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Abstrakt 
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům v částečně zastavěném území. Stavba se nachází v 
okrese Znojmo v obci Sedlešovice. Objekt má dvě nadzemní podlaží, je nepodsklepený. V 
přízemí se nachází zádveří se šatnou, obývací pokoj spojený s kuchyní, pracovna, koupelna a 
garáž. V druhém nadzemním podlaží jsou dva pokoje, ložnice, koupelna, WC a šatna. Z 
chodby je vstup na terasu. Dům je založen na základových pasech z prostého betonu a je 
vyzděn ze stavebního systému HELUZ s kontakním zateplovacím systémem firmy ISOVER. 
Střecha je sedlová se sklonem 30°. Střešní krytina je z pálené tašky TONDACH – FIGARO. 
Zastavěná plocha je 172,93 m2. Součástí je také seminární práce na téma Kotvení zábradlí na 
terase.  
  
Klíčová slova 
samostatně stojící dům,  
stavební systém HELUZ,  
betonové základy, 
sedlová střecha, 
terasa, 
kotvení zábradlí, 
ocel. 
  
  
  
Abstract 
This is a detached family house in a partially built-up area. The building is situated in the 
region of Znojmo in the town of Sedlešovice. The building has two floors without cellar. In 
the ground floor is entrance hall with dressing room, living room and kitchen, study, 
bathroom and garage. On the second floor are two rooms, bedroom, bathroom, toilet and 
dressing room. From the hall is the entrance to the terrace. The house is based on the footings 
of plain concrete and is built from the building system HELUZ with contact insulation system 
from company ISOVER. The roof is pitched with a inclination of 30 °. Roofing tile is clay 
TONDACH - FIGARO. Built-up area is 172,93 m2. Also includes is a seminar paper on the 
topic Anchoring on the tercce railing.  
  
Keywords 
detached house,  
building systém HELUZ,  
concrete foundations, 
pitched roof, 
terrace, 
anchoring railing, 
steel. 
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ÚVOD:  

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům v částečně zastavěném území. Stavba se nachází 
v okrese Znojmo v obci Sedlešovice. Objekt má dvě nadzemní podlaží, je nepodsklepený. 
V přízemí se nachází zádveří se šatnou, obývací pokoj spojený s kuchyní, pracovna, koupelna 
a garáž. V druhém nadzemním podlaží jsou dva pokoje, ložnice, koupelna, WC a šatna. 
Z chodby je vstup na terasu. Dům je založen na základových pasech z prostého betonu a je 
vyzděn ze stavebního systému HELUZ s kontakním zateplovacím systémem firmy ISOVER. 
Střecha je sedlová se sklonem 30°. Střešní krytina je z pálené tašky TONDACH – FIGARO. 
Zastavěná plocha je 172,93 m2. Součástí je také seminární práce na téma Kotvení zábradlí na 
terase  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
a) Identifikace stavby 
 
Identifikační údaje investora 
 
 Jméno:   Jiří Mazáč 
 Bydliště:   Krabkova 100, Znojmo 669 02 
 
 
Identifikační údaje projektanta 
 
 Vypracoval:   Jan Antoš 
 Vedoucí bakalářky:  Ing. David Bečkovský, Ph.D. 
 Adresa:   Bratrstva 19, Znojmo 669 02 
 Telefon:   +420 737 361 495 
 
  
Základní charakteristika stavby 
 
 Účel stavby:   Novostavba rodinného domu 
 Adresa:   Májová 7, Sedlešovice, okr. Znojmo 
 Stupeň dokumentace: Projekt pro stavební řízení 
 Obecní úřad:   Nový Šaldorf - Sedlešovice 
 Okres:   Znojmo 
 Stavební úřad:  MÚ Znojmo 
 
 

Stavební pozemek, na kterém se bude novostavba rodinného domu 
provádět je v katastru obce Sedlešovice, v okresu Znojmo na parcele číslo 
333/119. Na přilehlém pozemku na východní straně se nachází stavba 
rodinného domu.  

Sousední parcely jsou v majetku soukromých osob. Stavba nebude 
zasahovat za plochu pozemku investora.  

 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 

pozemku a o majetkoprávních vztazích 
Sousední parcely jsou v majetku soukromých osob, Na přilehlém pozemku 

na východní straně se nachází stavba rodinného domu s dostatečnými 
odstupovými vzdálenostmi. Stavba nebude zasahovat za plochu pozemku, 
který je v majetku investora.  

Na zájmovém pozemku se nenachází žádné stávající stavby určené 
k demolici ani stromy či jiná zeleň, která by zasahovala do stavby objektu. 
Pozemek byl využíván jako zatravněná plocha. 

 
c) Údaje o provedených průzkumech, napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 
Na pozemku nebyly provedeny žádné průzkumy. Podle okolních pozemků 

a staveb se usoudilo, že jsou v okolí výborné podmínky pro zakládání budov. 
Hladina podzemní vody nezasahuje do výšky základové spáry. Podloží je 
propustné s minimem jílů. Při výstavbě nebude potřeba použití pažení. 

K pozemku přiléhá komunikace, na kterou bude vytvořen příjezd 
z pozemku.  



 
 

V přilehlé komunikaci jsou vedeny všechny inženýrské sítě. Pro připojení 
objektu budou použity přípojky. 

 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Při výstavbě nebude porušeno ochranné pásmo plynového vedení. Budou 
dodržena všechna ochranná pásma podzemních zařízení. Na staveništi se 
nevyskytuje zeleň, kterou by bylo třeba chránit. Při provádění přípojek 
inženýrských sítí je nutno dodržet jejich ochranná pásma. 

Přesné vzdálenosti ochranných pásem jednotlivých inženýrských sítí jsou: 
- zemní vedení sdělovacího telefonního kabelu má ochranné pásmo 

1,0 m od obrysu vedení 
- zemní kabel vedení nízkého napětí má ochranné pásmo 1,0 m od 

obrysu vedení 
Stavbou dotčená parcela se nenachází v chráněném území.  
Nemovité kulturní památky, chráněné krajinné i ekologické celky a ani jiné 

podobné systémy, které by bránily využití lokality k zamýšlenému účelu, se 
v daném místě stavby nenachází. 

    
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Na základě požadavků v souvislosti s ohlášením výstavby rodinného domu 
byli obeznámeni majitelé sousedních nemovitostí, obecní úřad Znojmo – 
město a správci inženýrských sítí. Dále byla splněna ustanovení obecných 
požadavků na výstavbu dle Zákonu 502/2006 sb. Pro výstavbu nebudou 
použity nestandardní výrobky ani technologické postupy. 

 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 

Stavba je v souladu se schválenou koncepcí Územního plánu města.  
 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby 
Samotná výstavba svou realizací neovlivňuje okolní stavby nad míru 

obvyklou pro tento druh stavby. 
 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
Zahájení výstavby:                                                        září 2012 
Dokončení výstavby:                                        listopad 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

i) Statistické údaje 
Rodinný dům svojí objemovou kapacitou odpovídá obsazení 3 -4 osobami. 
Počet bytů     1 
Půdorysné rozměry    15,850 x 13,400 m 
Světlá výška 1NP    2,770 m 
Světlá výška 2NP    2,630 m 
Výška od podlahy 1NP po okap  6,095 m 
Výška od podlahy 1NP po hřeben  9,800 m 
Konstrukční výška v 1NP   3,250 m 
Konstrukční výška v 2NP   3,000 m 
Obytná plocha 1NP    74,55 m²  
Obytná plocha 2NP    62,77 m²  
Celková obytná plocha    137,32 m²  
Užitná plocha 1NP    65,38 m² 
Užitná plocha 2NP     77,64 m² 
Celková užitná plocha    143,02 m² 
Zastavěná plocha domem    172,93 m²  
Orientace Hlavní vstup do 1.NP domu je 

umístěn od komunikace na 
Jihovýchod. 

Osvětlení  Ve všech bytových místnostech 
jsou navržena dostatečně velká 
okna, která zajišťují potřebné 
osvětlení místnosti. Mimo jiné 
bude v objektu umístěno i 
osvětlení umělé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZÁVĚR: 

Při vytváření bakalářské práce jsem narazil na spoustu konstrukčních řešení, o kterých jsem 
dříve mnohé nevěděl. To mě donutil se jim blíže věnovat a hledat vhodné řešení. Projektování 
rodinný dům jsem si zvolil pro jeho časté využití v praxi. Seminární práci na téma kotvení 
zábradlí na terase jsem si vybral proto, že jsem v průběhu bakalářské práce zjistil, jakými 
nejrůznějšími variantami se kotvení dá provádět.    



SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ: 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb 
ČSN 01 3114 Technické výkresy 
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebnímu řádu (Stavební zákon) 
Vyhláška MMR č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 
Vyhláška MMR č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
Vyhláška č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích 

Technická příručka HELUZ, ISOVER, DEK, SCHÖCK,  
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK: 

PT – původní terén 
UT – upravený terén 
ŽB – železobeton 
XPS – extrudovaný polystyren 
KCE – konstrukce  
P + D – pero a drážka  
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Anotace práce Jedná se o samostatně stojící rodinný dům v částečně zastavěném území. 

Stavba se nachází v okrese Znojmo v obci Sedlešovice. Objekt má dvě 
nadzemní podlaží, je nepodsklepený. V přízemí se nachází zádveří se 
šatnou, obývací pokoj spojený s kuchyní, pracovna, koupelna a garáž. V 
druhém nadzemním podlaží jsou dva pokoje, ložnice, koupelna, WC a 
šatna. Z chodby je vstup na terasu. Dům je založen na základových pasech z 
prostého betonu a je vyzděn ze stavebního systému HELUZ s kontakním 
zateplovacím systémem firmy ISOVER. Střecha je sedlová se sklonem 30°. 
Střešní krytina je z pálené tašky TONDACH – FIGARO. Zastavěná plocha 
je 172,93 m2. Součástí je také seminární práce na téma Kotvení zábradlí na 
terase. 

Anotace práce v 
anglickém 
jazyce 

This is a detached family house in a partially built-up area. The building is 
situated in the region of Znojmo in the town of Sedlešovice. The building 
has two floors without cellar. In the ground floor is entrance hall with 
dressing room, living room and kitchen, study, bathroom and garage. On 



the second floor are two rooms, bedroom, bathroom, toilet and dressing 
room. From the hall is the entrance to the terrace. The house is based on the 
footings of plain concrete and is built from the building system HELUZ 
with contact insulation system from company ISOVER. The roof is pitched 
with a inclination of 30 °. Roofing tile is clay TONDACH - FIGARO. 
Built-up area is 172,93 m2. Also includes is a seminar paper on the topic 
Anchoring on the tercce railing. 

Klíčová slova samostatně stojící dům,  
stavební systém HELUZ,  
betonové základy, 
sedlová střecha, 
terasa, 
kotvení zábradlí, 
ocel. 

Klíčová slova v 
anglickém 
jazyce 

detached house,  
building systém HELUZ,  
concrete foundations, 
pitched roof, 
terrace, 
anchoring railing, 
steel. 

 



Název: Rodinný dům, okr. Znojmo 
 
Umístění: Nový Šaldorf (okres Znojmo) 
Rozsah projektu: Studie 
 
Vypracoval: Jan Antoš, B4S10 
 
Obecné informace:  
Jedná se o rodinný dům, nepodsklepený, dvoupatrový, s garáží a s pochozí terasou v 2NP.  
Střecha je sedlová a je využita jako úložný prostor přístupný otvorem ve stropě.  
Rodinný dům se nachází v obci Nový Šaldorf u Znojma.  
Oblast je zde rovinná s nadmořskou výškou 213m n.m.  
  
Provozní vazby: 
Ze zádveří lze projít přes šatnu do průchozí garáže nebo do chodby, ze které jsou přístupny 
všechny místnosti.  
V 1NP se nachází kuchyň s obývacím pokojem a jídelnou v jedné velké místnosti a dále 
pracovna a WC,  
kde je umístěn kotel. V druhém nadzemním podlaží se nachází dva dětské pokoje, ložnice s 
šatnou,  
WC a samotná šatna mezi dvěma pokoji. V chodbě je výlez na půdu a dveře na pochozí 
terasu. 
 
Technické řešení: 
Dům bude postaven z keramických tvarovek systému HELUZ a to jak vodorovné tak i svislé 
konstrukce.  
Obvodový plášť z cihel 300mm opatřený kontaktním zateplovacím systémem.  
Krov sedlové střechy bude vaznicové soustavy a jako krytina budou použity  
keramické tašky a na pochozí terasu kameninová dlažba.  
 
Plochy místností: 
1NP:        
Obývací pokoj ... 30,80 m2 
Kuchyně s jídelnou ... 24,75 m2 
Pracovna … 18,83 m2 
Chodba ... 6,61 m2 
Zádveří … 7,44 m2 
Šatna … 7,63 m2 
Garáž … 30,16 m2 
WC ... 13,85 m2 
 
Úložné prostory:  
Každá místnost má dostatek skříní pro ukládání jak oblečení tak ostatních věcí.  
Byt má navíc půdní prostor, několik samostatných šaten a velkou garáž. 
  
Orientace ke světovým stranám:  
JZ – kuchyň, pokoj         
Z – ložnice 
SZ – pracovna 

2NP: 
Dětský pokoj 1 ... 20,39 m2 
Dětský pokoj 2 ... 22,86 m2 
Ložnice … 16,85 m2 
Šatna 1 … 4,54 m2 
Šatna 2 … 5,95 m2 
Pochozí terasa ... 52,88 m2 
WC ... 14,43 m2 
Chodba ... 8,29 m2 
 

S – garáž, WC 
V – hlavní vstup, šatna 
JV – obývací pokoj 

Celková zastavěná plocha: 
174,15 m2 

 

Plocha pozemku: 
662,78 m2 

 

Plocha zpevněných ploch: 
61,78 m2 



 
 
 
 
 
 
 

   Poloha objektu: 
 

    Mapa ulic: 

      Katastrální mapa: 
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SLOŽKA C1 – SEZNAM PŘÍLOH 

VÝKRESOVÁ ČÁST 
 

  01 – TECHNICKÁ SITUACE 
  02 – PŮDORYS ZÁKLADŮ 
  03 – PŮDORYS 1NP 
  04 – PŮDORYS 2NP 
  05 – STROP NAD 1NP 
  06 – STROP NAD 2NP 
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  09 – PŘÍČNÝ ŘEZ A – A‘ 
  10 – PODÉLNÝ ŘEZ B – B‘ 
  11 – POHLEDY 
  12 – DETAIL 1 – PŘESAH STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 
  13 – DETAIL 2 – ŘEŠENÍ U VSTUPU NA TERASU 
  14 – DETAIL 3 – ŘEŠENÍ U VSTUPNÍCH DVEŘÍ  
  15 – DETAIL 4 – UKONČENÍ TERASY A NAPOJENÍ ZÁBRADLÍ 
  16 – DETAIL 5 – ŘEŠENÍ U OKAPOVÉHO CHODNÍKU 
  18 - VIZUALIZACE 
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- VÝPOČTY 
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VÝPOČET PROSTUPŮ TEPLA - TEPELNÝ ODPOR 
         

S1 
PODLAHA NAD ZEMINOU  
1m od stěny        

- Keramická dlažba 0,008 = 0,0079     
1,01    

         

- Samonivelační stěrka 0,002 = 0,0021     
0,97    

         

- Betonová mazanina + kari síť 
a topná rohož 

0,064 = 0,0512     
1,25    

         

- PE folie 0,002 = 0,0057     
0,35    

         

- TI ISOVER XPS NEO 0,15 = 4,8387     
0,031    

         

- Asfaltová lepenka 2x 0,004 = 0,0191     
0,21  

         

- Podkladový beton 0,1 = 0,0633     
1,58    

    4,9880     
         
 R = 4,9880 + 0,04 + 0,17 = 5,1980      
 U = 0,1924 Wm²/k <  Up = 0,30 

=> VYHOVĚLO     Ud = 0,20 
         
 Tloušťka podlahy 230mm        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S2 
PODLAHA NAD ZEMINOU  
1m od stěny        

- Laminátové desky 0,008 = 0,0444     
0,18    

         

- Samonivelační stěrka 0,002 = 0,0021     
0,97    

         

- Betonová mazanina + kari síť  
a topná rohož 

0,064 = 0,0512     
1,25    

         

- PE folie 0,002 = 0,0057     
0,35    

         

- TI ISOVER XPS NEO  0,15 = 4,8387     
0,031    

         

- Asfaltová lepenka 2x 0,004 = 0,0191     
0,21  

         

- Podkladový beton 0,1 = 0,0633     
1,58    

    5,0245     
         
 R = 5,0245 + 0,04 + 0,17 = 5,2345      
 U = 0,1910 Wm²/k <  Up = 0,30 

=> VYHOVĚLO     Ud = 0,20 
         
 Tloušťka podlahy 230mm        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

S3 
PODLAHA V GARÁŽI  
1m od stěny        

- Pojizdná dlažba 0,01 = 0,0099     
1,01    

         

- Samonivelační stěrka 0,002 = 0,0021     
0,97    

         

- Betonová mazanina + kari síť 0,064 = 0,0512     
1,25    

         

- PE folie 0,002 = 0,0057     
0,35    

         

- TI ISOVER XPS NEO 0,15 = 4,8387     
0,031    

         

- Asfaltová lepenka 2x 0,004 = 0,0191     
0,21  

         

- Podkladový beton 0,1 = 0,0633     
1,58    

    4,9388     
         
 R = 4,9388 + 0,04 + 0,17 = 5,1488      
 U = 0,1942 Wm²/k <  Up = 0,30 => VYHOVĚLO     Ud = 0,20 
         
 Tloušťka podlahy 230mm        



 
 S4 STROP + PODLAHA V 2NP :       
Varianta 1 – parkety        

- Laminátové desky 0,008 = 0,0444     
0,18     

          

- Samonivelační stěrka 0,002 = 0,0021     
0,97     

         

- Betonová mazanina + kari síť 0,058 = 0,0406     
1,43     

         

- PE folie 0,002 = 0,0057     
0,35     

         

- Tep. Izolace ISOVER EPS NEO 0,05 = 1,1351     
0,037     

         

- Konstrukce stropu  = 0,83     
      

    2,6738     
         
 R = 2,6738 + 0,04 + 0,10 = 2,8138      
 U = 0,3554 Wm²/k <  Up = 1,05 

=> VYHOVĚLO     Ud = 0,70 
         
Varianta 2 - dlažba        

- Dlažba 0,008 = 0,0079     
1,01     

         

- Samonivelační stěrka 0,002 = 0,0021     
0,97     

         

- Betonová mazanina + kari síť 0,058 = 0,0406     
1,43     

         

- PE folie 0,002 = 0,0057     
0,35     

         

- Tep. Izolace ISOVER EPS NEO 0,05 = 1,1351     
0,037     

         

- Konstrukce stropu  = 0,83     
      

    2,6373     
         
 R = 2,6373 + 0,04 + 0,10 = 2,7773      
 U = 0,3601 Wm²/k <  Up = 1,05 

=> VYHOVĚLO     Ud = 0,70 



Z2, Z5 STĚNA:        

- Omítka vápenocementová 0,015 = 0,0152     
0,99     

         

- Tep. Izol. ISOVER GREY WALL 0,1 = 2,5641     
0,039     

         

- Zdivo HELUZ STI 30  = 2,95     
     

         

- Omítka vápenná 0,015 = 0,0170     
0,88     

    5,5463     
         
 R = 5,463 + 0,04 + 0,13 = 5,7163      
 U = 0,1749 Wm²/k <  Up = 0,30 

=> VYHOVĚLO     Ud = 0,20 
         
         
 
 
 
S7      PODLAHA NA PŮDĚ: 

- OSB desky 0,015 = 0,1154     
0,13    

         

- Tep. Izolace ISOVER XPS NEO 0,2 = 5,4054     
0,037    

         

- Konstrukce stropu  = 0,83     
    

         
    6,3508     
         
 R = 6,3508 + 0,04 + 0,17 = 6,5608      
 U = 0,1524 Wm²/k <  Up = 0,16 => VYHOVĚLO     Ud = 0,16 
         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



S6 TERASA NAD GARÁŽÍ:       
       

- Omítka vápenná 0,015 = 0,0170     
0,88     

         

- TI ISOVER XPS 100Z 0,1 = 2,7027     
0,037     

         

- Stropní kce HELUZ  = 0,83     
     

         

- Spádový beton 0,005 = 0,0035     
1,43     

         

- TI ISOVER XPS Grey 150 0,1 = 3,2258     
0,031     

         

- Asfaltové pásy 2x 0,004 = 0,0191     
 0,21     

    6,7981     
         
 R = 6,7981 + 0,04 + 0,17 = 7,0081      
 U = 0,1427 Wm²/k <  Up = 0,24 => VYHOVĚLO     Ud = 0,16 
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Popis:
Plastové okno VEKRA CLASIC
- dvoukřídlé
- otevíravé a výklopné
- izolační dvojsklo
- čtyř polohová klika

Rozměr:
2000x1500mm

Materiál:
- 5ti komorový plastový rám
- bezpečnostní skla
- kování Aubi Titan AF

Barva:
- vnitřní bílá
- venkovní hnědá

Popis:
Plastové okno VEKRA CLASIC
- dvoukřídlé
- výklopné
- izolační dvojsklo
- dvou polohová klika

Rozměr:
2000x750mm

Materiál:
- 5ti komorový plastový rám
- bezpečnostní skla
- kování Aubi Titan AF

Barva:
- vnitřní bílá
- venkovní hnědá

Popis:
Plastové okno VEKRA CLASIC
- dvoukřídlé
- výklopné
- izolační dvojsklo
- dvou polohová klika

Rozměr:
1500x750mm

Materiál:
- 5ti komorový plastový rám
- bezpečnostní skla
- kování Aubi Titan AF

Barva:
- vnitřní bílá
- venkovní hnědá

Popis:
Plastové okno VEKRA CLASIC
- dvoukřídlé
- výklopné
- izolační dvojsklo
- čtyř polohová klika

Rozměr:
750x1500mm

Materiál:
- 5ti komorový plastový rám
- bezpečnostní skla
- kování Aubi Titan AF

Barva:
- vnitřní bílá
- venkovní hnědá

OZN. GRAFICKÉ SCHÉMA POPIS PRVKU
POČET KUSŮ

1NP 2NP Σ
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Popis:
Plastové vstupní dveře VEKRA CLASIC VD
- levé otevírání s prahem
- součástí rámu je pravá pevná výplň a
pevná výplň nad dveřmi
- izolační bezpečnostní dvojskla
- bezpečnostní kování

Rozměr:
1500x2520mm

Materiál:
- 5ti komorový plastový rám
- bezpečnostní skla
- kování Aubi Titan AF

Barva:
- vnitřní bílá
- venkovní hnědá

OZN. GRAFICKÉ SCHÉMA POPIS PRVKU
POČET KUSŮ

1NP 2NP Σ

Popis:
Plastové vstupní dveře VEKRA CLASIC VD
- pravé otevírání s prahem
- izolační bezpečnostní dvojsklo
- bezpečnostní kování

Rozměr:
1000x2020mm

Materiál:
- 5ti komorový plastový rám
- bezpečnostní sklo
- kování Aubi Titan AF

Barva:
- vnitřní bílá
- venkovní hnědá

Popis:
Plastové balkónové dveře VEKRA CLASIC
- levé otevírání bez prahem
- izolační bezpečnostní dvojsklo
- bezpečnostní kování

Rozměr:
1000x2020mm

Materiál:
- 5ti komorový plastový rám
- bezpečnostní sklo
- kování Aubi Titan AF

Barva:
- vnitřní bílá
- venkovní hnědá

Popis:
Sekční garážová vrata LOMAX DELTA
- stropní pohon
- automatické ovládání
- bezpečnostní kování

Rozměr:
2520x2520mm

Materiál:
- galvanizovaný plech s vnitřní
polyuretanovou izolací
- hliníkový rám
- kování LOMAX STD

Barva:
- vnitřní bílá
- venkovní hnědá
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Popis:
Dřevěné vnitřní dveře VEKRA Natura
- pravé otevírání bez prahu
- jednoduché prosklení
- stříbrná klika se zámkem

Rozměr:
800x1970mm

Materiál:
- dub
- kalené neprůhledné sklo
- kování Aubi AF

Barva:
- přírodní dub

OZN. GRAFICKÉ SCHÉMA POPIS PRVKU
POČET KUSŮ

1NP 2NP Σ
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Popis:
Dřevěné vnitřní dveře VEKRA Natura
- levé otevírání bez prahu
- jednoduché prosklení
- stříbrná klika se zámkem

Rozměr:
600x1970mm

Materiál:
- dub
- kalené neprůhledné sklo
- kování Aubi AF

Barva:
- přírodní dub

Popis:
Dřevěné vnitřní dveře VEKRA Natura
- levé otevírání bez prahu
- jednoduché prosklení
- stříbrná klika se zámkem

Rozměr:
800x1970mm

Materiál:
- dub
- kalené neprůhledné sklo
- kování Aubi AF

Barva:
- přírodní dub

Popis:
Dřevěné vnitřní dveře VEKRA Natura
- pravé otevírání bez prahu
- bez prosklení
- stříbrná klika se zámkem

Rozměr:
800x1970mm

Materiál:
- dub
- kalené neprůhledné sklo
- kování Aubi AF

Barva:
- přírodní dub
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OZN. GRAFICKÉ SCHÉMA POPIS PRVKU
POČET KUSŮ

1NP 2NP Σ
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Popis:
Svod dešťové vody

Průměr roury:
120 mm

Délka jednoho dílů:
3000 mm

Materiál:
Pozinkovaný plech tl. 0,8 mm

Barva:
Stříbrná

Popis:
okenní parapet

Půdorysné rozměry:
2000 x 130 mm

Rozvinuté rozměry:
2090 x 190 mm

Materiál:
Pozinkovaný plech tl. 0,8 mm

Barva:
Stříbrná

30

Popis:
okenní parapet

Půdorysné rozměry:
1500 x 130 mm

Rozvinuté rozměry:
1590 x 190 mm

Materiál:
Pozinkovaný plech tl. 0,8 mm

Barva:
Stříbrná

Popis:
okenní parapet

Půdorysné rozměry:
750 x 130 mm

Rozvinuté rozměry:
840 x 190 mm

Materiál:
Pozinkovaný plech tl. 0,8 mm

Barva:
Stříbrná

77 14

12 3

01 1
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OZN. GRAFICKÉ SCHÉMA POPIS PRVKU
POČET KUSŮ

1NP 2NP Σ

340
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Popis:
Podokapní žlab půlkruhový

Délka jednoho dílů:
3000 mm

Rozvinutý průměr:
280 mm

Materiál:
Pozinkovaný plech tl. 0,6 mm

Barva:
Stříbrná

Popis:
Kolenový svod dešťové vody

Průměr roury:
120 mm

Délka jednoho dílů:
1000 mm

Materiál:
Pozinkovaný plech tl. 0,6 mm

Barva:
Stříbrná

Popis:
Žlabový hák

Materiál:
Pozinkovaný plech tl. 5 mm

Barva:
Stříbrná

20

5

6

Popis:
Podokapní žlab čtvercový

Délka jednoho dílů:
3000 mm

Rozvinutý průměr:
360 mm

Materiál:
Pozinkovaný plech tl. 0,6 mm

Barva:
Stříbrná

6
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prostor 700x1000 mm pro skládací půdní schody
s dřevěným žebříkem FAKRO

1

ocelový trámový závěs 82x150 mm2

dřevěný trám 80x200 mm3
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SKLADBY KONSTRUKCÍ 
   
   

S1,S2 PODLAHA V 1NP:  

- 

Varianta 1 – dlažba (S1) 
 
Keramická dlažba 8mm 

- Lepící tmel 4 mm 
- Samonivelační stěrka 2 mm 
- Betonová mazanina s kari sítí a topnou rohoží 60 mm 
- Pískovaná asfaltová folie A400H 2 mm 
- Tepelná Izolace ISOVER NEO XPS 150 mm 
- Hydroizolace asf. pásy 2x ELASTODEK 40 Special 4 mm 
- Podkladní beton  100 mm 
- Drcené kamenivo frakce 8-10mm 100 mm 
- Rostlý terén  

- 

 
Varianta 2 – parkety (S2) 
 
Laminátové desky v imitaci dřeva 8mm 

- Akustická izolace mirelon 2 mm 
- Samonivelační stěrka 2 mm 
- Betonová mazanina s kari sítí a topnou rohoží 62 mm 
- Pískovaná asfaltová folie A400H 2 mm 
- Tepelná Izolace ISOVER NEO XPS 150 mm 
- Hydroizolace asf. pásy 2x ELASTODEK 40 Special 4 mm 
- Podkladní beton  100 mm 
- Drcené kamenivo frakce 8-10mm 100 mm 
- Rostlý terén  
 
   
   

S3 PODLAHA V GARÁŽI:  
  

- Dlažba Taurus 10 mm 
- Lepící tmel 4 mm 
- Samonivelační stěrka 2 mm 
- Betonová mazanina s kari sítí 60 mm 
- Pískovaná asfaltová folie A400H 2 mm 
- Tepelná Izolace ISOVER NEO XPS 150 mm 
- Hydroizolace asf. pásy 2x ELASTODEK 40 Special 4 mm 
- Podkladní beton 100 mm 
- Drcené kamenivo frakce 8-10mm 100 mm 
- Rostlý terén  
   

 
 
 
  
   



S4,S5 PODLAHA V 2NP:  

- 

Varianta 1 – dlažba (S4) 
 
Keramická dlažba 8mm 

- Lepící tmel 4 mm 
- Samonivelační stěrka 2 mm 
- Betonová mazanina s kari sítí a topnou rohoží 54 mm 
- Pískovaná asfaltová folie A400H 2 mm 
- Tepelná Izolace ISOVER NEO XPS 50 mm 
- Stropní konstrukce HELUZ 250 mm 
- Vnitřní vápenná omítka 15 mm 

- 

 
 
 
Varianta 2 – parkety (S5) 
 
Laminátové desky v imitaci dřeva 8mm 

- Akustická izolace mirelon 2 mm 
- Samonivelační stěrka 2 mm 
- Betonová mazanina s kari sítí a topnou rohoží 56 mm 
- Pískovaná asfaltová folie A400H 2 mm 
- Tepelná Izolace ISOVER NEO XPS 50 mm 
- Stropní konstrukce HELUZ 250 mm 
- Vnitřní vápenná omítka 15 mm 
   
   

S6 PODLAHA NA TERASE:  
  

- Dřevoplastové prkna  23 mm 
- Dřevěný rošt 25 mm 
- Hlavní HI asfaltový modifikovaný pás 2 mm 
- Podkladní HI asfaltový modifikovaný pás 85 mm 
- Horký asfaltový nátěr  
- PE folie 100 mm 
- Tepelná Izolace ISOVER NEO XPS 250 mm 
- Spádový beton 100 mm 
- Penetrační asfaltový nátěr 100 mm 
- Stropní konstrukce HELUZ 250 mm 
- Tepelná izolace ISOVER XPS 100 mm 
- Vnitřní vápenná omítka 15 mm 

 
S7 PODLAHA NA PŮDĚ:  
  

- OSB desky  15 mm 
- Tepelná Izolace ISOVER NEO XPS 50 mm 
- Stropní konstrukce HELUZ 250 mm 
- Vnitřní vápenná omítka 15 mm 

 
 
   



Z1 STĚNA VNĚJŠÍ V 1NP A 2NP:  
- Strukturovaná vnější tepelněizolační perlitová omítka 25 mm 
- Penetrační nátěr  
- Krycí vrstva s výztužnou sítí  
- Izolační deska ISOVER EPS GREY WALL 100 mm 
- Lepící tmel  
- Zdivo HELUZ 30 300 mm 
- Vnitřní vápenná omítka 15 mm 
   
   

Z2 STĚNA VNITŘNÍ:  
- Vnitřní vápenná omítka 15 mm 
- HELUZ 25 25 mm 
- Vnitřní vápenná omítka 15 mm 
   
   

Z4 PŘÍČKA  
- Vnitřní vápenná omítka 15 mm 
- HELUZ 14 140 mm 
- Vnitřní vápenná omítka 15 mm 
   
   

Z5 ŠTÍTOVÁ STĚNA:  
- Vnitřní jádrová omítka 15 mm 
- HELUZ 30  300 mm 
- Svislý podkladní rošt 25 mm 
- Kotvící systém  
- Fasádní desky 10 mm 
- Lepící tmel  
   

   
T1 STŘECHA (převislý konec):  

- Střešní krytina TONDACH - FIGARO  
- Latě 40x60 40 mm 
- Pojistná hydroizolace - difúzní folie JUTADACH 115  
- Kontralatě 40x60 40 mm 
- Krokev 160x120 160 mm 
   
   

T2 STŘECHA nad půdním prostorem:  
- Střešní krytina TONDACH - FIGARO  
- Latě 40x60 40 mm 
- Pojistná hydroizolace - difúzní folie JUTADACH 115  
- Kontralatě 40x60 40 mm 
- krokve 160x120 160 mm 
- OSB desky 10 mm 
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1. Seznam použitých podkladů  

  Výkresy stavební části PD 
 ČSN 73 0810:06/2005 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
 ČSN 73 0802:12/2000 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
 ČSN 73 0804:10/2002 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
 ČSN 73 0833:01/1996+Z1:12/200 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a 

ubytování 
 ČSN 73 0821:02/1973 – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí 
 ČSN 73 0873:06/2003 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
 Zákon č. 133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
 Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 
 Vyhláška MV ČR 246/2001 Sb. o požární prevenci 
 Vyhláška č. 499/2006 Sb.  o dokumentaci staveb 
 Vyhláška č 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
 Technické materiály jednotlivých výrobců. 
 
 

2. Situační, dispoziční a konstrukční řešení objektu  
 

2.1 Obecné údaje o stavbě 
Technická zpráva řeší v rámci dokumentace stavbu rodinného domu s garáží na parcele číslo 

333/119 v Sedlešovicích v okrese Znojmo na ulici Májová 7. 
Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní domek se sedlovou střechou a pochozí terasou. 

Objekt není podsklepený a půdní prostor je neobytný. Součástí RD je i vestavěná garáž s jedním 
stáním pro osobní automobil. Hlavní vstup a vjezd je situován na jihovýchodní straně. 

 
Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou MV č. 246/2001 – vyhláška Ministerstva 

vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, zejména dle 
§41, odst. 2), zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a dále v souladu s platnými ČSN. 
 
2.2 Popis dispozičního řešení 

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími. 
Dům je navržen v dispozici 5+kk, hlavní vstup je řešen v úrovni 1NP a je přístupný po vnějším 

schodišti o dvou schodech. Vjezd do garáže je také řešen z úrovně 1NP a výškově navazuje na 
upravený terén vjezdu. Garáž je s obytnou částí propojena vchodem přes šatnu do zádveří, který je 
opatřen dveřmi.  

V 1NP při vstupu hlavními vstupními dveřmi vejdeme do zádveří, které z vnější strany chráněno 
závětřím, odtud se dveřmi dostaneme do chodby se schodištěm a vstupy do obývacího pokoje s 
kuchyní, koupelny s WC a pracovny. Ze zádveří dále můžeme vejít do šatny, která je průchozí do 
garáže. Garáž má dále samostatný vstup na zahradu. Obývací pokoj je velký a prostorný a je spojen 
s kuchyní a jídelnou. 

V 2NP při výstupu po schodišti z 1NP do chodby, z které se dále dostaneme do tří ložnic, 
koupelny s WC a šatny. Nejmenší ložnice má navíc samostatnou šatnu oddělenou dveřmi. Z chodby 
jsou dále dveře na terasu, která je situovaná nad garáž a hlavní vstup. 

Objekt rodinného domu bude plnit čistě funkci pro bydlení jedné rodiny o počtu 3 – 4 osob.  
 

2.3 Popis konstrukčního řešení 
 Svislé nosné konstrukce: 
Nosné vnitřní stěny jsou vyzděné z keramických tvárnic HELUZ PLUS 25, požární odolnost 90 
minut. 
 
 Obvodové stěny: 
Vnější nosné stěny v 1NP a 2NP jsou vyzděné z keramických tvárnic HELUZ STI 30 zateplené 
kontaktním zateplovacím systémem, jako izolant byla použita deska z EPS ISOVER Grey Wall o 
tloušťce 100 mm, požární odolnost 90 minut. (PLUS by mělo 120min)  
 
 Vodorovné nosné konstrukce: 
Strop nad oběma podlažími je navržen z keramických tvarovek HELUZ MIAKO kladeny na 
keramické stropní nosníky HELUZ o celkové tloušťce 250mm, požární odolnost 180 minut.  



 Výplně otvorů: 
Okna budou plastová bílá opatřena bezpečnostním dvojsklem a vchodové dveře budou také 
plastové bílé. Garážová vrata budou protipožární sekční v bílé barvě. Všechny vnitřní dveře 
budou dřevěné s dřevěnými obložkovými zárubněmi. 
 
 Konstrukce střechy: 
Dřevěný krov, kde bude vaznice tvořena dvěma svařenými válcovanými U profily. Ze spodní 
části bude krov opatřen podbitím z OSB desek bez izolace. 
 
 Konstrukce schodiště: 
Schodiště bude z dřevěných fošen vynášených dřevěnými schodnicemi připevněnými do 
bočních nosných. 
 
 Nenosné konstrukce: 
Vnitřní příčky budou vyzděné z keramických tvárnic HELUZ 14 
 
 Podlahy: 
Na konstrukci podkladního betonu v přízemí je vrstva tepelné izolace ISOVER XPS NEO ve 
třech vrstvách celkové tloušťky 150 mm, dále betonová mazanina s kari sítí a otopnou rohoží a 
na ní podlaha dle účelu místností, laminátových desek podložené mirelonem nebo keramická 
dlažba na lepícím tmelu. 
 
 Komín: 
Komín je vyzděn z tvarovek HELUZ KLASIK s požární odolností 90 minut. 
 
 Střešní krytina: 
Střešní krytina se sklonem 30 stupňů bude z pálených tašek TONDACH typ FIGARO. 

 
3. Posouzení požární bezpečnosti: 

3.1  Požárně technické charakteristiky konstrukcí objektu  
Navržený objekt RD bude posuzován dle ČSN 73 0833+Z1 a dalších souvisejících norem. 

Podle ČSN 73 0833+Z1 se jedná o budovu pro bydlení OB1 s nejvýše třemi obytnými buňkami. 
Garáž bude posuzován dle přílohy I, ČSN 73 0804 

 
Konstrukční systém objektu – hořlavý (konstrukce druhu DP2). 
Požární výška objektu: h = 3,00 m  
 
3.2  Rozdělení objektu na požární úseky. 

Dle ČSN 73 0833+Z1 tvoří celý rodinný dům s garáží jeden požární úsek ozn. N1.01/N2 
 

3.3  Výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti a posouzení velikostí 
požárních úseků. 

 
N 1.01/N2 

Dle ČSN 73 0833+Z1 se jedná o budovu pro bydlení skupiny OB1, s nejvýše třemi obytnými 
buňkami, čl. 3.2.1., ČSN 73 0833+Z1 stanoví bez dalších průkazů II.SPB. 

Velikost požárních úseků obytných buněk se neposuzuje. 
 

 
3.4  Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí  

Požární úsek RD byl zařazen do II.SPB. Tabulka 12, ČSN 73 0802, stanoví následující hodnoty 
požárních odolností. Požadavky pro 2NP pak jako pro poslední nadzemní podlaží. 

 
 

N1.01/N2 – II.SPB 
 Požární stěny a stropy: 

REI 30 (pro nadzemní podlaží), EI 15 (posledním nadzemním podlaží).  
Skutečnost: dělící stěny v 1NP  mezi garáží a obytnou částí jsou z keramických tvarovek 

HELUZ STI 30, požární odolnost 90 minut. Nad garáží je strop z keramických tvarovek HELUZ 
MIAKO s keramických nosníků o celkové tloušťce 250 mm, požární odolnost 180 minut. => 
vyhovělo 

 



 Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu: 
REW 30 (pro nadzemní podlaží), REW 15 (posledním nadzemním podlaží). 
Skutečnost: Vnější nosné stěny v 1NP a 2NP jsou vyzděné z keramických tvárnic HELUZ 

STI 30 zateplené kontaktním zateplovacím systémem, jako izolant byla použita deska z EPS 
ISOVER Grey Wall o tloušťce 100mm, požární odolnost 90 minut. => vyhovělo 

 
 Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku zajišťující stabilitu: 

R 30 (pro nadzemní podlaží), R 15 ( posledním nadzemním podlaží). 
Skutečnost: Nosné vnitřní stěny jsou vyzděné z keramických tvárnic HELUZ PLUS 25, 

požární odolnost 90 minut. => vyhovělo 
 

 Konstrukce schodiště: 
Bez požadavku (nebude po něm evakuováno více než 10 osob) => vyhovělo 

 
 Nenosné konstrukce uvnitř PÚ: 

Bez požadavku  => vyhovělo 
 
 Požární uzávěry: 

EI 15 DP1 (z objektu ven). 
Skutečnost: Všechny dveře budou osazeny s požadovanou požární odolností. => vyhovělo 
 

3.5  Únikové cesty  
 Dle čl. 3.3., ČSN 73 0833+Z1, je šířka dveří 0,8 m dostačující, šířka chodby musí být min. šířky 
0,9 m. => vyhovělo,  
 Délku není třeba posuzovat. 
 Z garáže je únik možný přímo na volné prostranství vraty. => vyhovělo 

 
 

3.6  Odstupové vzdálenosti 
 Střecha se dle čl. 8.15.4, ČSN 73 0802, nepovažuje za požárně otevřenou plochu a nevyžaduje 
se odstupová vzdálenost. 
 Zateplení systémem z EPS ISOVER Grey Wall, jedná se o nehořlavý materiál => obklad se 
nepovažuje za požárně otevřenou plochu.  
 

 Západní fasáda: 
Délka:  l = 6,5 m 
výška:  hu = 4,5 m  
Plocha: Sp = 29,25 m 
  So = 12 m 
Výpočtové požární zatížení:   pv = 40,00 kg.m² 
Procento požárně otevřených ploch:  po = (So/Sp)*100 = 41 % 
Požadovaná odstupová vzdálenost (v přímém směru): d = 3,20 m 
 
Skutečná vzdálenost k hranici stavebního pozemku je v nejbližším místě 3,4 m 

 
 Východní fasáda: 
Délka:  l = 9,0 m 
výška:  hu = 4,5 m  
Plocha: Sp = 40,5 m 
  So = 6,75 m 
Výpočtové požární zatížení:   pv = 40,00 kg.m² 
Procento požárně otevřených ploch:  po = (So/Sp)*100 = 17 % 
Požadovaná odstupová vzdálenost (v přímém směru): d = 1,30 m 
 
Skutečná vzdálenost k hranici stavebního pozemku je v nejbližším místě 7,29 m 
 
 Východní fasáda - garáž: 
Délka:  l = 5,0 m 
výška:  hu = 0,75 m  
Plocha: Sp = 3,75 m 
  So = 2,25 m 
Výpočtové požární zatížení:   pv = 40,00 kg.m² 



Procento požárně otevřených ploch:  po = (So/Sp)*100 = 60 % 
Požadovaná odstupová vzdálenost (v přímém směru): d = 3,30 m 
 
Skutečná vzdálenost k hranici stavebního pozemku je v nejbližším místě cca 3,69 m 
 
 
 Jižní fasáda: 
Pro délku:  l = 8,75 m 
výšku:  hu = 4,5 m  
Plocha: Sp = 39,375 m 
  So = 9,5 m 
Výpočtové požární zatížení:   pv = 40,00 kg.m² 
Procento požárně otevřených ploch:  po = (So/Sp)*100 = 24 % 
Požadovaná odstupová vzdálenost (v přímém směru): d = 1,50 m 
 
Skutečná vzdálenost k hranici stavebního pozemku je v nejbližším místě 8,3 m 
 
 Jižní fasáda vstup a garáž: 
Pro délku:  l = 8,36 m 
výšku:  hu = 2,5 m  
Plocha: Sp = 20,9 m 
  So = 13,125 m 
Výpočtové požární zatížení:   pv = 40,00 kg.m² 
Procento požárně otevřených ploch:  po = (So/Sp)*100 = 63 % 
Požadovaná odstupová vzdálenost (v přímém směru): d = 4,00 m 
 
Skutečná vzdálenost k hranici stavebního pozemku je v nejbližším místě 5,5 m 

 
 Severní fasáda: 
Pro délku: l = 7,75 m 
výšku:  hu = 4,5 m  
Plocha: Sp = 34,875 m 
  So = 12 m 
Výpočtové požární zatížení:   pv = 40,00 kg.m² 
Procento požárně otevřených ploch:  po = (So/Sp)*100 = 35 % 
Požadovaná odstupová vzdálenost (v přímém směru): d = 4,20 m 
 
Skutečná vzdálenost k hranici stavebního pozemku je v nejbližším místě 12,1 m 

 
3.7 Stavebně technická zařízení  
 Odvětrání všech obytných místností je přirozeně okny. 
 Vytápění v objektu je řešeno pomocí kondenzačního plynového kotle, který je napojen na 
komínové těleso. Kotel bude umístěn v místnosti č. 104 (WC a koupelna) v 1NP. Výkon kotle 
nepřesahuje 70 kW, jedná se tedy o lokální spotřebič a jeho instalace bude odpovídat požadavkům 
ČSN 06 1008. 
 V objektu se nachází jedno komínové těleso s jedním průduchem pro odvod. Komín je řešen ze 
systému HELUZ KLASIK. Před uvedením plynového kotle do provozu bude provedena platná revize 
komínu. 
 
3.8  Zařízení pro protipožární zásah 

3.8.1 Návrh počtu přenosných hasicích přístrojů (PHP)  
V garáži bude osazen 1 přenosný hasící přístroj práškový s hasící schopností 183 B a o 

obsahu hasiva 6 kg.  
V RD bude osazen 1 přenosný hasící přístroj práškový s hasící schopností 34 A a o obsahu 

hasiva 6 kg. 
 

3.8.2 Požární voda  
 Vnitřní odběrní místa: 

Vnější odběrná místa u RD nebudou, v souladu s ČSN 73 0873, zřizována. 
 
 Vnější odběrná místa: 

Podzemní hydranty jsou osazeny na místním vodovodním řadu s DN min. 80, vzdálenost od 
objektu nepřesahuje 200 m. => vyhovělo 



3.8.3 Přístupové komunikace, nástupní plochy  
K objektu vede přístupová komunikace o šířce min. 2,5 m (skutečnost cca 2,5 m) ve 

vzdálenosti max. 70 m od budovy (skutečnost cca 6,35 m). => vyhovělo 
 

3.9  Požárně bezpečnostní zařízení 
Bez požadavku. 

 
 

4. Závěr  
TZPO řeší v rámci dokumentace pro ohlášení stavby novostavbu rodinného domu s garáží na 

parcele číslo 333/119 v Sedlešovicích v okrese Znojmo na ulici Májová 7. 
Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní domek se sedlovou střechou a pochozí terasou. 

Objekt není podsklepený a půdní prostor je neobytný. Součástí RD je i vestavěná garáž s jedním 
stáním pro osobní automobil. Hlavní vstup a vjezd je situován na jihovýchodě straně. 

 
RD tvoří (asi dva) jeden požární úsek ve II.SPB. Garáž tvoří druhý požární úsek v I.SPB.(asi ne) 
 
Navržené stavební konstrukce těmto SPB vyhovují. Provedení sádrokartonových konstrukcí 

plnící požární funkci bude autorizovanými firmami včetně doložení platnými certifikáty. Dveře mezi 
garáží a obytnou částí budou osazeny s požární odolností EW 15 DP3, Tyto dveře lze prokazatelně 
považovat za uzavřené v případě požáru a nepožaduje se tedy samouzavírací mechanizmus. 

 
Únikové cesty vyhovují normovým požadavkům. 
 
Jsou splněny požadavky § 17 a 20, vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb. požárně nebezpečný 

prostor navržené stavby neohrožuje okolní objekty, ani nepřesahuje hranici stavebního pozemku. 
Požárně nebezpečný prostor okolních objektů neohrožuje navrženou stavbu. 

 
V garáži bude osazen 1 přenosný hasící přístroj práškový s hasící schopností 183 B a o obsahu 

hasiva 6 kg.  
V RD bude osazen 1 přenosný hasící přístroj práškový s hasící schopností 34 A a o obsahu 

hasiva 6 kg. 
 
Posuzovaný RD vyhovuje při dodržení výše uvedených skutečností všem požadavkům 

požární bezpečnosti. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně, 2.4.2012        Jan Antoš 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam příloh: 

 Situace s vyznačenými odstupovými vzdálenostmi. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
a) Identifikace stavby 
 
Identifikační údaje investora 
 
 Jméno:   Jiří Mazáč 
 Bydliště:   Krabkova 100, Znojmo 669 02 
 
 
Identifikační údaje projektanta 
 
 Vypracoval:   Jan Antoš 
 Vedoucí bakalářky:  Ing. David Bečkovský, Ph.D. 
 Adresa:   Bratrstva 19, Znojmo 669 02 
 Telefon:   +420 737 361 495 
 
  
Základní charakteristika stavby 
 
 Účel stavby:   Novostavba rodinného domu 
 Adresa:   Májová 7, Sedlešovice, okr. Znojmo 
 Stupeň dokumentace: Projekt pro stavební řízení 
 Obecní úřad:   Nový Šaldorf - Sedlešovice 
 Okres:   Znojmo 
 Stavební úřad:  MÚ Znojmo 
 
 

Stavební pozemek, na kterém se bude novostavba rodinného domu 
provádět je v katastru obce Sedlešovice, v okresu Znojmo na parcele číslo 
333/119. Na přilehlém pozemku na východní straně se nachází stavba 
rodinného domu.  

Sousední parcely jsou v majetku soukromých osob. Stavba nebude 
zasahovat za plochu pozemku investora.  

 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 

pozemku a o majetkoprávních vztazích 
Sousední parcely jsou v majetku soukromých osob, Na přilehlém pozemku 

na východní straně se nachází stavba rodinného domu s dostatečnými 
odstupovými vzdálenostmi. Stavba nebude zasahovat za plochu pozemku, 
který je v majetku investora.  

Na zájmovém pozemku se nenachází žádné stávající stavby určené 
k demolici ani stromy či jiná zeleň, která by zasahovala do stavby objektu. 
Pozemek byl využíván jako zatravněná plocha. 

 
c) Údaje o provedených průzkumech, napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 
Na pozemku nebyly provedeny žádné průzkumy. Podle okolních pozemků 

a staveb se usoudilo, že jsou v okolí výborné podmínky pro zakládání budov. 
Hladina podzemní vody nezasahuje do výšky základové spáry. Podloží je 
propustné s minimem jílů. Při výstavbě nebude potřeba použití pažení. 

K pozemku přiléhá komunikace, na kterou bude vytvořen příjezd 
z pozemku.  



 
 

V přilehlé komunikaci jsou vedeny všechny inženýrské sítě. Pro připojení 
objektu budou použity přípojky. 

 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

Při výstavbě nebude porušeno ochranné pásmo plynového vedení. Budou 
dodržena všechna ochranná pásma podzemních zařízení. Na staveništi se 
nevyskytuje zeleň, kterou by bylo třeba chránit. Při provádění přípojek 
inženýrských sítí je nutno dodržet jejich ochranná pásma. 

Přesné vzdálenosti ochranných pásem jednotlivých inženýrských sítí jsou: 
- zemní vedení sdělovacího telefonního kabelu má ochranné pásmo 

1,0 m od obrysu vedení 
- zemní kabel vedení nízkého napětí má ochranné pásmo 1,0 m od 

obrysu vedení 
Stavbou dotčená parcela se nenachází v chráněném území.  
Nemovité kulturní památky, chráněné krajinné i ekologické celky a ani jiné 

podobné systémy, které by bránily využití lokality k zamýšlenému účelu, se 
v daném místě stavby nenachází. 

    
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Na základě požadavků v souvislosti s ohlášením výstavby rodinného domu 
byli obeznámeni majitelé sousedních nemovitostí, obecní úřad Znojmo – 
město a správci inženýrských sítí. Dále byla splněna ustanovení obecných 
požadavků na výstavbu dle Zákonu 502/2006 sb. Pro výstavbu nebudou 
použity nestandardní výrobky ani technologické postupy. 

 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 

Stavba je v souladu se schválenou koncepcí Územního plánu města.  
 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby 
Samotná výstavba svou realizací neovlivňuje okolní stavby nad míru 

obvyklou pro tento druh stavby. 
 

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
Zahájení výstavby:                                                        září 2012 
Dokončení výstavby:                                        listopad 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

i) Statistické údaje 
Rodinný dům svojí objemovou kapacitou odpovídá obsazení 3 -4 osobami. 
Počet bytů     1 
Půdorysné rozměry    15,850 x 13,400 m 
Světlá výška 1NP    2,770 m 
Světlá výška 2NP    2,630 m 
Výška od podlahy 1NP po okap  6,095 m 
Výška od podlahy 1NP po hřeben  9,800 m 
Konstrukční výška v 1NP   3,250 m 
Konstrukční výška v 2NP   3,000 m 
Obytná plocha 1NP    74,55 m²  
Obytná plocha 2NP    62,77 m²  
Celková obytná plocha    137,32 m²  
Užitná plocha 1NP    65,38 m² 
Užitná plocha 2NP     77,64 m² 
Celková užitná plocha    143,02 m² 
Zastavěná plocha domem    172,93 m²  
Orientace Hlavní vstup do 1.NP domu je 

umístěn od komunikace na 
Jihovýchod. 

Osvětlení  Ve všech bytových místnostech 
jsou navržena dostatečně velká 
okna, která zajišťují potřebné 
osvětlení místnosti. Mimo jiné 
bude v objektu umístěno i 
osvětlení umělé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení  
 

a) Zhodnocení staveniště, současný stav konstrukcí 
Pozemek navazuje na zastavěnou část obce. Okolí stavby je volné bez 

překážek bránících výstavbě. Staveniště se nachází v klidné lokalitě zástavby 
rodinných domů v obci Sedlešovice okres Znojmo. Terén je rovinatý. Rodinný 
dům je umístěn v prostoru pozemku a není přilehlý k žádné z hranic. Od 
severovýchodní hranice je vzdálen 3,69 m, od jihozápadní hranice 3,4 m a od 
severozápadní hranice 12,1 m. Vstup do objektu v úrovni 1.NP je orientován z 
jihovýchodní strany.  

 
b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům o dvou nadzemních podlaží, 
s garáží pro jeden automobil, která ve druhém podlaží tvoří pochozí terasu. 

Dům je navržen v dispozici 5+kk, hlavní vstup je řešen v úrovni 1NP a je 
přístupný po vnějším schodišti o dvou schodech. Vjezd do garáže je také 
řešen z úrovně 1NP a výškově navazuje na upravený terén vjezdu. Garáž je 
s obytnou částí propojena vchodem přes šatnu do zádveří, které jsou opatřeny 
dveřmi.  

V 1NP při vstupu hlavními vstupními dveřmi vejdeme do zádveří, odtud se 
dveřmi dostaneme buď do šatny a následně do garáže nebo do hlavní chodby 
se schodištěm a vstupy do obývacího pokoje s kuchyní, koupelny s WC a 
pracovny. Obývací pokoj je velký a prostorný a je spojen s kuchyňskou a 
jídelní částí. 

V 2NP při vyjití po schodišti z 1NP do chodby, z které se dále dostaneme 
do tří ložnic, šatny a koupelny s WC. Jedna ložnice má navíc samostatnou 
šatnu oddělenou dveřmi. Z chodby je dále vstup na terasu  

Objekt rodinného domu bude plnit funkci čistě pro bydlení jedné rodiny o 
počtu cca 3 – 4 osob.  

Stavbou a jejím následným provozem nebude nad přípustnou míru 
obtěžováno okolí a bezpečnost a plynulost provozu na přilehlé pozemní 
komunikaci. Nepředpokládá se, že by objekt užívaly osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace.   

 
c) Technické řešení 

 Zemní práce: 
Před zahájením veškerých prací bude sejmuta na pozemku ornice a 

složena na hromadu v zadní části pozemku. 
Hladina podzemní vody nebyla nalezena, neohrožuje tedy základové 

poměry. 
Vykopaná zemina se bude odvážet, na pozemku se zachová nejméně 

třetina odkopané zeminy pro pozdější zásypy výkopů. 
 
 
 



 
 

 Základy:  
Jsou z prostého betonu. Velikost základů byla počítána dle příslušných 

vzorců, takto se došlo k rozměrům h = 0,4 m a b = 0,6 m. Podkladový beton je 
z prostého betonu o tloušťce 100 mm na štěrkový vyrovnávací podsyp o 
tloušťce min. 100 mm. 

 
 Svislé konstrukce: 

V 1NP a 2NP jsou obvodové zdi vyzděny z tvarovek HELUZ 30 na maltu 
obyčejnou, tloušťka zdi je 300 mm a je z vnější strany zaizolována 
tepelněizolačními deskami z polystyrenu ISOVER EPS Grey Wall, tloušťky 
100 mm. 

Vnitřní nosné zdivo je vyzděno z keramických tvarovek HELUZ 25. 
Vnitřní příčky jsou vyzděny z nenosných příček HELUZ 14.  

 
 Vodorovné konstrukce:  

Stropní konstrukce v 1NP a 2 NP jsou z keramických tvarovek HELUZ 
(MIAKO a nosníků POT).  

 
 Schodiště:  

Schodiště je dřevěné uloženo na schodnice, které jsou upevněny do 
okolních nosných zdí a schovány pod nášlapnou vrstvou, kterou tvoří dřevěné 
desky.  Velikost a počet jednotlivých stupňů je doložen výpočtem viz. přílohy. 

 
 Střecha:  

Střecha je tvořena dřevěným krovem s ocelovými vaznicemi (svařené dva 
U profily, na kterých jsou upevněny krokve pomocí příponek z pásové oceli 
tloušťky 5 mm. Tvar střechy je zvolen jako střecha sedlová s přesahem na 
delších stranách. Dřevěná konstrukce krovu z důvodu neobyvatelnosti není 
tepelně izolovaná, pouze opatřená parotěsnou folií JUTADACH 115 a na 
povrchu je položená pálená střešní taška TONDACH  - typ FIGARO. 

Odvodnění je zajištěno okapovými svody o šířce 160 mm z pozinkovaného 
plechu tloušťky 0,7 mm 

 
 Podlahy:  

Podlahy jsou tvořeny těžkým plovoucím systémem, kdy je na konstrukci 
stropu nebo podkladního betonu položena tepelná izolace ISOVER EPS NEO 
tloušťky 3x50 mm v 1NP a 2x50 mm v 2NP. Na ní je vrstva betonové 
mazaniny s kari sítí a otopnou rohoží tloušťky. Teprve na této vrstvě je 
položena čistá podlaha, která se liší dle účelu místností na keramickou dlažbu 
nebo na laminátové parkety v imitaci dřeva. 

 
 
 



 
 

 Výplně otvorů:  
Vstupní dveře jsou plastové bezpečnostní částečně prosklené a okolo 

opatřeny skleněnými okny (nad a vpravo). 
Terasové vnější dveře jsou plastové celoprosklené se zdvojeným 

bezpečnostním sklem. 
Okna jsou plastová zdvojená opatřena bezpečnostním sklem.  
Rozměry všech oken viz. Výpis oken. 
 

  Komíny:  
V objektu je komín HELUZ KLASIK, je opatřen jedním průduchem na 

odvod spalin z plynového kotle. 
 

  Omítky:  
Vnitřní omítka je vápenná a vnější je strukturovaná tepelněizolační 

perlitová omítka. 
 

 Instalace:  
Objekt je napojen na městský vodovod, plynovod, jednotnou kanalizaci a je 

elektrifikován. Přesné polohy rozvodů jsou zaznačeny ve výkrese Situace, 
podrobně i se vzdálenostmi napojení a umístění šachet a hlavních uzávěrů či 
měřičů. 

 
  Izolace:  

Objekt je zaizolován jak tepelně, tak i proti vlhkosti. Všechny typy materiálů 
a jejich umístění naleznete ve skladbách jednotlivých konstrukcí. 

 
d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení stavby na dopravní infrastrukturu bude napojeno u jihovýchodní 
hranice pozemku k přilehlé komunikaci.  

Napojení technické infrastruktury  bude provedeno napojením na stávající 
hlavní rozvody. Všechny přípojky musí být opatřeny náležitostmi (elektroměry, 
uzávěry, čistící kusy, plynoměry,...), navíc musí být umístěny 
na předepsaných místech (šachty, skříně,...) 
 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy 
v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na 
poddolovaném a svážném území 
Objekt se nachází v obci Sedlešovice v okrese Znojmo a je plně napojeno 

na stávající dopravní a technickou obslužnost.  
 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 
V objektu bude produkován pouze běžný komunální odpad, který bude 

shromažďován v popelnicové nádobě umístěné u obslužné komunikace a 
bude svážen dle místních zvyklostí. Další odpad bude tříděn dle požadavků a 
likvidován na specializovaných místech.  



 
 

Dům svým provozem neprodukuje žádné další látky, které by znečišťovaly 
životní prostředí, případné negativní účinky stavby a jejích zařízení na životní 
prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, 
zápach, zastínění budov nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech – 
zákon č. 20/1966 sb., zákon č. 17/ 1992 sb., vyhláška č. 45/1966 sb., o 
vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhláška č.13/1977 sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací. 

Stavbou nevznikají žádné zábory do ochranných pásem.  
 
g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 

a komunikací 
Jedná se o rodinný dům, proto není předmětem projektu. 

 
h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 
Na pozemku se nedělali žádné sondy, pro odhalení základových poměrů. 

Vycházíme pouze z poznatků při výstavbě okolních objektů. Bylo zjištěno, že 
základové podmínky jsou dobré a nemusí se dělat žádné zvláštní opatření. 

 
i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční 

polohový a výškový systém 
Pro vytyčení objektu máme k dispozici výškový bod české státní nivelační sítě. 

Jedná se o roh objektu na ulici Jižní č.p. 3. Na vytyčení použijeme pomocný bod, 
jedná se o poklop kanalizační šachty ve vozovce na ulici Májová.  

Vše je zakresleno v Situaci stavby. 
Dokumentace byla zpracována na základě požadavků investora. 
Výchozími podklady byly: 

- prohlídky staveniště 
- jednání s investorem 
- kopie katastrální mapy 
- informace o parcelách 
- výpis z katastru nemovitostí  

 



 
 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 
technologické provozní soubory 

Objekt řešen jako jeden celek bez rozdělení na stavební a inženýrské objekty. 
 
k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich 
minimalizace 

Odstupové vzdálenosti od hranic pozemku a od stavby na severovýchodním 
pozemku jsou dostačující a neovlivňují vzhled ani charakter zástavby. Výška a 
typ stavby je podobná jako ostatní zástavba.  

Parcela, na které se nachází příjezdová komunikace, bude zatížena dopravou 
materiálu. Je nutné, aby nebyl omezen provoz na této komunikaci a případné 
znečištění bylo neprodleně odstraněno. 

Vedlejší parcely budou dotčeny pouze při výstavbě oplocení a to jen vstupem 
osob. Materiál ani stavební technika na okolních pozemcích uložena nebude.  

Okolí stavby se po realizaci upraví podle požadavků investora. 
 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Při provádění stavby je nutné dodržovat vyhl. ČUBP a ČBU č. 324/90 sb. o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při provádění stavebních prací. 
Zamezit pádům břemen. Elektrické zařízení bude provedeno tak, aby osoby při 
obsluze nemohly přijít do styku s nebezpečným napětím. Elektrické rozvody jsou 
navrženy a musí se udržovat ve stavu, který odpovídá platným el. předpisům a 
ČSN. Pracovníci obsluhující el. zařízení musí být seznámeni s provozovaným 
zařízením a jeho funkcí. Veškeré montážní práce musí provádět oprávněná 
osoba, nebo organizace. Před předáním el. rozvodů a zařízení do provozu je 
dodavatel montážních prací povinen předat investorovi výchozí revizní zprávu. 

Po provedené montáži a příslušných zkouškách musí dodavatel provést 
poučení provozovatele o obsluze zařízení v rozsahu daném průvodní 
dokumentací zařízení a tu spolu s protokolem o provedených zkouškách 
uživateli předat. Při provádění je nutno dodržet platné předpisy pro svařování, 
montáž a ostatní předpisy platné pro bezpečnost práce ve stavebnictví. Při 
montáži spotřebičů nutno dodržet příslušná ustanovení ČSN 06 1008 a dodržet 
montážní předpisy výrobců. Uvedení spotřebičů do provozu zabezpečí 
dodavatelská organizace. Spotřebiče seřizuje a uvádí do provozu oprávněná 
organizace, která kromě seřízení je povinna zkontrolovat zabezpečovací a 
regulační prvky a seznámit uživatele s bezpečnou obsluhou. 

Dále je nutné dodržovat: 
- Vyhl. 48/82 sb. Základní technické požadavky zajišťující 

bezpečnost práce a techn. zařízení 
- Vyhl. 110/1975 sb. Registrace pracovních úrazů a hlášení nehod 
- Zákon 133/1985sb. O požární ochraně 
- ČSN 73 8101 – Lešení, společná ustanovení 
- ČSN 73 8102 – Pojízdné a volně stojící lešení 
- ČSN 73 8105 – Dřevěná lešení 
- ČSN 73 8106 – Ochranné a záchytné konstrukce 

 
 



 
 

2. Mechanická odolnost a stabilita  
Výstavba objektu je navržena a bude provedena tak, aby zatížení a ostatní 

vlivy, kterým bude stavba vystavena během prací a užívání při řádně provedené 
údržbě, nemohli způsobit: 
a) náhlé, nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození 

kterékoliv její části nebo přilehlé stavby 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce, nebo vznik 

trhlin), které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a 
uživatelnost stavby nebo její části, nebo které vede ke snížení trvanlivosti 
stavby 

c) poškození, nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických 
zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce 

d) ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby a 
ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci přiléhající ke 
staveništi 

e) ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby 
 
Stavba bude sloužit k odběru vody a energie – konstrukce jsou navrženy a 

budou provedeny tak, aby nedošlo k nepředvídanému trvalému ani dočasnému 
ohrožení provozuschopnosti stavby jako celku. 
 

 
3. Požární bezpečnost  

Požární bezpečnost stavby je řešena v TECHNICKÉ ZPRÁVĚ POŽÁRNÍ 
OCHRANY. 
 
 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
Při provádění stavby nesmí být okolí stavby nadměrně obtěžováno 

negativními jevy, zejména hlukem a prachem. Odpadový materiál musí být 
odstraňován neprodleně a nepřetržitě tak, aby nedocházelo k narušování 
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a nenarušovalo 
se životní prostředí. Veškerý odpadový materiál bude odvážen na příslušné 
skládky. Zneškodňování odpadového materiálu je upraveno zvláštním 
předpisem – zákon č.125/1997 sb., o odpadech. Stavba je navržena tak, aby byl 
vliv na životní prostředí minimalizován. Stavba z hlediska svého vlivu nevyžaduje 
posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 244/1992 Sb. Výstavba 
budovy nebude zdrojem nadměrných hlučností, exhalací a jiných ekologických 
škodlivin. Osvětlení místností je provedeno dle ČSN 36 0450 a ČSN 360451. 
Bude realizováno zářivkovými či žárovkovými svítidly. Budou splněny požadavky 
dle ČSN 73 0580-1 ,,Denní osvětlení budov,,. Stavebně konstrukční, dispoziční 
a technické řešení domu tedy zajišťuje splnění všech potřeb a požadavků 
kladených na hygienu prostředí a uživatelů domu (osvětlení, větrání, tepelnou 
pohodu, osobní hygienu atd.). 

 
Vodní hospodářství 
Podzemní vody nebudou znečišťovány splaškovými vodami.  Splaškové vody 

jsou svedeny do žumpy na vyvážení. 
 



 
 

Odpady 
Při provozu není manipulováno se zdraví škodlivými látkami, ani nevzniká 

škodlivý odpad. Během provozu ani při rekonstrukci stavby zde nebudou 
negativní vlivy na životní prostředí. Při stavbě nebo provozu budou vznikat tyto 
odpady:  

- Kat.č. 20 03 01 – Směsný komunální  - bude vznikat provozem 
domácnost v množství 1250 kg/rok a bude skladován 
v popelnicové nádobě umístěné na komunikaci u domu a bude 
pravidelně vyvážen Technickými službami města. 

- Kat.č. 17 01 01 – Beton – odpad vzniklý při výstavbě bude 
odvezen dodavatelem stavby na skládku 

- Kat.č. 17 02 03 – Odpadní plast - odpad vzniklý při výstavbě bude 
odvezen dodavatelem stavby na skládku 

- Kat.č. 17 02 01  - Dřevo – odpad vzniklý při výstavbě a bude použit 
jako palivové dříví 

- Při bourání zdiva vznikne suť kubatury cca 3,111 m3, která bude 
odvezena na příslušnou skládku 

Splaškové vody budou svedeny do jednotné kanalizace. Na staveništi nebude 
odpad likvidován. 

 
Ochrana ŽP a ovzduší 
Stavba bude mít minimální vliv na životní prostředí a na ovzduší. Při provádění 

rekonstrukce a přístavby bude zamezeno šíření prachu do okolí. Zpevněné 
plochy budou udržovány v čistotě. Je třeba zamezit znečištění ovzduší 
spalováním odpadů apod. 

 
Hluk 
Při rekonstrukci domu je nutné minimalizovat vznik nadměrné hlučnosti 

provozem strojů a zařízení. Užíváním vlastní stavby nebude okolí zatěžováno 
zvýšenou hlučností. V objektu nebudou instalovány zdroje hluku. 

 
 
5. Bezpečnost při užívání 

 Při užívání objektu je třeba dbát základních požadavků na bezpečnost, 
aby nedošlo k újmě na zdraví. Žádné specifické bezpečnostní opatření není 
nutno provádět 

 
6. Ochrana proti hluku 

Dům svým provozem neprodukuje žádný nežádoucí hluk. Proti případnému 
hluku z vnějšího prostředí jsou obyvatelé domu bezpečně chráněny vrstvou 
tepelné izolace a trojitým zasklením oken. Žádné specifické konstrukce, které by 
zabraňovali pronikání hluku, nebudou budovány. 

 
7. Úspora energie a ochrana tepla 

 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění 
porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické 
náročnosti budov 
Tepelně-technické parametry objektu splňují požadavky ČSN 730540 Tepelná 

ochrana budov. Vytápění je zajištěno ústředním topením. Odvětrání místností 



 
 

bude provedeno pomocí přirozeného větrání okny. Úsporu energie zajišťují 
stěny systému HELUZ 30, kontaktní zateplovací vnější tepelný systém 
z ISOVER EPS GREY WALL tl. 100 mm, tloušťky podlahové izolace jsou 
specifikovány v jednotlivých skladbách. Další úspory jsou zajištěny vhodnou 
skladbou podlahových konstrukcí a vhodným zvolením výplní otvorů. 

 
b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 
V příloze 1 - Stavebně fyzikální hodnocení jsou vypočítány celkové tepelné 

odpory jednotlivých konstrukcí. 
 
 
8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 

Objekt bude sloužit výhradně účelům investora a jeho rodiny, předpokládá se 
že osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nebudou objekt využívat. 

Stavba neodpovídá vyhlášce 469/2006 Sb. o nutnosti přístupnosti pro osoby   
s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 
 
9.   Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

Budou dodržena ochranná pásma všech podzemních zařízení. Seismicita 
v dané lokalitě je zanedbatelná tudíž s ní nemusíme uvažovat. Objekt se 
nenachází na poddolovaném území a nezasahuje do žádného ochranného 
pásma. 

 
 
10. Ochrana obyvatelstva 

Stavba neobsahuje žádné škodlivé komponenty ani nebezpečné stroje a 
zařízení, které by mohly negativně narušit ochranu obyvatel. Objekt se nachází 
v klidné lokalitě mimo dopravně rušné komunikace a plochy. 

 
 
11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 
V místě stavby se nachází jednotná veřejná kanalizace. Veškeré přípojky 

(WC, koupelny, kuchyně, ale i okapové svody) jsou napojeny na jednu 
kanalizační přípojku. 

 
b) zásobování vodou 
Objekt rodinného domu je napojen na veřejný vodovodní řad pomocí 

vodovodní přípojky. Vodoměrná umístěn uvnitř objektu v suterénu. 
 

c) zásobování energiemi 
Objekt je napojen na venkovní vedení NN, které je ukončeno elektroměrnou 

skříní zbudovanou do plotu u vchodu na pozemek. Objekt je napojen na rozvod 
zemního plynu, HUP se nachází ve skříňce umístěné v plotu u vchodu na 
pozemek. 

 



 
 

d) řešení dopravy 
Objekt je napojen na stávající přilehlou komunikaci. 
 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 
Na pozemku se nenachází žádné vzrostlé stromy, proto nebude třeba žádné 

kácení. Po dokončení stavby se vysází nová zahrada dle projektu zahradního 
architekta. 

 
f) elektronické komunikace. 
Objekt bude napojen na elektronické komunikace 

 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

Objekt neobsahuje výrobní ani nevýrobní technologická zařízení staveb. 
 
 
13. Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, 
odborné literatury, software 

 
Použité programy: ArchiCad 15, Microsoft Word 2007, MicrosoftExcel 2003 
 
Použitá literatura: 

- Vyhláška 499/2006 o dokumentaci staveb 
- Zákon č. 502/2006 Sb , vyhláška 137/1998 Sb ministerstva pro 

místní rozvoj  - o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
- Vyhláška ČÜBP a  ČBÚ č. 324/90 Sb 
- Vyhláška 48/82 Sb. Základní technické požadavky zajišťující 

bezpečnost práce a technického zařízení 
Dále je nutné dodržovat: 

- Vyhl. 110/1975 Sb. Registrace pracovních úrazů a hlášení nehod 
- Zákon 133/1985 Sb. O požární ochraně 
- Vyhl. 18/1979 Sb., 20/1979 Sb, 18/1980Sb, 
- ČSN 73 8101 – Lešení, společná ustanovení 
- ČSN 73 8102 – Pojízdné a volně stojící 
- ČSN 73 8105 – Dřevěná lešení 
- ČSN 73 8106 – Ochranné a záchytné konstrukce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

F. DOKUMENTACE STAVBY 
 
1.    Pozemní objekty 
 
1.1.    Architektonické a stavebně technické řešení 
 
1.1.1.  Technická zpráva 

 
a) účel objektu 

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími. 
Dům je navržen v dispozici 5+kk 

b) 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 
 

hlavní vstup je řešen v úrovni 1NP a je přístupný po vnějším schodišti o dvou 
schodech. Vjezd do garáže je také řešen z úrovně 1NP a výškově navazuje na 
upravený terén vjezdu. Garáž je s obytnou částí propojena vchodem přes šatnu 
do zádveří, který je opatřen dveřmi.  

V 1NP při vstupu hlavními vstupními dveřmi vejdeme do zádveří, které z vnější 
strany chráněno závětřím, odtud se dveřmi dostaneme do chodby se schodištěm 
a vstupy do obývacího pokoje s kuchyní, koupelny s WC a pracovny. Ze zádveří 
dále můžeme vejít do šatny, která je průchozí do garáže. Garáž má dále 
samostatný vstup na zahradu. Obývací pokoj je velký a prostorný a je spojen 
s kuchyní a jídelnou. 

V 2NP při výstupu po schodišti z 1NP do chodby, z které se dále dostaneme 
do tří ložnic, koupelny s WC a šatny. Nejmenší ložnice má navíc samostatnou 
šatnu oddělenou dveřmi. Z chodby jsou dále dveře na terasu, která je situovaná 
nad garáž a hlavní vstup. 

Objekt rodinného domu bude plnit čistě funkci pro bydlení jedné rodiny o počtu 
3 – 4 osob.  
 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění 
 

Rodinný dům svojí objemovou kapacitou odpovídá obsazení 3 - 4 osobami. 
Počet bytů     1 
Půdorysné rozměry    15,850 x 13,400 m 
Světlá výška 1NP    2,770 m 
Světlá výška 2NP    2,630 m 
Výška od podlahy 1NP po okap  6,095 m 
Výška od podlahy 1NP po hřeben  9,800 m 
Konstrukční výška v 1NP   3,250 m 
Konstrukční výška v 2NP   3,000 m 
Obytná plocha 1NP    74,55 m²  
Obytná plocha 2NP    62,77 m²  
Celková obytná plocha    137,32 m²  
Užitná plocha 1NP    65,38 m² 
Užitná plocha 2NP     77,64 m² 
Celková užitná plocha    143,02 m² 



 
 

Zastavěná plocha domem    172,93 m²  
Orientace Hlavní vstup do 1.NP domu je 

umístěn od komunikace na 
Jihovýchod. 

Osvětlení  Ve všech bytových místnostech 
jsou navržena dostatečně velká 
okna, která zajišťují potřebné 
osvětlení místnosti. Mimo jiné 
bude v objektu umístěno i 
osvětlení umělé. 

 
d) technické a konstrukční řešení  objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 
 

 Zemní práce: 
Před zahájením veškerých prací bude sejmuta na pozemku ornice a 

složena na hromadu v zadní části pozemku. 
Hladina podzemní vody nebyla nalezena, neohrožuje tedy základové 

poměry. 
Vykopaná zemina se bude odvážet, na pozemku se zachová nejméně 

třetina odkopané zeminy pro pozdější zásypy výkopů. 
 
 Základy:  

Jsou z prostého betonu. Velikost základů byla počítána dle příslušných 
vzorců, takto se došlo k rozměrům h = 0,4 m a b = 0,6 m. Podkladový beton je 
z prostého betonu o tloušťce 100 mm na štěrkový vyrovnávací podsyp o 
tloušťce min. 100 mm. 

 
 Svislé konstrukce: 

V 1NP a 2NP jsou obvodové zdi vyzděny z tvarovek HELUZ 30 na maltu 
obyčejnou, tloušťka zdi je 300 mm a je z vnější strany zaizolována 
tepelněizolačními deskami z polystyrenu ISOVER EPS Grey Wall, tloušťky 
100 mm. 

Vnitřní nosné zdivo je vyzděno z keramických tvarovek HELUZ 25. 
Vnitřní příčky jsou vyzděny z nenosných příček HELUZ 14.  

 
 Vodorovné konstrukce:  

Stropní konstrukce v 1NP a 2 NP jsou z keramických tvarovek HELUZ 
(MIAKO a nosníků POT).  

 
 Schodiště:  

Schodiště je dřevěné uloženo na schodnice, které jsou upevněny do 
okolních nosných zdí a schovány pod nášlapnou vrstvou, kterou tvoří dřevěné 
desky.  Velikost a počet jednotlivých stupňů je doložen výpočtem viz. přílohy. 

 



 
 

 Střecha:  
Střecha je tvořena dřevěným krovem s ocelovými vaznicemi (svařené dva 

U profily, na kterých jsou upevněny krokve pomocí příponek z pásové oceli 
tloušťky 5 mm. Tvar střechy je zvolen jako střecha sedlová s přesahem na 
delších stranách. Dřevěná konstrukce krovu z důvodu neobyvatelnosti není 
tepelně izolovaná, pouze opatřená parotěsnou folií JUTADACH 115 a na 
povrchu je položená pálená střešní taška TONDACH  - typ FIGARO. 

Odvodnění je zajištěno okapovými svody o šířce 160 mm z pozinkovaného 
plechu tloušťky 0,7 mm 

 
 Podlahy:  

Podlahy jsou tvořeny těžkým plovoucím systémem, kdy je na konstrukci 
stropu nebo podkladního betonu položena tepelná izolace ISOVER EPS NEO 
tloušťky 3x50 mm v 1NP a 2x50 mm v 2NP. Na ní je vrstva betonové 
mazaniny s kari sítí a otopnou rohoží tloušťky. Teprve na této vrstvě je 
položena čistá podlaha, která se liší dle účelu místností na keramickou dlažbu 
nebo na laminátové parkety v imitaci dřeva. 

 
 Výplně otvorů:  

Vstupní dveře jsou plastové bezpečnostní částečně prosklené a okolo 
opatřeny skleněnými okny (nad a vpravo). 

Terasové vnější dveře jsou plastové celoprosklené se zdvojeným 
bezpečnostním sklem. 

Okna jsou plastová zdvojená opatřena bezpečnostním sklem.  
Rozměry všech oken viz. Výpis oken. 
 

  Komíny:  
V objektu je komín HELUZ KLASIK, je opatřen jedním průduchem na 

odvod spalin z plynového kotle. 
 

  Omítky:  
Vnitřní omítka je vápenná a vnější je strukturovaná tepelněizolační 

perlitová omítka. 
 
 
 

 Instalace:  
Objekt je napojen na městský vodovod, plynovod, jednotnou kanalizaci a je 

elektrifikován. Přesné polohy rozvodů jsou zaznačeny ve výkrese Situace, 
podrobně i se vzdálenostmi napojení a umístění šachet a hlavních uzávěrů či 
měřičů. 

 
 
 



 
 

  Izolace:  
Objekt je zaizolován jak tepelně, tak i proti vlhkosti. Všechny typy materiálů 

a jejich umístění naleznete ve skladbách jednotlivých konstrukcí. 
 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 

V příloze 1 - Stavebně fyzikální hodnocení jsou vypočítány celkové tepelné 
odpory jednotlivých konstrukcí. 
 

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu 
 

Na pozemku nebyly provedeny žádné průzkumy. Podle okolních pozemků 
a staveb se usoudilo, že jsou v okolí výborné podmínky pro zakládání budov. 
Hladina podzemní vody nezasahuje do výšky základové spáry. Podloží je 
propustné s minimem jílů. Při výstavbě nebude potřeba použití pažení. 

K pozemku přiléhá komunikace, na kterou bude vytvořen příjezd 
z pozemku.  

V přilehlé komunikaci jsou vedeny všechny inženýrské sítě. Pro připojení 
objektu budou použity přípojky. 

 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 
 
V objektu bude produkován pouze běžný komunální odpad, který bude 
shromažďován v popelnicové nádobě umístěné u obslužné komunikace a bude 
svážen dle místních zvyklostí. Další odpad bude tříděn dle požadavků a 
likvidován na specializovaných místech.  

Dům svým provozem neprodukuje žádné další látky, které by znečišťovaly 
životní prostředí, případné negativní účinky stavby a jejích zařízení na životní 
prostředí, zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, 
zastínění budov nepřekročí limity uvedené v příslušných předpisech – zákon č. 
20/1966 sb., zákon č. 17/ 1992 sb., vyhláška č. 45/1966 sb., o vytváření a 
ochraně zdravých životních podmínek, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 
č.13/1977 sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
Stavbou nevznikají žádné zábory do ochranných pásem.  
 

h) dopravní řešení 
 
Objekt je napojen na stávající přilehlou komunikaci. 

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření 
Budou dodržena ochranná pásma všech podzemních zařízení. Seismicita v dané 
lokalitě je zanedbatelná tudíž s ní nemusíme uvažovat. Objekt se nenachází na 
poddolovaném území a nezasahuje do žádného ochranného pásma. 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu. 
Při provádění stavby je nutné dodržovat vyhl. ČUBP a ČBU č. 324/90 sb. o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při provádění stavebních prací. 
Zamezit pádům  břemen. Elektrické zařízení bude provedeno tak, aby osoby při 



 
 

obsluze nemohly přijít do styku s nebezpečným napětím. Elektrické rozvody jsou 
navrženy a musí se udržovat ve stavu, který odpovídá platným el. předpisům a 
ČSN. Pracovníci obsluhující el. zařízení musí být seznámeni s provozovaným 
zařízením a jeho funkcí. Veškeré montážní práce musí provádět oprávněná 
osoba, nebo organizace. Před předáním el. rozvodů a zařízení do provozu je 
dodavatel montážních prací povinen předat investorovi výchozí revizní zprávu. 

Po provedené montáži a příslušných zkouškách musí dodavatel provést 
poučení provozovatele o obsluze zařízení v rozsahu daném průvodní 
dokumentací zařízení a tu spolu s protokolem o provedených zkouškách 
uživateli předat. Při provádění je nutno dodržet platné předpisy pro svařování, 
montáž a ostatní předpisy platné pro bezpečnost práce ve stavebnictví. Při 
montáži spotřebičů nutno dodržet příslušná ustanovení ČSN 06 1008 a dodržet 
montážní předpisy výrobců. Uvedení spotřebičů do provozu zabezpečí 
dodavatelská organizace. Spotřebiče seřizuje a uvádí do provozu oprávněná 
organizace, která kromě seřízení je povinna zkontrolovat zabezpečovací a 
regulační prvky a seznámit uživatele s bezpečnou obsluhou. 

Dále je nutné dodržovat: 
- Vyhl. 48/82 sb. Základní technické požadavky zajišťující 

bezpečnost práce a techn. zařízení 
- Vyhl. 110/1975 sb. Registrace pracovních úrazů a hlášení nehod 
- Zákon 133/1985sb. O požární ochraně 
- ČSN 73 8101 – Lešení, společná ustanovení 
- ČSN 73 8102 – Pojízdné a volně stojící lešení 
- ČSN 73 8105 – Dřevěná lešení 
- ČSN 73 8106 – Ochranné a záchytné konstrukce 

 
1.1.2.     Výkresová část 
 
Součást bakalářské práce 
 
 
1.2. Stavebně konstrukční část 
 
1.2.1.     Technická zpráva 

 
popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 
stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 
Jedná se o zděnou stavbu z cihelného systému HELUZ, strop je z keramických 
nosníků a vložek HELUZ. Střecha je sedlová s vazníkovým krovem. Základové 
pásy jsou s prostého betonu  
 
 

a) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 
Pro stavbu jsou navrženy jen ty výrobky, které splňují požadavky zákona č. 
22/1977 a 177/1997 a 178/1997 Sb. 
 

b) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu 
nosné konstrukce 
viz. Příloha výpočtu základů pod nosnou vnitřní zdí 
 



 
 

c) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 
technologických postupů 
v objektu nejsou žádné neobvyklé konstrukce 
 

d) technologické podmínky postupu prací, které by mohly  ovlivnit stabilitu 
vlastní konstrukce,  případně  sousední stavby 
všechny stavební práce budou prováděny dle technologických postupů výrobce 
  

e) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 
konstrukcí či prostupů 
v objektu není řešeno 
 

f) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
v objektu není řešeno 
 

g) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné 
literatury, software 

Použité programy: ArchiCad 15, Microsoft Word 2007, Microsoft Excel 2003 
Výpočty tepelných odporů: 
Použitá literatura: 

- Vyhláška 499/2006 o dokumentaci staveb 
- Zákon č. 502/2006 Sb , vyhláška 137/1998 Sb ministerstva pro 

místní rozvoj  - o obecných technických požadavcích na výstavbu. 
- Vyhláška ČÜBP a  ČBÚ č. 324/90 Sb 
- Vyhláška 48/82 Sb. Základní technické požadavky zajišťující 

bezpečnost práce a technického zařízení 
Dále je nutné dodržovat: 

- Vyhl. 110/1975 Sb. Registrace pracovních úrazů a hlášení nehod 
- Zákon 133/1985 Sb. O požární ochraně 
- Vyhl. 18/1979 Sb., 20/1979 Sb, 18/1980Sb, 
- ČSN 73 8101 – Lešení, společná ustanovení 
- ČSN 73 8102 – Pojízdné a volně stojící 
- ČSN 73 8105 – Dřevěná lešení 
- ČSN 73 8106 – Ochranné a záchytné konstrukce 

 
 

1.2.3.     Statické posouzení 
 

Výstavba objektu je navržena a bude provedena tak, aby zatížení a ostatní 
vlivy, kterým bude stavba vystavena během prací a užívání při řádně provedené 
údržbě, nemohli způsobit: 
f) náhlé, nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození 

kterékoliv její části nebo přilehlé stavby 
g) větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce, nebo vznik 

trhlin), které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a 
uživatelnost stavby nebo její části, nebo které vede ke snížení trvanlivosti 
stavby 

h) poškození, nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických 
zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce 



 
 

i) ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby a 
ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci přiléhající ke 
staveništi 

j) ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby 
 
Stavba bude sloužit k odběru vody a energie – konstrukce jsou navrženy a 

budou provedeny tak, aby nedošlo k nepředvídanému trvalému ani dočasnému 
ohrožení provozuschopnosti stavby jako celku. 

 
 

1.3.   Požárně bezpečnostní řešení 
 
1.3.1.  Technická zpráva 

 
Požární bezpečnost stavby je řešena v TECHNICKÉ ZPRÁVĚ POŽÁRNÍ 

OCHRANY. 
 

1.3.2. Výkresová část 
 

Příloha požární zprávy – Situace s odstupovými vzdálenostmi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Znojmě dne 6. 5. 2012       Jan Antoš 
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VÝPOČET ROZMĚRŮ PRVKŮ V KROVU 
 

 
 
 
 
Krokev: h = 30 x a + 30 
  h = 30 x 4,5 + 30 = 165 mm => h = 160 mm 
 
  b = (4 x h) / 5 
  b = (4 x 160) / 5 = 128 mm => h = 120 mm 
 
  160 / 120 
 
 
Vaznice: h = 10 x a² + 20 
  h = 10 x 5,5² + 20 = 325 mm 
 
  b = (3 x h) / 4 – (4 x h) / 5 
  b = (3 x 325) / 4 – (4 x 325) / 5 = 244 – 260 mm 
 

Rozměry vaznice vyšli příliš velké, proto nahradíme dřevěný 
prvek prvkem ocelovým, vaznici nahradíme dvěma profily U 160 k sobě 
svařenými. 

 
 

Kleština: h = 10 x a + 140 
h = 10 x 3,2 + 140 = 172 mm => h = 160 mm  
kleština z každé strany krokve 

 
  b = h / 2 
  b = 160 / 2 = 80 mm 
 
  160 / 80 
 
 
Pozednice: h = 100 – 140 mm 
  h = 120 mm 
 
  b = 120 – 180 mm 
  b = 140 mm 
 
  120 / 140 



VÝPOČET SCHODIŠTĚ 
 
K.V. = 3250 mm 
 
- výpočet výšky stupně: 3140 / 170 = 18,47 stupňů 
    => volím 18 stupňů 
    3140 / 18 = 174,44 mm 
 
- výpočet šířky stupně: 2h + š = 630 
    š = 630 – 2h 
    š = 290 mm 
 
- výpočet úhlu schodiště: tg = 174,44 / 290  =>  α =  31º 
     RD < 35 º => vyhovělo 
 
- výpočet podchodné a průchodné výšky: 

h1 = 1500 + (750 / cos α) = 1500 + (750 / cos 31 º) = 2375 mm > 2100 mm  
=> vyhovělo 

 
h2 = 750 + 1500 x cos α = 750 + 1500 x cos 31º = 2035,75 mm > 1900 mm 

=> vyhovělo 
 



VÝPOČET ZÁKLADU POD VNITŘNÍ NOSNOU ZDÍ 
  
- ZATÍŽENÍ STÁLÉ  
1. Strop HELUZ - MIAKO + POT tl.250mm 
- Zatížení stropem 5,5 x 1 = 5,5 m² x 3,47 = 19,09 kN 
- 2x strop 38,18 kN 
 
2. Podlaha 
1NP 
- Celková zatěžovací plocha 5,5 x 1 = 5,5m² 
- Betonová mazanina + kari síť tl. 60mm 5,5 x 0,060 = 0,33 m³ x 25 = 8,25 kN 
- TI ISOVER NEO XPS tl. 150mm 5,5 x 0,150 = 0,825 m³ x 1,75 = 1,444 kN 
- Keramická dlažba 5,5 x 0,008 = 0,044 m³  x 22 = 0,968 kN 
2NP 
- Celková zatěžovací plocha 5,5 x 1 = 5,5m² 
- Betonová mazanina + kari síť tl. 55mm 5,5 x 0,055 = 0,30 m³ x 25 = 7,56 kN 
- TI ISOVER NEO XPS tl. 50mm 5,5 x 0,050 = 0,275 m³ x 1,75 = 0,481 kN 
- Keramická dlažba 5,5 x 0,008 = 0,044 m³  x 22 = 0,968 kN 
Podlaha na půdě 
- Celková zatěžovací plocha 5,5 x 1 = 5,5m² 
- TI ISOVER NEO XPS tl. 50mm 5,5 x 0,050 = 0,275 m³ x 1,75 = 0,481 kN 
- OSB desky 5,5 x 0,015 = 0,0825 m³  x 6 = 0,495 kN 

 
20,647 kN 

 
3. Střecha 
- Celková zatěžovací plocha 5,5 x 1 = 5,5 m² 
- Pálená taška TONDACH FIGARO 5,5 x 0,398 / cos 30º = 2,53 kN 
- Zatížení celkem 2,53 kN 
4. Zdivo HELUZ 25 P + D 
- Zatížení zdivem (3+3,25) x 0,25 = 1,5625 m³ x 6 = 9,375 kN 
- Zatížení 9,375 kN 
  
- Mezisoučet 70,732 kN 
 
6. Omítky a příčky 
+ 15% z mezisoučtu 10,61 kN 
  
Celkový součet 81,342 kN 
  
- ZATÍŽENÍ NÁHODILÉ  
1. Sněhem - Zatížení 5,5 x 1 = 5,5 kN 
2. Užitkové - Zatížení 5,5 x 1,5 = 8,25 kN 
  
Celkový součet 13,75 kN 
  
CELKEM 95,092 kN 
 
 
 



- VÝPOČET ROZMĚRŮ    
Pcelk = 95,092 kN    
Rdt = 0,20 Mpa    
α = 60 º => tg α = 1,73    
Beton - B20 
tl. Zdiva => 250 mm    
          

b = Pcelk = 95,092 = 0,475 = 0,5 m  
1,0 x Rdt 1,0 x 0,20  

          

a = b - d = 0,5 - 0,25 = 0,125    
2 2  

 
h = a x tg a = 125 x 1,73 = 216,25 mm   =   300 mm 
 
Pro zeď tloušťky 0,25m je minimální šířka základu 500mm, 
hloubka 300mm a odsazení (a) 125mm. 
 
 



HODNOCENÍ ZVUKOVÝCH VLASTNOSTÍ 
      
Mezi dvěmi místnostmi    
      
Příčka HELUZ CV 14      
      
Rw = 45 dB     
Rw' = 45 - 3 = 42 dB = 42 dB => vyhovělo  
      
      
Zeď nosná vnitřní HELUZ 25 P + D  
      
Rw = 48 dB     
Rw' = 48 - 3 = 45 dB > 42 dB => vyhovělo  
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1. ÚVOD  
 
Terasa je přístupná a pro trvalé užívání upravená pochůzná plochá střecha objektu. 
Je doplňující a architektonicky důležitou součástí bytových i nebytových staveb. 
Vzhledem k tomu, že jsou nepřetržitě vystavovány nepříznivým povětrnostním 
vlivům, jsou velmi náchylné na funkční chyby při výstavbě a postupem času na 
vzniklé poruchy. Mezi nejčastější poruchy patří porušení hydroizolační vrstvy, koroze 
zábradlí (zejména kotvení do nosné konstrukce), oplechování a v neposlední řadě i 
poruchy statické, způsobené vlivem dešťové vody zatékající nebo prosakující přes 
porušenou nebo chybějící hydroizolační vrstvu.  
Tato seminární práci je zaměřená na kotvení zábradlí teras, jeho provádění a použité 
materiály.    
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2. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ 
 

2.1. PODLE SESTAVY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 
- jednoplášťové 
- dvouplášťové 
- víceplášťové 
V praxi se nejčastěji používají konstrukce s jednoplášťovou střechou. 

 

2.2. PODLE TECHNOLOGIE VÝROBY 
- monolitické 
- montované 

 

2.3. PODLE ZPŮSOBU ODVODNĚNÍ 
- spádové 
- směrem dovnitř nebo ven 
- směrem dovnitř do střešních vpustí 
- směrem ven do střešních žlabů 
- bezespárové 

 

2.4. PODLE ZPŮSOBU KLADENÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY 
- na mokro (dlažba do maltového lože nebo flexibilního lepidla) 
- na sucho (dlažba a podložkách nebo do podsypu) 

 
 

3. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY  
 

- mechanická odolnost a stabilita 
- požární bezpečnost 
- hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
- bezpečnost při užívání 
- ochrana proti hluku a vibracím 
- úspora energie a ochrana tepla 

 
Při výstavbě nových budov se musí postupovat podle platných legislativních předpisů 
ČR, které jsou uvedeny v zákoně č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Kromě splnění 
uvedených podmínek musí každý stavební výrobek, který je zabudován do stavby 
splňovat požadavky zákona č. 102/2001 Sb. O obecné bezpečnosti výrobků.    
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3.1. POŽADAVKY NA ZÁBRADLÍ 
Zábradlí je trvalá konstrukce určená k ochraně osob a předmětů před neúmyslným 
pádem z volného okraje pochozí plochy balkonu (terasy), na niž má konstrukce 
povrchu pochozí plochy nosnost odpovídající zatížení minimálně 1kN.  
Mimo tento základní požadavek musí zábradlí splňovat i další požadavky: 

- Architektonické  
- Statické (kotvení a výplň zábradlí) 
- Výška zábradlí 
- Výplň zábradlí 

 
3.1.1. Výška zábradlí 

 
Hloubka volného prostoru (d) [m2] Nejmenší výška zábradlí (h) [mm] 

d < 3,0 900 
3,0 < d < 12,0 1000 

12,0 < d < 30,0 1100 
d < 30,0 1200 

 
Nejmenší dovolené výšky zábradlí [1]:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Architektonické požadavky přispívají k celkovému vzhledu stavby a statické 
požadavky vyžadují, aby bylo zábradlí správně nadimenzováno vzhledem k 
možnému zatížení. 
 
Mezery v zábradelní výplni (svislé a šikmé) mezi svislými tyčemi, tabulovými prvky 
a sloupky nesmějí být větší než 120 mm a mezera mezi vodorovnou pochozí plochou 
a zábradelní výplní u zábradlí bez zarážky nesmí být širší než 120 mm. U 
předsazeného zábradlí nesmí být mezera mezi předsazeným zábradlím a okrajem 
pochozí plochy větší než 50 mm. 
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3.1.2. Způsob kotvení 
Podle způsobu kotvení používáme tyto základní typy styku s nosnými konstrukcemi: 
 
 
- Shora pochůzné plochy 
- Do čela nosné vrstvy 
- Zespodu 
- Volné uložení zábradlí  

 
[1] 

 
Nejnepříznivější způsob kotvení představuje zábradlí kotvené shora. Tento způsob 
zmenšuje užitnou pochozí plochu, porušuje celistvost podlahových vrstev včetně 
hydroizolační vrstvy, umožňuje vznik trhlin v místě kotvení a postupující degradaci 
podlahy a kotvení.  
Zakotvení zábradlí do čela nosné konstrukce závisí na kvalitě zhotovení čela nosné 
desky a tloušťce u okapu (min. 100 mm). Tento způsob kotvení nezmenšuje pochozí 
plochu.  
Kotvení zdola do balkónové desky má nepříznivý statický vliv a při nevhodné 
konstrukci působí neesteticky. Pozitivní je, že odstraňuje riziko zatékání a také 
nezmenšuje pochozí plochu.  
Volně uložené zábradlí představuje způsob, kdy jsou díly zábradlí kotveny do stěn. 
  
V této seminární práci se dále budu konkrétněji věnovat kotvení zábradlí shora a do 
čela nosné konstrukce. 
 

3.1.2. Materiál a povrchová úprava zábradlí 
Vzhledem k tomu, že je zábradlí celoročně vystavováno nepříznivým klimatickým 
vlivům, je zapotřebí podle toho zvolit odpovídající materiál a jeho povrchovou úpravu. 
Před dřevěnou konstrukcí je častěji využívána ušlechtilá nerezová kartáčovaná ocel 
nebo austenitická ocel. Obě varianty jsou nejvhodnější pro venkovní prostředí. 
Při použití ocelových prvků bez ochrany proti korozi se doporučuje tyto konstrukce 
chránit před korozí: 
 

- Komaxitování  

Jedná se o povrchovou úpravu kovů práškovým lakováním. Na zábradlí je za pomocí 
tryskání aplikován zinkový základ a následně venkovní fasádní komaxit.  
 

- Žárové zinkování  

Žárové zinkování spočívá v ponoření prvku do zinkové lázně o teplotě 450 °C.  
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- Galvanické zinkování  

V případě galvanického zinkování se jedná o elektrolytický děj, při kterém na zábradlí 
vznikne zinkový povlak   
 

3.1.3. Výplně zábradlí 
Velmi často používaným materiálemje bezpečnostní sklo, které zaručují dokonalou 
bezpečnost a barevnou rozmanitost. Další plnou výplní jsou exterierové desky, 
plexiskla, nebo klasické nerezové tyče a lanková výplň.  
 

4. SKLADBA PODLAHY 
 

4.1. JEDNOTLIVÉ VRSTVY PODLAHY 
Podlaha je vícevrstvá a tvoří tyto základní vrstvy: 
 

- Nášlapná (vrchní) vrstva podlahy 
- Hydroizolační 
- Roznášecí (spádová nebo bez spádu) z betonové mazaniny 
- Nosná konstrukce 

 

4.2. NÁŠLAPNÁ VRSTVA 
 

4.2.1. Základní požadavky  
Z funkčního hlediska na požadavky pochozí terasy musí nášlapná vrstva ve skladbě 
podlahy splňovat především tyto základní požadavky: 
 

- Nášlapná vrstva podlahy musí bezpečně přenášet zatížení vzniklé pohybem 
osob, nárazy předmětů a zatížení povětrnostními vlivy po celou dobu užívání 
konstrukce. 
 

- Povrchová úprava nášlapné vrstvy musí být mrazuvzdorná a protiskluzová, 
s povolenou hodnotou součinitele smykového tření, podle normy.   
 

- Musí v potřebné míře odolávat UV záření a chemickým a biologickým vlivům 
z ovzduší. 

 
Bez ohledu na použitý typ nášlapné vrstvy musí být vytvořen vhodný spád 1,5 – 2% 
postačující pro odvedení vody.  
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4.2.2. Materiál nášlapné vrstvy 
Při zhotovení nášlapné vrstvy z dlažby je potřeba mimo kvalitu samotné dlažby 
zohlednit i požadavky na maltu, lepidla a spárovací hmoty.  
 
V současnosti lze lepící hmoty rozdělit podle druhu na: 

- čisté cementové maltoviny a malty (neflexibilní) 
- polymercementové maltoviny a malty (flexibilní podle druhu) 
- čistá polymerová lepidla a tmely (flexibilní podle druhu) 

 
Flexibilita je charakterizována hlavně jejím prodlouženým tahem (částečně flexibilní – 
tažnost nad 20%, flexibilní – tažnost nad 50%) 
Neflexibilními hmotami myslíme směsi cementu a plniva. Tento typ maltoviny je však 
dnes na ústupu.  
Více vhodné pro exteriérové použití je polymercementová malta. Ty jsou nevhodné 
do extrémně mechanicky, chemicky a vlhkostně namáhaných podmínek. U lepidel na 
bázi polymeru, ke kterým patří speciální produkty např. na bázi akrylátových vodních 
disperzí, nevodních akrylátových, polyuretanových, epoxidových a případně 
silikonových živic doplněná plnivem. Taková podlaha současně tvoří vodotěsnou 
bariéru. 
 
Neoddělitelnou součástí pokládky dlažby je její spárování. Typy spárovacích hmot lze 
rozdělit na cementové spárovací hmoty nové generace za použití velmi kvalitních 
cementů, křemičitých písků a vysokého podílu plastických přísad a barevných 
pigmentů. Další spárovací hmotou jsou silikonové přípravky, které umožní velké 
rozměrové změny (až o 50%) původního rozměru spáry. U tohoto typu je nutno 
zabránit trojstrannému přilnutí, kdy je potřeba na dno spáry umístit tenkou folii.  
 
Druhým nejpoužívanějším typem nášlapné vrstvy jsou dřevěné nebo dřevoplastikové 
prkna na plastových terčích, kdy je voda odváděna mezerami na hydroizolační vrstvu 
a dále do okapového žlabu. Stejným způsobem lze provést nášlapnou vrstvu na 
terčích z kameninové nebo keramické dlažby. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 1. Kladení dřevoplast. podlahy na terče [2]  
Obr. 2. Funkce rektifikačního terče [3] 
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4.3. HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 
Hydroizolace má co nejrychleji odvést prosakující nebo stékající vodu pryč 
z odvodňovací plochy do žlabu nebo volně přes okapové hrany terasy.    
 

4.3.1. Materiál pro hydroizolační vrstvu 
  

Povlakové (prefabrikované):  

Asfaltové izolační pásy 
Syntetické folie 
 
Ostatní (monolitické): 

Stěrky, tmely 
Nátěry 
Nástřiky 
 
Vzhledem k převládajícímu užívání povlakových krytin se dále omezím pouze na 
hydroizolace povlakové. 
 
Asfaltové izolační pásy: 

- Modifikované SBS 
- Modifikované APP 
- Oxidované 

 
 
 
 
      Obr. 3. Asfaltový pás [4]  
 
 

Parametr 
Optimální hodnoty 

Asfaltové pásy Syntetické fólie 
Tloušťka [mm] 4 - 5 1,5 – 2,5 
Protažení při přetržení [%] Do 10 Do 20 
Ohebnost na trnu [C] -25 -20 
Stupeň hořlavosti  B (A) C2 
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Syntetické folie: 

- mPVC 
- TPO-PE 
- ECB - EtylenCopolymerBitumer 
- EPDM – EtylenPropylenDieneMonomer 
- Ostatní 

 
 

    Obr. 4. Syntetická fólie [4] 
 

4.3.2. Způsob zajištění soudržnosti s podkladem 
 
Lepení  
Vhodné pro asfaltové pásy i folie. Používají se lepidla na bázi polyuretanů (PUK), 
asfaltů a organických rozpouštědel (THF). 

 
- Natavování 

Tato metoda se používá pro asfaltové 
pásy, které se natavují plnoplošně 
horkým vzduchem nebo plamenem na 
penetrační podklad (není li izolace 
určena k volné pokládce). 
 

Obr. 5, Natavování asfaltového pásu [5]  
 

- Kotvení  
Vhodné pro asfaltové pásy i folie. 
Používají se plastové kotvy s výtažnou 
silou 0,4kN a to min. 3ks/m2 v ploše 
nebo 6ks/m2 v pruhu širokém 2m. 
Kotvy se k podkladu kotví ručně nebo 
automatizovanými stroji.   
 

Obr. 6, Kotvení hydroizolace pomocí plastových kotev [5] 
 

- Svařování 
Používá se pro folie a to pomocí 
ručních nebo automatizovaných 
natahovacích přístrojů. 
 
 
 

Obr. 7, Svařování syntetické fólie [5] 
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4.3.3. Počet vrstev 
Pro asfaltové pásy se standardně používají dvě a více vrstev u tloušťky pásu do 
4mm. Jednu vrstvu lze použít od tloušťky pásu min. 5mm (optimálně 5,2 – 6mm). U 
PVC folií se používá jedna vrstva při tloušťce minimálně 1,2mm, hrozí ovšem riziko 
průrazu. Bezpečná tloušťka jedné vrstvy je minimálně 1,5mm. Více vrstev se používá 
v dynamicky namáhaných skladbách. 
 
Překryv pásů udává výrobce, standardně by však podélné překrytí mělo být 80-
120mm. Pro příčné překrytí se vytváří T spoj s překrytím 150mm. T spoje jsou od 
sebe vzdáleny v jednotlivých vrstvách 200mm. Vytažení izolace na svislou plochu 
musí být minimálně 150mm a chráněno oplechováním. 
 

4.3.4. Složení hydroizolace 
Typická konstrukce asfaltového pásu: 
 

1. Ochranný posyp (přírodní nebo umělý granulát) 
2. Vrchní vrstva asfaltu 
3. Výztužná vložka (sklo, polyester) 
4. Spodní vrstva asfaltu 
5. Spalná folie 
 

 
Obr. 8, Skladba asfaltového pásu [5] 

 
Typická konstrukce syntetické folie: 
 

Vrchní vrstva plastu 
Výztužná vložka (polyester)  
Spodní vrstva plastu 

Obr. 9, Skladba syntetické fólie [5] 
 

4.4. ROZNÁŠECÍ VRSTVA 
 

Pokud má podklad odpovídající kvalitu, může tvořit plochu k pokládce dlažby. 
V opačném případě musí vytvořit vyrovnávací vrstva, např. potěr, který vytvoří vlastní 
podkladní plochu 
Základním předpokladem celkové spolehlivosti podlahových vrstev je právě kvalita 
podkladové – roznášecí vrstvy. Kromě hutnosti, soudržnosti, pevnosti, nasákavosti a 
teploty podkladu je třeba věnovat pozornost případnému výskytu trhlin, které je nutno 
zainjektovat, aby později nezpůsobovaly potíže při zatékání vody.  
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4.4.1. Podklad pro hydroizolaci 

Betony nebo potěry, na které se budou natavovat asfaltové pásy nebo aplikovat 
samolepicí asfaltové pásy, musí být soudržné, povrch bez hran a ostrých výstupků, z 
povrchu musí být odstraněny volné úlomky a další nečistoty. Povrch musí být 
penetrován asfaltovým potěrem. 
Jako vhodný podklad pro mechanicky kotvenou hydroizolaci jsou tepelně izolační 
desky z polystyrenu (nejlépe EPS nebo XPS) bez povrchové úpravy. Pokud má 
polystyren tvořit podklad pod hydroizolační vrstvu z natavovaných asfaltových pásů, 
musí být předem opatřen nakašírovaným asfaltovým pásem. V případě montáže 
hydroizolační vrstvy mechanicky kotvené je nutné povrch EPS chránit před 
plamenem hořáku při svařování přesahů pásu v celé ploše. Tepelně izolační desky 
musí mít dostatečnou pevnost v tlaku i tahu za ohybu po celou dobu užívání terasy. 
Pevnost v tlaku roste zvláště u polystyrenů a desek z minerálních vláken obvykle 
s objemovou hmotností. 
Pro eliminaci nespojitostí tepelně-izolační vrstvy vytvářené z desek je vhodné desky 
pokládat ve dvou vrstvách se vzájemně vystřídanými spárami.  
 
EPS - expandovaný pěnový polystyren  
XPS - extrudovaný pěnový polystyren  
PIR - polyisokyanurát 
 

4.4.2. Opracování prostupu při hydroizolaci ze syntetické folie  
Hydroizolační folie se položí tak, aby co nejtěsněji procházela kolem zábradlí. Svislá 
část zábradlí se obalí fólií do výšky min. 150mm a svaří se svislým svarem. Připraví 
se manžeta z nevyztužené fólie na trubce o cca 10 mm větším průřezu, zahřeje se a 
po vychladnutí se rozstřihne, přenese na zábradlí a podélně se svaří. Pokud je 
možné manžetu přes zábradlí přetáhnout vystřihne se v ní otvor o průměru 2/3 
prostupu. Takto připravená manžeta se nahřeje horkovzdušným svařovacím 
přístrojem, až změkne natolik, že je jí možné navléknout na zábradlí. Manžeta po 
vychladnutí pevně obepne prostup. Manžeta se přivaří již k položené fólii. Styk mezi 
manžetou a svislou fólii se horkovzdušně svaří. Ukončující folie zábradlí se sevře 
ocelovým páskem a zatmelí se PU tmelem. Hydroizolace v okolí zábradlí musí být 
upevněna min. třemi kotvami.  
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Obr. 10, Provádění detailu prostupu syntetickou fólií, 1 - příprava manžety pásku 
z fólie, 2 – ovinutí potrubí páskem, 3 – nasazení manžety na potrubí, 4 – navaření 
manžety k fólii a svaření pásku a manžety, 5 – přehnutí okraje pásku, podtmelení PU 
tmelem a stažení ocelovou objímkou, 6 – opracovaný prostup. [6]  
 
 

  
 

 1   2 

3 4 5 

6 
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4.4.3. Opracování prostupu při hydroizolaci z asfaltových pásů 
 
Pruh spodního pásu asfaltové hydroizolace se ukončí asi 10 cm za zábradlím. Poté 
se pruh v ose nařízne a vyřízne se co nejtěsnější půdorysný tvar zábradlí. Pás se 
nataví k podkladu. Pokračující pás se nataví s překrytím 10 m. Vrchní pás se pokládá 
stejně jako spodní, ale postupuje se z druhé strany. Z vrchního pásu s posypem se 
vytvoří tzv. kalhotky (délka = obvod prostupu + 10 cm s výškou min. 25 cm). Tyto 
kalhotky se pak nataví na svislou i vodorovnou část. Svislá část se po natavení 
stáhne se ocelovým páskem. Naříznuté plochy kalhotek se dotmelí asfaltovým 
tmelem. Z vrchního pásu se vyřízne mezikruží široké min. 30 cm a nasune se na 
zábradlí a celoplošně se nataví na vodorovnou plochu.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Obr. 11, Detail opracovaného prostupu asfaltovým pásem, [6] 
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4.5. NOSNÁ KONSTRUKCE 
Nosnou konstrukcí teras je stropní konstrukce, ať už monolitická nebo montovaná. 
Pro kotvení zábradlí se využívá monolitického věnce, pro kotvení do čela nebo shora.  

 
Při bočním kotvení zábradlí se nejčastěji použije způsob, kdy se do věnce nebo do 
železobetonové stropní konstrukce zabetonuje ocelová kotva, která vyčnívá do čela 
terasy. Na tuto kotvu se pak navaří nebo přišroubuje samotné zábradlí. V takovém 
případě hrozí možnost vzniku tepelného mostu. V dnešní době už existují i kompletní 
řešení systémových kotev, které mají v sobě zabudovanou tepelnou izolaci pro 
přerušení tepelných mostů. 
 

5. KOTVENÍ ZÁBRADLÍ 
 

5.1. CHEMICKÉ KOTVY 
Chemické kotvy jsou používány pro bezpečné ukotvení různorodých břemen do 
klasických i problémových podkladů. 
Kotvení pomocí chemických kotev je jednoduchá a rychlá metoda nahrazující 
klasické hmoždinky a ocelové kotvy. Využití těchto kotev ve stavebnictví je opravdu 
široké a uplatnění se jim dostává i při kotvení zábradlí. K tomuto systému kotvení 
používáme speciální kotevní šrouby, chemickou maltu popřípadě síťky při aplikaci do 
dutinového zdiva nebo pórového betonu. 
Základní druhy chemických malt: 

- chemická polyesterová malta (univerzální malta, vhodná do suchého 
prostředí) 

- chemická vinylesterová malta (vhodná do vlhkého prostředí) 
- chemická epoxidová malta (vhodná pro aplikaci pod vodou) 

Chemické malty jsou k dostání v tubách, které se aplikují pomocí speciálních pistolí 
nebo v ampulích vhodné plného materiálu.  
Klasické chemické malty při teplotě od 10 do 20 ̊C̊ zatvrdnou po cca 60 minutách. 
 

5.1.1. Kotvení do různých druhů materiálů 
Kotvení do betonu: 

Vyvrtáme díru. Díra se vrtá o 2mm větší než je průměr závitové tyče či svorníku. 
Hloubku kotvení určuje projekt. Díru řádně vyčistíme od prachu, neboť prach by se 
navázal na chemickou maltu a kotva by se dala snadno vytáhnout. Čistění provádíme 
ideálně kompresorem a ocelovým kartáčkem. Malty s obsahem portlandského 
cementu jsou méně náchylné na špatně vyčištěnou díru. Aplikujeme zhruba do 1/3 
díry chemickou maltu. 
Kombinací posuvného a rotačního pohybu usadíme kotevní svorník či závitovou tyč. 
Malta by mněla ve správném případě vytéct na povrch, pokud se tak nestane je třeba 
svorník vytáhnout a do díry maltu doplnit.  
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Obr. 12, kotvení do betonu, 1 - vyvrtat otvor odpovídajícího průměru a hloubky, 2 - 
řádně vyčistit od prachu pomocí vyfukování a kartáčku, 3 - vyplnit otvor od spodu 
daným množstvím chemické malty podle návodu, 4 - zasunout certifikovaný 
svorník, po vytvrzení chemické malty je možno svorník plně zatížit. [7] 

Kotvení do pórobetonu:  
 
Speciálním vrtákem do pórobetonu vyvrtáme kuželový otvor, který zcela zaplníme 
chemickou maltou. Postup je poté stejný jako u kotvení do betonu. 
 
 

 

Obr. 13, kotvení do pŕobetonu, 1 - vyvrtat otvor speciálním vrtákem, 2 - řádně 
vyčistit od prachu pomocí vyfukování a kartáčku, 3 – zcela vyplnit otvor chemickou 
maltou, 4 – zasunout středící pouzdro a certifikovaný svorník, 5 - po vytvrzení 
chemické malty je možno svorník plně zatížit. [7] 

Kotvení do děrovaných cihel: 

Do děrovaných cihel aplikujeme chemickou maltu do tzv. sítek. Sítka používáme pro 
menší spotřebu chemické malty. Sítka jsou rozdělena podle průměru a jeden průměr 
sítka je možno použít pro více průměrů závitových tyčí či svorníků. Sítka se vyrábí 
buď plastová nebo kovová dlouhá 1m, která lze zkrátit na požadovanou délku. 
Díru vrtáme podle průměru sítka. Při vrtání by se nemnělo používat příklepu, protože 
dochází k porušení tenkých příček v cihle. Je dokázáno, že spotřeba malty klesne 
zhruba o 10% při nepoužívání příklepu. 
Díru lehce vyčistíme od prachu. Do díry vložíme sítko a celé jej naplníme chemickou 
maltou. 
Poté kombinací posuvného a rotačního pohybu upevníme svorník či závitovou tyč.  
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Obr. 14, kotvení do děrované cihly, 1 - vyvrtat otvor bez příklepu, 2 – zasunout 
plastové či kovové sítko, 3 – plně vyplnit otvor chemickou maltou, 4 - zasunout 
certifikovaný svorník, 5- po vytvrzení chemické malty je možno svorník plně zatížit. 
[7]  

 

5.2. SYSTÉMOVÉ KOTVENÍ 
 
Pro čelní kotvení zábradlí se v dnešní době vyrábějí přímo k tomu určené systémy. 
Nosný tepelně-izolační prvek sloužící k termickému přerušení vykonzolovaných 
stavebních konstrukcí u materiálových přechodů beton-dřevo a beton-ocel. 
Takový prvek zabraňuje vzniku tepelných mostů a předchází tak tvoření kondenzátu 
a plísní.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 15, Systémový prvek firmy Schöck typ KS 14 s izolací pro přerušení 
tepelného mostu, [8] 
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6. VARIANTY KOTVENÍ ZÁBRADLÍ 
 
 

6.1. KOTVENÍ SHORA NOSNÉ KONSTRUKCE 
 

6.1.1. Varianta A 
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6.1.2. Varianta B 
 

 
 
 
Způsob kotvení zábradlí shora klade velký důraz na dokonalé provedení 
hydroizolační a nášlapné vrstvy a utěsnění u prostupu zábradlí.  
 
Při nedodržení montážního postupu hrozí vytržení zatékání a koroze oceli a betonu. 
Podobné konstrukční řešení prezentuje např. firma DEK. 
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6.2. KOTVENÍ DO ČELA NOSNÉ KONSTRUKCE 
 

6.2.1. Pomocí chemické kotvy 
 

 
 
 
Způsob kotvení zábradlí pomocí průvlakové kotvy do chemické malty umožňuje kotvit 
zábradlí do konstrukce dodatečně, umožňuje jak kotvení do betonu, tak i do 
děrovaného cihelného zdiva.  
 
Při nedodržení montážního postupu hrozí vytržení nebo pozdější povolení kotvy. 
Podobné konstrukční řešení používá např. firmy Fischer, upevňovací systémy. 
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6.2.2. Zabetonovaný profil, varianta A 
 

 
Tímto způsobem zabetonovaná kotva je namáhaná na ohyb a hrozí drcení nosné 
konstrukce nebo izolace a pozdější korozi betonu nebo zatékání vody.  
Podobné konstrukční řešení používá např. Halfen-Deha. 
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6.2.3. Zabetonovaný profil, varianta B 
 

Nejčastější způsob kotvení zábradlí zabetonovanou kotvou do čela konstrukce.  
Podobné konstrukční řešení používá např. Halfen-Deha. 
 
 
Ani jeden z výše uvedených příkladů plně nezajistí promrzání konstrukce vlivem 
přenosu tepla ocelovou kotvou.   
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6.2.4. Tepelně-izolační konstrukční prvek 

 

 
 

Konstrukční řešení pomocí systémového kotvení zabraňuje díky vloženému tepelně-
izolačnímu prvku přenosu tepla ocelí. Systémové kotvy se vyrábějí pro různé typy 
spojovaných materiálů, v různých rozměrech a pro různá zatížení pro vykonzolování 
zábradlí až po celou balkónovou konstrukci.  
Čerpáno z řešení firmy Schöck. 
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7. ZÁVĚR 
 
Jako konstrukčně nejvhodnějším řešením kotvení zábradlí se jeví kotvení do čela 
nosné konstrukce pomocí systémového kotvení s tepelně-izolačním prvkem pro 
přerušení tepelného mostu. Toto řešení jsem také použil v bakalářské práci při 
kotvení zábradlí na terase.  
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