 mm. Veškeré oplechování bude provedeno z titanzinkového plechu. 

 

Schodiště: Bude vyrobeno jako dřevěné, zatočené schodnicové. Vyrobené dřevařskou 

firmou dle projektu na výběrové řízení. Počet stupňů 18 šířka stupně bude 280 mm a výška 

stupně 166 mm. Schodnice podél stěny bude do ní vetknutá a schodnice uložená podél 

volného okraje, bude vetknutá do stropní konstrukce ve 2. NP. Po svém okraji má 

umístěno zábradlí ve výšce 1000 mm.  

 

Úpravy povrchů vnitřních: Budou provedeny vnitřní malby ve všech místnostech přesný 

odstín a typ bude specifikován při provádění. V koupelně a na toaletách budou provedeny 

keramické obklady do výšky zárubní 2000 mm. V prostoru kuchyňské linky bude obložen 

keramický obklad, aby nedocházelo ke špinění zdiva při vaření. 

 

Podlahy: Skladby podlah jsou detailně specifikovány v projektové dokumentaci (výkres 

číslo 1.02, 1.03 ). 

  

Výplně otvorů: Okna jsou navržena jako hliníkové profily s izolačním dvojsklem, 

umístěna v ploše zdiva v úrovni tepelné izolace. Vstupní dveře do salonu jsou rovněž 

tvořeny hliníkovými profily s izolačním dvojsklem a okopovým plechem nad podlahou. 

Vstupní dveře do soukromé části jako vstupní, bezpečnostní, tep. Izolované dveře. ( Viz. 

výpis okenních a dveřních prvků)  
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Izolace proti vodě: Stavba objektu bude proti zemní vlhkosti izolována provedením 

vodorovné a pojistné svislé hydroizolace. Jako materiál jsou použity modifikované 

asfaltové pásy 2 x ELASTOCENE P4 tl. 4mm. Ve všech mokrých provozech v objektu, 

kde může dojít k promočení podlahy, musí být v podlaze proveden hydroizolační nátěr 

s vodovzdornou spárovací hmotou na dlažbě a obkladech. 

 

Izolace tepelné: V obvodovém zdivu je použita 100 mm trvale hydrofobní minerální vaty 

Rotaflex. Ve skladbě ploché střechy bude použita tepelná izolace – XPS S Stabil tl. 180 

mm. Do skladby podlahy v 1.NP bude vložena tepelná izolace – extrudovaný polystyren 

XPS tl. 150 mm. 

 

Klempířské konstrukce: Veškeré oplechování bude provedeno z titanzinkového plechu 

v barvě okenních rámů. 

 

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při 

návrhu nosné konstrukce 

Objekt se nachází ve IV. sněhové oblasti – (Vsetín) zatížení sněhem sn=2,0 kN/m2. 

 

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů 

Detaily celé konstrukce se budou řešit v dílenské dokumentaci. 

 

e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit 

stabilitu vlastní konstrukce,  případně  sousední stavby 

Jedná se o novostavbu budovy, která bude v těsné blízkosti 2 dalších staveb a bude patřit 

do celku budov uzavřeného bloku. Objekt soukromého bydlení je od dvou sousedních 

staveb od dilatován průběžnou dilatační spárou probíhající od základů, přes střechu. 

 

f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a 

zpevňovacích konstrukcí či prostupů 

Při výstavbě objektu soukromého bydlení nebude docházet k jakýmkoli bouracím pracím, 

souvisejícími s odstraněním, v současné době stojících objektů.  
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g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Před zakrytím jednotlivých konstrukcí musí být provedena kontrola konstrukce investorem 

nebo jeho zástupcem a do stavebního deníku bude proveden zápis o této kontrole. 

 

h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné 

literatury, software 

Vyhláška č. 137/98 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

Neufert 3. aktualizované vydání 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

Bulletin ČKAIT  

DekTime časopis pro projektanty 

 

i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro 

provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím 

zhotovitelem 

Nejsou kladeny speciální požadavky. 

01.01.02  Výkresová část 

Koordinační situace:    v.č. 1.01 

Půdorys základů:    v.č. 1.02 

Půdorys 1.NP:    v.č. 1.03 

Půdorys 2.NP:    v.č. 1.04 

Půdorys stropu 1.NP:    v.č. 1.05 

Půdorys stropu 1.NP:    v.č. 1.06 

Střecha:     v.č. 1.07 

Řez A-A:     v.č. 1.08 

Pohledy:     v.č. 1.09 

Detail schodiště:    v.č. 1.10 

Výpis klempířských prvků:   v.č. V.1.1 

Výpis okenních prvků:   v.č. V.1.2.a-d 

Výpis dveřních prvků:   v.č. V.1.3.a-d 

Výpis zámečnických prvků:   v.č. V.1.4 
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01.01.03 Statické posouzení 

Není obsahem řešení. 

 

01.02 Požárně bezpečnostní řešení 

Není obsahem řešení. 

 

01.03 Technika prostředí staveb 

Není obsahem řešení. 

 

02. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
 

02.01 Technická zpráva 

  

Vodovodní přípojka 

a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 

Zásobování objektu vodou bude zajištěno pomocí vodovodní přípojky napojené na obecní 

vodovodní řad PEØ63. V místě vstupu vodovodní přípojky do objektu bude osazena 

fakturační vodoměrná sestava. Od vodoměrné sestavy budou provedeny rozvody vody 

k jednotlivým zařizovacím předmětům. Rozvody vody budou vedeny v podlaze, volně 

v drážkách ve zdivu nebo v instalačních šachtách.  

 

b) Požadavky na vybavení 

Stavba vodovodní přípojky nemá požadavky na zvláštní vybavení. 

 

c) Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího pásu Hawle. Za ním bude umístěno 

kombinované ISO šoupátko.Navrtávací souprava bude opatřena zemní soupravou a 

poklopem. 

 

d) Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich 

zneškodňování 

Přípojka vodovodu nebude mít vliv na povrchové a podzemní vody. 
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e) Údaje o zpracovaných technických výpočtech 

Výpočet potřeby vody: 

denní spotřeba - Qd = 6 osob á 10 l/os.,den = 60,0 l/den 
roční spotřeba – Qrok = Qd x 255 = 0,06 x 255 = 15,30 m3/rok 

 

f) Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Nejsou žádné speciální požadavky na postup stavebních prací. 

 

g) Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, 

dopravě, skladování apod. 

Stavba vodovodní přípojky nemá zásadní požadavky na provoz. 

 

h) Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

Vstup do soukromé části soukromého bydlení ve městě a přístup do 2. NP není řešen jako 

bezbariérový, z důvodu požadavků investora. 

 

i) Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

Stavba vodovodní přípojky nemá vliv na životní prostředí. Při provádění přípojky je nutné 

dodržovat závazné předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví zmíněné 

v odstavci B 01. l). 

 

03. PROVOZNÍ SOUBORY 

 V objektu se nenacházejí žádné provozní soubory. 
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Závěr 

Dokumentace je zpracována v podrobnostech a náležitostech potřebných a nutných pro 

provedení stavby. Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem, v souladu 

s vyhláškou 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláškou č. 

499/2006 Sb. O dokumentaci staveb a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. 

 

Jakékoliv změny proti projektu je nutné předem projednat s projektantem. 

 

Seznam použitých pramenů: 

  

Literatura: 

Vyhláška č. 137/98 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

Jiří Vaverka a kolektiv: Stavební tepelná technika budov 

E-learning: Pozemní stavitelství I-IV 

Neufert 3. aktualizované vydání 

Bulletin ČKAIT  

DekTime časopis pro projektanty 

 

Web: 

www.cad-detail.cz 

www.cadforum.cz 

www.tzb-info.cz 

www.wienerberger.cz 

www.baumit.cz 

 

 

Závěrem bych chtěl poděkovat vedoucímu a všem konzultantům za čas, při hledání řešení 

této bakalářské práce. 

 

Libor Goj 

03. 05. 2010 
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Tepelně technické posouzení: 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Obvodový plášť  - Terca klinker 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:   -17,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:    -17,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

 Číslo  Název vrstvy     d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,020       0,800   12,0 

   2  Porotherm 24 P+D tř. 900   0,240       0,410   8,0 

   3  Rotaflex Super W-w-h KD 02   0,100       0,039   1,2 

   4  Terca Klinker     0,120       0,440   7,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,000 = 0,804 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,933 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všechmístech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek:   U,N  =    0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota:  U =     0,28 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,160 kg/m2,rok 

  (materiál: Rotaflex Super W-w-h KD 02). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,160 kg/m2,rok 

 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,3287 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,2473 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Přesahující strop nad vstupem 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:   -17,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:    -17,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

 Číslo  Název vrstvy     d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Vlysy      0,020       0,180   157,0 

   2  Dřevovláknité desky lisované   0,024       0,130   12,5 

   3  Rockwool Steprock HD   0,040       0,043   2,0 

   4  Železobeton 3     0,200       1,740   32,0 

   5  Rotaflex Super W-w-h KD 02   0,100       0,039   1,2 

   6  Baumit termo omítka (ThermoPut  0,020       0,130   8,0 

   7  Keramický obklad terca   0,006       1,010   200,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,000 = 0,804 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,943 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek:   U,N  =    0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota:  U =     0,23 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,370 kg/m2,rok 

  (materiál: Baumit termo omítka (ThermoPut). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,370 kg/m2,rok 

 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0448 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,3120 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:   -12,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:      5,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

 Číslo  Název vrstvy    d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Dlažba keramická   0,009       1,010   200,0 

   2  Beton vyrovnávací   0,050       1,230   17,0 

   3  Separační folie    0,001       0,210   2800,0 

   4  Extrudovaný polystyren  0,150       0,034   100,0 

   5  Samonivelační stěrka   0,030       0,520   8,0 

   6  Elastocene P4    0,004       0,210   16280,0 

   7  Elastocene P4    0,004       0,210   16280,0 

   8  Podkladní beton   0,150       1,300   20,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,525+0,000 = 0,525 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
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 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek:   U,N  =    0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota:  U =     0,20 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,200 kg/m2,rok 

  (materiál: Elastocene P4). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,200 kg/m2,rok 

 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0255 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0673 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Střešní konstrukce 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:   -17,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:    -13,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

 Číslo  Název vrstvy     d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Baumit jemná štuková omítka    0,020       0,800   12,0 

   2  Miako 19/50     0,190       0,290   5,0 

   3  Beton hutný     0,060       1,230   17,0 

   4  Polystyrenbeton    0,080       0,057   20,0 

   5  Jutafol N AL 170 Special   0,0002       0,390   938600,0 

   6  Rigips EPS 100 S Stabil   0,090       0,037   30,0 

   7  Rigips EPS 100 S Stabil   0,090       0,037   30,0 

   8  Fatrafol 808     0,0012       0,350   7200,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,000 = 0,781 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,966 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
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 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek:    U,N  =    0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota:   U =     0,14 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,009 kg/m2,rok 

  (materiál: Jutafol N AL 170 Special). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,009 kg/m2,rok 

 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0062 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,8856 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Průkaz energetické náročnosti budovy  
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Seznam použitého značení 

 

V textu průvodní a technické zprávy není použito žádné odborné značení. 

 

 

Seznam softwaru použitého k vypracování BP: 

 

AUTODESK REVIT 2010 

–  vytvoření vizuálního modelu budovy  

 

 

 

AUTODESK AUTOCAD 2008 

– detailní vypracování výkresové dokumentace  

 

 

 

SVOBODA SOFTWARE – TEPLO 2008, ZTRÁTY 2008 

– detailní vypracování tepelného posouzení 

– detailní vypracování tepelného štítku  
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A. Průvodní zpráva 
 

a) Identifika ční údaje 

 
Stavba:   Soukromé bydlení a kadeřnický salon 

 

Místo:    Vsetín, Dolní město 

    Náměstí Svobody 

 

Investor:   VŠB - Technická univerzita Ostrava 

    FAKULTA STAVEBNÍ 

    L. Podéště 1875 

    708 00 Ostrava - Poruba 

 

Kraj:    Moravskoslezský 

 

Okres:    Vsetín 

 

Charakter:   Novostavba 

  

Stupeň projektové přípravy: Projekt pro provedení stavby 

  

Zpracovatelé projektové dokumentace: 

 

Stavebně-technické řešení :  Libor Goj  

      Panelová 1573, Petřvald u Karviné 

      735 41 

      e-mail: liborgoj@centrum.cz 

     GSM: 777 080 432 

 

Zdravotechnika :  neřeší se 

Elektroinstalace :  neřeší se 

Ústřední vytápění : neřeší se 

Požární zpráva : neřeší se 
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Charakteristika stavby a její účel: Jedná se o nepodsklepený, dvoupodlažní objekt, 

zastřešený plochou střechou. V přízemí se nachazí 

prostor vhodný jako zóna podnikání a oddělený vstup 

do soukromého bydlení s vlastním dvorečkem. 

Záměrem podnikání bylo vybudování luxusního 

kadeřnického salonu, ale samotná funkce 

podnikatelské zóny se může samozřejmě v průběhu 

života stavby měnit. Investor si je vědom lokace 

stavby v historickém jádru a centru města Vsetína a 

tím i výhody spojené s neustálým pohybem obyvatel. 

 Odděleným vstupem přes otevřenou galerii vede 

schodiště do prvního patra, kde se nachází luxusní 

soukromé bydlení ve městě. 

 

b) Údaje o stavebním pozemku a majetkoprávních vztazích 

Zájmové území leží ve středu staré části města Vsetína. Stavba bude umístěna na pozemku 

investora parc. č. 2932 (Náměstí Svobody). Katastrální území Vsetín Dolní město. Stavba 

bude součástí uzavřeného bloku domů o soukromém bydlení a částečně pronajímatelného 

přízemí. Vstup do objektu je z obecní komunikace a veškeré přípojky jsou taženy na 

hranici pozemku č. 2932. Pozemek je situován v samotném centru města, proto veškeré 

docházkové vzdálenosti k občanským vybavenostem jsou velmi krátké. Výšková hladina 

objektu je přizpůsobena stávajícím sousedním objektům. 

 Pozemek, na kterém je výstavba uvažována, není součástí zemědělského ani lesního 

půdního fondu. 

Terén v okolí stavby je rovinatý, tvořený převážně zpevněnými plochami a částečně 

zatravněnými.          

Celkový počet parkovacích stání:  

V docházkové vzdálenosti 5 min. jsou umístěny dva parkovací domy. 
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c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

Na předmětných pozemcích nebyl proveden dendrologický průzkum, neboť se zde 

nevyskytuje žádná zeleň. Z hlediska systému ekologické stability je význam řešeného 

území, i jeho okolí, zcela zanedbatelný.  

V současné době je stavební pozemek v těsné blízkosti obslužných komunikací Tyršova a 

Žerotínova. Rovněž se v těsné blízkosti nachází technická infrastruktura a to jednotná 

kanalizace, veřejný vodovod, nízkotlaký plynovod a vedení nízkého napětí.   

 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů  

Požadavky byly při zpracování projektu splněny. 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Objekt splňuje obecné technické podmínky na výstavbu. 

 

f) Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí, popřípadě  

územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 

stavebního zákona 

Parc. č. 2932 (Náměstí Svobody) je dle územního plánu prvotně určená plocha pro 

městskou zeleň a rekreaci obyvatel. Ale v době vypracovávání projektové dokumentace, 

útvar hlavního architekta města Vsetína vypisoval architektonickou soutěž na řešení území 

Náměstí Svobody, s požadavkem navrácení jejímu původnímu účelu a s podmínkou, že po 

proběhnutí soutěže dojde ke změně územního plánu, na daný účel využití.  

 

g) Věcné vazby na související stavby a opatření v dotčeném území 

Stavba je součástí uzavřeného bloku domů o soukromém bydlení, jenž každý dům tvoří 

samostatný dilatační celek. Řešení dilatace mezi objekty viz. výkresová část. 

 

h)  Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

Zahájení ………………… 2010 

Dokončení ………………. 2011 

Lhůta výstavby ………….. 11 měsíců 



- 7 - 
 

Postup výstavby: Stavba domu bude zahájena přípravou území, ve které bude 

provedeno ohrazení celé plochy staveniště plotem a sejímka kulturní 

vrstvy zeminy na celé ploše dotčené výstavbou. Na místě stavby se 

provedou přípojky vody, přípojka NN, kanalizace a plynu. Bude 

provedena vlastní výstavba domu soukromého bydlení. Přípojka 

kanalizace domu se zaústí přes revizní šachtici do veřejné 

kanalizace. Stavba bude ukončena terénními úpravami a provedením 

veškerých pochozích ploch v okolí objektu.  

 14 dní před termínem ukončení stavebních prací uvědomí stavebník 

příslušný stavební úřad pro vykonání kolaudačního rozhodnutí. 

 

Plán kontrolních prohlídek:  

Dokončené vodorovné hydroizolace …………… září 2010 

Dokončení hrubé stavby ………………………... květen 2010 

Přejímka dokončené stavby …………………….. srpen    2011 

 

i) Statistické údaje 

Zastavěná plocha:  část podnikání vč.   - 51,55 m2   

    technický prostor  

    část soukromého bydlení  - 89,90 m2 

Obestavěný prostor:  objekt celkově    - 615,33 m3 

Výpis plošných výměr: Plocha řešeného území:   -  96 m2 

    Zastavěné plochy   -  88 m2 

Zpevněné plochy          

    - betonová dlažba   -  8 m2 
 

j)  Závěr 

Projektová dokumentace domu soukromého bydlení s prostorem pro zónu podnikání je 

zpracována v podrobnostech a náležitostech potřebných pro realizaci stavby. Je v souladu 

s vyhláškou č. 137/98 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu. Je v souladu 

s vyhláškou č. 499/2006 Sb O dokumentaci staveb. Při provádění stavebně-montážních 

prací je nutné dodržovat bezpečnost dle vyhlášky číslo 324/1990 Sb. Českého úřadu 

bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce 
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a technických zařízení při stavebních pracích včetně jejich doplňků, změn, aktualizací a 

ustanovení ČSN a 

mimo jiné dle předpisů: 

ČSN 73 0420 - PŘESNOST VYTYČOVÁNÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

ČSN 73 2310 - PROVÁDĚNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ 

ČSN 73 2400 - PROVÁDĚNÍ A KONTROLA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

ČSN 73 2601 - PROVÁDĚNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 

ČSN 73 3050 - ZEMNÍ PRÁCE 

ČSN 73 3130 - TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ 

ČSN 73 3150 - TESAŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ 

ČSN 73 3305 - OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

ČSN 73 3440 - SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 

ČSN 73 3610 - KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ 

ČSN 73 4130 - SCHODIŠTĚ A ŠIKMÉ RAMPY 

ČSN 73 4201 - NAVRHOVÁNÍ KOMÍNŮ A KOUŘOVODŮ 

ČSN 73 4210 - PROVÁDĚNÍ KOMÍNŮ A KOUŘOVODŮ A PŘIPOJOVÁNÍ 

SPOTŘEBIČŮ PALIV 

ČSN 73 6005 - PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ 

ČSN 06 1008 - POŽÁRNÍ BEZPEČNOST LOKÁLNÍCH SPOTŘEBIČŮ PALIV A 

ZDROJŮ TEPLA 

ČSN 74 4505 - PODLAHY. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

ČSN 73 05 40 - TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 

 

Jakékoliv změny v projektové dokumentaci, či pozměňování jejího obsahu, či kopírování 

některých částí projektové dokumentace a používání ji k jinému účelu, než byla stvořena, 

je v rozporu s autorským zákonem. Veškeré změny provedené v dokumentaci musí být 

odsouhlašeny na změnovém listě veškerými dotčenými osobami výstavbou domu. 
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B. Souhrnná technická zpráva 
 

01. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení  

 

a) Zhodnocení staveniště 

Zájmové území leží ve středu staré části města Vsetína. Stavba bude umístěna na pozemku 

investora parc. č. 2932 (Náměstí Svobody). Katastrální území Vsetín Dolní město. Stavba 

bude součástí uzavřeného bloku domů o soukromém bydlení a částečně pronajímatelného 

přízemí. Vstup do objektu je z obecní komunikace a veškeré přípojky jsou taženy na 

hranici pozemku č. 2932. Pozemek je situován v samotném centru města, proto veškeré 

docházkové vzdálenosti k občanským vybavenostem jsou velmi krátké. Výšková hladina 

objektu je přizpůsobena stávajícím sousedním objektům. Pozemek, na kterém je výstavba 

uvažována, není součástí zemědělského ani lesního půdního fondu. Na předmětných 

pozemcích nebyl proveden dendrologický průzkum, neboť se zde nevyskytuje žádná zeleň. 

Z hlediska systému ekologické stability je význam řešeného území i jeho okolí zcela 

zanedbatelný.  

Terén v okolí stavby je rovinatý, tvořený převážně zpevněnými plochami a částečně 

zatravněnými. Terén bude před objektem upraven zpevněnými plochami na výšku 347,00 

m.n.m.. Pochozí plochy přízemí budou na kótě ±0,000=347,13 m n.m.  

Pod vrstvou humusoidní hlíny s navážkou mocnosti 20 cm bylo zastiženo žulové eluvium. 

Do hloubky 0,7 m pod terén má charakter silně písčité hlíny, do konečné hloubky kopané 

sondy 2,05 m má charakter silně hlinitého hrubozrnného písku. Hladina podzemní vody se 

nachází cca -1,69m – -2,05 m pod povrchem současného terénu v úrovni cca 345,55 

m.n.m. Staveniště se nachází v lokalitě s nízkým radonovým rizikem. Na staveništi jsou 

jednoduché základové poměry.  

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Novostavba domu bude stát v zastavěné části v centru města. Tato lokalita, je zastavěna 

zástavbou pro bydlení a občanskou vybavenost. Stavba je zpřístupněna veřejnou silnicí a 

veřejným chodníkem. Svým výrazem stavba bude zapadat do svého bezprostředního okolí. 

Stavba domu nijak nezasahuje do již stojících okolních staveb ba naopak se snaží zútulnit 

daný prostor a vnést do dnes nefunkčních a lidmi neobydlených veřejných prostor opět 

život. 
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Stavba je součástí projektu zástavby Náměstí Svobody, který si klade za cíl, rozčlenit 

(výstavbou uzavřených bloků domů o soukromém bydlení) dnes nefunkční velkou 

otevřenou plochu na malé, uzavřené náměstí s kavárničkami a městským vybavením 

v přízemí objektů. 

Dům má jednoduchý kvádrovitý objem, který je narušován vystupujícím proskleným 

rohovým oknem ve druhém podlaží, které svým ustupováním tvoří ochranu proti dešti u 

vstupu. A pásovými okny, které dodávají rytmus celému domu. Celá tato hmota je 

podpořena výrazem okolí, které s objektem vytváří jednolitý a srozumitelný celek. Stavba 

se v sobě snaží odrážet prvky modernismu, jenž se projevuje nezvykle velkými 

prosklenými plochami a rovnou střechou. 

 

c) Technické řešení 

Jedná se o stavbu dvoupodlažního rodinného domu s kadeřnickým salonem v přízemí. 

Vstup do kadeřnického salonu je z rohu stavby při křížení ulic Žerotínova a Tyršova. 

Vstup do obytné části je z ulice Žerotínova, kde se dále v přízemí nachází otevřená galerie 

s letní jídelnou a vstupem na uzavřený dvůr. Po schodech do 2 NP se dostaneme do 

kuchyně, kde je význačným prvkem ustupující strop, který spojuje svou otevřeností prostor 

galerie s kuchyní. Podlouhlá obývací část, je co jak nejvíc otevřená, kvůli pronikání 

denního světla. Je volně rozdělena na dvě části, na klidovou s proskleným oknem a jídelní. 

 

Soupis místností::   

 

  Pronajímatelná část: 

 

   Salon     - 38,9 m2 

   Místnost zaměstnanců  -   6,6 m2 

   Techn. místnost   -   2,5 m2 

   Hygien. Zádveří   -    1,4 m2 

   WC     -    2,2 m2 

   Pronajímatelný výkladec  -    2,4 m2 

         ---------------------- 

           54 m2 
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Část soukromého bydlení 

  

   Zádveří     -   3,1 m2 
   Šatna     -    2,5 m2 

   Galerie     -  12,6 m2 

   Dvůr     -    7,8 m2 

   Kuchyň    -  10,5 m2 

   Obývací pokoj + jídelna  -  28,2 m2 

   Ložnice    -  13,1 m2 

   Zádveří    -    2,0 m2 

   WC     -    1,2 m2 

   Koupelna    -    8,9 m2 

         ---------------------- 

         89,9 m2 

 

 

 

Obestavěný prostor              - 615,33 m3 

       

Plocha objektu    -  96 m2 

     

 Zastavěné plochy   -  88 m2 

 

 

Tržní nájemné ve Vsetíně k 01. 01. 2010 je 1200-2500 Kč/m2 /rok 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  

Příjezd a přístup na pozemek bude z ulic Tyršova a Žerotínova. Manipulační plochy, 

příjezdové a obslužné komunikace budou vyspádovány tak, aby nedocházelo ke stékání 

dešťových vod na okolní pozemky. 
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e) Řešení technické a dopravní infrastruktury, dodržení podmínek 

stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném 

území 

Parkování zaměstnanců kadeřnického salonu a majitele domu soukromého bydlení, je 

řešeno pomocí parkovacích domů, které jsou v docházkové vzdálenosti 5ti minut od 

objektu. Toto území není zasaženo důlní činností, tím pádem nedochází k doprovodným 

důlním jevům. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Realizace stavby a stavba, po dobu svojí životnosti, neovlivní životní prostředí v okolí nad 

míru přípustnou (v negativním slova smyslu) a obvyklou v daném místě. 

 

g) Řešení bezbariérového užívání 

Vstup do soukromé části rodinného bydlení ve městě a přístup do 2. NP není řešen jako 

bezbariérový, z důvodu požadavků investora. 

 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich 

výsledků do projektové dokumentace 

Pod vrstvou humusoidní hlíny s navážkou mocnosti 20 cm bylo zastiženo žulové eluvium. 

Do hloubky 0,7 m pod terén má charakter silně písčité hlíny, do konečné hloubky kopané 

sondy 2,05 m má charakter silně hlinitého hrubozrnného písku. 

Hladina podzemní vody se nachází cca -1,69m – -2,05 m pod povrchem současného terénu 

v úrovni cca 345,55 m.n.m. Staveniště se nachází v lokalitě s nízkým radonovým rizikem. 

Na staveništi jsou jednoduché základové poměry.  

  

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční 

polohový a výškový systém, 

Vytyčení stavby bude provedeno dle výkresu situace (viz. výkres č. 1.01).  
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j)  Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

technologické provozní soubory 

SO 01 - BUDOVA BYTU S PODNIKÁNÍM 

- příprava území a sejmutí kulturních vrstev, včetně 

příjezdu k pozemku 

     - vlastní objekt soukromého bydlení 

     - manipulační plochy (příjezd, přístup a terasa) 

- terénní a sadové úpravy 

- požárně bezpečnostní řešení stavby 

- likvidace odpadních a dešťových vod  

- přípojka vodovodu (napojení na veřejný vodovodní 

řad  

- Vodovody a kanalizace, a.s.) přípojka elektrické 

energie NN (napojení na silový rozvod – ČEZ a.s.) 

- CHODNÍKY   

- DROBNÁ ARCHITEKTURA 

   

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení 

V průběhu výstavby lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních 

strojů, zejména při provádění výkopových prací. Tyto činnosti jsou prováděny výhradně v 

denní době (od 06,00 hod do 22,00 hodin). Významnější zatížení území stavební činností, 

neovlivní téměř vůbec hlučnost v centrální zóně města, s výjimkou dopravy stavebního 

materiálu. Vzhledem ke krátkým termínům výstavby, nebude tento zdroj hluku pro 

posuzované území významným negativním jevem. 

Běžné hodnoty hlučnosti dopravních prostředků a stavebních strojů se  pohybují  kolem 75 

dB (A). Podle nařízení vlády číslo 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací, příloha č. 6 činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební 

činnosti:  

- základní hladina hluku LAeq,T = 50 dB             (§ 12, odst. 2 NV č.502/2000 Sb.) 

- korekce na využití území  + 5 dB     (příl. č. 6 k NV č.502/2000 Sb.) 

- korekce na hluk ze stavební činnosti + 10 dB (§ 12,odst.5 NV č.502/2000 Sb.) 
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Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ze stavební činnosti ve 

venkovním prostoru činí 65 dB 

Hluk ze stavební činnosti vypočtený dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 502/2000 Sb. 

prováděné v denní době tj. od 07,00 hod. do 21,00 hod. 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

Dodavatel je povinen zajišťovat postup výstavby tak, aby bylo nepříznivých vlivů stavební 

činnosti na životní prostředí minimálně. Při provádění prací je třeba dodržovat základní 

pravidla BOZP, zvláště pak se připomínají a nutno respektovat tyto zákony, předpisy a 

vyhlášky:   

- zákoník práce ve znění pozdějších změn a doplnění 

- zákon č. 324/1990 Sb. - vyhláška ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních pracích  

- zákon č. 48/1982 - vyhl. ČÚBP - základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce 

- zákon č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích  

- zákon č. 150/2000 Sb. - o silniční dopravě  

- zákon č. 102/2000 Sb. - o pozemních komunikacích  

- zákon č. 355/1999 Sb. - o technických podmínkách provozu silničních vozidel na 

pozemních komunikacích  

- zákon č. 192/1988 Sb. - ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb. o odpadech - manipulace se zdraví škodlivými látkami  

Při odstraňování stavby je nutno dodržovat platné obecně závazné právní předpisy a 

technické normy (zejména ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb., vyhlášky č. 324/1990Sb., 

o bezpečnosti páce a technických zařízení při stavebních prací). 

 

02. Mechanická odolnost a stabilita 

Viz.  typová projektová dokumentace, část STATIKA.  

 

03. Požárně bezpečnostní řešení stavby 

Požární úseky  

V souladu s ČSN 73 0802 tvoří celý objekt jeden požární úsek.  

Velikost požárního úseku splňuje požadavky ČSN 73 0802 
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04. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Nakládání s odpady, evidence a další povinnosti se budou řídit zákonem 185/2001 Sb.“o 

odpadech“ a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou 383/2001 Sb. „o podrobnostech 

nakládání s odpady“ v platném znění, a v.294/2005 Sb. Nakládání s odpady v období 

výstavby objektu: 

Během samotné stavby, při konkrétních stavebních činnostech, vzniknou v poměrně 

malém množství stavební odpady klasického složení -  zbytky surovin a pomocného 

materiálu. Dále vznikne odpadní zemina při hloubení stavební jámy. 

Nakládání se stavebními odpady: 

Stavební odpad bude ukládán do velko-objemových kontejnerů, které budou po celou dobu 

přistavení zajištěny proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku odpadu 

 

05. Bezpečnost při užívání 

Ke všem zařízením obdrží uživatel, majitel návody k jejich používání a údržbě, které je 

bezpodmínečně nutné dodržovat. Vlastní přístup k objektu a bezprostřední okolí, v podobě 

chodníku podél fasády se musí udržovat čistý, obzvláště v zimním období. 

 

06. Ochrana proti hluku 

Současný stav akustického zatížení je v limitech v denní i noční době. Příspěvky provozu 

kadeřnického saloonu, včetně příjezdových komunikací budou velmi nízké, ve všech 

referenčních bodech se pohybují pod hranicí citlivosti.  

 

07. Úspora energie a ochrana tepla 

Splnění požadavků na energetickou náročnost budov 

Viz energetický štítek budovy. 

 

08. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

Vstup do soukromé části rodinného bydlení ve městě a přístup do 2. NP není řešen jako 

bezbariérový, z důvodu požadavků investora. 
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09. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Radonový index je nízký – nevyžaduje ochranná opatření. Objekt se nenachází 

v seizmickém území. Stavba se nebude nacházet na poddolovaném území, tudíž je mimo 

dosah přímých důlních vlivů na povrch a povrchové objekty. Objekt neleží v žádném 

ochranném a bezpečnostním pásmu. Podzemní vody jsou dle předpokladu v dostatečné 

hloubce (objekt není podsklepen) pod rostlým terénem. Při zemních pracích s nimi nedojde 

ke styku. Pokud by se v průběhu realizace ukázalo, že výchozí stav je jiný, řešila by se 

vzniklá situace dodatečně za přizvání projektanta.  

 

10. Ochrana obyvatelstva 

Stavba splňuje základní požadavky na splnění podmínek, na stavební řešení a situování, 

z hlediska požární ochrany. 

 

11. Inženýrské stavby 

 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Dešťové vody ze střechy objektu budou sváděny pomocí kanalizační přípojky do jednotné 

kanalizace, která je nedimenzována na ekvivalentní zatížení. 

Splaškové odpadní vody budou odváděny systémem připojovacích, odpadních a svodných 

potrubí. Na hlavní svodné potrubí bude napojena kanalizační přípojka pomocí níž budou 

splaškové vody odvedeny do stávající ČOV, která bylo k tomuto účelu dimenzována na 

přídavné ekvivalentní zatížení. 

Odvětrání kanalizačního systému bude zajištěno pomocí odpadních potrubí vyvedených 

nad střechu objektu a ukončených ventilační tvarovkou v rámci systému střešních 

tvarovek. Čištění a údržbu kanalizace umožní čistící kusy osazené na odpadních a 

svodných potrubích.   

Materiálem pro rozvody kanalizace se předpokládají trouby z plastů, odpadní a připojovací 

potrubí bude provedeno z potrubí systému HT (OSMA, Dyka apod.), svodné potrubí 

vedené v zemi bude provedeno z materiálu PVC KG pro uložení do země včetně 

systémových revizních šachet s poklopem.  
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b) Zásobování vodou 

Zásobování objektu vodou bude zajištěno pomocí vodovodní přípojky napojené na obecní 

vodovodní řad PEØ63. V místě vstupu vodovodní přípojky do objektu bude osazena 

fakturační vodoměrná sestava. 

Od vodoměrné sestavy budou provedeny rozvody vody k jednotlivým zařizovacím 

předmětům. Rozvody vody budou vedeny v podlaze, volně v drážkách ve zdivu nebo 

v instalačních šachtách.  

Ohřev TUV bude v objektu prováděn centrálně v technické místnosti pomocí el. 

zásobníkových ohřívačů. 

Materiálem pro rozvody vody se předpokládají trouby z plastů. Rozvody vody budou 

opatřeny tepelnou izolací (Mirelon). 

 

c) Zásobování energiemi 

Napěť.soustava  :    3+PE+N, ~50Hz, 230/400V, TN-C-S 

 

Ochrana proti neb.dotyku :  Dle ČSN 33-2000-4-41 samočinným odpojením od zdroje 

                                            Dle ČSN 33-2000-7-701 proud.chrániči a pospojováním    

 

Prostředí :                              Dle ČSN 33-2000-3 

 

Pro řešený objekt bude osazena nová společná přípojková skříň společně s 

elektroměrovým rozvaděčem. V elektroměrovém rozvaděči budou osazeny hl. jističe, 

vysílače HDO a budou připravena místa pro osazení a zaplombování elektroměru 400V, 

přímé měření. Předpokládané hodnoty hl. jističe před elektroměrem je 3x25A. 

Měření spotřeby el. energie bude umístěno v novém elektroměrovém rozváděči, který bude 

osazen novým třífázovým vícesazbovým elektroměrem 400V, přímé měření. Pro výrobu 

rozvaděčů zhotovitel použije skříně odpovídající ČSN EN 50298, rovněž tak budou 

uvedeny předepsané údaje na jednotlivých skříních v souladu s čl. 5.1 ČSN EN 50298.  

. 

d) Řešení dopravy 

Stavebně technické řešení je založeno částečně na rekonstrukci přilehlých komunikací. 

Rozsah stavebních úprav je patrný z přiložené situace.  
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Výškové řešení bude v maximální míře přizpůsobeno stávajícímu terénu a výškovému 

osazení nových objektů. 

Vozovky jsou navrženy v živičné úpravě, chodníky jako dlážděné ze zámkové dlažby. 

Svedení povrchových srážkových vod bude usměrněno do stávajících uličních vpustí 

pomocí příčných a podélných spádů. 

 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Rozsah stavebních úprav je patrný z přiložené situace. Zejména se jedná o provedení 

pochozího chodníku podél fasády se zónou podnikání, který bude součástí veřejného 

prostoru. 

 

f) Elektronické komunikace  

Objekt bude napojen na Wifi síť Vsetínského providera, který zabezpečuje připojení k 

telefonu, internetu a televizi. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

V objektu se nebudou nacházet žádná technologická zařízení. 
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C.  Situace 

Viz. výkresová část výkres číslo 1.01 

 

D.  Dokladová část 
 

01. Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 

zpracování PD 

Přiloženy samostatně. 

 

02. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o 

hospodaření energií 

Viz přiložené posouzení. 

 

E.  Zásady organizace výstavby 
 

01. Technická zpráva 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 

staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a 

přístupy na staveniště 

Z celé plochy staveniště budou sejmuty kulturní vrstvy. Ornice, podornice a zemina 

z výkopů budou skladovány na pozemku, který má dostatečnou rozlohu pro tyto skládky. 

Ornice i podornice budou zpětně použity k zahumusování po výstavbě objektu, zemina 

z výkopů bude zpětně použita k záhozu. Příjezd a přístup na pozemek bude z obslužných 

komunikací Žerotínova a Tyršova. 

 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

V těsné blízkosti pozemku se nacházejí sítě technické infrastruktury, a to přípojky NN, 

plynovodní, kanalizační a vodovodní. Před započetím prací je nutno vytýčit a prokazatelně 

seznámit veškeré pracovníky s vedením těchto sítí a jejich ochrannými pásmy. 
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c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

apod. 

Staveniště bude napojeno na přípojku NN ze stávající skříně EMS. Zásobování vodou bude 

řešeno z vodovodní přípojky na sousedním pozemku, toto připojení bude ošetřeno 

vodoměrem.  

 

d) Úpravy z hlediska BOZP třetích osob, včetně nutných úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Celé staveniště bude oploceno přenosným plotem chránícím proti vniknutí a na hranici 

staveniště budou umístěny cedule se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Výkopy 

budou ohrazeny a označeny dle zákona 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb. o bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích. Vstup do soukromé části soukromého 

bydlení ve městě a přístup do 2. NP není řešen jako bezbariérový, z důvodu požadavků 

investora. 

 

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmů 

Veřejné zájmy nebudou stavbou dotčeny. 

 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 

objektů 

Vlastní zařízení staveniště bude umístěno v rámci vlastní hranice záboru stavby tzn. 

v prostoru vlastního staveniště. Zásobování a přístup na staveniště bude zajištěn z hlavních 

asfaltových komunikací (ul. Tyršova a Žerotínova) na severozápadě až jihu staveniště.  

Kancelářské a šatnové zázemí bude umístěno v rámci staveniště a bude řešeno mobilními 

buňkami. Doprava odpadu a stavebních hmot bude ruční do hlavního odpadního 

kontejneru, který bude umístěn v prostoru staveniště.   
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g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Zařízení staveniště nevyžaduje ohlášení. 

, 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví 

Viz bod B 01. l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 

 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 Před výstavbou budou z plochy potřebné pro výstavbu sejmuty kulturních vrstev půdy. 

Ornice i podornice budou skladovány odděleně od zeminy z výkopů tak, aby nedošlo 

k jejímu znehodnocení. Po výstavbě bude ornice použita zpětně k zásypu. Během výstavby 

budou všechny odpady skladovány v kontejneru, řádně označeny a poté odváženy na 

řízenou skládku. 

j)  Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 
Plán kontrolních prohlídek:  

Dokončené vodorovné hydroizolace ……………  září 2010 

Dokončení hrubé stavby ………………………...  květen 2010 

Přejímka dokončené stavby ……………………..  srpen    2011 
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F. DOKUMENTACE STAVBY 

 

01. POZEMNÍ STAVBY  

 

01.01 Stavebně konstrukční část 

 

01.01.01 Technická zpráva 

 

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby 

Základy objektu budou tvořit betonové monolitické pásy z prostého betonu. Nad nimi bude 

umístěn stěnový konstrukční systém z nosných stěn z Porothermu 24,5 P+D. Vodorovné 

nosné konstrukce tvoří v 1. NP monolitický železobetonový strop a v 2. NP strop 

z keramických vložek Miako. Celý objekt je ztužen železobetonovými ztužujícími věnci 

v úrovni stropů.  

 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

Základy: Základová k-ce budovy bude vybetonována monolitickými pásy z betonu 

C20/25. Šířka základových pásů je 300, 400, 500 nebo 700 mm viz část projektová 

dokumentace. Pod pásy se nachází podkladní zhutněná a upravená plocha výkopu (dle 

základového poměru v místě stavby štěrkopísky). V místě mezi základovými pásy je 

podkladní betonová deska tloušťky 150 mm, pod kterou je 150 mm říčního štěrkopísku. 

Základová spára se nachází -1,400 mm nebo -0,950 (vnitřní zdivo) od úrovně podlahy 

0,000. Stavba se nachází v I. geotechnické kategorii pro zakládání (jednoduché poměry) a 

bylo zjištěno, že úroveň hladiny podzemní vody se nachází cca -1,69 m – -2,05 m od 

úrovně 0,000 m a neovlivní zakládání. 

 

Svislé nosné konstrukce: Budou tvořeny stěnovým k-čním systémem. Obvodové zdivo je 

navrženo jako sendvičové a to Terca Klinker s tl. 470 mm a tl. tepelné izolace 100 mm ( 

Rotaflex, trvale hydrofobní T.I. z důvodu sendvičového zdiva s nevětranou mezerou). 

Vnitřní nosné stěny sou tvořeny systémem Porotherm 24,5 P+D tl. 250mm na maltu 

vápenocementovou. Příčky jako Porotherm 6,5 nebo 11,5 P+D na MVC tl. 100, 150 mm. 
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Vodorovné nosné konstrukce: Jako strop nad 1.NP. bude monoliticky vybetonovaná 

deska z bet C20/25, která bude křížem armovaná betonářskou ocelovou výztuží R 10505. 

Je nutno zabezpečit aby byly vynechány instalační prostupy pro vedení kanalizace a 

vzduchotekniky viz. projektová dokumentace. 

Nad 2.NP. je vyskládán systémový strop z keramických vložek Miako 19/50 a 

z keramických nosníků POT vysokých 230mm  a dlouhých 4100 a 7750 mm. K-ce je zalita 

betonovou směsí C20/25 vysokou 60mm s vloženou ocelovou Kari sítí. 

 

Zastřešení: Střešní k-ce bude provedena jako plochá, nevětraná. Jako tepelná izolace 

stropu a střešního pláště je požit extrudovaný polystyrén XPS S Stabil tl. 180 mm. Nosnou 

konstrukci tvoří strop nad 2. NP. Jako spádová vrstva střešního pláště je použit perlit beton 

v mocnosti 30 – 140 mm. Veškeré oplechování bude provedeno z titanzinkového plechu. 

 

Schodiště: Bude vyrobeno jako dřevěné, zatočené schodnicové. Vyrobené dřevařskou 

firmou dle projektu na výběrové řízení. Počet stupňů 18 šířka stupně bude 280 mm a výška 

stupně 166 mm. Schodnice podél stěny bude do ní vetknutá a schodnice uložená podél 

volného okraje, bude vetknutá do stropní konstrukce ve 2. NP. Po svém okraji má 

umístěno zábradlí ve výšce 1000 mm.  

 

Úpravy povrchů vnitřních: Budou provedeny vnitřní malby ve všech místnostech přesný 

odstín a typ bude specifikován při provádění. V koupelně a na toaletách budou provedeny 

keramické obklady do výšky zárubní 2000 mm. V prostoru kuchyňské linky bude obložen 

keramický obklad, aby nedocházelo ke špinění zdiva při vaření. 

 

Podlahy: Skladby podlah jsou detailně specifikovány v projektové dokumentaci (výkres 

číslo 1.02, 1.03 ). 

  

Výplně otvorů: Okna jsou navržena jako hliníkové profily s izolačním dvojsklem, 

umístěna v ploše zdiva v úrovni tepelné izolace. Vstupní dveře do salonu jsou rovněž 

tvořeny hliníkovými profily s izolačním dvojsklem a okopovým plechem nad podlahou. 

Vstupní dveře do soukromé části jako vstupní, bezpečnostní, tep. Izolované dveře. ( Viz. 

výpis okenních a dveřních prvků)  
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Izolace proti vodě: Stavba objektu bude proti zemní vlhkosti izolována provedením 

vodorovné a pojistné svislé hydroizolace. Jako materiál jsou použity modifikované 

asfaltové pásy 2 x ELASTOCENE P4 tl. 4mm. Ve všech mokrých provozech v objektu, 

kde může dojít k promočení podlahy, musí být v podlaze proveden hydroizolační nátěr 

s vodovzdornou spárovací hmotou na dlažbě a obkladech. 

 

Izolace tepelné: V obvodovém zdivu je použita 100 mm trvale hydrofobní minerální vaty 

Rotaflex. Ve skladbě ploché střechy bude použita tepelná izolace – XPS S Stabil tl. 180 

mm. Do skladby podlahy v 1.NP bude vložena tepelná izolace – extrudovaný polystyren 

XPS tl. 150 mm. 

 

Klempířské konstrukce: Veškeré oplechování bude provedeno z titanzinkového plechu 

v barvě okenních rámů. 

 

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při 

návrhu nosné konstrukce 

Objekt se nachází ve IV. sněhové oblasti – (Vsetín) zatížení sněhem sn=2,0 kN/m2. 

 

d) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů 

Detaily celé konstrukce se budou řešit v dílenské dokumentaci. 

 

e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit 

stabilitu vlastní konstrukce,  případně  sousední stavby 

Jedná se o novostavbu budovy, která bude v těsné blízkosti 2 dalších staveb a bude patřit 

do celku budov uzavřeného bloku. Objekt soukromého bydlení je od dvou sousedních 

staveb od dilatován průběžnou dilatační spárou probíhající od základů, přes střechu. 

 

f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a 

zpevňovacích konstrukcí či prostupů 

Při výstavbě objektu soukromého bydlení nebude docházet k jakýmkoli bouracím pracím, 

souvisejícími s odstraněním, v současné době stojících objektů.  
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g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Před zakrytím jednotlivých konstrukcí musí být provedena kontrola konstrukce investorem 

nebo jeho zástupcem a do stavebního deníku bude proveden zápis o této kontrole. 

 

h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné 

literatury, software 

Vyhláška č. 137/98 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

Neufert 3. aktualizované vydání 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

Bulletin ČKAIT  

DekTime časopis pro projektanty 

 

i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro 

provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím 

zhotovitelem 

Nejsou kladeny speciální požadavky. 

01.01.02  Výkresová část 

Koordinační situace:    v.č. 1.01 

Půdorys základů:    v.č. 1.02 

Půdorys 1.NP:    v.č. 1.03 

Půdorys 2.NP:    v.č. 1.04 

Půdorys stropu 1.NP:    v.č. 1.05 

Půdorys stropu 1.NP:    v.č. 1.06 

Střecha:     v.č. 1.07 

Řez A-A:     v.č. 1.08 

Pohledy:     v.č. 1.09 

Detail schodiště:    v.č. 1.10 

Výpis klempířských prvků:   v.č. V.1.1 

Výpis okenních prvků:   v.č. V.1.2.a-d 

Výpis dveřních prvků:   v.č. V.1.3.a-d 

Výpis zámečnických prvků:   v.č. V.1.4 
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01.01.03 Statické posouzení 

Není obsahem řešení. 

 

01.02 Požárně bezpečnostní řešení 

Není obsahem řešení. 

 

01.03 Technika prostředí staveb 

Není obsahem řešení. 

 

02. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
 

02.01 Technická zpráva 

  

Vodovodní přípojka 

a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení 

Zásobování objektu vodou bude zajištěno pomocí vodovodní přípojky napojené na obecní 

vodovodní řad PEØ63. V místě vstupu vodovodní přípojky do objektu bude osazena 

fakturační vodoměrná sestava. Od vodoměrné sestavy budou provedeny rozvody vody 

k jednotlivým zařizovacím předmětům. Rozvody vody budou vedeny v podlaze, volně 

v drážkách ve zdivu nebo v instalačních šachtách.  

 

b) Požadavky na vybavení 

Stavba vodovodní přípojky nemá požadavky na zvláštní vybavení. 

 

c) Napojení na stávající technickou infrastrukturu 

Napojení bude provedeno pomocí navrtávacího pásu Hawle. Za ním bude umístěno 

kombinované ISO šoupátko.Navrtávací souprava bude opatřena zemní soupravou a 

poklopem. 

 

d) Vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich 

zneškodňování 

Přípojka vodovodu nebude mít vliv na povrchové a podzemní vody. 
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e) Údaje o zpracovaných technických výpočtech 

Výpočet potřeby vody: 

denní spotřeba - Qd = 6 osob á 10 l/os.,den = 60,0 l/den 
roční spotřeba – Qrok = Qd x 255 = 0,06 x 255 = 15,30 m3/rok 

 

f) Požadavky na postup stavebních a montážních prací 

Nejsou žádné speciální požadavky na postup stavebních prací. 

 

g) Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, 

dopravě, skladování apod. 

Stavba vodovodní přípojky nemá zásadní požadavky na provoz. 

 

h) Řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace 

Vstup do soukromé části soukromého bydlení ve městě a přístup do 2. NP není řešen jako 

bezbariérový, z důvodu požadavků investora. 

 

i) Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce 

Stavba vodovodní přípojky nemá vliv na životní prostředí. Při provádění přípojky je nutné 

dodržovat závazné předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví zmíněné 

v odstavci B 01. l). 

 

03. PROVOZNÍ SOUBORY 

 V objektu se nenacházejí žádné provozní soubory. 
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Závěr 

Dokumentace je zpracována v podrobnostech a náležitostech potřebných a nutných pro 

provedení stavby. Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem, v souladu 

s vyhláškou 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu, vyhláškou č. 

499/2006 Sb. O dokumentaci staveb a stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. 

 

Jakékoliv změny proti projektu je nutné předem projednat s projektantem. 

 

Seznam použitých pramenů: 

  

Literatura: 

Vyhláška č. 137/98 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

Jiří Vaverka a kolektiv: Stavební tepelná technika budov 

E-learning: Pozemní stavitelství I-IV 

Neufert 3. aktualizované vydání 

Bulletin ČKAIT  

DekTime časopis pro projektanty 

 

Web: 

www.cad-detail.cz 

www.cadforum.cz 

www.tzb-info.cz 

www.wienerberger.cz 

www.baumit.cz 

 

 

Závěrem bych chtěl poděkovat vedoucímu a všem konzultantům za čas, při hledání řešení 

této bakalářské práce. 

 

Libor Goj 

03. 05. 2010 
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Tepelně technické posouzení: 
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Obvodový plášť  - Terca klinker 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:   -17,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:    -17,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

 Číslo  Název vrstvy     d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,020       0,800   12,0 

   2  Porotherm 24 P+D tř. 900   0,240       0,410   8,0 

   3  Rotaflex Super W-w-h KD 02   0,100       0,039   1,2 

   4  Terca Klinker     0,120       0,440   7,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,000 = 0,804 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,933 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všechmístech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek:   U,N  =    0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota:  U =     0,28 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,160 kg/m2,rok 

  (materiál: Rotaflex Super W-w-h KD 02). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,160 kg/m2,rok 

 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,3287 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 2,2473 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Přesahující strop nad vstupem 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:   -17,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:    -17,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

 Číslo  Název vrstvy     d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Vlysy      0,020       0,180   157,0 

   2  Dřevovláknité desky lisované   0,024       0,130   12,5 

   3  Rockwool Steprock HD   0,040       0,043   2,0 

   4  Železobeton 3     0,200       1,740   32,0 

   5  Rotaflex Super W-w-h KD 02   0,100       0,039   1,2 

   6  Baumit termo omítka (ThermoPut  0,020       0,130   8,0 

   7  Keramický obklad terca   0,006       1,010   200,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,000 = 0,804 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,943 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek:   U,N  =    0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota:  U =     0,23 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,370 kg/m2,rok 

  (materiál: Baumit termo omítka (ThermoPut). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,370 kg/m2,rok 

 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0448 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,3120 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Podlaha na terénu 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:   -12,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:      5,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

 Číslo  Název vrstvy    d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Dlažba keramická   0,009       1,010   200,0 

   2  Beton vyrovnávací   0,050       1,230   17,0 

   3  Separační folie    0,001       0,210   2800,0 

   4  Extrudovaný polystyren  0,150       0,034   100,0 

   5  Samonivelační stěrka   0,030       0,520   8,0 

   6  Elastocene P4    0,004       0,210   16280,0 

   7  Elastocene P4    0,004       0,210   16280,0 

   8  Podkladní beton   0,150       1,300   20,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,525+0,000 = 0,525 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
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 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek:   U,N  =    0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota:  U =     0,20 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,200 kg/m2,rok 

  (materiál: Elastocene P4). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,200 kg/m2,rok 

 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0255 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0673 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Střešní konstrukce 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:   -17,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:    -13,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

 Číslo  Název vrstvy     d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Baumit jemná štuková omítka    0,020       0,800   12,0 

   2  Miako 19/50     0,190       0,290   5,0 

   3  Beton hutný     0,060       1,230   17,0 

   4  Polystyrenbeton    0,080       0,057   20,0 

   5  Jutafol N AL 170 Special   0,0002       0,390   938600,0 

   6  Rigips EPS 100 S Stabil   0,090       0,037   30,0 

   7  Rigips EPS 100 S Stabil   0,090       0,037   30,0 

   8  Fatrafol 808     0,0012       0,350   7200,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,781+0,000 = 0,781 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,966 

  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 

  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
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 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek:    U,N  =    0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota:   U =     0,14 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,009 kg/m2,rok 

  (materiál: Jutafol N AL 170 Special). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,009 kg/m2,rok 

 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0062 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,8856 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Průkaz energetické náročnosti budovy  
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