
Vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění stavby na ZPF 
a 

Bilance skrývky svrchních kulturních vrstev půdy 
 
1.1. Úvod  
 
 Postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu jsou upraveny především 
zákonem 41/2015 Sb. Kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státní fondu životního prostředí 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  
 Předpokládané vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění záměru novostavby 
objektu bylo zpracováno v požadovaném rozsahu stavebníka. 
 Obsah předpokládaného vyhodnocení důsledků umístění navrhované stavby byl 
zpracován dle vyhl. 271/2019 Sb. a dle vyhlášky MŽP ČR 48/2011 Sb. 
 
1.2 Základní údaje 
 
Název stavby:  Novostavba rodinného domu 
   na parc.č. 869/2, k.ú. Sezemice nad Loučnou 
 
Místo stavby:  Sezemice 
 
Parcelní číslo:  869/2 
 
Katastrální území: Sezemice nad Loučnou 
 
Skryvná plocha: 170 m² 
 
Stavebník:  Pavlína Málková, Benešovo nám. 2507, 530 02 Pardubice 2 
 
Projektant:  Ing. Jan Ubr 
   tel: 602 409 166 
   email: ubr@seznam.cz 
 
1.3 Charakteristika lokality 
 
 Zájmové území pro výstavbu řešené novostavby se nachází v obci Sezemice. 
 Plocha je v souladu se zpracovaným územním plánem, kde je určena jako navrhovaná 
plocha pro výstavbu rodinných domů. 
 Trvalý zábor ZPF je reprezentován plochou pozemku. Ta je dle evidence katastru 
nemovitostí vedena jako trvalý travní porost. 
 Pozemek není v současnosti zemědělská obhospodařován a je mírně svažitého 
charakteru. 
 Objekt novostavby bude napojen na stávající dopravní i technickou infrastrukturu ze 
strany na místní komunikaci. 
 
1.3.1 Geologické poměry 
 
 Viz pedologický průzkum 
 
 



1.4 Charakteristika stavby 
 
1.4.1 Širší vztahy – vazba územně-plánovací dokumentace 
 
 Dle platného územního plánu se nachází zájmové území pro výstavbu rodinného domu v 
ploše navrhované pro rodinné bydlení, tudíž v zastavitelném území obce. Záměr je v souladu s 
platným územním plánem. Zájmové území se nachází v zastavěném území obce. 
 
1.4.2 Řešení, funkce a význam stavby 
  
 Stavebník hodlá vybudovat rodinný dům s nezbytným zázemím, jako je příjezdová 
komunikace, zpevněné plochy, kanalizace, napojení na sítě apod.  
 
1.4.3 Údaje o odvodněních a závlahách 
 
 Pozemek je mírně svažitý. Pozemek je odvodněn přirozeně. Závlahy na pozemku nejsou 
a nebudou prováděny. 
 
1.4.3 Údaje o protierozních opatřeních 
  
  Pozemek je mírně svažitý. Erozi je bráněno zatravněním.  
 
1.5 Bilance skrývky svrchních kulturních vrstev půdy 
 
 Postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při zabezpečení skrývky 
kulturních vrstev půdy, jejího provádění a využití skrývaných zemin upravuje zákon ČNR č. 
334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., 
zákon č. 98/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb. a vyhláška ministerstva životního 
prostředí ČR č. 271/2019Sb. 
 Vlastní bilance skrývky ornice se řídí závaznými „Metodickými pokyny MZVž ČSR č.j. 
462/1977-312“, které stanoví jednotný postup při provádění zákona o ochraně zemědělského 
půdního fondu.  
 
Charakteristika půd na lokalitě 
 V současné době je území součástí zemědělského půdního fondu a je zatravněn. Dle 
evidence katastru nemovitostí je předmětný pozemek veden jako trvalý travní porost. Realizací 
stavby dojde k záboru zemědělské půdy, náležející dle vyhlášky MŽP ČR č. 48/2011 Sb. do IV. 
třídy ochrany zemědělské půdy. 
 
Půdní pokryv zájmového území je tvořen BPEJ 3.23.10. 
 
1.5.1 Stanovení hloubky skrývky kulturních vrstev půdy 
 
 Hloubka skrývky svrchní kulturní vrstvy půdy se na základě místního šetření navrhuje v 
tloušťce 0,3 m, což při skrývané ploše 170 m² činí objem skrývané zeminy 51 m³ (v 
nenakypřeném stavu). 
 
1.5.2 Zásady skrývky kulturních vrstev půdy a technologie prací 
 
a) zahájení zemních prací bude provedeno dle zpracovaného harmonogramu stavby. Jakékoliv 
změny je nutno projednat s orgánem ochrany ZPF. 
b) skrývka kulturní vrstvy půdy bude provedena kvalitně s dodržením stanovených profilů 



případné příměsi (kámen, stavební materiál, kořeny a náletové dřeviny aj.) budou odstraněny. 
c) stavebník zabezpečí vedení řádné evidence zemních prací (stavební deník, protokoly o předání 
a převzetí skrývky v odpovídajícím množství a kvalitě) 
d) skrytá zemina bude zabezpečena před znehodnocením, splachem povrchových vod a zcizením 
 
Upozornění: před započetím prací je nutno vytyčit případná podzemní vedení a tato respektovat. 
 
Technologie prací: 
Při zemních pracích budou použity následující technologické postupy: 
1. Skrývka svrchní kulturní vrstvy půdy a její převoz na mezideponii. 
2.  Kulturní vrstva půdy bude využita pro zpětné ohumusení stavby, bude rozprostřena na 
plochách zeleně a využita ve výsadbových jámách. 
3. Manipulaci se skrývkou zabezpečí stavebník na svůj náklad. 
 
Tvarování deponií skrývek kulturních zemin dle metodického návodu MzaV ČSR ze dne 1. 
června 1982, č.j. 40-917/1982-413 
 
 
1.6 Vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na ZPF 
 
 Stavba je situována na pozemku, který je veden jako trvalý travní porost, v platném 
uzemní plánu se jedná o plochy určení k zástavbě. 
 
1.6.1 Současný stav 
 
 Pozemky jsou užívány jako louky. Jedná se o zemědělsky méně příznivou zemědělskou 
půdu s mělkou orniční vrstvou situovanou na mírném svahu. 
 
1.6.2 Trvalý zábor zemědělského půdního fondu 
 
 Při realizaci novostavby je uvažováno s trvalý zábor 170 m² zemědělské půdy. 
 Podle dostupných dokladů nejsou na pozemku vybudovány investice do půdy za účelem 
zlepšení půdní úrodnosti. 
 Podle mapy bonitovaných půdně ekologických jednotek a údajů KN se v zájmovém 
území nacházejí následující půdní jednotky: 
BPEJ  třída ochrany zemědělské půdy 
3.23.10  IV. 
 
1.6.3 Majetkoprávní a uživatelské vztahy k půdě 
 
 Pozemky v zájmovém území jsou majetkoprávně ve vlastnictví satvebníka stavby (viz 
výpis z katastru nemovitostí v dokladové části). 
 
1.6.4 Územní systémy ekologické stability 
 
 Na řešených plochách se nevyskytují žádné prvky ÚSES. 
 
1.6.5 Ochrany přírody a krajiny 
 
 V zájmovém území nejsou žádné plochy (chráněná území, prvky ÚSES, VKP, krajinná 
zeleň) vyžadující zvláštní zájem ochrany přírody dle §3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody 



a krajiny. Rovněž se v zájmovém území nenachází žádný segment evropské soustavy Natura 
2000. 
 
1.6.6 Organizace ZPF 
 
 Zájmové území je situováno na ploše určené platným uzemním plánem pro bydlení. 
 Řešený pozemek je evidenčně součástí ZPF (druh pozemku trvalý travní prost), leží v 
blízkosti dopravní komunikace a z ostatních stran je obklopen zatravněnými plochami. 
 Pozemek je dobře přístupný z přilehlé stávající komunikace, na kterou naváže nově 
vybudovaný sjezd. 
 Realizací záměru nedojde ke zhoršení odtokových poměrů ani ke zvýšení eroze na okolní 
zemědělské půdě. 
  Realizací záměru nebudou dotčeny objekty zemědělské prvovýroby ani účelová síť 
zemědělských komunikací. Drobné zbytkové plochy budou zatravněny. 
 
1.6.7 Dopad stavby na ZPF 
 
 Realizací stavby dojde k záboru zemědělské půdy, náležející dle vyhlášky MŽP ČR č. 
48/2011 Sb. do ochrany zemědělského půdního fondu a jejich nezemědělské využití je v souladu 
se schválenou ÚP. 
 Realizace záměru představuje první krok k využití ploch určených platným uzemním 
plánem k výstavbě. Drobná zbytkové plocha bude do doby budoucího stavebního využití 
zatravněna. Využití zbývajícího produkčního bloku nebude ztíženo. Záměr nepříznivě neovlivní 
odtokové poměry ani erozí na zemědělské půdě. 
 Z výše uvedených důvodů lze považovat navrhované řešení za akceptovatelné z hlediska 
ochrany zemědělského půdního fondu ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb. a souvisejících právních 
předpisů. 
 
1.7 Závěr 
 
 Realizací plánované stavby nedojde k negativnímu ovlivnění zemědělského půdního 
fondu dle zákona č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb. Neboť bude odnímána 
pouze část zemědělské půdy náležící do třídy ochrany ZPF. Stavebník deklaruje, že zbývající část 
pozemku u objektu bude využívána jako zahrada. Záměr je v souladu s územním plánem. 
 
 
 
 
 
 
Duben 2021 
 
Vypracoval: Ing. Jan Ubr 



 
 

A – Průvodní zpráva 
 
 

Název stavby: 
Novostavba rodinného domu na parc.č. 869/2, k.ú. Sezemice nad Loučnou 

Zpracovatel dokumentace: 
Ing. Jan Ubr Praha 4, Koštířova 2285/4, PSČ 148 00, IČ 02900998 

 
Datum: 

Srpen 2020 
 
 

 
 Projektová dokumentace je vypracovaná ve stupni pro vydání společného povolení stavby. 
Dokumentace nenahrazuje a neslouží jako dokumentace k provedení stavby či jako dodavatelská výrobní 
dokumentace.   
 
 
A.1 Identifikační údaje 
 
 
A.1.2 Údaje o stavbě 
 
Název stavby:  Novostavba rodinného domu na parc.č. 869/2, k.ú. Sezemice nad 

Loučnou 
 
Místo stavby:   Sezemice 
Parcelní číslo:   869/2 
Katastrální území:  Sezemice nad Loučnou 
 
Předmět dokumentace: Dokumentace pro vydání společného povolení. 
Účel užívání stavby:  Stavba pro bydlení 
 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
Pavlína Málková, Benešovo náměstí 2507, 530 02 Pardubice 2 
 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
 
Zpracovatel dokumentace: 

Ing. Jan Ubr Praha 4, Koštířova 2285/4, PSČ 148 00, IČ 02900998 
 
Hlavní projektant: 

Ing. Jan Ubr 1003911, Praha 4, Koštířova 2285/4, PSČ 148 00 
 
Stavební část / průkaz PENB 

Ing. Jan Ubr 1003911, Koštířova 2285/4, Praha 4 148 00 
Ing. Silvie Kolací 0010853 pozemní stavby a požární bezpečnost staveb/PENB 



 
A.2 Členění stavby na objekty a technologická zařízení 
Stavba není členěna na objekty. 
 
 
A.3 Seznam vstupních podkladů 

 Při zpracovávání dokumentace byly použity tyto podklady: 
Ing. Jan Ubr – prohlídka staveniště, lokality 
Podklad KN a LV 
Zastavovací podmínky dané lokality 
Výsledky z konzultací návrhu řešení dispozice s objednatelem 
Radonový průzkum  
Hydrogeologické posouzení – zpracovatel GeoEko s.r.o. Chrudim. 
 



B – Souhrnná technická zpráva 
 
 

Název stavby: 
Novostavba rodinného domu na parc.č. 869/2, k.ú. Sezemice nad Loučnou 

 
Zpracovatel dokumentace: 

Ing. Jan Ubr Praha 4, Koštířova 2285/4, PSČ 148 00, IČ 02900998 
 
Datum: 

Srpen 2020 
 
 
 

Projektová dokumentace je vypracovaná ve stupni pro vydání společného povolení stavby. 
Dokumentace nenahrazuje a neslouží jako dokumentace k provedení stavby či jako dodavatelská výrobní 
dokumentace.    
 
B.1 Popis území stavby 
 
a)  charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 
 
Pozemek je mírně svažitý. Jedná se o nezastavěný pozemek určený k výstavbě RD. 
Celková plocha pozemku je 1559,0 m2 
Objekt + zp.plochy má 30% tj.max. 467 m2 je větší než zast.plocha + zp.plochy 170 m2 – vyhovuje 
 
b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 
včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 
 
Stavba je navržena v souladu s platnými regulativy funkčních ploch územního plánu obce. Stavba je 
umístěna do území: plochy pro bydlení v rodinných domech.  
§ 18 : Stavba je trvale udržitelná z hlediska vývoje území – rodinný dům, je účelně využito plochy v území 
určeném pro bydlení.  
 
§ 19 : Nedochází ke změně koncepce rozvoje území -  rodinný dům odpovídá současnému využití území. 
 Vzhled objektu odpovídá architektonické a urbanistické povaze okolní zástavby.  
 

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 
 
c)  informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území, 
 
  V době zpracování projektové dokumentace nebyly k dispozici písemné vyjádření a technické 
podmínky všech dotčených orgánů a správců sítí. Po jejich vydání se v případě potřeby upraví PD. 
 
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, 
  



 Nebyly vzneseny žádné podmínky od dotčených orgánů. V době zpracování projektové 
dokumentace nebyly k dispozici písemné vyjádření a technické podmínky všech dotčených orgánů a 
správců sítí. Po jejich vydání se v případě potřeby upraví PD. 
 
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
 
 Na pozemku bylo provedeno stanovení radonového indexu pozemku, hydrogeologický průzkum, 
pedologický průzkum – viz samostatné přílohy.  

Radonový index byl zjištěn nízký. V souladu s vyhláškou SÚJB č. 307/2002 je navrženo opatření 
proti pronikání radonu z geologického podloží objektu, a to provětráváním podloží pod radonovou 
izolací a provedení radonové izolace.   

Likvidace dešťových vod je prováděna na pozemku stavebníka dle zákona a dle návrhu z posudku 
hydrogeologického průzkumu. 
 
f) ochrana území podle jiných právních předpisů 

 
Ochrana území podle jiných právních předpisů se nepředpokládá. Nenachází se v památkové 

rezervaci, památkové zóně nebo záplavovém území.  
 
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
 Stavba se nenachází v záplavovém území. Stavba se nenachází v poddolovaném území.  
 
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
  

Novostavbou objektu nejsou ovlivněny okolní pozemky a stavby. 
 Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí a odpovídá ustanovení zákona č. 17/1992 Sb. O 
ochraně přírody a krajiny, i ostatním souvisejícím právním předpisům. 
 Stavba neovlivní řešení dopravy v klidu v bezprostředním okolí. Realizací stavby nedojde 
k zaznamenatelnému navýšení intenzity dopravy na veřejných komunikacích. 
 V projektu jsou navržena opatření na minimalizaci prašnosti v průběhu výstavby (skrápění 
prašných ploch, očista vozidel vyjíždějících z prostoru staveniště, průběžná očista komunikací 
znečištěných v souvislosti se stavbou, zakrývání nákladního prostoru vozidel odvážejících prašný materiál 
apod.). Zátěž životního prostředí plošnými stroji je nevýznamná. 
 Stavba je navržena v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací a s nařízením vlády č. 361/2007 Sb. O podmínkách ochrany zdraví 
při práci. 
 V době výstavby lze očekávat nárůst hlukových emisí způsobených dopravou na staveniště a 
těžkými stavebními stroji. 
 Hluk ze stavebních prací nepřesáhne povolené hygienické limity pro bydlení. Rozsah stavby a 
souvisejících terénních úprav technologicky i časově odpovídá cca 5 měsícům stavby. Nejvyšší hladiny 
hluku ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech okolních budov nepřekročí limity 
stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. 
 
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
  

Navrhovaný stavební záměr nepředpokládá demolice žádných stavebních objektů. Zeleň 
v blízkosti stavby bude chráněna před poškozením dle ustanovení ČSN 839061 technologie vegetačních 
úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Kácené stromy 
budou odstraněny mimo vegetační období. 
 



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

Pozemek dotčený stavbou je veden jako zemědělský půdní fond. 
 Nejsou předpokládány zábory pozemků určených k plnění funkce lesa. 
 
k) územně technické podmínky zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
  

Sjezd na pozemek je navržen z místní komunikace na p.č. 910/29 k.ú. Sezemice nad Loučnou na 
pozemek novostavby. 
 Vodovod je napojen na páteřní rozvod na pozemku p.č. 910/29. Elektro je napojena na stávající 
přípojkovou skříň na rohu pozemku novostavby. Dešťová voda je likvidována na pozemku stavebníka 
dle platným ČSN a hydrogeologického posudku. Splašková kanalizace je napojena na stávající veřejnou 
kanalizaci na pozemku p.č. 910/29. 
 Při návrhu projektové dokumentace byly zohledněny požadavky vyhl. 268/2009 o technických 
požadavcích stavby, v rámci rozsahu řešených konstrukcí. U objektu není bezbariérové užívání staveb 
vyžadováno. 
  
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
  

Vzhledem k charakteru objektu nejsou věcné a časové vazby uvažovány. 
 
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 
 
 parcelní číslo  869/2    katastrální území  Sezemice nad Loučnou 
 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo. 
 

 Vzhledem k charakteru objektu nevznikne ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
 
a. Jedná se o novostavbu 
b. Objekt bude sloužit pro rodinné bydlení 
c. Jedná se o trvalou stavbu 
d. U objektu není bezbariérové užívání staveb vyžadováno 
e. Nebyly vzneseny žádné podmínky od dotčených orgánů 
f. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů není pro tento projekt řešena 
g. Navrhované parametry stavby: 

Zastavěná plocha:   118,00 m2 
Obestavěný prostor:  546 m3 
Užitná plocha:   96,00 m2 
Plocha zpevněných ploch:  52,00 m2 
Počet uživatelů:    4 osoby 
Počet bytových jednotek:  1 

h. Dešťové vody jsou likvidovány na pozemku stavebníka dle zákona a dle hydrogeologického 
posudku. Splaškové vody jsou sváděny do veřejné kanalizace. Je provedeno napojení nn a 
vodovodu. 



Bilance vstupních energií detailně řeší část projektu Stanovení energetické náročnosti 
budovy 
Odpady vznikající při výstavbě: 

17 01 01 beton, kat. O 
17 01 02 cihla, kat. O  
17 02 01 dřevo, kat. O 
17 02 02 sklo, kat. O 
17 02 03 plasty, kat. O 
17 04 05 železo/ocel, kat. O 
17 05 04 zemina/kameny, kat. O 
17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel atd., kat.O 

Množství odpadů se odhaduje do 5 % celkového objemu stavebních hmot. 
Odpady při provádění stavby budou registrovány a dodavatel stavby předloží ke 
kolaudačnímu řízení doklad o likvidaci vzniklých odpadů. 

i. Termín zahájení stavby:   listopad 2020 
Termín dokončení stavby:   listopad 2021 
Stavba bude realizována v jedné etapě. 

 
j. Celkový náklad stavby:   2.800.000,- Kč 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Objekt se nachází dle územního plánu v zastavěném území obce. Objekt svým vzhledem zapadá 
do okolní výstavby. Objekt je navržen v souladu s regulativy územního plánu obce. 
 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Objekt je tvaru obdélníku. Rozměr je 14,660 x 8,030 m a výška 3,440 m. Objekt je jednopodlažní 

nepodsklepený zastřešený rovnou střechou.  
Fasáda je opatřena strukturovanou omítkou světlé barvy, sokl je tmavé barvy. Okna a dveře jsou 

navržena plastová bílá. Okna budou osazena trojskly U=0,73. 
 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

 Dispozice objektu odpovídá současným požadavkům moderního bydlení. 
Objekt je proveden jako prostorová dřevostavba z několika segmentů „TenDenů“ montovaná 

v hale a na místě stavby je z TenDenů sestaven objekt na předem připravených základových pasech. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 

 Při návrhu projektové dokumentace byly zohledněny požadavky vyhl. 268/2009 o technických 
požadavcích stavby, v rámci rozsahu řešených konstrukcí. U objektu není bezbariérové užívání staveb 
vyžadováno. 
 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
  

Objekt je novostavba a je navržen tak, aby splňoval požadavky na bezpečné užívání stavby. 
Stavebník bude dodavatelem seznámen s pravidly bezpečného užívání všech zařízení dodaných na 
stavbu.  
 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) Stavební řešení 



Novostavbou se vytvoří nová bytová jednotka, která bude sloužit stavebníkovi. Pro 
parkování je určeno stání na pozemku stavebníka. 

 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Popis konstrukcí objektu:  

HTÚ pozemku – je nutné provedení sejmutí celé mocnosti ornice ze všech zastavovaných ploch, 
tzn. objektu, zpevněné plochy, oplocení a teprve až poté vyhloubení základových pasů. Výkopové 
práce budou provedeny mechanizací a dočištěny ručně. Výkopek může být použit na terénní úpravy 
na pozemku. Základovou spáru je nutné chránit proti promočení. 

Základové pasy objektu budou ze ŽB min.pevnosti C16/20.   
Hydroizolace je asfaltový pás Dekglass G200 S40 v 2 vrstvách. 
Části základových pasů a soklu budou z betonových tvárnic ztraceného bednění vyplněných ŽB 

min.pevnosti C20/25.  
Svislé konstrukce jsou tvořeny sendvičovou konstrukcí, její skladba je na výkrese řezu.   
Příčky budou provedeny jako SDK ze systému Rigips. 
Komínové těleso je ze systému CIKO, popř. jiného výrobce o stejných parametrech. 
Překlady nad otvory jsou součástí dřevěné konstrukce stěn a jsou provedeny jako dřevěné. 
Střecha z dřevěných vazníků, které jsou kotveny pozednici. 
Podhledy v 1.NP tvoří SDK desky připevněné na konstrukci krovu, s parotěsnou a tepelně 

izolační vrstvou.  
Nášlapné vrstvy a skladby podlah místností jsou popsány ve výkrese 1.NP, a ve výkresech řezů. 
Vnitřní stěny a příčky jsou opatřeny malbou.  
Fasáda bude provedena silikonovou omítkou.  
Vnitřní dveře budou dřevěné.  
Okna, resp. balk.dveře jsou navrženy z plastových profilů osazená trojskly U=0,73, otevíraná, 

výklopná.  
Vstupní dveře budou plastové. 
Klempířské prvky budou z pozinkovaného plechu. 
Ocelové konstrukce budou opatřeny protikorozní ochranou do protikorozního prostředí C2. 

 
Popis zpevněných ploch:  

Pochozí, pojezdové zpevněné plochy budou zhotoveny z betonové dlažby s obrubníky na 
vrstvách recyklátu a štěrků různých frakcí s únosností vozů do 3,5t. Zpevněné plochy nesmí být 
založeny na vrstvě ornice. 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 

Veškeré stavební prvky, dílce jsou tradičních materiálů, rozměrů a technologií. Statická 
únosnost stavebních materiálů je garantována výrobci. 

 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) Technické zařízení 
Novostavba bude napojena přípojkou zemním vedením na distribuční síť nízkého napětí. Pitnou 

vodou bude objekt zásoben z veřejného vodovodu. Likvidace splaškových vod bude řešena 
napojením do veřejné kanalizace. Likvidace dešťových vod ze střechy je svody napojenými na 
dešťovou kanalizaci, která vyústí do akumulační nádrže s přepadem do vsakovacího objektu – dle 
Hydrogeologického posouzení. 

Objekt bude připojen na internet v místě dostupnou technologií. 
 
b) Výčet technických a technologických zařízení  

Technické vybavení objektu je navrženo dle základního vybavení domácností jedná se o běžné 
spotřebiče domácností. 



Objekt nemá rozvody ÚT – je řešeno tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (multisplit) a krbovými 
kamny. V koupelně bude elektrický radiátor.  

Příprava teplé vody bude v elektrickém bojleru o objemu 120l. Voda bude ohřívána na 55 °C a 
dále bude rozvedena k jednotlivým odběrným místům.  
  V kuchyňské lince je osazena digestoř vyvedena přes fasádu. 
 

B.2.8 Základy požárně bezpečnostní řešení 
 
viz samostatná zpráva požárně bezpečnostního řešení - Ing. Silvie Kolací 0010853 

pozemní stavby a požární bezpečnost staveb 
 

 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 
Objekt je novostavba a je navržen tak, aby splňoval doporučené hodnoty normy ČSN 73 0540-

2. Podrobně viz. průkaz energetické náročnosti budovy. 
Tepelná ochrana je navržena pomocí tepelných izolací osazených do konstrukcí objektu. 

 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Stavba je navržena v souladu s ustanoveními: 
- nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb. O podmínkách ochrany zdraví při práci 
 Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí a odpovídá ustanovením zákona č. 17/1992 Sb. 
O životním prostředí, zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí, zákona č. 
114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, i ostatním souvisejícím právním předpisům. 

Větrání prostor objektu je zajištěno přirozeně otevíratelnými okny a dveřmi bez použití VZT. 
Denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů. Umělé 
osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka a projektu elektroinstalace.  

V navrhovaných objektech nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který by 
mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. Stavby budou zajišťovat, aby hluk a vibrace působící 
na uživatele byla na úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí. 
 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

V souladu s vyhláškou SÚJB č. 307/2002 je navrženo opatření proti pronikání radonu z 
geologického podloží objektu, a to provětráváním podloží pod radonovou izolací a provedení radonové 
izolace.   

 
b) ochrana před bludnými proudy 
 Pro charakter stavby se neřeší. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou 
 Pro charakter stavby se neřeší. 
 
d) ochrana před hlukem 
 Objekt se nachází v klidné části obce, kde není ohrožený žádnými nadměrnými vibracemi ani 
hlukem. Komunikace okolo pozemku jsou využívány minimálně a netvoří hlavní tepnu mezi velkými 
městy.  
 V blízkosti objektu se nenachází žádná průmyslová zóna, dálnice, výrazně zatížená pozemní 
komunikace, železniční trať, výrobní provozovna nebo jiný potencionální zdroj nadměrného hluku a 
vibrací. Dle aktuálního územního plánu není v blízkosti navržena žádná komunikace, průmyslová zóna, 



železniční trať nebo výrobní provozovna, která by v budoucnu mohla ohrožovat navržený objekt hlukem 
či vibracemi. 
 Lze tedy předpokládat, že hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanovené v 
§ 12 odst. 1,3 a v příloze č. 3, část A) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, nebudou v chráněném venkovním prostoru uvedené stavby 
překračovány. 
 
e) protipovodňová opatření 
 Objekt se nenachází v záplavovém území. 
 
f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
 Objekt se nenachází v poddolovaném území.  
 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
 Splaškové vody jsou napojeny na veřejnou kanalizaci na pozemku p.č. 910/29. Vodovod je 
napojena na uliční rozvod vody na pozemku p.č. 910/29. NN je napojeno na přípojkovou skříň na 
pozemku stavebníka. 
 Přeložky nebudou prováděny. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
 
Napojení nn 
 Navrhovaný objekt je napojen na distribuční rozvod nn přivedený na hranici pozemku 
stavebníka. Tento páteřní rozvod nn je realizován a provozován v režii distributora elektrické energie a 
je napojen na přípojkovou skříň, ze které bude přivedena napojení do elektroměrového rozvaděče 
umístěného na hranici pozemku. Z elektroměrového rozvaděče bude kabel napojen již jako součást 
vnitřních rozvodů – hlavní rozvaděč RSM bude osazen v technické místnosti. 
 Při souběhu a křížení s jinými podzemními vedeními musí být bezpodmínečně dodržena ČSN 73 
6005. 
 
Kanalizace splašková 
 Napojení je navrženo z PVC potrubí SN 4 DN 120. Potrubí se uloží do pískového lože tl. 100 
mm a obsype do výše 300 mm nad vrchol z písku nebo prohozené zeminy. Lože i obsyp se musí hutnit.  
 Při souběhu a křížení s jinými podzemními vedeními musí být bezpodmínečně dodržena ČSN 73 
6005. 
 
Napojení vodovodu 
 Zásobování pitnou vodou je navrženo novým vodovodním potrubím opláštěného lPE DN 
32x3,7 mm. Krytí vodovodní potrubí bude min. 1,2 m pod terénem. Při křížení se stávajícími i 
navrhovanými inženýrskými sítěmi je nutné respektovat ustanovení ČSN 73 6005. 
 
B.4 Dopravní řešení 
 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
 
 Příjezd k objektu je sjezdem z místní komunikace. Součástí novostavby je navrženo parkování na 
pozemku stavebníka. U objektu není bezbariérové užívání staveb vyžadováno. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 



 Sjezd je šířky 4 m. Navržen je ze zámkové dlažby stejně jako ostatní zpevněné plochy kolem 
objektu. Minimální spád nivelety 2 %, maximální 12 %. Délka rozhledového trojúhelníku 40 m. 
 Pro pěší je navržen chodníček s brankou. 
 
c) doprava v klidu 
 Na pozemku je navržena tak, aby byla minimální. Nekryté stání pro osobní automobily majitele 
pozemku.  
 
Výpočet odstavných stání 

Výpočet odstavných stání dle ČSN 73 6110. 
 

Rodinný dům – byt do 100 m2   celkové plochy – 1 byt na jedno stání. 
Rodinný dům – byt nad 100 m2   celkové plochy – 0,5 bytu na jedno stání. 
Požadovaný počet odstavných stání – 2 odstavné stání. 

 
d) Pěší a cyklistické stezky 

Pěší a cyklistické stezky nebudou navrhovanou stavbou dotčeny. 
 

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) Terénní úpravy 

V rámci HTÚ pozemku, bude provedeno odtěžení v místech stavebních objektů celé mocnosti 
ornice a až poté vyhloubení základových pasů dle doporučení geologa. Výkopek nemůže být použit do 
hutněných násypů. Ornice bude po výstavbě použita pro ČTÚ. 
 
b) Použité vegetační prvky 

Předpokládá se, že po dokončení celkové stavby se na pozemku provedou zahradnické práce, 
osazení ploch pestrou vegetací, dle požadavků stavebníka. 
 
c) Biotechnická opatření 

Nepředpokládají se. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
 Navržené konstrukce a materiály zajišťují ochranu hluku dle platných předpisů. Při stavební 
úpravě nedojde k překročení přípustných hladin hluku ve venkovním prostředí a vnitřním prostředí. 
Hygienické limity jsou stanovený nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibracemi. Okolí nebude zatěžováno nadměrným hlukem z výstavby. Automobilová 
doprava, která bude dovážet stavební materiál bude zajišťována mimo noční hodiny. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
 Objekt je novostavba a navržena s minimálním dopadem na životní prostředí 
 
c) vliv stavby na soustava chráněných území Nátura 2000 
 Stavba se nenachází v chráněném území Nátura 2000. 
 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-
li podkladem 
 Stanovisko EIA není řešeno. Nejedná se o velkou stavbu ani o stavbu s výrazným účinkem na 
životní prostředí. 



 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 
 Pro stavbu nebyl vydán žádný záměr. 
 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 
 Pro stavbu nejsou ochranná a bezpečnostní pásma. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Vzhledem k funkci, 
rozsahu a umístění stavby lze konstatovat, že objekt nebude mít vliv na plnění úkolů ochrany 
obyvatelstva. 
 
B.8 Zásada organizace výstavby 
 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Zdrojem užitkové vody pro potřeby stavby bude připojení na veřejný vodovod v nově 

zbudované vodoměrné šachtě DN 1200. Lze také řešit pomocí cisterny. Zdrojem elektřiny pro 
potřeby stavby je připojení staveništního rozvaděče z nové RIS skříně. Odběr bude měřený.  

 
b) odvodnění staveniště 

Odvod vody ze staveniště bude řešen drény, tak aby voda nestékala na okolní pozemky, 
případně na veřejnou komunikaci 

 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Veškeré sítě potřebné k výstavbě se nachází v blízkosti staveniště, tj. na hranici pozemku 
stavebníka. Zásobování stavby bude zajištěno po místní komunikaci. 

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací, 
prašnosti apod. 

 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Pokud pozemek není oplocen bude provizorní oplocení staveniště bude po dobu výstavby 
objektu z pletiva a pomocných sloupků do výšky 1,80 m. Tak bude zajištěna ochrana a oddělení 
prostoru staveniště od okolí po dobu výstavby. Staveniště se nachází v lokalitě zastavované 
části obce. Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů bude dodrženo nařízení vlády č. 
502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Pracovní 
doba na staveništi se předpokládá v pracovní dny od 7:00 do 19:00, ve dnech pracovního klidu a 
volna od 7:00 do 17:00. Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude 
zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu 
zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při odjezdu na veřejnou komunikaci 
očištěny. Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem č.154/2010 
Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy. Při veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní 
předpisy, zejména vyhl.č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Staveniště bude zařízeno přísunovými cestami pro dopravu materiálu 
tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět.  

 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi pozemků. Pokud bude nutné 
technicky upravovat stávající přípojky, a tím vznikne nutnost dočasných záborů, tak budou co 



nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně nutnou a budou předem domluveny s příslušným 
vlastníkem pozemku a správcem sítě. 

 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou stanoveny. 
 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Odpady, které vzniknou při stavbě, budou v souladu se zákonem č.154/2010 Sb. O 

odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími likvidovány na stavbě, 
odvozem do sběrných surovin nebo na skládku k tomu určenou. 

17 01 01 beton, kat. O 
17 01 02 cihla, kat. O  
17 02 01 dřevo, kat. O 
17 02 02 sklo, kat. O 
17 02 03 plasty, kat. O 
17 04 05 železo/ocel, kat. O 
17 05 04 zemina/kameny, kat. O 
17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel atd., kat.O 

 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce budou prováděny v potřebném rozsahu pro zhotovení základových 
konstrukcí a případně technických úprav přípojek. Uvažuje se s větší mezideponií v rámci 
staveniště. Výkopek ze základů bude znovu použit na násypy kolem stavby pouze v místech, kde 
následně nebude zpevněná plocha a v místech vedení přípojek, tzn. nezatěžované násypy. 

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí, zastavěná lokalita. Je nutné 
dodržovat všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí 
a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, 
které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Realizační firma nebo osoby angažované 
v realizaci stavby budou užívat mobilní WC. S veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a 
provozu objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 154/2010 Sb. O odpadech, jeho 
prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. 
Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné odborné 
firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní 
prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou 
dopravní prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny. Skladovaný prašný materiál 
bude řádně zakryt. 
 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné 

bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména 
základní vyhláška 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a další platné normy pro provádění staveb. Tato podmínka se 
vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, stavebníka a další osoby, oprávněné zdržovat se 
na stavbě. Dále musí být dodrženy obecně platné předpisy, normy pro použití stavebních 
materiálů a provádění stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dílo, 
tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku. Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel 
dohled vyškolené osoby. Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, 
rukavice, respirátory apod.), potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních předpisů. 
Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen, popř. jinak zajištěn. 
Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na staveniště 
musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné. 



 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové 
užívání. 
 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Stavbou 

nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření. 
 

 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, opatření 

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
Nejsou stanoveny. 

 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Doba výstavby je odhadována na 24 měsíců. Postup výstavby bude stanoven 
s vybraným zhotovitelem ve smluvním harmonogramu. 

 
 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Je řešeno v rámci Hydrogeologického posouzení lokality – zpracovatel GeoEko s.r.o. Chrudim 
– samostatná část PD. 
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Hranice ochranné pásma
studny 12bm

Vodoměrná šachta včetně technologie
studny a domácí vodárny



D1.1.1 -Technická zpráva 
 
 

Název stavby: 
Novostavba rodinného domu na parc.č. 869/2, k.ú. Sezemice nad Loučnou 

 
Zpracovatel dokumentace: 

Ing. Jan Ubr Praha 4, Koštířova 2285/4, PSČ 148 00, IČ 02900998 
 
Datum: 

Srpen 2020 
 
 
 
 Projektová dokumentace je vypracovaná ve stupni pro vydání společného povolení stavby. 
Dokumentace nenahrazuje a neslouží jako dokumentace k provedení stavby či jako dodavatelská výrobní 
dokumentace.    
 
Účel objektu 
 Jedná se o novostavbu objektu jednopodlažní, nepodsklepenou a zastřešenou rovnou střechou. 
Objekt bude sloužit pro rodinné bydlení. Součástí objektu budou zpevněné plochy pro parkování 
osobních vozidel. 
 
Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních 
úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
  
 Architektonická koncepce 
 Objekt je tvaru obdélníku. Rozměr je 14,660 x 8,030 m a výška 3,440 m. Objekt je jednopodlažní, 
nepodsklepený, zastřešený rovnou střechou. Hlavní vstup je na severovýchodní straně. Světlá výška je 
2,600 m 
 

Barevné a materiálové řešení 
 Fasáda je opatřena strukturovanou silikonovou omítkou světlé barvy, sokl je z mozaikové omítky 
tmavé barvy. Okna a dveře jsou navržena plastová bílá, osazena trojskly U=0,73. Střešní krytina je 
betonová taška barvy černé. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu 
 
 Dispoziční řešení 
 Hlavní vstup do objektu je ze severovýchodní strany. V domě se nachází vstup, technická 
místnost, WC, koupelna, pokoj, šatna, pokoj II, pokoj III, pokoj IV, obývák – kuchyně, chodba. 
 
 Bezbariérové řešení 

Při návrhu projektové dokumentace byly zohledněny požadavky vyhl. 268/2009 o technických 
požadavcích stavby, v rámci rozsahu řešených konstrukcí. U objektu není bezbariérové užívání staveb 
vyžadováno. 
 
 
Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 
požadovanou životnost 
 Dokumentace je zpracována ve stupni pro ohlášení stavby. Dokumentace neslouží k provádění 
stavby. 
 
 Zemní práce 



 Před provedením výkopů je stavebník povinen vytyčit všechna vedení inženýrských sítí 
procházejících stavbou, případné provést přeložky jednotlivých vedení, pokud se takové vyskytují. Pokud 
se při výkopových pracích vyskytnou nepředvídané okolnosti, je nutné zavolat na staveniště 
zodpovědného projektanta nebo statika. Pro provedení výkopových prací bude bez zbytečných odkladů 
provedena stavba objektu dle navržené dokumentace. 
 V místě stavby bude provedena skrývka ornice. Následovat bude odkop zeminy a provedení 
výkopu základových pasů.  
 
 Základové konstrukce 
 Základové konstrukce jsou navrženy jako plošné, a to základové pasy a patky z prostého a 
železového betonu. Rozměry základových konstrukcí byly určeny statickým výpočtem. 
 Základové konstrukce jsou navrženy jako plošné pasy z monolitického železobetonu. Základové 
pasy budou vyztuženy armokošem (viz část statika). Na monolitické základy budou vyzděny betonové 
tvárnice ze ztraceného bednění, vyztuženy a zmonolitněny. 
 Zpětné násypy hutnit po vrstvách max. tl. 300 mm ba relativní ulehlost ID = 0,7. Budou 
z vykopané zeminy. 
 Před betonáží základových pasů musí být vynechány prostupy pro ležatou kanalizaci, vodovod a 
nn. Dále musí být před betonáží položen zemnící pásek hromosvodu FeZn. 
 
 Svislé nosné konstrukce 
 Objekt je navržen prostorová prefabrikovaná dřevostavba – TenDen. Objekt se skládá z 
jednotlivých bloků, které se na stavbě osadí na zhotovené základy a opatří se střešní konstrukcí. Podlaha 
a stropní konstrukce jdou součástí Tendenu. Nosná konstrukce objektu je řešena jako prostorová 
dřevostavba. Obvodové stěny jsou řešeny jako dřevěná sloupková konstrukce z dřevěných hranolů, které 
jsou opláštěny sádrovláknitými deskami. Rozmístění dřevěných hranolů 60/120 mm bude dle návrhu 
dodavatelské firmy na dané zatížení. Ztužení, navázání nosných stěn, kotvení, spojovací materiál apod – 
vše řeší dodavatelská firma na základě jejich technologie. 
 
 Vodorovné nosné konstrukce 
 Stropní konstrukce tvořící podlahu 1.NP a stropní konstrukce tvoří podlahu podkroví je 
provedena v rámci prostorové dřevostavby a je nedílnou součástí dodaného prefa výrobku určeného pro 
osazení jeřábem na stavbu na připravené základy – nutné určit požadavek na toleranci rovinnosti apod. 
Stropní konstrukce je provedena s nosných prvků s dostatečnou celkovou tuhostí. Návrh těchto prvků a 
celkové posouzení na zatížení objektu je součástí prováděcí / výrobní dokumentace dodavatel 
dřevostavby. 
 
 Střešní konstrukce 
 Střecha je srovná tvořena dřevěnými vazníky. Spád střešního pláště je 3°. Střešní krytina je 
navržena z PVC folie. Prvky prostupující přes střechu (odvětrání klimatizace, komín.) budou použity 
systémové.  
 Střešní krytina je navržena z tvrdé krytiny. 
 Odvodnění střechy je realizováno podokapními žlaby o minimálním spádu 0,5% a střešními 
svody. V úrovni terénu budou osazeny lapače střešních splavenin. 
 Skladby střechy viz výkresová dokumentace. 
 
 Výplně otvorů 
 Okna a dveře budou plastové zasklené izolačními trojskly, U=0,73. Všechny okna a dveře budou 
opatřeny bezpečnostním kováním. Okna budou otevíravé, sklopné dle požadavku na otevírání. Okna 
opatřit mikroventilací. Navržené otvorové výplně splňují požadavky na součinitel prostupu tepla dané 
normou ČSN 730540-2. Venkovní parapety budou z pozinkovaného plechu. Vnitřní parapety budou 
plastové. 
 Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné dýhované s obložkovou zárubní. Povrch a rozsah zasklení 
určí stavebník. 



 
 Vnitřní zdivo nenosné 
 Vnitřní nenosné konstrukce jsou navrženy ze systému dodavatele SDK konstrukcí (např rigips, 
Knauf) a jsou opláštěnými sádrokartonovými deskami tl. 12,5 mm. Do stěny bude vložena izolace z 
minerální vaty tl. 60 mm. 
 
 Izolace proti vodě a vlhkosti 
 Na základové pasy bude z důvodu izolování dřevěných prvků od vlhkosti stoupajících ze základů 
nataven 2x asfaltový pás typu S, SBS modifikovaný a provedena folie, která slouží i jako radonová izolace. 
 Do konstrukce střechy bude nad sádrokartonový podhled použita foliová parozábrana Sd min. 
50 m. Všechny přesahy, prostupy a styky s dalšími konstrukcemi musí být řešeny parotěsně (např. 
přelepeny systémovou páskou...). 
 
 Tepelné izolace 
  
Podlaha nad terénem 
 Konstrukce podlahy je zateplena minerální vatou tl. 180 mm mezi dřevěné trámy. 
 
Obvodové stěny 
 Konstrukce obvodových stěn budou zatepleny minerální vatou vloženou mezi trámy o celkové 
tloušťce 120 mm.  
 
Kontaktní zateplení fasády 
 Fasáda objektu bude zateplena kontaktním zateplovacím systémem ETICS s EPS 70F tl. 140 mm. 
EPS bude lepený a mechanicky kotvený hmoždinkami určenými do kontaktního zateplovacího systému 
zapuštěnými do tepelné izolace o cca 20 mm a opatřenými EPS zátkami tl. 20 mm. Počet a umístění 
hmoždinek bude určeno technologickým předpisem a statickým výpočtem. Zateplovací systém bude 
založen na zakládací lištu. Parapety oken musí přesahovat před zateplovací systém min. 30 mm. Dále 
musí být parapety zapuštěny do zateplovacího systému ostění oken min. 10 mm. 
 ETICS je složený z lepicí hmoty, tepelné izolace, kotevních prvků, základní vrstvy (složené ze 
stěrkové hmoty a skleněné síťoviny), tenkovrstvé omítky a fasádní barvy. Základním předpisem pro 
provádění zateplovacích systémů je ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních 
systémů a ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití 
mechanického upevnění pro spojení s podkladem. Podklad pro ETICS musí být vyzrálý, bez prachu, 
mastnot, odbedňovacích přípravků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a 
aktivních trhlin.  Minimálně se doporučuje průměrná soudržnost podkladu 200 kPa a nejmenší z hodnot 
80kPA. Teplota vzduchu by měla být v rozmezí +5 až 30ºC. Požadavek na rovinnost je 10 mm/m u 
lepených ETICS a 20 mm/m u kotvených ETICS. 
 
Tepelná izolace střechy (krovu) 
 Tepelná izolace střechy krovu je navržena z minerální vaty tl. 180 mm mezi krokve a 100 mm 
pod krokve. Celková tloušťka tepelné izolace bude 280 mm. Tepelnou izolaci doplnit přes pozednici ke 
kontaktnímu zateplení fasády včetně vyplnění volných prostorů kolem pozednice. 
 
 Zvukové izolace 
 Jako zvukové izolace slouží z vnějšího prostředí navržené obvodové konstrukce. 
 
 Konstrukce tesařské  
 Konstrukce krovu je dřevěná ze stavebního řeziva. Zabudované prvky krovu budou opatřeny 
ochranným nátěrem proti hnilobě. Pohledové prvky budou hoblovány a opatřeny ochranným nátěrem. 
Spojovací prvky budou ocelové hřebíky a závitové tyče.  
 
 Konstrukce klempířské 



 Klempířské konstrukce budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm. Platná norma pro 
tyto práce je ČSN 733610. 
 
 Nátěry, Malby 
 Povrchy jednotlivých celoplošných úprav budou opatřeny protiprašnými a uzavíracími nátěry a 
malbami. Barvu urči stavebník. 
 
 Komín 
 Komín bude sloužit pro odvod spalin z krbových kamen na tuhá paliva (dřevo). Je navržen 
nerezový třívrstvý komín. Přesný typ komínu bude určen dle typu kamen. 
 
 Sádrokartonový podhled 
 Sádrokartonový podhled bude zavěšen na dřevěné fošny stropu. Bude vytvořen ocelový 
obousměrný rošt, ke kterému se přichytí sádrokartonové desky. Do vlhkého prostředí (koupena, WC...) 
budou použity impregnované sádrokartonové desky. Sádrokartonový strop bude mít požární odolnost 
EI 15 DP3. 
 
 Podlahy 
 Nášlapné vrstvy podlah budou dle účelu místnosti. Použity budou plovoucí podlahy na pružnou 
podložku nebo keramické dlažby. V koupelně a WC bude pod nášlapnou vrstvu aplikována hydroizolační 
stěrka a horní vrstva podlah bude z CETRIS desek. Jako nosná vrstva podlahy slouží 2x OSB 15mm 
respektive CETRIS deska tl. 12+15 mm prošroubovat (prolepit).  
 
Oplocení 

Oplocení bude poplastovaným pletivem zelené nebo hnědé barvy, se sloupky a podezdívkou 
nebo stávající. Osová vzdálenost sloupků cca 2 až 3 m, dle použitého typu. Výška 1,60 m. 
 
Vjezd a zpevněné plochy 

Parkování pro objekt bude na zpevněné ploše vedle objektu. Příjezd na pozemek je z místní 
komunikace. Komunikace je lemována betonovým obrubníkem. Sjezd od betonového obrubníku k 
objektu bude ze zámkové dlažby stejně jako zpevněné plochy kolem objektu. 
 Minimální spád nivelety 2%, maximální 10%. 
 Délka rozhledového trojúhelníku 40 m (pro rychlost 50 km/h). 
 
Zpevněná plocha pojízdná – zámková dlažba 
- zámková dlažba tl. 60 mm 
- ložní vrstva – drcené kamenivo 4/8 mm, tl. 40 mm 
- drcené kamenivo 8/16 mm, tl. 150 mm 
- drcené kamenivo 32/63 mm, tl. 150 mm 
- rostlá zemina 
 
 
Tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace 
  
 Všechny obytné místnosti objektu jsou osvětleny a osluněny okny. Osvětlení a oslunění 
obytných místností splňuje požadavky norem a vyhlášky číslo 268/2009 Sb. O technických 
požadavcích na stavby (případně OTPP). Odstupy stínících objektů budou splňovat požadavky 
vyhlášky číslo 269/2009, kterou se mění vyhláška číslo 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území.  
 Vzdálenosti jednotlivých objektů musí být takové, aby nedošlo ke zhoršení podmínek denního 
osvětlení a oslunění. Provoz objektu nemá negativní vliv na životní prostředí. S odpady bude nakládáno 
dle místních zvyklostí a budou ukládány na řízenou skládku. Jednotlivé složky odpadu budou vytříděny.   

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní řeší samostatná část PENB – 



Zhodnocení energetické náročnosti objektu.  
 
Dodržování obecných požadavků na výstavbu 
 Dokumentace stavby byla vypracována v souladu se zákonem č 350/2012 Sb., kterým se mění 
zákon č. 183/2006 Sb. o uzemním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhl. č. 20/2012 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.  Při provádění stavebních 
prací musí být dodržovány aktuální platné předpisy ČSN k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a požadavky na větrání obytných budov stanovených v ČSN EN 15665 Větrání budov – stanovení 
výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov a jejich změn. 
 
 
 
 
 
KONTROLNÍ PLÁN STAVBY OBJEKTU 
 
Termín zahájení: po vydání stavebního povolení 
Termín ukončení: do dvou let od zahájení stavby 
 
Kontrolní plán je rozdělen na dvě části. Po dokončení těchto etap musí stavebník oznámit tuto skutečnost 
příslušnému stavebnímu úřadu. 
 
- První etapa zahrnuje provedení základových konstrukci. Předpokládaný termín dokončení je do 
 tří měsíců od zahájení stavby. 
 
- Druhá etapa se ukončí dostavěním celé stavby. 
 
- V případě, že stavební úřad ze své povahy stanoví více kontrolních prohlídek, je třeba tyto 
 podmínky respektovat. 
 
 Stavbu bude realizovat odborně způsobilá firma, která při její realizaci zabezpečí odborné vedení 
provádění stavby stavbyvedoucím. 
 Místně příslušný stavební úřad bude provádět Kontrolní prohlídky staveb podle § 133 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon v platném znění). 
 
 Kontrolní prohlídka probíhá na podkladě ověřené projektové dokumentace (DSP), popřípadě 
dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby (DSP). 
 Při kontrolních prohlídkách rozestavěné stavby budou kontrolovány části stavby, které budou 
zakryty, případně trvale nepřístupné, jejichž vadné provedené by mohlo ohrozit bezpečnost a užitné 
vlastnosti stavby. 
 
 Na výzvu stavebního úřadu jsou podle povahy věci povinni zúčastnit se kontrolní prohlídky vedle 
stavebníka též projektant nebo hlavní projektant, stavbyvedoucí a případně osoba vykonávající stavební 
dozor.  Ke kontrolní prohlídce stavební úřad podle potřeby přizve též dotčené orgány, autorizovaného 
inspektora nebo koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. Stavební 
úřad povede jednoduchou evidenci o vykonaných kontrolních prohlídkách jednotlivých staveb. Z této 
evidence musí být patrné, kdy byla kontrolní prohlídka provedena, které stavby se týkala a jaký je její 
výsledek. 
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-1,480 Základová spára

Před provedením výkopů je investor povinen vytyčit všechna vedení inženýrských sítí
procházejících stavbou, případné provést přeložky jednotlivých vedení, pokud se takové
vyskytují. Pokud se při výkopových pracích vyskytnou nepředvídané okolnosti, je nutné
zavolat na staveniště zodpovědného projektanta nebo statika. Pro provedení výkopových
prací bude bez zbytečných odkladů provedena stavba objektu dle navržené dokumentace.

V místě stavby bude provedena skrývka ornice. Následovat bude odkop zeminy a provedení
výkopu základových pasů. 

V případě nesoudržných zemin provést svahování výkopů dle vntřního úhlu zeminy tak,
aby hrany výkopů byly soudržné.

-1,230

NÁZEV AKCE

STUPEŇ PD Spojený územní souhlas a 
ohlášení stavby

GENERÁLNÍ 
PROJEKTANT Ing. Jan Ubr,

Koštířova 2285/4,
Praha 4 - Chodov,148 00
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2 - Základová patka pod nosné sloupy 

1 - Základový pas pod obvodové stěny

-0,230

-0,730

-0,550

mimo dům

pod domem

Prostý beton
Železobeton
Zpětný zásyp zeminou
Rostlá zemina

-0,230

-0,980

-1,480

-0,550
pod domem

-0,330

4

-1,230

Větrací otvor v základech
DN 150 mm opatřený mřížkou

Půdorys základů
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OZN MÍSTNOST PLOCHA PODLAHA STĚNY, STROP
m2

1.1 Vstup 5,2 Vynilová podlaha Bílá barva
1.2 Tech.míst. 3,1 Vynilová podlaha Bílá barva
1.3 WC 1,9 Keramická dlažba Keramický obklad, Bílá barva
1.4 Koupelna 5,2 Keramická dlažba Keramický obklad, Bílá barva
1.5 Pokoj 6,7 Vynilová podlaha Bílá barva
1.6 Šatna 6,7 Vynilová podlaha Bílá barva
1.7 Pokoj 7,5 Vynilová podlaha Bílá barva
1.8 Pokoj 10,5 Vynilová podlaha Bílá barva
1.9 Pokoj 10,2 Vynilová podlaha Bílá barva
1.10 Obývák

kuchyně 31,5 Vynilová podlaha Bílá barva
1.11 Chodba 6,8 Vynilová podlaha Bílá barva

Užitná plocha 1.NP: 96 m2
Celková zastavěná plocha: 118 m2
Celkový obestavěný prostor: 546 m3

SDK příčky na ocelové konstrukci s TI 80 mm
Dřevěná sendvičová konstrukce

Půdorys 1.NP
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T A B U L K A  D V E Ř Í
OZN NÁZEV DVEŘÍ ŠÍŘKA VÝŠKA TL. ZDI LEVÉ/PRAVÉ

mm mm mm
1 Otočné, obložková zárubeň 800 1970 125 P
2 Otočné, obložková zárubeň 800 1970 125 P
3 Otočné, obložková zárubeň 800 1970 125 P
4 Otočné, obložková zárubeň 800 1970 125 P
5 Otočné, obložková zárubeň 800 1970 125 P
6 Otočné, obložková zárubeň 800 1970 125 P
7 Otočné, obložková zárubeň 800 1970 125 P
8 Otočné, obložková zárubeň 800 1970 125 P
9 Otočné, obložková zárubeň 800 1970 125 P
10 Otočné, obložková zárubeň 800 1970 125 P
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Střešní svod
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Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení jsou majetkem autorů uvedených v tabulce. Výkres nesmí být - vyjma zřejmého
účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným dalším způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě.
U vybraných výrobků je pro přesné určení požadovaných parametrů uveden možný výrobce (v souladu s odst. 11, par. 44, zák. č. 137/2006 Sb.). Při realizaci lze použít i jiné výrobce (dodavatele) při
splnění technických parametrů uvedeného typu výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými parametry se rozumí všechny vlastnosti a charakteristiky, které by měly vliv na dílo. Případné
změny je nutné dokladovat (např. statickým výpočtem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.
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Skladba P1:
(podlaha v přízemí)

Plovoucí podlaha 9 mm
OSB deska 15 mm
OSB deska 15 mm
KVH nosník s TI 180 mm
Radonové izolace
ALKORPLAN   2 mm
OSB deska 15 mm
Vzduchová mezera 314 mm
Rostlý terén

550 mm

Štěrkový podsyp

Prostý beton
Železobeton

SDK konstrukce na ocelové konstrukci s TI

Sbíjené vazníky

Zpětný zásyp zeminou

Tepelná izolace EPS

XPS

Ocelové profily, OSB desky
Dřevěné trámy s vloženou TI

Minerální vata

Dřevěné trámy

OBJEDNATEL

OBSAH VÝKRESU

ZODP. PROJEKTANT ČÁSTI VYPRACOVAL

MĚŘÍTKODATUM

Č. ZAKÁZKY

Č. VÝKRESU

FORMÁT

Ing. Jan UbrIng. Jan Ubr

Charakteristycký řez bungalov

D1.1.7

2 x A4

1:100

Skladba P7:
(střešní plášť nezateplený)

Betonová krytina 50 mm
Latě 60/40 40 mm
Kontralatě 60/40 40 mm
Pojistná izolace
Sbíjený vazník 180 mm

310 mm

Skladba P4:
(obvodová stěna)

Malba
SDK předstěna 125 mm
Parotěsná izolace
KVH nosník s TI 120 mm
OSB deska 12 mm
EPS 140 mm
Lepidlo a perlinka 2 mm
Penetrace
Silikonová omítka 1 mm

400 mm

Skladba P5:
(základový pás)

Větraná vzduch. mezera
Ztracené bednění 300 mm
XPS 50 mm
Lepidlo a perlinka 2 mm
Penetrace 1 mm
Mozaiková omítka 2 mm

355 mm

Skladba P8:
(střešní plášť podbití)

Betonová krytina 50 mm
Latě 60/40 40 mm
Kontralatě 60/40 40 mm
Pojistná izolace
KVH nosník 180 mm
Podbití palubky 24 mm
Nátěr

335 mm

Skladba P3:
(podlaha půda)

Minerální vata 160 mm
KVH nosník s TI 120mm
Parotěsná zábrana
SDK podhled 110 mm
Malba

390 mm

Skladba P9:
(pochozí zpevněné plochy)

Zámková dlažba 40 mm
Kladecí vrstva 40 mm
Štěrkopísek 200 mm
Rostlý terén

280 mm

Skladba P10:
(pojezdové zpevněné plochy)

Zámková dlažba 60 mm
Kladecí vrstva 40 mm
Štěrkopísek 150 mm
Štěrkodrť 150 mm
Rostlý terén

400 mm

Rostlý terén

NÁZEV AKCE

STUPEŇ PD Spojený územní souhlas a
ohlášení stavby

GENERÁLNÍ
PROJEKTANT Ing. Jan Ubr,

Koštířova 2285/4,
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Tento výkres používá ochrany dle zákona č. 121/2000Sb. (autorský zákon). Originál tohoto výkresu a návrh řešení jsou majetkem autorů uvedených v tabulce. Výkres nesmí být - vyjma zřejmého
účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným dalším způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a autora poskytnut třetí osobě.
U vybraných výrobků je pro přesné určení požadovaných parametrů uveden možný výrobce (v souladu s odst. 11, par. 44, zák. č. 137/2006 Sb.). Při realizaci lze použít i jiné výrobce (dodavatele) při
splnění technických parametrů uvedeného typu výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými parametry se rozumí všechny vlastnosti a charakteristiky, které by měly vliv na dílo. Případné
změny je nutné dokladovat (např. statickým výpočtem), zkonzultovat a odsouhlasit projektantem, tj. zpracovatelem tohoto projektu.

Skladba P6:
(střešní plášť zateplený)

PVC folie tl 1,5mm 2mm
EPS spádové klíny minimálně100mm
Pojistná izolace
OSB deska 20mm
KVH nosník S TI 180 mm
Parotěsná zábrana
SDK podhled 98 mm
Malba 

400 mm

Radonové izolace PVC folie Fatrafol
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Silikonová omítka v světlý odstín
Mozaiková omítka tmavý odstín
Plastová okna bílá
Betonová taška v odstínu černá

Pohledy

D1.1.8
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FORMÁT
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Jihovýchodní pohled
Severozápadní pohled

Jihozápadní pohled

Severovýchodní pohled
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D1.2.1 – Technická zpráva, stavebně konstrukční řešení 

 

Název stavby: 

Novostavba rodinného domu na parc.č. 869/2, k.ú. Sezemice nad Loučnou 

 

Zpracovatel dokumentace: 

Ing. Jan Ubr Praha 4, Koštířova 2285/4, PSČ 148 00, IČ 02900998 

 

Datum: 

Srpen 2020 
 

 

Charakteristika objektu  
 Jedná se o jednopodlažní objekt, nepodsklepený, s jednoduchým zastřešením rovnou 
střechou o sklonu 3°. Stavba bude mít obdélníkový tvar a rozměry jsou 14,660m x 8,030m, výšky 
3,440m od ±0. Objekt je navržen prostorová prefabrikovaná dřevostavba – TenDen. Objekt se 
skládá se kompletizovaných ocelových bloků s výplní stěn z dřevěných hranolů, které se na stavbě 
osadí na zhotovené základy a opatří se krovem. Konstrukce krovu je řešena součástí rámové 
konstrukce dodavatelem prefabrikace nebo jako dřevěné krokve. Podlaha a stropní konstrukce jsou 
součástí prostorového TenDenu. Vnější plášť bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem 
tl. 140 mm z lehkých materiálu EPS. Založení je na prostých betonových pasech. Střecha je rovná 
je součástí celé rámové konstrukce. Střešní krytina je navržena z PVC folie. Otvorové výplně jsou 
tvořeny plastovými okny a dveřmi zasklenými dle výběru u dodavatele.  

 

1. ZALOŽENÍ  
 Objekt bude založený na plošných základových pasech z betonu C16/20 jednotné šířky 
500 mm. Ty to pasy jsou provedeny do výkopu na výšku cca 500 mm s vyrovnáním horní hrany 
do roviny.  

Spodní část základů je tvořena monolitickým betonovým pasem s vloženou výztuží 
6x16mm při horním a spodním okraji pasu s krytím 50 mm. Výztuž bude doplněna třmeny 8 mm 
po 400 mm.  

Vrchní část základů je tvořena vyzdívkou z betonového ztraceného bednění s konstrukčním 
vyztužením a prolitím betonem C20/25 - XC2. Vyztužení ztraceného bednění 2øR16 v 1 „šáru“ 
ztraceného bednění, v posledním 3 šáru nutná výztuž. Svislá konstrukční výztuž 2 x R16 v každé 
tvarovce s vyvázáním do posledního šáru, kde výztuž ohnout směrem do tvarovky a zalít betonem.  
 Objekt je řešený formou typizované prostorové prefabrikace TenDen z dřevěných stěn a 
ocelových profilů tvořící pevný celek a ten bude osazen přímo na základové pasy. Přesnost horní 
roviny základů bude určena dodavatelskou firmou. V případě nesouladu, nutné vyrovnat 
dobetonávkou s vyztužením. Únosnost základové zeminy je uvažována Rd= 160kPa. Při provádění 
výkopů je nutné pohlídat homogenitu základové spáry s možností výskytu kvalitnějších hornin. Z 
toho důvodu hloubka základové spáry kopíruje shodnou hloubku vrstvy zeminy.  
 
 
 



2. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 Nosná konstrukce objektu je řešena jako prostorová dřevostavba – TenDen. Obvodové 
stěny jsou řešeny jako dřevěná sloupková konstrukce z dřevěných hranolů, které jsou opláštěné 
sádrovláknitými či dřevoštěpovými deskami. Rozmístění dřevěných hranolů 60/120mm bude dle 
návrhu dodavatelské firmy na dané zatížení. Ztužení, navázání nosných stěn, kotvení, spojovací 
materiál apod. - vše řeší dodavatelská firma na základě jejich technologie. Obvodové stěny budou 
následně zatepleny kontaktním zateplovacím systémem tl. 140mm z polystyrenu fasádního.  
 

Vnitřní příčky jsou provedeny ze systému Knauf (respektive Rigips) jako typové konstrukce 
opláštěná SDK deskami.  
 
3. VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 Stropní konstrukce tvořící podlahu 1.NP a stropní konstrukce je provedena v rámci 
prostorové dřevostavby a je nedílnou součástí dodaného TenDenu určeného pro osazení jeřábem 
na stavbu na připravené základy – nutné určit požadavek na toleranci rovinnosti apod. Stropní 
konstrukce je provedena s nosných dřevěných prvků ve formě nosníků opláštěných a dostatečně 
zavětrovaných prvků s dostatečnou celkovou tuhostí. Návrh těchto prvků a celkové posouzení na 
zatížení objektu je součástí prováděcí/ výrobní dokumentace dodavatele dřevostavby.  
 
 
4. REALIZACE STAVBY 
 Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na ochranu 
zdraví osob při práci. Projekt předpokládá odborné provedení prací s dodržením požadavků na 
kvalitu a technických parametrů použitých materiálů. Z důvodů typového projektu je nutná 
konzultace se statikem pro danou lokalitu.  
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Sestava ocelových a dřevěných konstrukcí
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Komínové těleso je dle normy vzádleno minimálně 50 mm od hořlavé části konstrukce.

Ocelové nosníky U 140

Ocelové sloupy 60/60/4

Dřevěné trámky stropní 180/60

Dřevěné trámky stěnové 120/60
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D1.2.3 – Statické posouzení 
 

 

 

Název stavby: 

Novostavba rodinného domu na parc.č. 869/2, k.ú. Sezemice nad Loučnou 

 

Zpracovatel dokumentace: 

Ing. Jan Ubr Praha 4, Koštířova 2285/4, PSČ 148 00, IČ 02900998 

 

Datum: 

Srpen 2020 
 

 

 

 Objekt bude založený na plošných základových pasech a patkách z betonu C16/20 
jednotné šířky 500 mm. Ty to pasy jsou provedeny do výkopu na výšku cca 500mm s vyrovnáním 
horní hrany do roviny. Vrchní část základů je tvořena vyzdívkou z betonového ztraceného bednění 
s konstrukčním vyztužením a prolitím betonem C20/25 - XC2. Vyztužení ztraceného bednění 
2øR10 v 1 „šáru“ ztraceného bednění, v posledním 3 šáru nutná výztuž. Svislá konstrukční výztuž 
R10 v každé druhé tvarovce s vyvázáním do posledního šáru, kde výztuž ohnout směrem do 
tvarovky a zalít betonem.  

Objekt je řešený formou typizované prostorové prefabrikace z dřevěných stěn tvořící pevný 
celek a ten bude osazen přímo na základové pasy. Přesnost horní roviny základů bude určena 
dodavatelskou firmou. V případě nesouladu, nutné vyrovnat dobetonávkou s vyztužením.  
 Únosnost základové zeminy je uvažována Rd= 160kPa. Při provádění výkopů je nutné 
pohlídat homogenitu základové spáry s možností výskytu kvalitnějších hornin. Z toho důvodu 
hloubka základové spáry kopíruje shodnou hloubku vrstvy zeminy.  

 
 



List1

Stránka 1

Zatížení jednotlivých konstrukcí:

Střešní plášť: (ploch střecha obytné budovy, Sněhová oblast snehovamapa.cz)

Zatížení: Skladba kce: charakteristické kN/m² součin σf

kce:          
střechy:
PVC Krytina 0,5
Tepelná izolace spádové klíny 500 0,15
Plošný záklop 0,1
DHV 0,1
bednění tl.26 500 0,13
izolace tepelná 0,2
rošt izolace 0,2
rošt SDK 0,1
parozábrana 0,1
SDK/palubky 0,2
celkem stálé: gk= 1,78 1,35 gd = 2,4
typ:
sníh: gd = 1,64

Celkem: (g+q)K= 2,87

Zatížení obvodovým zdivem dřevostavba:

Zatížení: Skladba kce: charakteristické kN/m² součin σf

kzs tl. 120Mm 0,1
sádrovláknitá deska 0,1
nosné KVH sloupky 60/140 0,46
OSB deska tl. 12 0,1
SDK rošt 0,1
celkem stálé: gk= 0,86 1,35 gd = 1,16

Celkem: gk= 0,86 gd = 1,16

Podlaha 1NP

Zatížení: Skladba kce: charakteristické kN/m² součin σf

kce:          objem.h:
podlaha:
lamino/dřevo tl. 0,024 800 0,19
2xosb 15 0,2
tep.izolace tl.100mm 0,15
hydroizolace 0,1
záklop z prken/osb 0,25
stropní kce KVH hranoly 0,86
minerální vata 200 0,1
budoucí dřevěné příčky 0,5
celkem stálé: gk= 2,35 1,35 gd = 3,17
typ:
RD gd = 2,25

Celkem: (g+q)K= 3,85 (g+q)d= 5,42

Stálé:

Nahodilé – užitné:
1,5 1,5

návrhové kN/m²

(g+q)d= 4,04

návrhové kN/m²

Stálé:

návrhové kN/m²

Stálé:

Nahodilé – užitné:
1,09 1,5
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Posouzení jednotlivých základových pasů:

ZP1: obvodový Šířka: 500 mm
Zatížení:
Střecha:

Střecha + sníh 15,14
15,14 kN/1m

Terasa + sníh 3,69
3,69 kN/1m

Zdivo
obvodové:

Dřevěná kce 3,83
3,8313 kN/1m

Základ:
prostý 10,87

10,8675 kN/1m

ztracené bednění 6,99
6,98625 kN/1m

celkem: 17,85375
Podlaha:

Podlaha 1.NP 12,46
12,46 kN/1m

ΣQ= 63,85

Posouzení:
σ= 127,69122 kPa < Rd= 160 kPa

Šířka základu VYHOVÍ

ZP2: obvodový Šířka: 500 mm
Zatížení:
Střecha:

Střecha + sníh 4,35
4,35 kN/1m

Zdivo
obvodové:

Dřevěná kce 3,83
3,8313 kN/1m

Základ:
prostý 10,87

10,8675 kN/1m

ztracené bednění 6,99
6,98625 kN/1m

celkem: 17,85375
Podlaha:

Podlaha 1.NP 12,46
12,46 kN/1m

ΣQ= 49,37

Posouzení:
σ= 98,73747 kPa < Rd= 160 kPa

Šířka obvodového základu VYHOVÍ
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ZP3: obvodový Šířka: 500 mm
Zatížení:
Střecha:

Střecha + sníh 6,06
6,06 kN/1m

Zdivo
obvodové:

Dřevěná kce 6,68
6,67575 kN/1m

Základ:
prostý 10,87

10,8675 kN/1m

ztracené bednění 6,99
6,98625 kN/1m

celkem: 17,85375
Podlaha:

Podlaha 1.NP 12,62
12,62 kN/1m

ΣQ= 54,08

Posouzení:
σ= 108,157977 kPa  < Rd= 160 kPa

Šířka obvodového základu VYHOVÍ

ZP4: vnitřní Šířka: 500 mm
Zatížení:
Zdivo
obvodové:

Dřevěná kce 6,68
6,67575 kN/1m

Základ:
prostý 10,87

10,8675 kN/1m

ztracené bednění 6,99
6,98625 kN/1m

celkem: 17,85375
Podlaha:

Podlaha 1.NP 19,89
19,89 kN/1m

ΣQ= 55,28

Posouzení:
σ= 110,656423 kPa   < Rd= 160 kPa

Šířka obvodového základu VYHOVÍ

PAT-01 Šířka/délka: 500 mm
Zatížení:
Nadstřešení terasy:

sníh, střecha, kce 19,41
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19,410075 kN
Základ:

prostý 7,76
7,7625 kN

Podlaha:
terasa 7,25

7,25 kN

ΣQ= 34,42

Posouzení:
σ= 137,6903 kPa    < Rd= 160 kPa

Rozměry patky VYHOVÍ

Závěr – základové konstrukce vyhoví.



D.1.4.1.1 - Technická zpráva ZTI 
 

 
Název stavby: 

Novostavba rodinného domu na parc.č. 869/2, k.ú. Sezemice nad Loučnou 
 
Zpracovatel dokumentace: 

Ing. Jan Ubr Praha 4, Koštířova 2285/4, PSČ 148 00, IČ 02900998 
 
Datum: 

Srpen 2020 
 
 
 
Výchozí podklady a použité mapové a geodetické podklady 
 

Projektová dokumentace je vypracovaná ve stupni pro vydání společného povolení stavby. 
Dokumentace nenahrazuje a neslouží jako dokumentace k provedení stavby či jako dodavatelská 
výrobní dokumentace. Jako hlavní výchozí poklad sloužila studie, podklady a vyjádření dodané 
stavebníkem, podklady správců inženýrských sítí a územní plán obce. 
 Podkladem pro řešení byla poskytnutá dokumentace stavebníkem a stavební projekt 
objektu. 
 
Zemní práce 
Zatřídění zeminy: tř. 3 – 50%, tř. 4 – 50%. 
 Zemní práce budou prováděny v rýhách šířky 0,7-1,1 m zabezpečených příložným 
pažením. Nepředpokládá se zasažení hladiny spodní vody výkopem, pokud k tomuto dojde – bude 
HPV snižována trvalým čerpáním. 
 Výkopová přebytečná zemina bude odvážena na stavebníkem vybranou skládku. Při 
provádění zemních prací je nutné se řídit ČSN 73 3050 – Zemní práce, zákonem č. 309/2006 Sb. 
a NV č. 591/2006 Sb. 
 
Křížení s ostatními inženýrskými sítěmi 
 Před zahájením zemních prací musí stavebník zajistit vytýčení všech stávajících 
podzemních úložných zařízení, aby při výkopech nedošlo k jejich poškození. Doklad o předání 
staveniště je nedílnou součástí dokladové části. Veškeré výkopové práce v místech stávajících 
rozvodů se musí provádět ručně. Při jejich odkrytí je nutné uvědomit správce těchto rozvodů a 
zajistit ochranu zařízení proti porušení a jiným vnějším účinkům. Odkrytá podzemní zařízení musí 
být zakreslena do dokumentace skutečného provedení stavby. 
 V místě křížení kabelů budou tyto uložené do betonových korýtek AZD a překryty 
betonovými deskami nebo uloženy do chrániček-betonových trub, a to vždy do vzdálenosti 
nejméně 1,0 m na obě strany od líce potrubí. 
 
Plán kontrolních prohlídek stavby 
 Na základě zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) je dle § 110, odst. 2 c) součástí Žádosti 
o stavební povolení. 
 
Plán kontrolních prohlídek stavby. 
Pro řešenou stavbu navrhujeme provedení těchto kontrolních prohlídek během stavby: 

1. kontrola uložení potrubí 
 



O provedených prohlídkách a jejich výsledku bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví 
 Při realizace zemních a stavebních prací musí být vytvořeny podmínky pro dodržování 
zásad ochrany, hygieny a bezpečnosti při práci v souladu s příslušnými normami a vyhláškami, 
zejména: 
- ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky 
- ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
 
 

Napojení vodovodu 
 
Popis současného stavu 
 V řešené lokalitě se nachází v místní příjezdové komunikaci veřejný vodovodní řád. 
Vodovod je pod tlakem ATS. 
 
Stanovení potřeby pitné vody 
 Výpočet potřeby pitné vody je proveden dle směrnice č. 9/73, doplněné vyhl. 428/2001 a 
zák. č. 120/2011, při počtu napojených osob na vodu: 4 
 
Spotřeba vody pro byty s ÚV a ústřední přípravou = 35 m3 / rok / 1EO 
 
Průměrná denní spotřeba Qp = 0,38 m3/d = 0,004 1/s 
Max. denní spotřeba  Qm = 0,007 m3/d = 0,058 1/s 
Max. hodinová spotřeba Qh = 0,043 m3/d = 0,012 1/s 
Roční spotřeba   Qr = 35*č = 140 m3/r 
Průměrná spotřeba na měsíc Q12 = 11,67 m3/měsíc 
 
 Dle vyjádření správce sítě je hydrodynamický tlak v lokalitě dostačující (cca 3-4 bary). Při 
provádění přípojného potrubí je nutné přeměřit aktuální tlak vody v potrubí a pokud bude větší 
než 6 bar, tak se za vodoměrnou soustavu osadí redukční ventil, který zredukuje tlak na 2,5 – 3 
bary. 
 
Navržený stav 
 Zásobování objektu pitnou vodou je navrženo vodovodním potrubím z opláštěného lPE 
DN 32x3,7 mm. Vodovodní potrubí se napojí na hlavní vodovodní řád na pozemku 910/29 k.ú. 
Sezemice nad Loučnou stavebníka.  

Na hlavní vodovodní řád je napojeno vodovodní potrubí k objektu a bude ukončeno ve 
vodoměrné šachtě a to vodoměrem, který osadí správce sítě. 
 Krytí vnějšího potrubí bude min. 1,2 m pod terénem, bude z důvodu spádu terénu vedena 
ve spádu k místu napojení na veřejný vodovod. Při křížení se stávajícími i navrhovanými 
inženýrskými sítěmi je nutné respektovat ustanovení ČSN 73 6005. 
 
Technologie provádění 
 Na urovnané dno rýhy ve spádu dle podélného profilu bude přímo (bez pískového lože) 
položeno potrubí z opláštěného lPE výkopkem 300 mm nad vrch potrubí, který po bocích trub 
zhutní. 200 mm nad obsyp se uloží výstražný fólie bílá. 
 Zásyp rýhy se provede prohozeným výkopkem. Zásyp bude pro vrstvách 200 mm pečlivě 
zhutněn.  
 



Zkoušení vodovodu 
 Před obsypem potrubí bude provedena vizuální kontrola a tlaková zkouška dle ČSN 73 
6611 zkušebním přetlakem, který se rovná 1,3násobku nejvyššího přetlaku dosahovaného v místě 
napojení na rozvodnu síť. 
 
Závěr 
 Situování a vytýčení navrženého objektu je patrné ze situace C3. 
 

Kanalizace splašková 
 
Stanovení množství a znečištění splaškových odpadních vod 
 Splaškové odpadní vody z hygienických zařízení v objektu budou odváděny splaškovou 
kanalizací. 
 Množství splaškových odpadních vod odváděných kanalizací uvažujeme stejně jako je 
spotřeba vody – viz výpočet v přípojce vodovodu. 
 
Napojení kanalizace splaškové 
 Napojení je navrženo z PVC potrubí SN 4 DN 150. Potrubí se uloží do pískového lože tl. 
100 mm a obsype do výše 300 mm nad vrchol z písku nebo prohozené zeminy. Lože i obsyp se 
musí hutnit. 
 Při souběhu a křížení s jinými podzemními vedeními musí být bezpodmínečně dodržena 
ČSN 73 6005. 
 
Ukončení kanalizace splaškové – veřejná kanalizace 

Kanalizační potrubí bude napojeno na stávající kanalizaci vedenou na pozemku p.č. 
869/2 k.ú. Sezemice nad Loučnou. Potrubí bude vedeno z pozemku stavebníka.  

Ukončena bude napojením na veřejnou kanalizaci. Na výstupu kanalizace z objektu bude 
osazena kontrolní a čistící šachta DN 600. 
 

Kanalizace dešťová 
 
 Za účelem vsakování dešťových vod na pozemku byl zpracován Hydrogeologický posudek 
– viz. samostatná příloha. 
 
Stanovení množství dešťových vod 
 Viz hydrogeologický posudek.  
 
 
Kanalizace dešťová 
 Dešťová kanalizace odvádí dešťové vody ze střešních odpadů do akumulační nádrže. Je 
navržena z PVC potrubí SN 4 DN 150. Dešťová voda je zachytávána v akumulační nádrži objemu 
3 m3. Při naplnění nádrže po vydatných deštích bude přebytečná voda likvidována – viz 
hydrogeologický posudek. Dešťová voda bude sloužit pro potřebu zahrady. Potrubí se uloží do 
pískového lože tl. 100 mm a obsype do výše 300 mm nad vrchol písku nebo prohozené zeminy. 
Lože i obsyp se musí hutnit. 
 Při souběhu a křížení s jinými podzemními vedeními musí být bezpodmínečně dodržena 
ČSN 73 6005. 
 
Akumulační nádrž 



 Jedná se o celoplastovou podzemní válcovou nádrž o užitném objemu cca 3,0 m3 

dešťových vod. Jímka bude osazena na podkladní betonové desce tl. 100 mm vyztužené armovací 
sítí KARI 8/100/100. Nádrž má kontrolní vstup průměru 600 mm, který bude opatřen litinovým 
poklopem vel. 600 mm. Při naplnění nádrže po vydatných deštích bude přebytečná voda 
likvidována – viz hydrogeologický posudek 
 
 

ZDRAVOTECHNIKA 
 
Studená pitná voda 
 Do navrhované stavby bude přivedena potrubí studené pitné vody. Vnitřní rozvody pitné 
vody se napojí na vnější potrubí přes uzávěr. Horizontální a připojovací rozvody budou vedeny v 
podlaze nebo zdi v drážce a budou izolovány izolací tl. 20 mm. Rozvody teplé i studené vody jsou 
samostatně uzavíratelné s možností vypouštění. 
 
Teplá voda 
 Příprava teplé vody bude v bojleru s ohřevem elektro spirálou. Voda bude ohřívána na 
55°C a dále bude rozvedena k jednotlivým odběrným místům. Rozvody budou provedeny z 
platového potrubí. Potrubí teplé vody vedeny v podlaze nebo v drážce ve zdi a budou izolovány 
izolací tl. 25 mm.  
 Montáž a zkoušení vodovodu provádět dle ČSN 73 6660. 
 
Splašková kanalizace 
 Řešení odkanalizování jednotlivých zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních. Svislé 
potrubí bude provedeno z plastového potrubí, systém HT, které je odolné proti horké vodě. 
 Vybrané odpady svislé kanalizace budou vyvedeny 0,5 m nad střechu, kde budou ukončeny 
plastovou větrací hlavicí. 
 Napojení veškerých zařizovacích předmětů na odpad musí být přes zápachové uzávěrky 
připojovacím potrubím. Ležatá kanalizace v základech je navržena z plastového potrubí systém 
KG, které je spojováno hrdly pomocí pryžových kroužků. Kanalizace bude vedena pod podlahou 
objektu.  
 Montáž a zkoušení kanalizace provádět dle ČSN 75 6760. 
 
 
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY 
 
 V projektu zdravotechniky jsou navrženy zařizovací předměty podle použití, tj. umyvadlo, 
samostatně stojící WC, sprchový kout, vana a kuchyňský dřez. Provedení zařizovacích předmětů 
bude běžného typu. Jejich upřesnění bude provedeno v prováděcí dokumentaci a bude 
odsouhlaseno stavebníkem a projektantem. 
 
 
 
SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
 
 Elektrický bojler  2000 W   napájení 230V 
 WC    keramický střep  napojení na vodu a kanalizaci 
 Umyvadlo   keramický střep  napojení na vodu a kanalizaci 
 Vana    keramický střep  napojení na vodu a kanalizaci 
 Sprchový kout   keramický střep  napojení na vodu a kanalizaci 
 Kuchyňský dřez  keramický střep  napojení na vodu a kanalizaci 



ZTI

D.1.4.1.2

OBJEDNATEL

OBSAH VÝKRESU

ZODP. PROJEKTANT ČÁSTI VYPRACOVAL

MĚŘÍTKODATUM

Č. ZAKÁZKY

Č. VÝKRESU

FORMÁT

Ing. Jan UbrIng. Jan Ubr

2 x A4

1:100

Toaleta

Umyvadlo

Vana

Kuchyňský dřez

Sprchový kout

Vývod na zahradu

B Elektrický bojler

Půdorysy

DN 110

Studená voda trubka PPR (S3,2)
PN16 DN20X2,8

Teplá voda trubka PPR (S2,5)
PN20 DN20X3,4 izolace Tubolit
DG-PPR

Splašková kanalizace trubka HTEM
odpadní hrdlová

NÁZEV AKCE

STUPEŇ PD Spojený územní souhlas a
ohlášení stavby

GENERÁLNÍ
PROJEKTANT Ing. Jan Ubr,

Koštířova 2285/4,
Praha 4 - Chodov,148 00
Rodinný dům na p.č. 869/2 v
k.ú. Sezemice

Pavlína Málková
Benešovo náměstí 2507
530 02 Pardubice 2

červenec 2020

B

Vrtaná studna



D.1.4.2.1 - Technická zpráva vzduchotechnika a vytápění 
 
 

Název stavby: 
Novostavba rodinného domu na parc.č. 869/2, k.ú. Sezemice nad Loučnou 

 
Zpracovatel dokumentace: 

Ing. Jan Ubr Praha 4, Koštířova 2285/4, PSČ 148 00, IČ 02900998 
 
Datum: 

Srpen 2020 
 
 
 
 Projektová dokumentace je vypracovaná ve stupni pro vydání společného povolení stavby. 
Dokumentace nenahrazuje a neslouží jako dokumentace k provedení stavby či jako dodavatelská výrobní 
dokumentace.  
 
 
ÚVOD 
 Objekt je jednopodlažní nepodsklepená budova. Po stavební stránce objekt vyhovuje ČSN 73 
0540 v aktuálním znění ke dni vypracování projektu. Podkladem jsou stavební výkresy v měřítku 1:100. 
Projekt řeší zásobování objektu teplem. Zdroj tepla jsou tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (multisplit) a 
krbová kamna. Krbová kamna jsou odkouřena přes střechu. V průběhu realizace stavby je nutno 
respektovat platné požární, bezpečností a hygienické předpisy. 
 
 
PODKLADY 
 Pro vypracování projektu sloužily stavební výkresy. 
 
 
ZDROJ TEPLA 
 Zdroj tepla jsou tepelné čerpadlo vzduch-vzduch (multisplit) a krbová kamna. Krbová kamna 
jsou odkouřena přes střechu. Krbová kamna nejsou napojena na výměník teplé vody a jsou určena pouze 
pro příležitostné dotápění objektu. Koupelna je vytápěna elektrickým radiátorem. 
 
 
POŽADAVKY NA JINÉ PROFESE 
 Elektrické instalace přivést do jednotlivých místností s elektrickými přímotopy a k venkovní 
jednotce tepelného čerpadla.  
 
 
REGULACE 
 Elektrické přímotopy jsou osazeny termostaty pro udržování nastavené teploty. Regulace 
tepelného vnitřních jednotek tepelného čerpadla bude přes integrovaný termostat v každé jednotce. 
 
 
TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA (TUV) 

Příprava TUV pomocí elektrického ohřívače o objemu 120 l. Zásobník TUV, je osazen 
pojistným ventilem DN 25“, 6 bar s přepadem do kanalizace. Na výstupu teplé vody k odběratelům je 
osazen termostatický směšovací ventil, který slouží jako ochrana proti opaření.  
 
 



VZDUCHOTECHNIKA 
 V místnostech bez přirozeného větrání budou osazeny ventilátory které zaručovat výměnu 
vzduchu v místnostech. Ventilátory budou napojené na spiro potrubí, které bude ukončeno mřížkou na 
fasádě.  
 V kuchyňské lince bude osazena digestoř, která bude vyvedena na fasádu a vývod bude opatřen 
mřížkou.  
 
 
BEZPEČNOST A OCHRANA PŘI PRÁCI  
 Projekt vytápění byl zpracován dle platných ČSN, bezpečnostních a protipožárních předpisů. Pro 
provádění a provoz zařízení ÚT platí zejména ČSN 06 0310 a ČSN a předpisy související. Zařízení musí 
být po dobu svého provozu podrobována pravidelným předepsaným kontrolám, zkouškám, údržbám a 
opravám.  
 
 
SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
 
 Elektrický přímotop  výkon dle velikosti pokoje napájení 230V 
 Elektrický bojler  2000 W   napájení 230V 
 Tepelné čerpadlo   4000 W   napájení 230V 
 Digestoř   100 W    napájení 230V 
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D.1.4.3.1.-Napojení NN, elektroinstalace a hromosvod 
 
 

Název stavby: 
Novostavba rodinného domu na parc.č. 869/2, k.ú. Sezemice nad Loučnou 

 
Zpracovatel dokumentace: 

Ing. Jan Ubr Praha 4, Koštířova 2285/4, PSČ 148 00, IČ 02900998 
 
Datum: 

Srpen 2020 

 
 

Projektová dokumentace je vypracovaná ve stupni pro vydání společného povolení stavby. 
Dokumentace nenahrazuje a neslouží jako dokumentace k provedení stavby či jako dodavatelská 
výrobní dokumentace. 
 Projektová dokumentace řeší napojení objektu rozvody nn.  

Jako hlavní výchozí poklad sloužila studie, podklady a vyjádření dodané stavebníkem, 
vyjádření správců sítí a územní plán obce. 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy, normami ČSN a katalogy el. 
zařízení platnými v době jejího zpracování. 

 
Technické normy, zejména: 
ČSN 33 3320 Elektrotechnické předpisy – Elektrické přípojky 
ČSN 33 21 30 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody (září 2009) 
ČSN 33 21 80 Elektrotechnické předpisy – Připojení elektrických přístrojů 
ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro 
zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem (srpen 2007) 
ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Výběr a stavba el. zařízení – 
Všeobecné předpisy (duben 2010) 
ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Elektrické předpisy Elektrická zařízení – Část 5-52: Výběr soustav a stavba 
vedení 
ČSN 33 2000-5-54 ed.2 Elektrická instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba el. zařízení 
– Umístění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování 
ČSN 33 2000-7-701 ed.2 Elektrická instalace nízkého napětí – Zařízení jednoúčelové a ve 
zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou (září 2007) 
ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize 
ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení 

 
Základní technické údaje 
Rozvodná soustava: 
Napájecí síť elektroinstalace: 
Napojení NN:    3 PEN AC, 400V/TN-C 
Elektroinstalace v objektu:  3 N+PE AC, 400V/TN-C-S 
 
Přibližný návrh hodnoty hlavního jističe 
Předpokládaný příkon spotřebičů: P1=25kW 
Hlavní jistič je 3x25A 
 
Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41/02-2000 



Odd.411: před nebezpečným dotykem živých a neživých částí při normálním provozu i v případě 
poruchy: malým napětím SELV a PELV. 
Odd.412: před nebezpečným dotykem živých částí při normálním provozu: izolací živých částí, 
kryty, přepážkami, zábrannou, doplňkovou ochrannou proudovým chráničem a doplňkovou 
izolací. 
Odd.413: před nebezpečným dotykem neživých částí v případě poruchy: dle tab.41NR zvýšená: 
automatickým odpojením od zdroje pojistkami, jističi, proudovým chráničem a elektrickým 
oddělením v síti TN-C-S. 
 
 
 
Napojení NN 
 Navrhovaný objekt bude napojen na distribuční rozvod nn přivedený na hranici pozemku 
stavebníka. Tento páteřní rozvod nn je realizován a provozován v režii distributora elektrické 
energie a je napojen na pojistkovou skříň, ze které bude přivedeno napojení do elektroměrového 
rozvaděče umístěného na hranici pozemku. Z elektroměrového rozvaděče bude kabel napojen již 
jako součást vnitřních rozvodů – hlavní rozvaděč RSM bude osazen v technické místnosti. 
 Vlastní elektroměr osadí po dokončení elektroinstalace příslušná správa, a to na základě 
žádosti podané stavebníkem. Podmínkou osazení elektroměru je platná výchozí revize vnitřních 
elektrorozvodů a současně splnění podmínek, které si stanoví firma ve svém vyjádření k žádosti o 
zřízení nového odběrného místa. 
 Trasa napojení je patrna z výkresu koordinační situace C3. 
 Při souběhu a křížení s jinými podzemními vedeními musí být bezpodmínečně dodržena 
ČSN 73 6005. 
 
Zpráva o bezpečnosti práce na elektrických zařízeních 
 
Bezpečnostní normy 
 Z hlediska bezpečnosti práce je technické řešení zpracováno dle platné ČSN EN 50110-1 i 
norem přidružených, které řeší problematiku bezpečné práce a obsluhy u těchto zařízení. 
 
Kvalifikační požadavky 
 Kvalifikační požadavky na pracovníky zajišťující obsluhu a údržbu el. zařízení: 
- obsluha rozvodových zařízení NN – pracovníci poučeni 
- údržba rozvodových zařízení NN – pracovníci znalí 
 
Bezpečností sdělení 
 El. zařízení musí být před uvedením do provozu vybavena dle ČSN ISO 3864 těmito 
bezpečnostními značkami: 
Značka NB.3.01 - 01 – Pozor – el. zařízení 
   - 02 – Pozor – napětí životu nebezpečné 
   - 81 – Pozor napětí 3x400/230V 
Značka NB.2.39 - 42 – Vymezený prostor musí zůstat vždy volný 
 
 Barevná značení vodičů a světelná návěští musí být v souladu s ČSN 33 0165, ČSN EN 
60073 (33 0170). 
 
Provozní předpisy 
 Provozní předpisy zpracuje provozovatel zařízení a zajistí pravidelné přezkoušení 
pracovníků z těchto předpisů. 
 



Revize zařízení 
 Provozovatel el. zařízení je povinen zajistit provedení pravidelných revizí v předepsaných 
lhůtách dle ČSN 33 1500. U nových zařízení musí být před jejich uvedením do provozu provedena 
výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61. 
 
 
Elektroinstalace 
 
Rozvaděče nn 
 Elektroměrový rozvaděč RE obsahuje hlavní jistič objektu 3x25A, char. B, místo pro 
fakturační přímý elektroměr rozvodových závodů, vývod rozvaděče RSM bude umístěn na 
hranici pozemku. 
 Rozvaděč RSM bude umístěný v objektu. Obsahuje veškeré jističové vývody pro vnitřní a 
venkovní elektroinstalaci a připojované zařízení. 
 
Ochrana před vlivy přepětí 
 Vzhledem k charakteru vybavení objektu datovou technologií je nutno celou vnitřní 
elektroinstalaci chránit před nepříznivými vlivy přepětí. Vnější rozvod NN není ze strany 
dodavatele el. energie vybaven ochranou prvního stupně. Projekt předpokládá, že v hlavním 
rozvaděči objektu (R) bude v rámci tohoto projektu osazena kumulovaná přepěťová ochrana 2. a 
3. stupně – kategorie „B+C“. Ochrany čtvrtého stupně (kategorie „D“) budou realizovány 
formou instalace zásuvek s vestavěnou přepěťovou ochranou – tyto zásuvky jsou určeny pro 
napojení citlivých elektronických přístrojů a zařízení. 
 
Údaje o působení vnějších vlivů 
 Všeobecně je možno konstatovat, že ve vnitřních prostorech objektu se nevyskytují 
takové druhy vlivů, které by podstatným způsobem ovlivňovaly charakter elektroinstalace a ve 
většině případů je možno vnější vlivy považovat za „normální“ dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 
2000-5-51. Instalace koupelen a sociálních zařízení musí být realizována dle požadavků ČSN 33 
2000 7-701. 
 
Vnitřní silnoproudé rozvody 
 Budou realizovány zásuvkové rozvody pro napojení očekávaného vybavení objektu a v 
rozsahu, který odpovídá architektonickému řešení a požadavkům stavebníka. Instalace kuchyně 
bude aktuálně uzpůsobena navržené technologii kuchyně. Vaření bude plně elektrické, vytápění je 
řešeno elektrickými přímotopy a tepelným čerpadlem. Ohřev TUV je elektrickou spirálou. 
Zásuvkové rozvody budou o průřezu CYKY 3x2,5 mm². K elektrickému sporáku bude rozvod 
natažen v průřezu CYKY 5x2,5 mm². 
 
Osvětlení 
 Umělé osvětlení je řešeno tak, aby odpovídalo požadavkům ČSN 36 0450 a současně 
vyhovovalo charakteru práce, resp. v provozu v daných prostorech. Systém osvětlení bude 
navržen v úzké spolupráci s řešením interiérů. Pro napojení všech svítidel jsou připraveny 
napájecí spínané přívody, jejich upřesnění může být provedeno při realizaci. Spínání je řešeno 
příslušnými spínači v rozsahu odsouhlaseném stavebníkem. Světelné rozvody budou o průřezu 
CYKY 3x1,5 mm². 
 
Revize el. Zařízení 
 Po skončení montážních prací provede dodavatel výchozí revizi podle ČSN 33 1500. 
 
 



Bleskosvod a uzemnění 
 
 Zemnící soustava bude navržena jako strojený zemnič. Strojený zemnič bude tvořen 
páskem FeZn 30x4 mm vedeným v základech objektu a připojeným na zemnici tyče v místech 
svodu od hromosvodu. Tento systém bude také propojen do místa rozvaděče „RSM“ pro 
přizemnění sběrnice „PEN“ (HDP). 
 Objekt má rovnou střechu. Objekt je stanoven do třídy LPS III. Hladina ochrany před 
bleskem je LPL III, kdy maximální hodnoty bleskového proudu (100kA, W/R-2,5MJ/ohm pro 
LPL III) nebudou překročeny s pravděpodobností 50%. Z těchto údajů je dle ČSN EN 62305-1 
stanoven poloměr valivé koule pro LPS III = 45m. 
 Základem ochrany před účinky atmosférické elektřiny byla zvolena soustava jímacích tyčí 
s mřížovým vedením jímacího vodiče – metoda ochranného úhlu. Jímací tyče při navrženém 
umístění svým ochranným úhlem pokrývají celý prostor střechy (pro dané výšky a třídu LPS). 
 Rozmístění svodů hromosvodu bude určeno v prováděcí dokumentaci. V případě posunu 
svodu proti prováděcí dokumentaci nesmí vzdálenost dvou sousedních svodů přesáhnout 15 m 
obvodu budovy. 
 Jímací vedení bude provedeno vodičem FeZn 8 mm a budou na něj připojeny všechny 
kovové části střechy a jiné kovové předměty a konstrukce. 
 Vedení v zemi (k hlavnímu zemniči) bude provedeno vodičem FeZn 10 mm. Spoje v 
zemi budou svorkovány a zality asfaltem, aby nekorodovaly. 
 Počet svodů bude upřesněn v prováděcí dokumentaci. Každý svod bude připojen na 
dvojici zemnících tyčí. Jednotlivé svody budou připojeny a uzemněni přes zkušební svorky. V 
základech domu bude položen zemnící pásek FeZn 30x4, který bude připojen na svody a zemnící 
tyče. Zemní odpor nesmí překročit hodnotu 10 Ohmů. Provedení bude odpovídat ČSN EN 
62305-2. 
 
 Revize el. Zařízení 
 Po skončení montážních prací provede dodavatel výchozí revizi podle ČSN 33 1500. 
Revizní zpráva bude předána stavebníkovi. 
 
 
 
SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
 
 Světla    dle velikosti pokojů  Napájení 230V 
 Trouba    2000 W   Napájení 230V 
 Varná deska   2000 W   Napájení 400V 

Elektrické přímotopy  výkon dle velikosti pokoje napájení 230V 
 Tepelné čerpadlo  4000W    napájení 230V 
 Elektrický bojler  2000 W   napájení 230V 
 Elektrický ventilátor  100 W    napájení 230V 
 Digestoř   100 W    napájení 230V 
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U vybraných výrobků je pro přesné určení požadovaných parametrů uveden možný výrobce (v souladu s odst. 11, par. 44, zák. č. 137/2006 Sb.). Při realizaci lze použít i jiné výrobce (dodavatele) při
splnění technických parametrů uvedeného typu výrobku možného výrobce (dodavatele). Technickými parametry se rozumí všechny vlastnosti a charakteristiky, které by měly vliv na dílo. Případné
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1. Seznam použitých podkladů pro zpracování 

- Projektová dokumentace objektu zpracovaná Ing. Janem Ubrem v 7/2020, 

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 

- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, 

- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších 

předpisů, 

- ČSN 73 0833:2010 + Změna Z1:2013 + Změna Z2:2020 – Požární bezpečnost staveb – Budovy 

pro bydlení a ubytování, 

- ČSN 73 0802, ed. 2: 2020 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, 

- ČSN 73 0810:2016 + Oprava Opr. 1:2020 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení, 

- ČSN 73 0873:2003 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. 

- Roman Zoufal a kolektiv – Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, 

- Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí uvedené dodavatelem. 

 

 

2. Stručný popis stavby z hlediska stavebních konstrukcí, výšky stavby, účelu použití, popřípadě 

popis a zhodnocení technologie a provozu, umístění stavby ve vztahu k okolní zástavbě 

Předmětem tohoto požárně bezpečnostního řešení je posouzení novostavby rodinného domu 

v k.ú. Sezemice nad Loučnou, v ulici Severní.  

Rodinný dům bude přízemní, nepodsklepený objekt, s jednou obytnou buňkou. Zastavěná 

plocha rodinného domu bude 118,0 m2. Požární výška objektu je h = 0 metrů. 

Rodinný dům bude ve smyslu ČSN 73 0833, čl. 3.5.a), budovou skupiny OB1 s jednou 

obytnou buňkou.  

Stavební konstrukce objektu rodinného domu jsou v souladu s ČSN 73 0802, čl. 7.2.8 c) 

považovány za hořlavé – jedná se o hořlavý konstrukční systém (dřevěné sendvičové konstrukce).  

 
 

3. Rozdělení stavby do požárních úseků 

Rodinný dům bude tvořit v souladu s ustanovením vyhlášky č. 23/2008 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, § 15, odst. 2 a s ČSN 73 0833, čl. 4.1.1 jeden požární úsek jako celek. 

 
 
 

4. Stanovení požárního rizika, popřípadě ekonomického rizika, stanovení stupně požární 

bezpečnosti a posouzení velikosti jednotlivých požárních úseků 

 Jedná se o rodinný dům s jednou obytnou buňkou, s požárním zatížením  

pv = 40 + 5,75 kg . m-2 (ČSN 73 0802, tab. B.1., pol. 10), zařazený v souladu s ČSN 73 0833,  

čl. 4.1.1, písm. a), do I. stupně požární bezpečnosti.  
 

 

5. Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů z hlediska jejich požární 

odolnosti 

Požadavky ČSN 73 0802 pro I. stupeň požární bezpečnosti, jsou následující: 

P
o

lo
ž
k
a
 

Stavební konstrukce 

Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku 

I. II. III. IV. V. VI. VII. 

Požární odolnost stavební konstrukce a nejvyšší dovolený stupeň hořlavosti 
použitých hmot 3) 

1 
Požární stěny a požární stropy, 
viz 8.2 a 8.3, 
a) v podzemních podlažích 
b) v nadzemních podlažích 
c) v posledním nadzemním podlaží 

 
         

30DP1 
15+ 
15+       
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P
o

lo
ž
k
a
 

Stavební konstrukce 

Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku 

I. II. III. IV. V. VI. VII. 

Požární odolnost stavební konstrukce a nejvyšší dovolený stupeň hořlavosti 
použitých hmot 3) 

d) mezi objekty 30DP1 

2 Požární uzávěry otvorů 
v požárních stěnách a požárních 
stropech, viz 8.5.1, 
a) v podzemních podlažích 
b) v nadzemních podlažích 
c) v posledním nadzemním podlaží 

 

15DP1 
15DP3 
15DP3       

3 Obvodové stěny, 
viz 8.4.1 a 8.4.10, 
a) zajišťující stabilitu objektu 
nebo jeho části 
  1) v podzemních podlažích 
  2) v nadzemních podlažích 
  3) v posledním nadzemním podlaží 
b) nezajišťující stabilitu objektu 
nebo jeho části 
(bez ohledu na podlaží) 

 

 

30DP1 
15+ 

15+1) 

 

15+2)       

4 Nosné konstrukce střech, viz 8.7.2 151)       

5 Nosné konstrukce uvnitř požárního 
úseku, které zajišťují stabilitu objektu, 
viz 8.7.1 a 8.7.2 
a) v podzemních podlažích 
b) v nadzemních podlažích 
c) v posledním nadzemním podlaží 

30DP1 
15 

151)       

6 Nosné konstrukce vně objektu, 
které zajišťují stabilitu objektu 
(bez ohledu na podlaží), viz 8.7.3 151)       

7 Nosné konstrukce uvnitř požárního 
úseku, které nezajišťují stabilitu objektu, 
viz 8.7.5 151)       

8 Nenosné konstrukce uvnitř požárního 
úseku, viz 8.8.1 -       

9 Konstrukce schodišť uvnitř požárního 
úseku, které nejsou součástí 
chráněných únikových cest, viz 8.9 -       

10 Výtahové a instalační šachty, 
viz 8.10 až 8.13 
 
a) šachty evakuačních a požárních 
výtahů a šachty ostatní (např. instalační), 
jejichž výška přesahuje 45 m 
 
   1) požární dělící konstrukce 
 
   2) požární uzávěry otvorů v požárně 
       dělících konstrukcích 
 
b) šachty ostatní (výtahové, instalační 
    apod.), jejichž výška je 45 m a menší 
 
   1) požárně dělícím konstrukce 
 
   2) požární uzávěry otvorů v požárně 
       dělících konstrukcích 

       

podle položky 1 

podle položky 2 

       

30DP2       

15DP2       

11 Střešní pláště, viz 8.15  -      
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P
o

lo
ž
k
a
 

Stavební konstrukce 

Stupeň požární bezpečnosti požárního úseku 

I. II. III. IV. V. VI. VII. 

Požární odolnost stavební konstrukce a nejvyšší dovolený stupeň hořlavosti 
použitých hmot 3) 

Hodnoty s označením: 

1) Musí být splněny v těch případech, kde se počítá se snižující součinitelem c2 až c4; v ostatních případech se jejich splnění pouze doporučuje podle 
8.1.2. Pokud není dosaženo u položky 3a3) a položky 4 požární odolnost 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené plochy 
(požadavek se týká položky 4 jen v případě, že nosná konstrukce střechy je současně střešním pláštěm). 

2) Pouze se doporučují; pokud není dosaženo u položky 3b) požární odolnosti 15 minut, posuzují se tyto konstrukce jako zcela požárně otevřené 
plochy. 

3) Konstrukce označené křížkem (+) viz 8.1.3. 

 Z výše uvedených normových požadavků vyplývá, že požární odolnost stavebních 

konstrukcí je pouze doporučená. 

 

 

6. Zhodnocení navržených stavebních hmot (stupeň hořlavosti, odkapávání v podmínkách 

požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, toxicita zplodin hoření apod.) 

Skladby jednotlivých stavebních konstrukcí budou následující: 

Obvodová stěna: 

- Silikonová omítka, tl. 1 mm 

- Penetrace 

- Lepidlo a perlinka, tl. 2 mm 

- Zateplení polystyrenem, tl. 140 mm 

- OSB deska, třídy reakce na oheň D-s2, d0, tl. 12 mm, s následující požární odolností podle 

Eurokódu: 

tf = (hp/o) - 4  

hp = 12 

o = 0,8505 

tf = 10,10 minut DP3 

- KVH nosník s TI, třídy reakce na oheň d-S2, d0, tl. 120 mm s požární odolností R 10 DP3 

- Parotěsná izolace 

- SDK předstěna, třídy reakce na oheň A2, tl. 12,5 mm, s požární odolností EI 15 DP3 

- Malba 

 

Pro tepelnou izolaci tvořenou polystyrénem platí následující kritéria podle ČSN 73 0802, čl. 8.4.5: 

a) Tepelná izolace tvořená polystyrenem při tloušťce 140 mm má hmotnost  

M1 = 17,1 kg . m-3/5 = 2,394 kg . m-2,  

b) Normová hodnota výhřevnosti polystyrénu je 43 MJ . kg -1. 

c) Množství tepla uvolněného z m2 navržených desek je Q = M . H = 2,394. 43 = 102,942 MJ. 

d) Jedná se tedy o tepelnou izolaci třídy reakce na oheň E, ze které se při požáru uvolní méně než 

150 MJ, tzn., je splněn požadavek ČSN 73 0802, čl. 8.4.5 (nejedná se o požárně otevřenou 

plochu). 

 

Do jižní a západní obvodové stěny bude vložena vrstva fermacell/Rigistabil, třídy reakce na 

oheň A, s požární odolností EI 15 DP1 (požární odolnost bude doložena certifikátem od 

dodavatele/výrobce). 

 

Vnitřní nenosné příčky budou SDK, třídy reakce na oheň A2 (systémová skladba), bez 

požadavku na požární odolnost. 
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Skladba stropu a střechy: 

- PVC fólie, tl. 1,5 mm 

- EPS spádové klíny, tl. minimálně 100 mm 

- Pojistná izolace 

- OSB deska, třídy reakce na oheň D-s2, d0, tl. 20 mm, s následující požární odolností podle 

Eurokódu: 

tf = (hp/o) - 4  

hp = 20 

o = 0,8505 

tf = 19,51 minut DP3 

- KVH nosník s TI, třídy reakce na oheň D-s2, d0, s TI 180 mm, s požární odolností R 15 DP3 

- Parotěsná zábrana 

- SDK podhled, třídy reakce na oheň A2, tl. 12,5 mm, s požární odolností EI 15 DP3 

- Malba. 

 

Komínové těleso bude z materiálu třídy reakce na oheň A1. 

  S využitím ČSN 73 0802, čl. 8.15.4 a 8.15.1 se střešní plášť nepovažuje za požárně otevřenou 

plochu, s ohledem na skutečnost, že v rodinném domě je pv menší než 50 kg . m-2 a požadavky  

pro I. stupeň požární bezpečnosti jsou nulové. 

 Navržené stavební konstrukce vyhovují normovým požadavkům. 

 

 

7. Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu, evakuace osob, zvířat a majetku  

a stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, provedení a vybavení 

 Z rodinného domu je možný únik nechráněnou únikovou cestou dveřmi o šířce 900 mm přímo 

na volné prostranství před rodinným domem.  

 V souladu s ČSN 73 0833, čl. 4.3, se délky únikových cest neposuzují. 

 Úniková cesta vyhovuje normovým požadavkům. 

 

 

8. Stanovení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností a vymezení požárně 

nebezpečného prostoru, zhodnocení odstupových, popřípadě bezpečnostních vzdáleností ve 

vztahu k okolní zástavbě, sousedním pozemkům a volným skladům 

 Odstupové vzdálenosti jsou stanoveny metodikou Ing. Františka Pelce v souladu s vyhláškou 

č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, § 11, odst. 2 s přihlédnutím k ČSN 72 0802, čl. 10.4.8.1. 

 Vzhledem ke skutečnosti, že do jižní a západní obvodové stěny bude co nejblíže fasádě 

vložena deska fermacell/Rigistabil (nehořlavá stavební konstrukce druhu DP1), budou odstupové 

vzdálenosti stanoveny následovně: 

 Pro severní stěnu o velikosti 14660 * 3000 mm je odstupová vzdálenost 8,35 metru. 

Odstupová vzdálenost zasahuje pouze na pozemek investora a budoucí pozemek investora a není v ní 

umístěný žádný jiný stavební objekt. Částečně zasahuje odstupová vzdálenosti do ulice Severní – 

jedná se o veřejnou komunikaci, ve které nejsou žádné jiné stavební objekty. 

 

 Pro východní stěnu o velikosti 8030 * 3000 mm je odstupová vzdálenost 6,67 metru. 

Odstupová vzdálenost zasahuje pouze na pozemek investora a budoucí pozemek investora a není v ní 

umístěný žádný jiný stavební objekt. 

 

V západní stěně je osazeno okno o velikosti 1500 * 1200 mm, od kterého je odstupová 

vzdálenost 1,77 metru. 
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 V jižní stěně jsou osazena čtyři okna o velikosti 1 * 2000 * 2100 mm a 3 * 1500 * 1200 mm, a 

to na ploše stěny 11460 * 2100 mm, tzn. požárně otevřené plochy zaujímají 38,93 %. V souladu 

s normovými a legislativními požadavky je nutné stanovit odstupovou vzdálenost pro nejméně 40% 

požárně otevřených ploch – odstupová vzdálenost je 2,45 metru. 

   

Navrhovaná novostavba rodinného domu není v požárně nebezpečném prostoru od požárně 

otevřených ploch jiného objektu.  

 Odstupové vzdálenosti vyhovují. 

 

Poznámka: na obrázku jsou odstupové vzdálenosti vyznačeny červeně, modře pozemek stavebníka 

 

 
 

 

 

9. Určení způsobu zabezpečení stavby požární vodou, včetně rozmístění vnitřních  

a vnějších odběrních míst, popřípadě způsobu zabezpečení jiných hasebních prostředků              

u staveb, kde nelze použít vodu jako hasební látku 

 Ve vzdálenosti cca 60 metrů, před rodinným domem v ulici Severní, č. 800, je na městském 

vodovodním řadu DN 125 osazen venkovní nadzemní hydrant – vyhovuje ČSN  73 0873. 

Pro rodinný dům není požadavek na zřízení vnitřního odběrního místa. 
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10. Vymezení zásahových cest a jejich technického vybavení, opatření k zajištění bezpečnosti 

osob provádějících hašení požáru a záchranné práce, zhodnocení příjezdových komunikací, 

popřípadě nástupních ploch pro požární techniku 

 Až do vzdálenosti cca 8,5 metrů od vstupu do rodinného domu povede průjezdná zpevněná 

komunikace šířky více jak 5 metrů, ulice Severní, vhodná jako příjezdová cesta pro požární techniku. 

Jedná se o návrh komunikace schválený městem v úrovni územní studie. V případě požáru bude 

v navrhovaném objektu zasahovat jednotka požární ochrany HZS Pardubického kraje. 

 

 

11. Stanovení počtu, druhů a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě dalších věcných 

prostředků požární ochrany nebo požární techniky 

V souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., v platném znění a ČSN 73 0833, čl. 4.5 bude 

v rodinném domě umístěn jeden přenosný hasicí přístroj s hasicí schopností nejméně 34 A.  

Přenosný hasicí přístroj musí být v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., § 3, umístěn tak, aby 

byl snadno viditelný a volně dostupný. Výše uvedený přenosný hasicí přístroj se umísťuje na svislé 

stavební konstrukci tak, aby rukojeť hasicího přístroje byla nejvýše 1,50 m nad podlahou. V souladu 

s vyhláškou č. 246/2001 Sb., § 9, odst. 2, musí být nejméně jednou za rok provedena odbornou firmou 

kontrola provozuschopnosti přenosného hasicího přístroje. 

 

 

12. Zhodnocení technických, popřípadě technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení, vytápění apod.) z hlediska požadavků požární bezpečnosti 

Zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo, umístěné u východní fasády směrem k veřejné 

komunikaci. Lokálním zdrojem tepla budou krbová kamna. Komínové těleso musí být provedeno 

v souladu s ČSN 73 4210. V souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, příloha 

8 musí být hořlavé předměty vzdáleny od krbových kamen nejméně 800 mm v přímém směru sálání  
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a 200 m v ostatních směrech. Před krbovými kamny musí být podlaha z materiálu třídy reakce na oheň 

A1 (nehořlavá) do vzdálenosti nejméně 800 mm ve směru hlavního sálání. Pro provoz komínového 

tělesa musí být dodrženy požadavky uvedené v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 34/2016 Sb. 

Většina místností rodinného domu bude větrána přirozené – okny. V místnostech bez 

přirozeného větrání budou osazeny ventilátory, vyvedené nad střechu rodinného domu.  

Přípojka elektro bude napojena z místní komunikace do nového zděného sloupku na hranici 

pozemku. Domovní rozvaděč bude osazen u vstupu do objektu. V případě nutnosti je možné přerušit 

přívod elektrické energie do rodinného domu z těchto dvou míst. Vzhledem ke skutečnosti, že 

v rodinném domě nebudou instalována žádná požárně bezpečnostní zařízení, která by musela zůstat 

funkční v případě požáru, není nutné instalovat žádné tlačítko total nebo central stop a navržené řešení 

je vyhovující. 
 

 

 

13. Stanovení zvláštních požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo 

snížení hořlavosti stavebních hmot 

V tomto případě není nutno stanovovat zvláštní požadavky. 

 

 
 

14. Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, následně 

stanovení podmínek a návrh způsobu jejich umístění a instalace do stavby 

Rodinný dům vybaven 1 ks zařízením autonomní detekce a signalizace vyhovující ČSN EN 14 

604, které bude umístěno v zádveří u vchodu do rodinného domu. 

 

 

15. Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek včetně 

vyhodnocení nutnosti označení míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany  

a požárně bezpečnostní zařízení 

Bezpečnostními značkami budou osazeny hlavní uzávěry/vypínače jednotlivých médií. 

 

 

 

16. Závěr 

Při dodržení podmínek stanovených v tomto požárně bezpečnostním řešení lze konstatovat,  

že navrhovaná novostavba rodinného domu v k.ú. Sezemice nad Loučnou vyhovuje normovým  

a legislativním požadavkům platným v době zpracování tohoto požárně bezpečnostního řešení. 

 
Zpracovala:  Ing. Irena Vojáčková 

  autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb 

  ČKAIT 00 13071 

  Trojmezní 1206 

  250 92 Šestajovice 

  tel: 720 198 355 

  e-mail: irena.vojackova@post.cz 

mailto:irena.vojackova@post
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Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 395629.0

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec: Část obce: Sezemice

Ulice: Č.p / č. or. (č.ev.)

Katastrální území: Sezemice nad Loučnou (747670) Převládající typ využití: Rodinný dům

Parcelní číslo pozemku: 869/2 Památková ochrana
budovy: Bez památkové ochrany

Orientační období
výstavby: 2023 Památková ochrana

území: Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a hospodaření s energiemi, stavební konstrukce obálky, technické systémy budovy, významné rekonstrukce,
využití objektu.

Stručný popis budovy:
Objekt je tvaru obdélníku. Rozměr je 14,660 x 8,030 m a výška 3,440 m. Objekt je jednopodlažní nepodsklepený zastřešený rovnou 
střechou. Fasáda je opatřena strukturovanou omítkou světlé barvy, sokl je tmavé barvy. Okna a dveře jsou navržena plastová bílá. Střešní 
krytina je taška barvy černé. Svislé konstrukce jsou tvořeny sendvičovou konstrukcí dřevostavby. Okna, resp. balk.dveře jsou navrženy z 
plastových profilů, IZ trojskla, otevíraná, výklopná. Vstupní dveře budou plastové.
Stručný popis technických systémů:
Zdroj vytápění - tepelné čerpadlo vzduch - vzduch a krbová vložka, elektrický radiátor  koupelně
Příprava teplé vody bude v elektrickém  bojleru. Voda bude ohřívána na 55 °C a dále bude rozvedena k jednotlivým odběrným místům. 
Řízeně větraná - NE. 
Větrání - přirozené okny
Strojové chlazení - tepelné čerpadlo vzduch - vzduch 
Vlhkostní úpravou vzduchu - NE

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr Jednotky Hodnota

Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím m3 388,5

Celková plocha hodnocené obálky budovy m2 385,2

Objemový faktor tvaru budovy m2/m3 0,99

Celková energeticky vztažná plocha budovy m2 117,7

Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí % 11,4

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón.
Budova je členěna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle
ČSN 730540 a na zóny nevytápěné. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

Ozn. Označení zóny Typ zóny dle ČSN 73 0331-1
Úprava vnitřního

prostředí

Návrhová
vnitřní
teplota

pro
vytápění

Energ.
vztažná
plocha

Vytápění Chlazení °C m2

Z1 POKOJE Rodinné domy - prostor bytu 20 100,4

Z2 VSTUP_TM
Prostory plnící funkci domovní
komunikace a domovního vybavení k
bytům mimo garáže

16 10,8

Z3 KOUPELNA Bytový dům - prostor bytu 24 6,6
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Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 395629.0

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel.
Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému.
Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve
formě tepelných zisků.

Energonositel

Vytápění Chlazení Nucené
větrání

Úprava
vlhkosti

Příprava
teplé vody

Osvětlení
vnitřního
prostoru
budovy

Ostatní Celkem

% pokrytí

Dodaná energie v MWh/rok

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo,
zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

elektřina
14,0% 1,3% --- --- 17,6% 2,9% --- 35,7%

2.00 0.18 --- --- 2.52 0.41 --- 5.11

kusové dřevo, dřevní
stěpka

22,6% --- --- --- --- --- --- 22,6%

3.23 --- --- --- --- --- --- 3.23

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí
technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Energie okolního prostředí
41,7% --- --- --- --- --- --- 41,7%

5.97 --- --- --- --- --- --- 5.97

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuální podíl 78,3% 1,3% --- --- 17,6% 2,9% --- 100,0%

kWh/m2rok 95,2 1,5 --- --- 21,4 3,5 --- 121,6

MWh/rok 11.2 0.18 --- --- 2.52 0.41 --- 14.3

Podíl dodané energie dle účelu Podíl dodané energie dle energonositele

PROTOKOL PRŮKAZU 4



Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 395629.0

C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích
(např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově. Faktorem primární energie z
neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel

Fa
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Vytápění Chlazení Nucené
větrání

Úprava
vlhkosti

Příprava
teplé vody

Osvětlení
vnitřního
prostoru
budovy

Ostatní Celkem

% pokrytí

Dodaná energie v MWh/rok

ENERGONOSITELE

elektřina 2,6
38,3% 3,4% --- --- 48,1% 7,9% --- 97,6%

5.20 0.47 --- --- 6.54 1.07 --- 13.3

kusové dřevo,
dřevní stěpka 0,1

2,4% --- --- --- --- --- --- 2,4%

0.32 --- --- --- --- --- --- 0.32

Energie okolního
prostředí 0,0

0,0% --- --- --- --- --- --- 0,0%

0.00 --- --- --- --- --- --- 0.00

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

procentuální podíl 40,6% 3,4% --- --- 48,1% 7,9% --- 100,0%

kWh/m2rok 47,0 4,0 --- --- 55,6 9,1 --- 115,6

MWh/rok 5.53 0.47 --- --- 6.54 1.07 --- 13.6

Podíl dodané energie dle účelu Podíl dodané energie dle energonositele
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Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 395629.0

D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE PODLE ENERGONOSITELŮ

Dodaná energie v MWh/rok
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Celkem 2.36 1.94 1.63 0.99 0.56 0.39 0.36 0.36 0.60 1.17 1.78 2.18

elektřina 0.61 0.52 0.49 0.38 0.33 0.31 0.33 0.33 0.32 0.42 0.51 0.58

kusové dřevo,
dřevní stěpka 0.63 0.51 0.40 0.21 0.07 0.02 0.00 0.00 0.09 0.26 0.46 0.58

Energie okolního
prostředí 1.12 0.91 0.73 0.40 0.16 0.06 0.03 0.03 0.19 0.49 0.82 1.03

Roční průběh dodané energie podle energonositelů

BILANCE PODLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

Dodaná energie v MWh/rok
Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

Celkem 2.36 1.94 1.63 0.99 0.56 0.39 0.36 0.36 0.60 1.17 1.78 2.18

Vytápění 2.11 1.71 1.38 0.75 0.29 0.11 0.05 0.05 0.35 0.92 1.54 1.94

Chlazení 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.04 0.06 0.06 0.008 0.00 0.00 0.00

Nucené větrání 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Úprava vlhkosti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Příprava teplé
vody 0.21 0.19 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21

Osvětlení 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby
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Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 395629.0

E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ

BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové tepelné ztráty budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním
netěsnostmi - infiltrací. Tepelné ztráty jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu
energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.

ZTRÁTY ENERGIE VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Prostup tepla obálkou budovy

MWh/rok

8.11 Solární zisky

MWh/rok

1.14

Větrání 2.88 Vnitřní zisky - lidé 0.62

Netěsnosti obálky - infiltrace 0.18
Vnitřní zisky - osvětlení a
technologie a z přilehlých
nevytápěných prostor

0.57

Celkem 11.2 Celkem 2.33

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ MWh/rok 8,8 kWh/m2.rok 75,1

Bilance ztrát energie (%) Bilance potřeby energie na vytápění (MWh/rok)

BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Celkové tepelné zisky budovy jsou tvořeny vnitřními zisky (lidé, osvětlení, přístroje, ventilátory, rozvody teplé vody, akumulační nádoby) a
solárními zisky přes průsvitné konstrukce. Dále jsou zahrnuty zisky prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a
neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Tepelné zisky jsou sníženy o využitelné tepelné ztráty, kdy je teplota exteriéru nižší než
teplota interiéru (zejména v nočních hodinách). Zbývající tepelné zisky tvoří potřebu energie na chlazení budovy, kterou je nutné dodat
soustavou chlazení.

ZISKY ENERGIE VYUŽITELNÉ ZTRÁTY ENERGIE - PŘEDCHLAZENÍ

Vnitřní zisky (lidé, osvětlení,
spotřebiče atd.)

MWh/rok

0.60 Prostup tepla obálkou budovy

MWh/rok

0.90

Solární zisky průsvitnými
konstrukcemi 1.30 Cílené větrání 0.41

Ostatní zisky (prostupem,
větráním, infiltrací) 0.00 Netěsnosti obálky - infiltrace 0.02

Celkem 1.89 Celkem 1.33

POTŘEBA ENERGIE NA CHLAZENÍ MWh/rok 0,6 1) kWh/m2.rok 4,8

Bilance zisků energie (MWh/rok) Bilance potřeby energie na chlazení (MWh/rok)

PROTOKOL PRŮKAZU 7



Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 395629.0

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí,
jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově
(SOUS).  Budova může být  rozdělena na teplotní  zóny o  různých návrhových vnitřních teplotách s  různými  požadavky na obalové
konstrukce. Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí
na obálce budovy

Návrhová
vnitřní
teplota
zóny

Přiléhající
prostředí

Plocha
konstrukce

Součinitel prostupu tepla konstrukce

Vypočtená
hodnota

Požadavek
ČSN 730540-

2
Referenční
hodnota

Dosažená
úroveň -

vypočtená /
referenční
hodnota

Θi --- Aj Uj UN,j UR,j

Ozn. Název °C --- m2 W/m2.K

VNĚJŠÍ STĚNY 132,6

STN-3
STN _P4_ OBVODOVA

(Orientace SV, Sklon 90°)
(Z1)

20 EXT 27,2 0,150 0,30 0,21 71%

STN-3
STN _P4_ OBVODOVA

(Orientace SV, Sklon 90°)
(Z2)

16 EXT 9,9 0,150 0,40 0,28 54%

STN-3
STN _P4_ OBVODOVA

(Orientace SV, Sklon 90°)
(Z3)

24 EXT 6,4 0,150 0,24 0,17 89%

STN-4
STN _P4_ OBVODOVA

(Orientace SZ, Sklon 90°)
(Z1)

20 EXT 24,7 0,150 0,30 0,21 71%

STN-5
STN _P4_ OBVODOVA

(Orientace JZ, Sklon 90°)
(Z1)

20 EXT 38,8 0,150 0,30 0,21 71%

STN-6
STN _P4_ OBVODOVA

(Orientace JV, Sklon 90°)
(Z1)

20 EXT 25,6 0,150 0,30 0,21 71%

STŘECHY 117,7

STR-2 STRECHA_(S6)_ (Orientace
J, Sklon 3°) (Z1) 20 EXT 100,4 0,136 0,24 0,17 81%

STR-2
STRECHA_(S6)_ (Orientace

J, Sklon 3°) (Z2) 16 EXT 10,8 0,136 0,32 0,22 61%

STR-2
STRECHA_(S6)_ (Orientace

J, Sklon 3°) (Z3) 24 EXT 6,6 0,136 0,19 0,13 102%

PODLAHY NAD VENKOVNÍM PROSTOREM 117,7

PDL-1
PDL _P1_ PRIZEMI NAD EX
(Orientace J, Sklon 180°)

(Z1)
20 EXT 100,4 0,222 0,24 0,17 132%

PDL-1
PDL _P1_ PRIZEMI NAD EX
(Orientace J, Sklon 180°)

(Z2)
16 EXT 10,8 0,222 0,32 0,22 99%

PDL-1
PDL _P1_ PRIZEMI NAD EX
(Orientace J, Sklon 180°)

(Z3)
24 EXT 6,6 0,222 0,19 0,13 167%

VÝPLNĚ OTVORŮ 17,1

VYP-8
Vnejsi okno (Zóna POKOJE,
Orientace SV, Sklon 90°)

(Z1)
20 EXT 1,8 0,730 1,50 1,05 70%

VYP-9
Vnejsi okno (Zóna POKOJE,
Orientace SZ, Sklon 90°)

(Z1)
20 EXT 1,8 0,730 1,50 1,05 70%
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Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 395629.0

VYP-10
Vnejsi okno (Zóna POKOJE,

Orientace JZ, Sklon 90°)
(Z1)

20 EXT 4,2 0,730 1,50 1,05 70%

VYP-11
Vnejsi okno (Zóna POKOJE,

Orientace JZ, Sklon 90°)
(Z1)

20 EXT 1,8 0,730 1,50 1,05 70%

VYP-12
Vnejsi okno (Zóna POKOJE,

Orientace JZ, Sklon 90°)
(Z1)

20 EXT 1,8 0,730 1,50 1,05 70%

VYP-13
Vnejsi okno (Zóna POKOJE,

Orientace JZ, Sklon 90°)
(Z1)

20 EXT 1,8 0,730 1,50 1,05 70%

VYP-14
Vnejsi okno (Zóna POKOJE,

Orientace JV, Sklon 90°)
(Z1)

20 EXT 0,9 0,730 1,50 1,05 70%

VYP-15
Vnejsi okno (Zóna

VSTUP_TM, Orientace SV,
Sklon 90°) (Z2)

16 EXT 0,7 0,730 2,00 1,40 52%

VYP-16
VNEJSI DVERE PROSKLENE

1_1 (Zóna VSTUP_TM,
Orientace SV, Sklon 90°)

(Z2)
16 EXT 2,3 0,780 2,30 1,61 48%

TEPELNÉ VAZBY

Vliv tepelných vazeb zobrazuje úroveň řešení konstrukčních detailů - styků mezi dvěma a více konstrukcemi.

Vliv tepelných vazeb ∆Utb --- 0,020 --- 0,014 143%
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Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 395629.0

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné
tabulce.

Ozn. Zdroj tepla1

Systém vytápění uvnitř budovy

Celkový
jmenovitý
tepelný
výkon Palivo

Spotřeba
energie na
vytápění v

palivu

Sezónní
účinnost

výroby tepla

Sezónní
účinnost

distribuce a
akumulace

tepla

Sezónní
účinnost

sdílení tepla

Potřeba
energie na
vytápění

kW MWh/rok % COP % %
% pokrytí

MWh/rok

K-2 Krbová vložka 8
kusové

dřevo, dřevní
stěpka

3.23 70 --- Z1: 93%
Z2: 93%

Z1: 93%
Z2: 93%

22%
1.96

TČ-3 Tepelné čerpadlo
vzduch - vzduch --- --- --- --- 4,53

Z1: 93%
Z2: 93%
Z3: 93%

Z1: 93%
Z2: 93%
Z3: 93%

75%
6.63

K-4 Elektrický radiátor 
v koupelně 0,15 elektřina 0.31 95 --- 93% 93%

3%
0.25

Ozn. Zdroj tepla1

Systém vytápění mimo budovu - bilance dodávky energie pro hodnocenou budovu

Zdroj tepla mimo budovu Vnější rozvody

Celkový
jmenovitý
tepelný
výkon

Palivo

Spotřeba
energie na
vytápění v

palivu

Sezónní účinnost výroby
tepla

Sezónní
účinnost

distribuce a
akumulace

tepla

Ztráty ve
vnějších

rozvodech

kW MWh/rok % COP % MWh/rok

TČ-3 Tepelné čerpadlo
vzduch - vzduch 8,00 elektřina 1.69 --- 4,53 100 0.00

CHLAZENÍ

Ozn. Zdroj chladu

Systém chlazení uvnitř budovy

Celkový
jmenovitý
chladící
výkon Palivo

Spotřeba
energie na
chlazení v

palivu

Sezónní
chladící

faktor zdroje
chladu

Sezónní
účinnost

distribuce a
akumulace

chladu

Sezónní
účinnost
sdílení
chladu

Potřeba
energie na

chlazení

kW MWh/rok SEERC,gen,int ηC,dis,int ηC,em

% pokrytí

MWh/rok

CHL-1 Tepelné čerpadlo
vzduch - vzduch --- --- --- --- 95% 95%

100%
0.57

Ozn. Zdroj chladu

Systém chlazení mimo budovu - bilance dodávky energie pro hodnocenou budovu

Zdroj chladu mimo budovu Vnější rozvody

Celkový
jmenovitý
chladící
výkon

Palivo

Spotřeba
energie na
chlazení v

palivu

Sezónní
chladící

faktor zdroje
chladu

Sezónní účinnost
distribuce a

akumulace chladu
Ztráty ve vnějších

rozvodech

kW MWh SEER % MWh

CHL-1 Tepelné čerpadlo
vzduch - vzduch 8 elektřina 0.18 3,50 100 0.00
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Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 395629.0

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné
tabulce.

Ozn.
Zdroj pro
přípravu teplé
vody

Systém přípravy teplé vody uvnitř budovy

Celkový
jmenovitý
tepelný
výkon Palivo

Spotřeba
energie na
přípravu

teplé vody v
palivu

Sezónní
účinnost

výroby tepla

Sezónní
účinnost

distribuce
teplé vody

Sezónní
potřeba

teplé vody

Potřeba
energie

ohřev teplé
vody

kW MWh % --- % m3/rok
% pokrytí

MWh/rok

K-1 Elektrický bojler 2 elektřina 2.52 95 --- TVsys 1: 84,5 32,87
100,0
2.39

OSVĚTLENÍ

Ozn.
Osvětlovací
soustava /
zóna

Převažující typ
světelných

zdrojů

Odpovídající
energeticky

vztažná
plocha

Průměrná
požadovaná
osvětlenost

Průměrné korekční činitele soustavy

Typ
světelných

zdrojů
Řízení

soustavy
Konstantní
osvětlenost

Závislost na
denním
světle

--- m2 lux --- --- --- ---

Z1 (L1) POKOJE
LED - kompaktní
provedení pro

domácnosti 100
lm/W

80,32 135 0,90 1,00 1,00 1,00

Z2 (L1) VSTUP_TM
LED - kompaktní
provedení pro

domácnosti 100
lm/W

8,61 75 0,90 1,00 1,00 1,00

Z3 (L1) KOUPELNA
LED - kompaktní
provedení pro

domácnosti 100
lm/W

5,25 150 0,90 1,00 1,00 1,00

PROTOKOL PRŮKAZU 11



Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 395629.0

H DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ
VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních
systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření
včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení
tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody vody
nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení
energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření Popis návrhu

KROK 1

Zlepšení
konstrukcí a
prvků obálky
budovy vč.
stínění

V této kategorii není navrhováno žádné opatření.

KROK 2
Využití zařízení
pro zpětné
získávání tepla

V této kategorii není navrhováno žádné opatření.

KROK 3
Zlepšení
účinnosti
technických
systémů budovy

Vytápění:

OPT-1 - Tepelné čerpadlo vzduch - voda
Instalace tepelného čerpadla vzchuch voda min COP 4,5

Větrání:

OPT-2 - Systém větrání s rekuperací tepla
Systém větrání  s  rekuperací  tepla slouží  k  zajištění  optimální  výměny vzduchu v objektu a zároveň
minimalizaci tepelných ztrát při větrání.

Příprava TV:

OPT-1 - Tepelné čerpadlo vzduch - voda
Ohřev TUV  tepelným čerpadlem vzchuch voda 

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení
celkové dodané energie.

Alternativní systém
dodávky energie

Proveditelnost
Popis návrhu

Technická Ekonomická Ekologická

KROK 4

Místní systémy
využívající
energie z OZE

ANO NE ANO Instalace fotovoltaických panelů v kombinaci s TČ,
což vede ke snížení primární neobnovitelné energie.

Kombinovaná
výroba elektřiny
a tepla

NE NE NE

Jelikož se jedná o menší objekt, nelze počítat s
instalací  KGJ.  Kogenerační  jednotky  o  malých
výkonech nejsou na trhu k dispozici za přijatelné ceny.
U větších KGJ je problém s hlukem a přebytkem tepelné
energie.

Soustava
zásobování
tepelnou energií

NE NE NE
V  dosahu  objektu  se  nenachází  systém  pro
zásobování  teplem nebo chladem a ani objekt není na
žádný takový  systém napojen.

Tepelná čerpadla ANO ANO ANO

TEPELNÁ  ČERPADLA  VZDUCH-VODA  Zdrojem
tepla je venkovní vzduch. Provoz je možný i bez
realizace  vrtů  či  plošných  kolektorů.  Tepelné
čerpadlo  vzduch/voda  dokáže  pokrýt  většinu
nároků na vytápění.Pro potřeby špičkové hodnoty
při velmi nízkých teplotách je potřeba doplňkový
zdroj. Tým může být váš stávající kotel, krbová
vložka, solární panely. Nebo je tento doplňkový
zdroj součástí zvoleného systému.
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Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 395629.0

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popis souboru opatření V průkazu ENB je navržen soubor opařeni s cílem snížení spotřeby energie v objektu, provozních nákladů a
dopadu provozu domu na životni prostředí.

Potřeba energie na
vytápění, chlazení a
přípravu teplé vody

Celková dodaná
energie

Neobnovitelná primární
energie Klasifikační třída

neobnovitelné primární
energiekWh/m2.rok kWh/m2.rok kWh/m2.rok

MWh/rok MWh/rok MWh/rok

Hodnocení budova
94,51 121,61 115,58

11.1 14.3 13.6

Soubor navržených
opatření

98,50 102,00 64,60

11.6 12.0 7.60

Dosažená úspora
energie

-3,99 19,61 50,98
-

-0.47 2.31 6.01
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Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 395629.0

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

Požadavek vyhlášky dle: §6 odst. 1 Splněno: ANO

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy: budova s téměř nulovou spotřebou energie do 31.12.2021

Snížení referenční hodnoty
neobnovitelné primární
energie

Druh budovy nebo zóny
Energetická

vztažná plocha

Měrná potřeba
na vytápění
referenční

budovy
Míra snížení

m2 kWh/m2.rok %

Z1 - POKOJE (obytná zóna) 100,4

84,3

25

Z2 - VSTUP_TM (obytná zóna) 10,8 20

Z3 - KOUPELNA (obytná zóna) 6,6 20

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X

Hodnocený
parametr Jednotka Ozn. Hodnocený prvek

budovy
Návrhová

vnitřní
teplota zóny

Přiléhající
prostředí

Vypočtená
hodnota

Referenční
hodnota Splněno

MĚNĚNÉ/ NOVÉ STAVEBNÍ PRKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle §
6 odst. 2 písm. c)

X --- --- --- --- --- --- --- ---

MĚNĚNÉ/ NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle §
6 odst. 2 písm. d)

X --- --- --- --- --- ---

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou
náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b)

Průměrný
součinitel
prostupu
tepla
budovy

W/m2.K Budova jako celek 0,21 0,24 ANO

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou
náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.b)

Celková
dodaná
energie

kWh/m2.rok Budova jako celek 121,61 149,31 ANO

NEOBNOVITELNÁ PRIMÁRNÍ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm.a)

Neobnovitel
ná primární
energie

kWh/m2.rok Budova jako celek 115,58 121,43 ANO
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Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 395629.0

J OSTATNÍ ÚDAJE

METODA VÝPOČTU

Použitý software:  - ENERGETIKA Verze software: 6.0.6

Klimatická data: ČSN 73 0331-1 (s doplněnou průměrnou
rychlostí větru dle ČHMÚ - průměr ČR) Metoda výpočtu: Měsíční krok

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Průkaz je součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

Název stavby: Rodinný dům Sezemice Stupeň PD:
DSP/DOS
(dokumentace pro
povolení/ohlášení
stavby)

Stavebník: Pavlína Málková IČ:

Generální projektant: Ing. Jan Ubr IČ: 02900998

Zodpovědný
projektant: Ing. Jan Ubr Č. autorizace: 1003911

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Bezplatná poradenská služba: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis

Katalog úspor energie: https://www.kataloguspor.cz

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA

Jméno / obchodní
firma: Josef Krška Číslo oprávnění: 1831

Telefon: 777353467 E-mail: webio@email.cz

URČENÁ OSOBA

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je
držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Jméno a příjmení: - Číslo oprávnění: -

PLATNOST PRŮKAZU

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo
do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

Evidenční číslo
průkazu: 395629.0

Podpis energetického
specialisty:Datum vyhotovení

průkazu: 20.11.2021

Platnost průkazu do: 20.11.2031

1) V případě přerušovaného chlazení dle ČSN EN ISO 52 016-1 čl. 6.6.11.4 se uplatňuje redukce aC,red až na výslednou
potřebu chladu na chlazení stanovenou pro nepřerušované chlazení, kterému odpovídá uvedená bilance. V případě
přerušovaného chlazení v objektu bude rozdíl v uvedených bilancích zisků a ztrát energie o tuto redukci vyšší než
vykazovaná potřeba chladu na chlazení.
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