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všechny náležitosti dle platných předpisů a norem. Jedná se o dispoziční řešení rodinného 

domu s volně stojící garáží. Objekt je dvoupodlažní bez obytného podkroví. Konstrukční 

systém objektu je POROTHERM se stropním polomontovaným systémem MIAKO. Krov je 

klasický vázaný. Komín SCHIEDEL. 

 

Abstrakt v anglickém jazyce 

 

Bachelor thesis ,,Family house,, is compiled in the formo f project documentation according 

to all regulations in force. It is a dispositional design of a family house with a freestanding 

garage. I tis a two floor object without dwelling attic. Construction systém is called 

POROTHERM withhalf-assembling ceiling systém MIAKO. Roof is be hardcoverd and 

SCHIEDEL chimney. 
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Úvod 

 Cílem bakalářské práce je navrhnout bydlení pro čtyřčlennou rodinu v obci Lhota u 

Příbramě a vypracovat projektovou dokumentaci. Místo stavby se nachází v ulici Bratří 

Čapků na konci obce směr Příbram v nevyužívané stavební parcele. Objekt má dvě nadzemní 

podlaží bez podsklepení. Součásti přízemí je i garáž pro jeden osobní automobil a je vzdálená 

od objektu 3m. Střecha objektu je řešena jako sedlová. 

 Dispoziční řešení stavby je koncipováno tak, aby vyhovovalo současným platným 

předpisům, normám a současně i trendům dnešního moderního bydlení. Objekt je řešený jako 

zděný konstrukční systém se zatepleným obvodovým pláštěm. Základové konstrukce tvoří 

železobetonové základové pásy a základová betonová deska, která je vyztužena kari sítí. 

Materiál svislých nosných zdí a příček je zdivo z keramických tvarovek POROTHERM. 

Vodorovné nosné konstrukce jsou polomontované typu MIAKO. Schodiště je řešeno jako 

dvouramenné monolitické. Konstrukce střechy je řešena jednoduchým dřevěným krovem 

s vrcholovými vaznicemi a kleštinami. Krytina je z betonových tašek typu BRAMAC. 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

a) Identifikační údaje: 

název stavby:   Novostavba rodinného domu, vč. garáže, zpevněných ploch,  

                         oplocení a. Přípojek IS 

místo stavby:   Na pozemku č.624/2 v obci Lhota u Příbramě, k.ú. Příbram 

stavebník:    David Hnízdil, Lhota u Příbramě 160, 261 01 

projektant:   David Hnízdil, Lhota u Příbramě 160, 261 01 

vypracoval:   David Hnízdil, Lhota u Příbramě 160, 261 01 

 

základní charakteristika stavby: stavba pro bydlení    

stupeň dokumentace: projekt prováděcí dokumentace 

b) Údaje o dosavadním využití území, pozemku a o majetkoprávních 

vztazích: 

Stavební pozemek se nachází v nové zástavbě rodinných domů lokality, v obci Lhota u 

Příbramě, na pozemku parc.č. 624/2. Pozemek je dopravně napojen na stávající 

obslužnou komunikaci obytného území. Pozemek není využíván a je ve vlastnictví 

stavebníka – investora. 

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

technickou infrastrukturu: 

Při řešení rodinného domu bylo provedeno měření pronikání radonu a jeho dceřiných 

produktů z podloží, se závěrem – Nízké riziko. Výsledky průzkumů a měření jsou 

zapracovány do PD. 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů:  

Vyjádření DOSS jsou a průběžně budou, do PD zapracovány. 

dotčené pozemky stavbou: 

parcela: 624/2 výměra: 2000 m2 

Vlastnické právo: David Hnízdil, Lhota u Příbramě 160, 261 01 

 

sousední pozemky: 

parcela: 624/1 

Vlastnické právo: Jan Jaroš 

                            Bratří Čapků, Lhota u Příbramě 112 

parcela: 623/5 

Vlastnické právo: Tereza Mašková 

                            Bratří Čapků, Lhota u Příbramě 160 



 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
 
 

- 2 - 

Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta stavební 

Veveří 331/95 
602 00 Brno 

Tel.: +420 541 141 111 Fax: +420 549 245 147 

 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu – dle platných ČSN a 

stavebního zákona č. 183/2006. 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 

územní informace 

Regulační podmínky obsažené v ÚPD Příbram vč. závazných vyhlášek jsou v PD 

dodrženy. Rodinný dům není jednoduchou stavbou (SZ č.183/2006 § 104), je umístěn 

v zastavěném území se známými podmínkami a vztahy. 

Stavební objekty – RD vč. garáže, zpevněných ploch, oplocení a přípojek IS, budou 

povolovány ve stavebním řízení - stavební  povolení.   

Navržené řešení je v souladu s ÚPD Příbram, obecnými požadavky na výstavbu a 

stavebním zákonem. 

g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření: 

Stavbu – věcně a časově podmiňuje řešení přípojek infrastruktury – související se stavbou 

RD (vodovod, kanalizace splašková a silnoproud). Přípojky IS jsou přivedeny na pozemek 

(příp. řešen pilířek na hranici). Veřejné řady IS jsou vedeny v komunikaci, přes sousední 

pozemky a v zeleném pásu podél pozemku viz. celková situace. 

h) Předpokládaná lhůta výstavby, vč. popisu postupu 

Stavba bude realizována v jedné etapě a bez zkušebního provozu bude uvedena do 

užívání. 

Zahájení stavby – předpoklad: 10/2012 

Dokončení stavby – předpoklad: 10/2014 

i) Statistické údaje – náklady stavby, počet jednotek a jejich plošné 

údaje 

 

Celková plocha pozemku:                                                         2000 m2 

Novostavba RD:                  - zastavěná plocha:                       126,32 m2 

                                           - obestavěný prostor:              cca 1435 m3 

koeficient ZP:         0,19 

 

Náklady stavby jsou propočtem stanoveny na cca 3.900 000,-Kč. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení: 

a) zhodnocení staveniště, zhodnocení stávajících konstrukcí, 

památková ochrana: 

Projektová dokumentace realizace stavby obsahuje řešení novostavby rodinného domu 

vč. garáže, zpevněných ploch, oplocení a přípojek IS na stavební parcele – v k.ú. 

Příbram. Umístění navrhované stavby na stavebním pozemku respektuje stavební zákon 

a vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. o obecně technických 

požadavcích na výstavbu - územně technické požadavky na stavby a jejich umisťování (č. 

137/1998 Sb., § 4) a vzájemné odstupy staveb (č. 137/1998 Sb. § 8) - min. vzdálenost 

rodinných domů mezi sebou a od hranice stavebních pozemků. Na daném pozemku 

parc.č. 624/2 je navržen objekt rodinného domu vč. doplňkových objektů a přípojek IS. 

Urbanistické řešení vychází ze schválené územně plánovací dokumentace a umístění 

stávajících objektů (RD) v území. 

Řešený pozemek se nachází ve stávající zástavbě rodinných domů. Pozemek má 

pravidelný obdélníkový tvar, pozemek bude napojen na přilehlou místní obslužnou 

komunikaci. Pozemek má nesvažitý (rovinný) charakter, umístění staveb vč. jejich 

hmotového  řešení toto respektuje. Účelem řešené stavby je řešit potřeby bydlení rodiny 

investora. Památková ochrana se na pozemku nevyskytuje. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, pozemků s ní 

souvisejících 

Urbanistické řešení pozemku vč. umístění jednotlivých staveb je v souladu s celkovou 

koncepcí zástavby území.  Vjezd a vstup na pozemek je řešen v západní části pozemku, 

na vjezd navazují zpevněné plochy a garážové stání pro 1 os. automobil. Objekt RD je 

řešen v polovině pozemku, z důvodu orientace ke světovým stranám a výhledu. Vstup do 

RD je řešen s návazností na přístupový chodník se schodištěm a příjezdovou komunikaci.  

Architektonické řešení vychází z daného funkčního využití, místních podmínek  a 

prostorových regulativ (procento zastavěné plochy, max. výška objektů). Dále pak ze 

snahy o citlivé včlenění objektu na pozemek, do terénu i s ohledem na sousední RD. 

Rodinný dům je řešen jako více podlažní objekt o 2 nadzemních podlaží 

obdélníkového půdorysu, objekt je nepodsklepený, střecha je řešena jako sedlová. Návrh 

vychází ze snahy o moderní řešení s důrazem na kvalitu použitých materiálů a stavebních 

detailů. V RD je řešena 1 bytová jednotka s příslušenstvím. Oplocení směrem do ulice je 

řešeno - v kombinaci zděných sloupků a dřevěných výplní, mezi pozemky se sloupky 

a drátěnou výplní. 
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c) Technické řešení s popisem stavebních objektů a inženýrských 

staveb a vnějších ploch:  

Stavebně jsou objekty řešeny z klasických materiálů a klasickými technologiemi se 

snahou o maximální ekonomii výstavby. 

Objekty jsou založeny na základových pasech, hlavní konstrukční systém je 

stěnový – obvodové a vnitřní nosné zdivo je řešeno systémem keramických tvárnic 

POROTHERM, překladů a stropů, příčky jsou vyhotoveny z keramických tvárnic 

POROTHERM. Střecha je řešena jako sedlová s jedním průlezem na střechu – krov je 

klasická tesařská konstrukce z dřevěných trámů. Jako střešní krytina je navržena těžká 

krytina z pálených tašek BRAMAC - ŘÍMSKÁ TAŠKA. Výplně otvorů (vnější) jsou řešeny 

z plastových profilů a jako typové truhlářské výrobky (vnitřní). Technické vybavení objektu 

bude odpovídat nárokům na řešení staveb daného typu. 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: 

Napojení pozemku na dopravní systém je řešeno vstupní brankou a vjezdovou bránou ze 

stávající místní obslužné komunikace, v návaznosti jsou řešeny komunikace na pozemku 

vč. příjezdu ke garáži a RD. 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury, vč. dopravy v klidu, 

dodržení podmínek pro navrhování staveb na svažitém a 

poddolovaném území: 

Vjezd na pozemek je řešen z místní obslužné komunikace.  Nová přípojka vodovodu vč. 

vodoměru je napojena na stávající vodovodní řad přivedený na investorův pozemek. Nová 

přípojka splaškové kanalizace je napojena na veřejný kanalizační řad a revizní šachtu 

přípojky, která je přivedena na pozemek. Dešťové vody ze střech jsou napojeny na 

veřejný kanalizační řád dešťové kanalizace. 

Dle projednání s ČEZ Distribuce a.s. bude silové připojení RD provedeno ze 

stávajícího rozvaděče (stávající elektroměr na hranici pozemku). 

Přívod plynu do objektu bude z plynové přípojky ze stávající rozvodné sítě. 

Dle projednání s O2 TELEFONICA nebude řešeno telefonní kabelové připojení 

Rodinného domu. 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany: 

V řešeném území jsou nejvýznamnějším znečišťovatelem lokální topidla rodinných domů. 

Z údajů uvedených v ÚPD a technického řešení RD vyplývá, že zástavba nebude 

představovat zdroj znečištění ovzduší.    

Zvýšení frekvence dopravy, mimo realizaci stavby, se nepředpokládá. Dešťové vody jsou 

řešeny na pozemku – nesmí ovlivňovat sousední pozemky ani komunikace.  Komunální 

odpad bude ukládán do nádoby, umístěné na hranici pozemku (na vyhrazeném místě) a 

smluvně odvážené Technickými službami Příbram .  Vytápění objektu je řešeno ústředním 

plynovým kotlem. 

Vynětí ze ZPF není požadováno – pozemek určen ÚPD pro obytnou zástavbu. 
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g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných 

ploch a komunikací:   

V objektu nejsou řešeny navazující-bezbariérové veřejné plochy–u RD není požadavkem. 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do PD: 

Na pozemku bylo provedeno měření radonu a jeho dceřiných produktů – nízké  riziko 

pronikání radonu z podloží stavby – tzn. je navržena protiradonová bariéra (izolace spodní 

stavby vč. předepsaných detailů).  

Předpokládají se standardní hydrogeologické podmínky, v případě zjištění nepříznivých 

podmínek, bude PD upravena. 

i) Podklady pro vytyčení stavby, geodetický polohový a výškový 

systém: 

Stavba rodinného domu bude (odbornou osobou) vytyčena dle celkové situace stavby, +-

0,000 je cca 0,150 m nad stávajícím přilehlým terénem. 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

provozní soubory: 

SO – 01  Rodinný dům vč. garáže 

SO – 02  Přístupová komunikace 

SO – 03  Prostor TKO 

SO – 04  Revizní šachta splaškové kanalizace 

SO – 05  Revizní šachta dešťové kanalizace 

SO – 06  Revizní šachta vodoměru 

SO – 07  Elektroměrný sloupek 

SO – 08  Skříň plynoměru 

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

negativními účinky prováděním stavby a po jejím dokončení: 

Stavba, při jejím provádění a dokončení, nesmí a nebude mít negativní vliv na okolní 

pozemky a stavby.  Při provádění stavby musí být zabezpečeno negativní ovlivnění okolní 

zástavby – prachem, hlukem, zápachem,… 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků: 

Při stavbě a jejím provozu budou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a bude 

dbáno o bezpečnost práce a technických zařízení (zodpovídá generální dodavatel stavby 

a provozovatel). 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby splňovala základní požadavky na 

bezpečnost a užitné vlastnosti staveb – mechanická odolnost a stabilita, požární 

bezpečnost, ochrana zdraví, životního prostředí, proti hluku atd. Stavba je řešena tak, aby 

zatížení a jiné vlivy, kterým je vystavena při výstavbě a při užívání, nemohly způsobit 

náhlé nebo postupné zřícení, větší stupeň nepřípustného přetvoření, snížení mechanické 

odolnosti, nebo které by vedlo ke snížení trvanlivosti stavby. 

Při provádění stavby musí být dodrženy předpisy podle vyhl. č.591/2006 o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
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2. Mechanická odolnost a stabilita: 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu stavby a užívání nemělo za 

následek: 

a) zřícení stavby nebo její části 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo vybavení v důsledku  

    většího přetvoření nosné konstrukce 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

3. Požární bezpečnost: 
a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

   - požární odolnost konstrukcí je navržena dle PBŘ 

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

   - požární konstrukce a uzávěry zabraňují šíření ohně a kouře ve stavbě 

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu 

   - sousední stavby jsou mimo požárně nebezpečný prostor  

d) umožnění evakuace osob a zvířat 

   - ze stavby je umožněna bezpečná evakuace osob 

e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

   - stavba z hlediska příjezdu a přístupu umožňuje zásah HZS 

viz. Samostatná příloha Požárně-bezpečnostní řešení  

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí: 
V objektu je řešeno hygienické zázemí. V objektu nebude trvalé pracoviště s obsluhou. 

V objektu jsou řešeny prostory příslušenství RD dle platných ČSN Obytné stavby. 

Navržená stavba RD je v souladu s OTP Vyhl. č. 137/1998. Všechny prostory jsou řádně 

osvětleny, prosluněny, odvětrány a jsou vytápěny. 

5. Bezpečnost při užívání 
Stavba při jejím provozu bude respektovat ČSN z hlediska bezpečnosti stavby a provozu 

při užívání. Veškeré použité materiály a technologie musí splňovat ČSN a musí být 

použity dle platných technických postupů vč. Revizních zpráv (dle požadavku).   

6. Ochrana proti hluku 
Stavba nevyžaduje ochranu proti hluku -  vnitřnímu ani venkovnímu. V objektu se 

nevyskytují zdroje hluku. Obvodové stavební i vnitřní konstrukce jsou navrženy 

z materiálů, které splňují hodnoty na min. zvukovou neprůzvučnost uvedených konstrukcí. 
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7. Úspora energie a ochrana tepla: 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov, splnění porovnávacích  

    ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

    viz. příloha – Energetický průkaz 

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

    celková energetická spotřeba viz. Bilance spotřeb TZB, Energetický průkaz 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace: 
Viz. 1/g, není požadováno 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí: 
V řešení spodní stavby rodinného domu jsou navrženy protiradonová opatření – nízké 

riziko.  

Agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma – 

nevyskytují se. 

10. Ochrana obyvatelstva: 
Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva – dle charakteru provozu – není požadováno  

11. Inženýrské stavby (objekty): 
a) odvodnění území vč. likvidace odpadních vod 

- řešeno napojením na splaškovou a dešťovou kanalizaci 

b) zásobování vodou 

- řešeno napojením na vodovod, vč. nové vodoměrné šachty  

c) zásobování energiemi 

- nová přípojka silnoproudu je řešena ze stávajícího pilíře na hranici pozemku  

d) řešení dopravy 

- nově řešený vjezd z místní obslužné komunikace 

e) povrchové úpravy okolí stavby vč. vegetačních úprav 

- na pozemku bude provedena skrývka ornice, ornice bude využita při úpravě pozemku - 

zeleň 

f) elektronické komunikace 

- nebude řešeno napojením na stávající rozvod O2 Telefonica  
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12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
  

a) účel, funkce, kapacita, hlavní technické parametry technologického zařízení 

    - v objektu se nevyskytuje žádné technologické zařízení kromě TZB   

b) popis technologie výroby 

    - v objektu se nevyskytuje žádné výrobní zařízení   

c) údaje o počtu pracovníků 

    - v objektu se nevyskytují žádní pracovníci      

d) údaje o spotřebě energií 

    - viz. TZB 

e) bilance surovin, materiálů a odpadů 

    - pouze TKO  nezvyšuje se 

f) vodní hospodářství 

   - nevyskytuje se  

g) řešení technologické dopravy 

   - nevyskytuje se 

h) ochrana životního a pracovního prostředí 

    - stavba rodinného domu nemá negativní vliv na životní prostředí, stavba nevyžaduje 

kácení vzrostlé zeleně 
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C. SITUACE STAVBY 

Vzhledem k rozsáhlosti bakalářského projektu je řešena pouze celková situace stavby 

M 1:200, M1:1000 

 

viz. výkresová část výkres č. 1 - SITUACE 
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D. DOKLADOVÁ ČÁST 

- nebyla doložena žádná dokladová část  
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY                                                      

1. Technická zpráva: 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy, 

oplocení, deponie, příjezdy a přístupy: 
Staveniště je řešeno na pozemku stavebníka, na stávajících manipulačních plochách. 

Pozemek staveniště je oplocen a zabezpečen. Přístup na staveniště je stávajícím 

vjezdem na pozemek. Deponie ornice a skládky výkopů jsou řešeny na pozemku. 

b) Významné sítě technické infrastruktury: 

Sítě technické infrastruktury vedou podél řešeného pozemku a se stavbou nekolidují. 

c) Napojení na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště: 

Napojení na zdroje je v průběhu stavby provizorně řešeno přípojkami z veřejných řadů IS 

– vodovod . Silnoproud je napojen na stávající elektroměrný pilíř. 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, úpravy 

pro TP: 

Řešeno v rámci bezpečnostních opatření při výstavbě viz. 1/ l. – staveniště je oploceno, 

bez možnosti vstupu nepovolaných osob. Při realizaci výkopů pro přípojky IS budou tyto 

řádně označeny a zabezpečeny.  . 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmů: 

Stavba nebude a nesmí mít negativní vliv na veřejné zájmy, stavební práce budou 

probíhat v pracovní době (cca 07,00 – 18,00 hod), stavba nesmí zatěžovat okolí 

nadměrným hlukem, prachem a dalšími negativními účinky své okolí. 

f) Řešení zařízení staveniště vč. využití stávajících a nových objektů: 

Zařízení staveniště je řešeno na pozemku stavebníka, v mobilní staveništní buňce, kde je 

i sociální a hygienické zázemí pro pracovníky. Dále jsou na staveništi řešeny plochy pro 

manipulaci, skladování a parkování. 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení: 

- nevyskytuje se 

 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví, plán bezpečnosti na staveništi a při práci: 

Při stavbě a jejím provozu budou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a bude 

dbáno o bezpečnost práce a technických zařízení (zodpovídá generální dodavatel stavby 

a provozovatel). 
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Při provádění stavby musí být dodrženy předpisy podle vyhl. č.591/2006 O bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě: 

- stavba nebude mít negativní vliv na okolí ani na životní prostředí 

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů:   

Stavba bude realizována v jedné etapě a bez zkušebního provozu bude uvedena do 

užívání. 

Zahájení stavby   – předpoklad: 10/2012 

Dokončení stavby – předpoklad: 10/2014 

k) Plán kontrolních prohlídek stavby: 

SÚ při KPS zjišťuje dle § 133 : 

 Dodržení rozhodnutí nebo opatření týkající se pozemku nebo stavby 

 Zda je stavba prováděna technicky správně, ze schválených materiálů, výrobků a 

konstrukcí 

 Stavebně-technický stav stavby, zda není ohrožován život, zdraví, bezpečnost 

osob nebo životního prostředí 

 Zda není provozem stavby obtěžováno okolí, jsou prováděny předepsané zkoušky, 

je veden stavební deník nebo záznam 

 Zda stavebník plní povinnosti dle §152 (nahlásit termín zahájení, dodavatele 

stavby, umístit štítek o povolení stavby, ověřenou dokumentaci, hlásit fáze stavby, 

umožnit PKS a hlásit závady na stavbě) 

 Zda je stavba užívána k povolenému účelu 

 Zda je řádně prováděna údržba stavby 

 Zda je zajištěna bezpečnost při odstraňování stavby 

 

Plán KPS : 

Ad a) – h) ohlásí stavebnímu úřadu generální dodavatel stavby (odborný stavební dozor)  

Kontrola prostorového vytyčení stavby dle PD 

předpoklad  10/2012 

Kontrola základové spáry a hladiny spodní vody – dle hydrogeologického průzkumu   - 

předpoklad  11/2012 

Kontrola provádění hrubé stavby v průběhu realizace – dodržení SP - rozměry, výšky, 

materiály, konstrukce, technologie, bezpečnost na stavbě, vliv stavby na okolí a životní 

prostředí   -    předpoklad  11/2012 

Kontrola stavby před dokončením – po ukončení hrubé stavby – dodržení SP, účel stavby, 

vybrané detaily stavby (vodotěsné, parotěsné, tepelné izolace před zakrytím), údržba   -  

předpoklad  06 /2014 
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                          F/1.   SO 01 RODINNÝ DŮM  

1.1.  ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

                  1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 

OBSAH :    

        1.1.1  Technická zpráva      

        1.1.2  Výkresová část 

 

1. Celková situace stavby  1 : 200   

2. Základy                          1 : 50   

3. Půdorys 1NP   1 : 50 

4. Půdorys 2NP   1 : 50 

5. Konstrukce stropu 1NP      1 : 50   

6. Konstrukce stropu 2NP      1 : 50 

7. Výkres krovu                    1 : 50 

8. Půdorys střechy;   1 : 50   

9. Řez A - A    1 : 50 

10. Pohledy všechny               1 : 100   

10. Detaily 1-2-3   1 : 10 

11. Detail 4-5    1 : 10 
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1.1. Architektonické a stavebně-technické řešení:    

1.1.1. Technická zpráva: 

a) Účel objektu: 

Účelem řešené novostavby rodinného domu, garáže a oplocení je řešení bydlení rodiny 

stavebníka. 

b) Zásady architektonického, dispozičního a výtvarného řešení, úpravy 

okolí, vč. vegetačních, užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace: 

Architektonické řešení je v souladu s estetickými nároky kladenými na „současnou 

městskou architekturu“ i s regulačními podmínkami dle ÚPD. 

Novostavba je navržena na pozemku se snahou o včlenění stavby do okolní zástavby. 

Dispozičně je RD řešen ve 2 nadzemních podlažích, má 1 bytovou jednotku, hygienické, 

provozní a technické zázemí.  

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor, zastavěná plocha, 

orientace, osvětlení a oslunění: 

Celková plocha pozemku:                                                         2000 m2 

Novostavba RD:                  - zastavěná plocha:                       126,32 m2 

                                           - obestavěný prostor:              cca 1435 m3 

Celková zastavěná plocha:        237,69 m2               

koeficient ZP:         0,19 

Novostavba rodinného domu nemá zvláštní požadavky na osvětlení a oslunění, zároveň 

stavba nezastiňuje jiné objekty. 

Půdorysně je objekt obdélníkového tvaru, obytné místnosti jsou orientovány převážně na 

jihozápad. 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, vč. zdůvodnění ve vazbě na 

užití a životnost: 

Stavebně jsou objekty řešeny z klasických materiálů a klasickými technologiemi se 

snahou o maximální ekonomii výstavby. 

Objekty jsou založeny na základových pasech, hlavní konstrukční systém je 

stěnový – obvodové a vnitřní nosné zdivo je řešeno systémem keramických tvárnic 

POROTHERM, překladů a stropů, příčky jsou vyhotoveny z keramických tvárnic tvárnic  

POROTHERM. Střecha je řešena jako sedlová – krov je klasická tesařská konstrukce 

z dřevěných trámů. Jako střešní krytina je navržena těžká krytina z pálených tašek 

BRAMAC – ŘÍMSKÁ TAŠKA. Výplně otvorů (vnější) jsou řešeny z plastových profilů a 

jako typové truhlářské výrobky (vnitřní). Technické vybavení objektu bude odpovídat 

nárokům na řešení staveb daného typu. 
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e) Tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí:    

- splňují ČSN (požadované - doporučené hodnoty tepelného prostupu kcí.) 

 

f) Založení objektu s ohledem na IG a HG průzkum: 

- základové podmínky i založení objektu je standardní (únosnost základové spáry a 

hladina spodní vody, v případě nepříznivých podmínek bude PD spodní stavby upravena  

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí, řešení příp. 

negativních účinků: 

- objekt nebude mít negativní vliv na životní prostředí 

h) Dopravní řešení: 

Napojení pozemku na dopravní systém je řešeno vstupní brankou a vjezdovou bránou 

z nové místní obslužné komunikace, s návazností na garáž a parkovací stání na pozemku 

investora. 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 

protiradonová opatření: 

Řešení novostavby vyžaduje opatření proti škodlivým vlivům vnějšího prostředí - střední 

radonové riziko   

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

Při stavbě jsou dodrženy obecně technické požadavky na výstavbu dle platného 

stavebního zákona (č.183/2006) a prováděcích vyhlášek. 
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1.2. Stavebně konstrukční část 

a) Popis konstrukčního systému stavby: 

a/1.  Zemní práce, hrubé terénní  úpravy : 

Zahrnují provedení skrývky ornice cca 200 mm na celé ploše objektu a přístupových 

komunikací, vyrovnání úrovní terénu spodní stavby se zhutněním.  Dále pak výkopy rýh 

pro základové pasy, přípojky inženýrských sítí (vodovod, kanalizace splašková a dešťová, 

plyn, kabelové rozvody).  

a/2.  Základy : 

Základové konstrukce tvoří (pod obvodovými a nosnými zdmi) základové pasy do 

nezámrzné hloubky, tzn. min. 900 mm pod úrovní přilehlého terénu, pod vnitřními nosnými 

zdmi do hl. 800 mm od čisté podlahy, šířka základových pasů je, 450 a 550 mm. Deska 

podkladního betonu v tl. 100 mm (s výztuží armovací) je řešena s přetažením přes horní 

hranu základových pasů. Pod základovými pasy bude uložen zemnící pásek – dle 

elektroinstalace. 

Pro přípojky IS budou v základových pasech vynechány prostupy. V případě 

odlišných hydrogeologických podmínek od zpracovaného  průzkumu bude PD upravena. 

a/3.  Izolace proti vlhkosti : 

Proti zemní vlhkosti bude stavba ve vodorovném směru izolována těžkými asfaltovými 

pásy 2 x SKLOELAST s penetrací podkladu asfaltovou emulzí 2x. Ochrana tepelné 

izolace v podlaze je provedena lepenou PE folií. 

V rovině střech jsou navrženy pojistná izolace a parotěsná zábrana vč. doplňků – dle 

technických listů výrobků. 

a/4.  Svislé konstrukce : 

Obvodové nosné zdivo tl. 300 mm je navrženo z cihelných bloků POROTHERM 30 P+D, 

na pěnu DRYFIX. Obvodový plášť bude v celé jeho ploše zateplen tepelnou izolací tl. 150 

mm (ISOVER EPS 100F, DESKY PS tl. 140mm, ISOVER EPS SOKL 3000 - u zdiva 

v kontaktu se zeminou. Vnitřní nosné zdivo tl. 250 mm je řešeno z cihelných bloků 

POROTHERM 24 P+D, na pěnu DRYFIX. Vnitřní příčky v tl. 125 mm jsou řešeny 

z příčkovek POROTHERM 12,5, na maltu POROTHERM 2,5MPa.  

Komínové těleso bude provedeno typizované-systém SCHIEDEL typ ABSOLUT 14 

(jednoprůduchový), nad podhledem v podkroví bude provedena nástavba komínového 

tělesa SHIEDEL typ KERASTAR, s odklonem 25° od svislé roviny. Tento úhel nesmí být 

překročen! Komínové těleso je od-dilatováno od obvodových zdí vzduchovou mezerou 

tl. 20 mm, tato mezera je pak přebandážována a zaomítána. 

a/5.  Vodorovné konstrukce : 

Zastropení je provedeno vložkovým stropem POROTHERM MIAKO, tl stropu je rovna 

250 mm (190 mm- výška vložky + 60 mm betonová mazanina C25/30 

Železobetonový ztužující věnec – beton tř. C25/30, výztuž věnce bude spočítána 

statikem, bude v úrovni stropní konstrukce. Věnec na obvodových zdech bude z vnější 
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strany tepelně izolován věncovkou POROTHERM VT8/19,5 bez tepelné izolace. Překlady 

nad otvory jsou navrženy typové – POROTHERM 23,8. 

a/6.  Tepelné a zvukové izolace : 

V konstrukci podlahy suterénu je navržena tepelná izolace – POLYSTYREN EPS 100F  

tl. 90 mm). Sedlová střecha není izolována, protože je zvlášť zaizolovaný tepelnou izolací 

ISOVER synthes XPS 30 IR tl. 100mm strop nad 2 NP.  

V konstrukci podlahy ve 2.NP je navržena zvuková/kročejová izolace steprock HD 

tl. 30mm. Tepelné izolace rozvodů technických instalací budou provedeny systémem 

MIRALON. 

a/7.  Krov, střecha : 

Konstrukci krovu tvoří sedlový krov. Střešní trámy jsou uloženy na pozednicích, středová 

vaznice není řešena z důvodu hambalkové soustavy splňující podmínky .  

Skladba střešního pláště sedlové střechy je řešena z těžké z pálených tašek BRAMAC. 

a/8.  Úpravy povrchů, podlahy : 

Podlahové betonové mazaniny budou provedeny z betonu tř. C20/25 s dilatačními 

spárami MASTERFLEX, nášlapné vrstvy, skladby viz. výkresová část. Keramické dlažby 

v hygienických zařízeních jsou kladeny do (voděodolných) tmelů a spárovacích hmot.  

Vnitřní omítky stěn a stropů budou hladké – typové např. Baumit. V koupelnách a WC 

budou provedeny keramické obklady v = 2,4 m. Fasáda je navržena jako silikátová 

omítková směs barvy SWEET 3135). 

a/9.  Okna, dveře : 

Veškerá okna a vnější dveře jsou navrženy jako plastové profily- v barvě imitace dřeva a 

jsou zasklené tepelně izolačními dvojskly Diterm (hodnota k = 1,1 W/m2 K) a mají 

mikroventilační klapku. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné - kazetové nebo částečně 

prosklené do obložkových zárubní.  

a/10.  Klempířské výrobky : 

Oplechování říms, štítů, parapetů, žlaby, svislé svody, oplechování komína, atd. je 

navrženo systémem SAG – titanzinek nebo pozinkovaný plech. 

a/11. Doplňkové konstrukce : 

V návaznosti na obytný prostor (venkovní terasa) bude řešena pergola. Pergola je 

navržena z dřevěnných sloupků ( prům. 100 mm kotvených do základových patek, dále 

dřevěných vaznic a krokví, roštu a krytina bude vlna Onduline PVC rozměr 0,95x2,0m. 

a/12. Typové a truhlářské výrobky : 

Kuchyňské linky budou řešeny dle PD interiéru. Vnitřní parapety oken jsou řešeny z plastu 

– dekor dub, zaoblené hrany. Vestavěné skříně jsou typové výrobky.  

a/13. Protiradonová opatření: 

Na řešeném pozemku bylo provedeno měření na pronikáni radonu a jeho dceřiných 

produktů z podloží. Dle jeho závěrů je pozemek zařazen do kategorie nízkého rizika – a 

nejsou nutná proti-radonová opatření.  
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a/14. Úpravy pro invalidní osoby: 

V objektu nejsou řešeny navazující - bezbariérové veřejné plochy – u RD není 

požadováno. 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky: 

viz. Bod a) 

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení nosné konstrukce: 

Nosná konstrukce je dimenzována na následující zatížení: 

a) zatížení sněhem:  II.sněhová oblast:   1,0 kN/m2 

b) zatížení větrem:  III.větrová oblast:   0,45 kN/m2 

Provozní zatížení typového podlaží využívaného bytem činí  1,50 kN/m2.  

Zatížení užitné je převzato dle účelu daných prostor. 

 

d) Neobvyklé konstrukce a detaily, technologické postupy: 

se nevyskytují 

e) Postup prací ovlivňujících stabilitu vlastní konstrukce nebo 

sousedních staveb: 

práce ovlivňující stabilitu sousedních staveb se nevyskytují 

f) Zásady pro provádění bouracích, podchycovacích a zpevňovacích 

prací: 

tento typ prací se nevyskytuje 

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí: 

Před betonáží základů bude provedena kontrola základové spáry. 

Před položením BRAMAC tašek bude provedena kontrola konstrukce krovu (z hlediska 

statického a ochrany proti dřevokazným houbám a škůdcům 

h) seznam použitých podkladů ČSN, technických předpisů, software, 

odborná  literatura 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 73 0540-2:2007 

ArchiCAD 14 

 

i) Specifické požadavky na obsah dokumentace pro provádění stavby: 

bez specifikace (stavba jednoduchá) 
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Závěrem : 
Podstatné dispoziční a konstrukční změny stavby je třeba předem projednat a odsouhlasit 

projektantem. 

Stavba musí být prováděna v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy a se 

stavebním povolení.  

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č.137/1998 Sb. upravující požadavky na 

provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a závazná ustanovení 

obsažená v přísl. technických normách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, 27. března 2012                                                              Vypracoval : David Hnízdil 

 

 

 

 

 



Závěr 

 Výstupem této bakalářské práce je projektová dokumentace, která je doplněna 

studiemi rodinného domu, pro čtyřčlennou rodinu v obci Lhota u Příbramě. Rodinný dům má 

dvě nadzemní podlaží. Pro denní pobyt uživatelů slouží první nadzemní podlaží. Druhé 

nadzemní podlaží plní funkci noční klidové zóny. 

 Pro architektonický návrh byly zpracovány studie, které jsou součástí této bakalářské 

práce. 

 Projektová dokumentace je zpracovaná dle rozsahu zadání, které zřetelně vystihuje 

hlavní rysy objektu. V textové části práce je tepelně technické posouzení všech stavebních  

konstrukcí. Součástí textové zprávy jsou výpisy prvků, podlah, výpočty, technická požární 

zpráva.  
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design of a family house with a freestanding garage. I tis a two floor object 

without dwelling attic. Construction systém is called POROTHERM 

withhalf-assembling ceiling systém MIAKO. Roof is be hardcoverd and 

SCHIEDEL chimney. 

Klíčová slova Rodinný dům, zděný systém, polomontovaný strop, Bakalářská práce, 

Objekt 



Klíčová slova v 

anglickém 

jazyce 

Family house, ceramic block, partially prefab ceiling structure, Bachelor´s 

thesis, Object 
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NÁVRH VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ

1. konstrukční výška KV ; tloušťky podlah P1 (1NP) a P2 (2NP); výška H , kterou schodiště překonává

KV = 3200 mm; P1 = 150 mm; P2 = 100 mm;

H = KV = 3200 mm

2. volba výšky stupně h´

h´= 170 mm

3. výpočet počtu stupňů n

n = H/h´ = 3200/170 = 18,82 → volím 19 výšek

4. definitivní výška stupně h

h = H/n = 3200/19 = 168,4 mm

5. šířka stupně b stanovená vzorcem 2h+b = 630 mm

b = 630(610) - 2·h = 630(610) - 2·168,4 = 293,2 (273,2) →280 mm

6. sklon schodišťového ramene α

tg α = h/b = 168,4/280 = 0,601428 → α = 31,09°

7. délka schodišťového ramene L

L = (n-1)·b = (19-1)·280 = 5040 mm

8. šířka schodišťového ramene B

B = 1050 mm
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POSOUZENÍ VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ

1. šířka stupně b

b > 250 mm
b = 290 mm > 250 mm VYHOVUJE

2. sklon schodišťového ramene α

α < 41°
α = 31,09° < 41°

3. podchodná výška h1

h1 > h1,lim
h1,lim = max(1500+750/cos α; 2100) = max(1500+750/cos31,09°; 2100) = 2146 mm

h1 = 2374 mm > h1,lim = 2146 mm

4. průchodná výška h2

h2 > h2,lim
h2,lim = max (750+1500·cos α; 1950) = max (750+1500·cos31,09°; 1950) = 2035 mm

h2 = 2374 mm > h2,lim = 2035 mm

VYHOVUJE

VYHOVUJE

VYHOVUJE
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ZÁKLADOVÝ PÁS POD OBVODOVOU ZDÍ

1. Výpočet zatížení

Popis zatížení

Rozměry [m2]

Výpočet Výměra Celková[kN]Jednotná [kN·m-2]

Tíha

počet Součet [kN]

a) Stálé zatížení

1. Strop POROTHERM
h = 250 mm

2. Podlaha
- lehká
- těžká

3. Střecha

4. Zdivo POROTHERM 24
Profi DRYFIX, tl. 250 mm

Σ
5. Omítky, příčky (15%)

STÁLÉ CELKEM

b) Náhodilé zatížení

1. Náhodilé užitné

2. Sníh

NÁHODILÉ CELKEM

ZATÍŽENÍ CELKEM

2,888·1 2,888 3,96 11,44 1 11,44

2,75·1 2,75 1,00 2,75 1
1,125·1 1,125 1,61 1,82 1

2,75

(2,888+1,263)·1 4,151 0,61·cos25° 2,1 1 2,1

1,875 2,55 4,79 1 4,790,3·1·2,75 + 0,3·1·3,5

22,39

0,15·22,39 1 3,36

25,75

(2,750+1,125)·1 4,215 1,50 6,32 1 6,32

(2,888+1,263)·1 4,151 2,00 8,30 1 8,30

14,62

40,37

2. Výpočet základového pásu

třída betonu: C 12/15

únosnost zeminy: Rdt = 0,3 Mpa

tg roznášecího úhlu α: tg α = 1,8

tl. zdiva: d = 300 mm

Výpočet šířky základového pásu b:

b =
Pcelkové

1,0 × Rdt  =
40,37

1,0 × 300  = 0,135  = 0,50 m

Odsazení zdiva od hrany základu a:

a =
b - d

2  =
0,50 - 0,3

2  = 0,100 m

Výška základového pásu h:

h = a x tgα = 0,100 x 1,8 = 0,18  = 0,50 m

α

P

5. ŽLB věnec 0,3 x 0,175m 0,3·0,175 0,053 25 1,31 1 1,31
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ZÁKLADOVÝ PÁS POD VNITŘNÍ NOSNOU ZDÍ

1. Výpočet zatížení

Popis zatížení

Rozměry [m2]

Výpočet Výměra Celková[kN]Jednotná [kN·m-2]

Tíha

počet Součet [kN]

a) Stálé zatížení

1. Strop POROTHERM
h = 250 mm

2. Podlaha
- lehká
- těžká

3. Střecha

4. Zdivo POROTHERM 24
Profi DRYFIX, tl. 250 mm

Σ
5. Omítky, příčky (15%)

STÁLÉ CELKEM

b) Náhodilé zatížení

1. Náhodilé užitné

2. Sníh

NÁHODILÉ CELKEM

ZATÍŽENÍ CELKEM

(2,888+1,263)·1 4,151 3,96 16,44 1 16,44

2,75·1 2,75 1,00 2,75 1
1,125·1 1,125 1,61 1,82 1

4,57

(2,888+1,263)·1 4,151 0,61·cos25° 2,1 1 2,1

0,67 2,11 1,41 1 1,410,25·1·2,75

24,98

0,15·24,98 1 3,75

28,28

(2,750+1,125)·1 4,215 1,50 6,32 1 6,32

(2,888+1,263)·1 4,151 2,00 8,30 1 8,30

14,62

42,90

2. Výpočet základového pásu

třída betonu: C 12/15

únosnost zeminy: Rdt = 0,3 Mpa

tg roznášecího úhlu α: tg α = 1,8

tl. zdiva: d = 250 mm

Výpočet šířky základového pásu b:

b =
Pcelkové

1,0 × Rdt  =
42,90

1,0 × 300  = 0,143  = 0,50 m

Odsazení zdiva od hrany základu a:

a =
b - d

2  =
0,50 - 0,25

2  = 0,125 m

Výška základového pásu h:

h = a x tgα = 0,125 x 1,8 = 0,225  = 0,50 m

α

P
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1.1.KROVY - ÚVOD: 

Krov je nosná konstrukce střechy. Účelem krovu je nést střešní krytinu, 

například střešní tašky, hydroizolaci a současně přenášet zatížení vznikající 

sněhem, větrem a vlastní tíhou na nosné stěny objektu, nebo-li stavby. Krovy 

po zhotovení vytvářejí výsledný tvar střechy. Jsou nosnou konstrukcí pro šikmé 

a strmé střechy.  

 

1.2.POUŽÍVANÉ MATERIÁLY SOUSTAVY KROVU: 

Krovy dělíme buď podle použitého materiálu (dřevěné, kovové, 

kombinované) nebo podle způsobu podepření krokví. V moderní architektuře se 

setkáváme s krovy z oceli a někdy též železobetonu; tradičně se však jedná o 

dřevěnou tesařskou konstrukci. V různých historických dobách a geografických 

oblastech se vyvinuly rozmanité soustavy krovů. V českém prostředí je 

nejrozšířenější soustava vaznicová. V dřívějších dobách se hojně používaly 

krovy hambalkové a věšadlové, dnes se v domech s malým rozpětím střech (do 

6 metrů) nejčastější používá zjednodušený krov krokvový. Známá je též 

soustava vlašská, používaná na nízkých střechách. Na střechách štíhlých, 

například věžích, se používá soustava věžová. 

 

1.3.POŽADAVKY NA KROV: 

Provedení krovu závisí především na velikosti stavby, rozpětí, sklonu a 

tvaru střechy, účelu využití budovy a prostředí. Krov zatěžuje podpůrnou 

konstrukci ve svislém směru. Šikmé tlaky se proto zachycují prostřednictvím 

vodorovných příčných prvků (vazných trámů, kleštin a táhel). Střešní konstrukce 

musí být dostatečně tuhá v podélném i příčném směru; tomuto účelu slouží 

zavětrování. Při stavbě krovu je třeba vzít v úvahu využití půdního prostoru 

(podkroví). V současné době je obvyklé obytné využívání podkroví, takže krov 

se konstruuje tak, aby umožňoval bezproblémový pohyb v podkroví. Dnes  

používané krovy jsou proto jednodušší než krovy starších objektu, u nichž bývá 

běžné, že půda je částečně neprůchozí. 

 

 



 

1.4.SKLADBA KROVU: 

Krov se skládá z řady prvků vodorovných, svislých a šikmých. Části 

krovu se dělí na podélné a příčné. V nejběžnější vaznicové soustavě jsou 

příčnými prvky vazby; podélnými prvky jsou vaznice. 

 

1.5.Základní prvky: 

 

1.5.1.Vazba 

Vazba je příčný profil krovu. Vazby se dělí na plné a jalové. Plná vazba 

je taková, která nese ostatní části krovu. Jalová vazba je taková, která obsahuje 

jen nesené části krovu, tj. krokve. Historicky se jalová vazba vyvinula později 

jako opatření k úspoře stavebního materiálu a odlehčení celého krovu. Plné 

vazby se rozmisťují ve vzdálenosti 4-5 metrů od sebe; používají se zpravidla též 

na nároží a v úžlabí. Jalové vazby se rozmisťují v pokud možno pravidelných 

rozestupech mezi nimi každých 90-120 cm. V nejběžnější vaznicové soustavě 

se plná vazba skládá z páru krokví, výztužného prvku (hambalku nebo kleštin) a 

podpůrného prvku (sloupku, vzpěry, pilíře, zděného štítu). Jalová vazba je 

složena pouze z krokví. 

 

1.5.2.Vaznice 

Vaznice je vodorovný trám, probíhající krovem podélně, nese a podpírá 

krokve. Vaznice je uložena na plných vazbách. Vaznice může být umístěna buď 

v hřebeni střechy (hřebenová), při jejím úpatí (pozednice) nebo přibližně ve 

dvou třetinách výšky krovu (středová). Hřebenové a středové vaznice se kladou 

na výšku kvůli vyšší náchylnosti na průhyb; pozednice naplocho.  

 

1.5.3.Krokev + základní soustavy 

Krokev je šikmý prvek krovu, nesoucí střešní latě, na nichž je upevněna 

střešní krytina. Krokve tvoří vazby; vazba složená pouze z krokví se nazývá 

jalová. V nejběžnější vaznicové soustavě krovů jsou krokve postaveny v 

příčném směru, tj. kolmo na vaznice viz rozepsáno níže. V soustavě vlašské 

jsou naopak krovy uloženy podélně a podepřeny příčnými výztuhami viz 

rozepsáno níže. 



 

1.5.4.Vazný trám 

Vazný trám (dříve též vazník) je příčný vodorovný prvek krovu. Jde o 

hlavní nosník krovu, na kterém spočívají všechny ostatní prvky. V moderních 

krovech v domech, kde se předpokládá obytné využití podkroví, se uplatňují 

vazby bez vazného trámu. Jde o tzv. krokevní soustavy. 

 

1.5.5.Hambálek 

Hambálek je vodorovný trám spojující dvě protilehlé krokve v 

hambalkové soustavě krovu. Vkládá se mezi krokve v takové výšce, aby se pod 

ním mohlo procházet (200 cm a více). U hambálkové soustavy je každá vazba 

vazbou plnou. Vazby jsou vzdáleny 0,9 až 1,2 m. Hambálkový krov se skládá z 

krokví přidáním vodorovného hambálku, který horizontálně spojuje dvě proti 

sobě stojící krokve. Při symetrickém zatížení působí na krokve jako vodorovná 

střední podpěra. Spoj hambálků s krokvemi by neměl oslabit průřez krokve, 

protože krokve jsou na tomto místě namáhány ohybovým momentem. Vhodným 

řešením je vytvoření hambálků v podobě kleštin. U obytného podkroví mohou 

být hambálky současně stropními nosníky. 

 

V hambálkové soustavě je důležité zachytit horizontální (tahové) síly v 

místě osedlání krokve na stěnu, a to buď prostřednictvím kovových kotev, nebo 

celé soustavy se stropnicí prostřednictvím spolehlivého tesařského spoje 

(například šikmého zapuštění). U krovů s větším rozponem je tato horizontální 

složka sil značná, a proto je i problematičtější nadimenzovat železobetonový 

věnec. 

 

1.5.6.Kleštiny 

Párové vodorovné prvky ztužující pár krokví ve výšce hambalku; 

provádí se většinou ze dvou prken připevněných ke krokvím ze stran. 

Jednoduché nebo dvojité ztužující trámce vazby dřevěného krovu. Zapouštějí 

se do krokví zámkem, do vaznic a sloupků zářezy a spojují se svorníky. Kleštiny 

nemusí být v každé vazbě. Tvoří příčné vyztužení střešních rovin krovů. 

 

 

 



 

1.5.7.Sloupek 

Svislý trám, jenž v plné vazbě podpírá hambalek. 

 

1.5.8.Věšadlo 

             Někdy dispozice podlaží s velkým rozponem neumožňuje, aby se 

dlouhý vazný trám vhodně podepřel. V takovém případě je možné použít 

konstrukci věšadla. Princip spočívá v odlehčení vazného trámu prostřednictvím 

roznosu zatížení pomocí šikmých vzpěrek co nejblíže k podpěře. Podle počtu 

vaznic dělíme věšadla na jednoduchá, dvojitá nebo trojitá. U dvojitého a 

trojitého věšadla se mezi sloupy umísťuje vodorovná rozpěra na symetrický 

roznos zatížení obr.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.1.Jednoduché a dvojité věšadlo (1 - hlavní trám, 2 - vzpěra, 3 - věšák, 4 - 

pražec, 5 - třmen, 6 - trojramenná spona, 7 - rozpěra), www.stavitelstvi.cz 

 

 

1.5.9.Zavětrování 

Zavětrování slouží ke ztužení (zpevnění) krovu zejména v podélném 

směru. Provádí se v plných vazbách krátkými trámky (pásky) šikmo 

rozepřenými mezi sloupky a vaznice. Prostorovou tuhost v podélném směru 

zabezpečují tzv: ,,ondřejské kříže,, (šikmo přibitá prkna na krokve). 

 

 

 

 



 

 2.1.ZÁKLADNÍ DRUHY KROVŮ: 

                2.1.1.Vaznicový krov Obr.2.1.  - je vhodný pro komplikované 

půdorysy střech. Při použití několika vaznic mohou vzniknout střešní konstrukce 

s velkým rozpětím. Základním nosným prvkem vaznicových soustav je 

vodorovně uložený hranol – vaznice, zpravidla podepřená sloupky. Je-li uložena 

na obvodovou nosnou stěnu, nazývá se pozednice. Ta roznáší váhu krovu na 

obvodovou stěnu a je podepřena po celé své délce, proto se klade naplocho. 

Plocha pozednice, která leží na zdivu, musí být impregnována. Na vaznice se 

ve směru největšího spádu střechy kladou krokve. Podle typu krytiny nese 

střešní plášť laťování nebo bednění. Sloupy pod vaznicemi se kotví do vazného 

trámu nebo do stropu v místě nad podpěrou (nosnou stěnou nebo pilířem). 

Krokve, které podepírají laťování, jsou od sebe vzdáleny 0,9 až 1,2 m. Kladou 

se kolmo na okap a jsou osazeny na vaznicích. Vaznice je podepřena sloupy 

vzdálenými 3 až 4,5 m, tj. pod každou třetí až čtvrtou krokví. Sloupky bývají 

většinou čtvercového průřezu a do vaznic a vazných trámů se čepují nebo 

zapouštějí. Soustava krokví se sloupy, vaznicemi a s vazným trámem se 

nazývá plná vazba. Ostatní vazby se nazývají prázdné. Plné vazby střídají tři až 

čtyři prázdné vazby. Kleštiny a vzpěry v plných vazbách ztužují krov v příčném 

směru. Na pozednice a vaznice se kampují (kampování je osazování na ozub, 

které zabrání posunutí prvku), ke sloupům a krokvím se připojují rovněž 

kampem nebo lípnutím a spoj se ještě pojistí svorníkem. Pásky bývají dlouhé 

1,1 až 1,4 m a jsou začepovány do sloupů a vaznic. Prostorovou pevnost ve 

vaznicových soustavách v příčném směru zajišťuje vyztužená plná vazba s 

kleštinami a v podélném směru zavětrovací pásky.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2.1. - Prvky vaznicové soustavy (D. Ruman) 1 – vaznice, 2 – sloupek, 3 – 

krokev, 4 – kleštiny, 5 – pásek, www.pozemnistavitelstvi.wz.cz 



 

                2.1.2.Krovy polovalbových střechObr.2.2. -  Umožňují zřizovat 

podkrovní místnosti. Rozdělení plných vazeb je stejné jako u sedlových střech. 

Při pohledu na štít se vyskytují u konstrukce dvě odlišná řešení:  

Převislé konce okapových a středních vaznic přesahují štít jako podpory 

posledního páru zkrácených krokví, vrchem spojených vodorovným trámcem, o 

který se opírají zkrácené nárožní krokve a námětky polovalby. 

(obr. 1A).  

Střední vaznice tvoří uzavřený věnec u štítové zdi. Nárožní krokve polovalby 

jsou v dolní části uloženy na rozích vanicového věnce a vrchem se opírají buď o 

vrcholovou vanici, nebo ve sběžišti střech o poslední pár krokví plné délky. 

Námětky se pak rovnoměrně rozdělí při okapu polovalby (obr. 1B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2. Kontrukce střechy polovalbové - 1 - střešní vaznice, 2 - krokev 

polovalby, 3 - vazní trám, www.krytiny-strechy.cz/technicke_info-k-navrhovani-

strech/ 

 

 

               2.1.3.Krovy pultových střechObr.2.3.- Pultová střecha se tvarem 

rovná polovině střechy sedlové. Krovy této střechy se zhotovují ve vaznicové 

soustavě jen pro menší rozpětí, asi do 8 m. Pro větší rozpětí by byl krov 

vaznicové soustavy nehospodárný, a proto se nahrazuje příhradovými vazníky. 

Konstrukce jejich krovu má vždy vrcholovou vaznici podpíranou sloupky u 



 

štítové stěny (obr. 3), jen u krovů malých rozpětí bývá někdy vrcholová vaznice 

podepřena zděnými pilířky nebo položena na štítové zdi jako pozednice. Podle 

rozpětí krovu, sklonu střechy a polohy podpůrných zdí se navrhují v plných 

vazbách stolice kozové, ležaté, stojaté a věšadla. V příčném směru je krov 

zabezpečen vzpěrami a kleštinami. Pultový krov do rozponu 4 m je prázdný 

krov vytvořený jen krokvemi v potřebném sklonu, osedlanými na pozednici a 

hřebenové vaznici. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.3. Konstrukce pultových střech, www.krytiny-strechy.cz/technicke_info-k-

navrhovani-strech/ 

 

 

               2.1.4.Krovy stanových střech Obr.2.4.- Stanové střechy se 

konstruují nad půdorysem čtvercovým nebo obdélníkovým, nejsou-li délky stran 

příliš rozdílné, a nad půdorysem mnohoúhelníkovým. Nemají hřeben a střešní 

plochy se sbíhají ve vrcholu (sběžišti). Základním prvkem této střechy jsou 

nárožní krokve seřínuté do pětiúhelníku, obdobně jako u střechy valbové; 

vrchem se opírají o hrotnici. Ostatní krokve jsou námětné, lípnuté a přibité k 

nárožním krokvím hřeby nárožníky. Nárožní krokve jsou při dolním konci 

osedlány na pozednici, v horní části na vaznicový věnec, který musí být 

podpírán v rozích ležatou nebo stojatou stolicí; vrchem se opírají o hrotnici 

postavenou na střed vazního trámu. U menších krovů se vazní trámy ukládají 



 

na nosné zdi v úhlopříčkách a v místě křížení jsou buď přeplátovány, nebo jsou 

do sebe zapuštěny do hloubky 30 mm. Vaznicový věnec je podpírán šikmými 

sloupky zapuštěnými horním koncem do nárožních krokví a dolním koncem 

začepovanými do vazních trámů. Vaznicový věnec je zajištěn úhlopříčnými 

kleštinami, jejichž páry se vystřídají na výšku věnce.  

Nad větším půdorysem se krov stanové střechy skládá ze stojatých stolic 

postavených na vazních trámech, zde položených kolmo na nosnou střední 

zeď. Pro zajištění stability a tuhosti konstrukce se kolmo k vazním trámům 

připojí výměny pro začepování vzpěr. Hrotnice je ukončena mezi úhlopříčnými 

kleštinami ve výši střední vaznice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Obr. 2.4. Krov stanové střechy, vazní trámy jsou uloženy uhlopříčně 

      http://www.roofs.cz/ 

 

               2.1.5.Krovy vlašské soustavy Obr.2.6.- Konstrukce krovů vlašské 

soustavy patří mezi nejstarší a byla používána již ve starém Římě pro střechy s 

malým sklonem (v = 1/4 až 1/5 rozpětí). Prováděly se nad jednoduchými 

půdorysy větších rozponů s tvarem střechy sedlové nebo pultové. Nosnou 

konstrukcí vazníků - plných vazeb - jsou věšadla z hranolů, jejichž tvar a profily 

se řídí rozpětím. U této soustavy se krokve kladou rovnoběžně s okapem na 

vzpěry vazníků ve vzdálenostech 1 m. Tyto vzpěry se zapouštějí do krokví 



 

(vazniček) na hloubku 20 mm a proti pootočení se vazničky mohou zapřít 

špalíky (zvanými pachole) přibitými na vzpěry. 

Vodorovné vazničky (krokve) částečně zavětrují vazníky v podélném směru a 

jsou obdélníkového průřezu. Hřebenová vaznička má pětiúhelníkový průřez a 

okapová lichoběžníkový. Plné vazby (vazníky) se osazují ve vzdálenostech 4 až 

5 m a jsou v podélném směru vzájemně vyztuženy Ondřejovými kříži. 

Zavětrovací trámce se čepují buď ve svislé rovině do věšáků, nebo v šikmé 

rovině do obrysových vzpěr vazníků. Při velkých rozpětích se důležitý spoj 

hlavní vzpěry s vazním trámem u nosné zdi ještě vyztuží podpůrným krátkým 

sedlem, které je pomocí hmoždíků spojeno s vazním trámem. Bednění pro 

krytinu 25 mm tlusté se přibíjí na krokve ve směru spádu střechy. Střešní 

konstrukce této soustavy se vyznačují jednoduchostí a menší spotřebou dřeva. 

Princip podpírání vodorovných krokví byl přejat do novodobých střešních 

konstrukcí, ve kterých jsou věšadlové vazníky nahrazeny vazníky příhradovými 

nebo plnostěnnými. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Obr. 2.5. Vlašská soustava pozn: pohled + detaily provedení          
http://www.roofs.cz/  

 



 

 

3.1.HAMBÁLKOVÝ KROV 

3.1.1.HAMBÁLKOVÁ SOUSTAVA: popis viz. výše 

Hambálek je pojem používaný ve stavitelství a tesařství pro jednu ze 

součástí střešní konstrukce neboli krovu. Hambálek je vodorovný trám spojující 

dvě protilehlé krokve v hambalkové soustavě krovu. Vkládá se mezi krokve v 

takové výšce, aby se pod ním mohlo procházet (200 cm a více). Vzdálenost 

plných vazeb u hambálkové soustavy je 0,9-1,2m. Používá se v případě 

sedlových střech. Počet hambálku dimenzujeme podle rozponu střechy. V 

případě velkých krovů může být použito několik hambalků nad sebou. 

Hambálková soustava byla v Česku nejrozšířenějším typem krovů až do 

18.století, od 19.století (zejména od 2. poloviny 19. století) je postupně 

vytlačována krovy vaznicovými. Regionální variantou názvu je též hambálek. 

Pojem hambalka (pomnožné) někdy označuje odkládací prostor zpravidla 

trojúhelníkového profilu v nejsvrchnější části podkroví, mezi stropním 

podhledem a hřebenem střechy.  

 

3.1.2.KLASICKÁ HAMBÁLKOVÁ SOUSTAVA  
 

 každý pár krokví je rozepřen hranolem - hambálkem  
 

 průřez hambálku stejný nebo větší jako krokev  
 

 každý hambálek musí být pevně spojen s krokvemi 
 

Při rozpětí do 7 m  
 

 hambálkový krov nemá sloupky a vaznice  
 

 krokve čepované přímo do stropnic nebo do vazných trámů a kráčat  
 

 hambálek ke krokvím na rybinový plát  
 
 

Při větších rozpětích jak 7 m  
 

 krovy mají sloupky, které podporují vaznice  
 

 krokve s hambálky jsou spojeny čepem  
 



 

 sloupky jsou ukotveny  do vazných trámů  
 

 vazný trám je podepřen nad střední zdí  
 

 krokve jsou začepovány do vazných trámů v plných vazbách  
 

 v prázdných vazbách jsou začepovány krokve do kráčat  
 

 u vnějších zdí jsou do vazných trámů začepované výměny  
 

 kráčata jsou uložena na pozednicích  
 

 

3.1.3.DRUHY KLASICKÉ HAMBÁLKOVÉ SOUSTAVY 
 

 hambálkový krov na stropnicích  
 

- krokve čepované do stropnic  

 

 hambálkový krov s vaznými trámy  
 

- krokve čepovány do vazných trámů a tzv. kráčat  

 

 hambálkový krov s vaznicemi  
 

- hambálky uloženy na vaznicích, které nenesou krokve  

 

- hambálek s krokvemi spojeny na čep  

 

- nutnost podepření vazného trámu střední zdí  

 

 

3.1.4. HAMBÁLKOVÝ KROV NA STOPNICÍCH 
 

 každý pár krokví je rozepřen hranolem- hambálkem  
 

 průřez hambálku je stejný nebo větší jako  průřez krokví 
 

 do rozpětí 7 m nemá krov sloupky a vaznice  
 

 krokve jsou čepovány do stropnic  
 

 hambálek je připojen ke krokvím rybinovým plátem  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Obr. 3.1. Hambálkový krov na stropnicích,* 

 
 
 

3.1.5.HAMBÁLKOVÝ KROV S VAZNICEMI  
 
 pokud je větší rozpětí, má hambálkový krov v plných vazbách sloupky, které 
podporují vaznice  
 

 hambálky jsou uloženy na vaznicích, které nenesou přímo krokve  
 

 hambálky jsou s krokvemi spojeny čepem  
 

 vaznice jsou podepřeny sloupky, které přenášejí tíhu do vazních trámů  
 

 je nutno podepřít vazní trámy střední zdí  
 

 krokve jsou čepovány do konců vazních trámů v plných vazbách, v prázdných 
vazbách jsou čepovány do kráčat  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Obr. 3.2. Hambálkový krov s vaznicemi,* 



 

3.1.6.NOVODOBÝ HAMBÁLKOVÝ KROV  
 
 vazby jsou stejné  
 

 skládají se ze dvou krokví a hambálku  
 

 vazby jsou uloženy na řádně ukotvené pozednice  
 

 velmi výhodně se uvolňuje prostor pod krovem v celém rozsahu, možnost 
půdní výstavby a využití volného prostoru k bydlení 
 
Krokve  
 

 zhotoveny z fošny nebo hranolového řeziva  
 

 jsou zatíženy střešní krytinou, izolací, podhledem, sněhem a větrem  
 
Hambálky  
 

 přenášejí tíhu podhledu, tepelné izolace, podlahy a užitného zatížení  
 

 jsou vytvořeny jako kleštiny z jedné nebo ze dvou fošen, nebo jako položený I 
průřez  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Obr. 3.3. Novodobý hambálkový krov, www.stavitel.wz.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.1.7.HAMBÁLKOVÝ KROV S VALBAMI NEBO POLOVALBAMI  
 
 pod nároží jsou vloženy nárožní krokve 5-ti úhelníkového průřezu  
 

 nárožní krokve mají větší průřez  
 

 na nárožní krokve jsou lípnuté krokve námětkové - pomocí hřebíků nebo 
ocelových spojek obr.3.4 
 

 

 

 

 

                                                     Obr.3.4. Ocelová spojka 

                                                                       http://www.roofs.cz/ 
 

 
 

 
 
     
 pod valbou hambálky nejsou  
 

 valby a polovaly vyztužují hambálkový krov v podélném směru  
 

  hambálkový krov může mít úzké vikýře, které jsou osazené na krokve, které 
se podle potřeby mohou zdvojovat  

 
3.1.8.LEPENÉ HAMBÁLKOVÉ KROVY  
 
 průřezy jsou zhotoveny z lepených I průřezů viz.Obr. 3.5. 
 

 stěna I průřezů je buď fošnová nebo z tvrdých dřevovláknitých desek  
 

 v místě osedlání krokve na pozednici, v místě připojení hambálku a pod 
hřebenem má stěna I průřezu příložky  
 

 v podélném směru jsou krovy zavětrovány hřebenovými spojkami a zespodu 
přibitými prkny šikmo přes tři krokve - pokud je vytvořeno podkroví přebírá 
funkci zavětrování tuhá konstrukce podhledu  
 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Obr.3.5. Lepené hambálkové krovy,* 

 
 
 
3.1.9.Podélné zavětrování hambálku  
 
 zhotoví se ve střešní rovině  
 

 zavětrování může nahradit řádně přibité bednění, nejlépe souvislá plocha 
vytvořená z velkoplošných desek  
 

 další možnost - pomocí ocelových zavětrovacích pásů umístěných v 
úhlopříčce celé střešní plochy  
 

 součástí ztužidla je vzájemné spojení krokví pod hřebenem střechy pomocí 
prken Obr.3.6. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







                    Obr.3.6. Spojení krokví pod hřebenem pomocí prken,*





 

součástí ztužidla je vzájemné spojení krokví pod hřebenem střechy pomocí 

malé hřebenové vaznice Obr. 3.7. 
 

 

 

 

 

 

                  
                     Obr.3.7. Spojení krokví pod hřebenem pomocí vaznice,*



 

 

3.1.10.POSTUP PŘI VÝROBĚ A STAVBĚ HAMBÁLKOVÉHO 
KROVU  
 

 dvojice krokví a hambálek se spojují na stavbě ve vodorovné poloze  

 

 po zvednutí a osazení první vazby se vazba pomocí provizorních vzpěr zajistí 

ve svislé poloze  
 

 krokve se řádně zakotví k pozednici nebo ke stropu  

 

 další vazby se po zvednutí zajistí ve svislé poloze pomocí prken přichycených 

k vazbám již postavených  
 

 každá vazba se ihned připevní k podporám  

 

 po osazení všech vazeb se provede podélné ztužení  
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Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta stavební 

Veveří 331/95 
602 00 Brno 

Tel.: +420 541 141 111 Fax: +420 549 245 147 

 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

a) Identifikační údaje: 

název stavby:   Novostavba rodinného domu, vč. garáže, zpevněných ploch,  

                         oplocení a. Přípojek IS 

místo stavby:   Na pozemku č.624/2 v obci Lhota u Příbramě, k.ú. Příbram 

stavebník:    David Hnízdil, Lhota u Příbramě 160, 261 01 

projektant:   David Hnízdil, Lhota u Příbramě 160, 261 01 

vypracoval:   David Hnízdil, Lhota u Příbramě 160, 261 01 

 

základní charakteristika stavby: stavba pro bydlení    

stupeň dokumentace: projekt prováděcí dokumentace 

b) Údaje o dosavadním využití území, pozemku a o majetkoprávních 

vztazích: 

Stavební pozemek se nachází v nové zástavbě rodinných domů lokality, v obci Lhota u 

Příbramě, na pozemku parc.č. 624/2. Pozemek je dopravně napojen na stávající 

obslužnou komunikaci obytného území. Pozemek není využíván a je ve vlastnictví 

stavebníka – investora. 

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

technickou infrastrukturu: 

Při řešení rodinného domu bylo provedeno měření pronikání radonu a jeho dceřiných 

produktů z podloží, se závěrem – Nízké riziko. Výsledky průzkumů a měření jsou 

zapracovány do PD. 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů:  

Vyjádření DOSS jsou a průběžně budou, do PD zapracovány. 

dotčené pozemky stavbou: 

parcela: 624/2 výměra: 2000 m2 

Vlastnické právo: David Hnízdil, Lhota u Příbramě 160, 261 01 

 

sousední pozemky: 

parcela: 624/1 

Vlastnické právo: Jan Jaroš 

                            Bratří Čapků, Lhota u Příbramě 112 

parcela: 623/5 

Vlastnické právo: Tereza Mašková 

                            Bratří Čapků, Lhota u Příbramě 160 
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e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu – dle platných ČSN a 

stavebního zákona č. 183/2006. 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 

územní informace 

Regulační podmínky obsažené v ÚPD Příbram vč. závazných vyhlášek jsou v PD 

dodrženy. Rodinný dům není jednoduchou stavbou (SZ č.183/2006 § 104), je umístěn 

v zastavěném území se známými podmínkami a vztahy. 

Stavební objekty – RD vč. garáže, zpevněných ploch, oplocení a přípojek IS, budou 

povolovány ve stavebním řízení - stavební  povolení.   

Navržené řešení je v souladu s ÚPD Příbram, obecnými požadavky na výstavbu a 

stavebním zákonem. 

g) Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření: 

Stavbu – věcně a časově podmiňuje řešení přípojek infrastruktury – související se stavbou 

RD (vodovod, kanalizace splašková a silnoproud). Přípojky IS jsou přivedeny na pozemek 

(příp. řešen pilířek na hranici). Veřejné řady IS jsou vedeny v komunikaci, přes sousední 

pozemky a v zeleném pásu podél pozemku viz. celková situace. 

h) Předpokládaná lhůta výstavby, vč. popisu postupu 

Stavba bude realizována v jedné etapě a bez zkušebního provozu bude uvedena do 

užívání. 

Zahájení stavby – předpoklad: 10/2012 

Dokončení stavby – předpoklad: 10/2014 

i) Statistické údaje – náklady stavby, počet jednotek a jejich plošné 

údaje 

 

Celková plocha pozemku:                                                         2000 m2 

Novostavba RD:                  - zastavěná plocha:                       126,32 m2 

                                           - obestavěný prostor:              cca 1435 m3 

koeficient ZP:         0,19 

 

Náklady stavby jsou propočtem stanoveny na cca 3.900 000,-Kč. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení: 

a) zhodnocení staveniště, zhodnocení stávajících konstrukcí, 

památková ochrana: 

Projektová dokumentace realizace stavby obsahuje řešení novostavby rodinného domu 

vč. garáže, zpevněných ploch, oplocení a přípojek IS na stavební parcele – v k.ú. 

Příbram. Umístění navrhované stavby na stavebním pozemku respektuje stavební zákon 

a vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb. o obecně technických 

požadavcích na výstavbu - územně technické požadavky na stavby a jejich umisťování (č. 

137/1998 Sb., § 4) a vzájemné odstupy staveb (č. 137/1998 Sb. § 8) - min. vzdálenost 

rodinných domů mezi sebou a od hranice stavebních pozemků. Na daném pozemku 

parc.č. 624/2 je navržen objekt rodinného domu vč. doplňkových objektů a přípojek IS. 

Urbanistické řešení vychází ze schválené územně plánovací dokumentace a umístění 

stávajících objektů (RD) v území. 

Řešený pozemek se nachází ve stávající zástavbě rodinných domů. Pozemek má 

pravidelný obdélníkový tvar, pozemek bude napojen na přilehlou místní obslužnou 

komunikaci. Pozemek má nesvažitý (rovinný) charakter, umístění staveb vč. jejich 

hmotového  řešení toto respektuje. Účelem řešené stavby je řešit potřeby bydlení rodiny 

investora. Památková ochrana se na pozemku nevyskytuje. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, pozemků s ní 

souvisejících 

Urbanistické řešení pozemku vč. umístění jednotlivých staveb je v souladu s celkovou 

koncepcí zástavby území.  Vjezd a vstup na pozemek je řešen v západní části pozemku, 

na vjezd navazují zpevněné plochy a garážové stání pro 1 os. automobil. Objekt RD je 

řešen v polovině pozemku, z důvodu orientace ke světovým stranám a výhledu. Vstup do 

RD je řešen s návazností na přístupový chodník se schodištěm a příjezdovou komunikaci.  

Architektonické řešení vychází z daného funkčního využití, místních podmínek  a 

prostorových regulativ (procento zastavěné plochy, max. výška objektů). Dále pak ze 

snahy o citlivé včlenění objektu na pozemek, do terénu i s ohledem na sousední RD. 

Rodinný dům je řešen jako více podlažní objekt o 2 nadzemních podlaží 

obdélníkového půdorysu, objekt je nepodsklepený, střecha je řešena jako sedlová. Návrh 

vychází ze snahy o moderní řešení s důrazem na kvalitu použitých materiálů a stavebních 

detailů. V RD je řešena 1 bytová jednotka s příslušenstvím. Oplocení směrem do ulice je 

řešeno - v kombinaci zděných sloupků a dřevěných výplní, mezi pozemky se sloupky 

a drátěnou výplní. 
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c) Technické řešení s popisem stavebních objektů a inženýrských 

staveb a vnějších ploch:  

Stavebně jsou objekty řešeny z klasických materiálů a klasickými technologiemi se 

snahou o maximální ekonomii výstavby. 

Objekty jsou založeny na základových pasech, hlavní konstrukční systém je 

stěnový – obvodové a vnitřní nosné zdivo je řešeno systémem keramických tvárnic 

POROTHERM, překladů a stropů, příčky jsou vyhotoveny z keramických tvárnic 

POROTHERM. Střecha je řešena jako sedlová s jedním průlezem na střechu – krov je 

klasická tesařská konstrukce z dřevěných trámů. Jako střešní krytina je navržena těžká 

krytina z pálených tašek BRAMAC - ŘÍMSKÁ TAŠKA. Výplně otvorů (vnější) jsou řešeny 

z plastových profilů a jako typové truhlářské výrobky (vnitřní). Technické vybavení objektu 

bude odpovídat nárokům na řešení staveb daného typu. 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu: 

Napojení pozemku na dopravní systém je řešeno vstupní brankou a vjezdovou bránou ze 

stávající místní obslužné komunikace, v návaznosti jsou řešeny komunikace na pozemku 

vč. příjezdu ke garáži a RD. 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury, vč. dopravy v klidu, 

dodržení podmínek pro navrhování staveb na svažitém a 

poddolovaném území: 

Vjezd na pozemek je řešen z místní obslužné komunikace.  Nová přípojka vodovodu vč. 

vodoměru je napojena na stávající vodovodní řad přivedený na investorův pozemek. Nová 

přípojka splaškové kanalizace je napojena na veřejný kanalizační řad a revizní šachtu 

přípojky, která je přivedena na pozemek. Dešťové vody ze střech jsou napojeny na 

veřejný kanalizační řád dešťové kanalizace. 

Dle projednání s ČEZ Distribuce a.s. bude silové připojení RD provedeno ze 

stávajícího rozvaděče (stávající elektroměr na hranici pozemku). 

Přívod plynu do objektu bude z plynové přípojky ze stávající rozvodné sítě. 

Dle projednání s O2 TELEFONICA nebude řešeno telefonní kabelové připojení 

Rodinného domu. 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany: 

V řešeném území jsou nejvýznamnějším znečišťovatelem lokální topidla rodinných domů. 

Z údajů uvedených v ÚPD a technického řešení RD vyplývá, že zástavba nebude 

představovat zdroj znečištění ovzduší.    

Zvýšení frekvence dopravy, mimo realizaci stavby, se nepředpokládá. Dešťové vody jsou 

řešeny na pozemku – nesmí ovlivňovat sousední pozemky ani komunikace.  Komunální 

odpad bude ukládán do nádoby, umístěné na hranici pozemku (na vyhrazeném místě) a 

smluvně odvážené Technickými službami Příbram .  Vytápění objektu je řešeno ústředním 

plynovým kotlem. 

Vynětí ze ZPF není požadováno – pozemek určen ÚPD pro obytnou zástavbu. 
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g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných 

ploch a komunikací:   

V objektu nejsou řešeny navazující-bezbariérové veřejné plochy–u RD není požadavkem. 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění výsledků do PD: 

Na pozemku bylo provedeno měření radonu a jeho dceřiných produktů – nízké  riziko 

pronikání radonu z podloží stavby – tzn. je navržena protiradonová bariéra (izolace spodní 

stavby vč. předepsaných detailů).  

Předpokládají se standardní hydrogeologické podmínky, v případě zjištění nepříznivých 

podmínek, bude PD upravena. 

i) Podklady pro vytyčení stavby, geodetický polohový a výškový 

systém: 

Stavba rodinného domu bude (odbornou osobou) vytyčena dle celkové situace stavby, +-

0,000 je cca 0,150 m nad stávajícím přilehlým terénem. 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

provozní soubory: 

SO – 01  Rodinný dům vč. garáže 

SO – 02  Přístupová komunikace 

SO – 03  Prostor TKO 

SO – 04  Revizní šachta splaškové kanalizace 

SO – 05  Revizní šachta dešťové kanalizace 

SO – 06  Revizní šachta vodoměru 

SO – 07  Elektroměrný sloupek 

SO – 08  Skříň plynoměru 

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

negativními účinky prováděním stavby a po jejím dokončení: 

Stavba, při jejím provádění a dokončení, nesmí a nebude mít negativní vliv na okolní 

pozemky a stavby.  Při provádění stavby musí být zabezpečeno negativní ovlivnění okolní 

zástavby – prachem, hlukem, zápachem,… 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků: 

Při stavbě a jejím provozu budou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a bude 

dbáno o bezpečnost práce a technických zařízení (zodpovídá generální dodavatel stavby 

a provozovatel). 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby splňovala základní požadavky na 

bezpečnost a užitné vlastnosti staveb – mechanická odolnost a stabilita, požární 

bezpečnost, ochrana zdraví, životního prostředí, proti hluku atd. Stavba je řešena tak, aby 

zatížení a jiné vlivy, kterým je vystavena při výstavbě a při užívání, nemohly způsobit 

náhlé nebo postupné zřícení, větší stupeň nepřípustného přetvoření, snížení mechanické 

odolnosti, nebo které by vedlo ke snížení trvanlivosti stavby. 

Při provádění stavby musí být dodrženy předpisy podle vyhl. č.591/2006 o 

bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
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2. Mechanická odolnost a stabilita: 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu stavby a užívání nemělo za 

následek: 

a) zřícení stavby nebo její části 

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 

c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo vybavení v důsledku  

    většího přetvoření nosné konstrukce 

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

3. Požární bezpečnost: 
a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 

   - požární odolnost konstrukcí je navržena dle PBŘ 

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 

   - požární konstrukce a uzávěry zabraňují šíření ohně a kouře ve stavbě 

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu 

   - sousední stavby jsou mimo požárně nebezpečný prostor  

d) umožnění evakuace osob a zvířat 

   - ze stavby je umožněna bezpečná evakuace osob 

e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 

   - stavba z hlediska příjezdu a přístupu umožňuje zásah HZS 

viz. Samostatná příloha Požárně-bezpečnostní řešení  

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí: 
V objektu je řešeno hygienické zázemí. V objektu nebude trvalé pracoviště s obsluhou. 

V objektu jsou řešeny prostory příslušenství RD dle platných ČSN Obytné stavby. 

Navržená stavba RD je v souladu s OTP Vyhl. č. 137/1998. Všechny prostory jsou řádně 

osvětleny, prosluněny, odvětrány a jsou vytápěny. 

5. Bezpečnost při užívání 
Stavba při jejím provozu bude respektovat ČSN z hlediska bezpečnosti stavby a provozu 

při užívání. Veškeré použité materiály a technologie musí splňovat ČSN a musí být 

použity dle platných technických postupů vč. Revizních zpráv (dle požadavku).   

6. Ochrana proti hluku 
Stavba nevyžaduje ochranu proti hluku -  vnitřnímu ani venkovnímu. V objektu se 

nevyskytují zdroje hluku. Obvodové stavební i vnitřní konstrukce jsou navrženy 

z materiálů, které splňují hodnoty na min. zvukovou neprůzvučnost uvedených konstrukcí. 
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7. Úspora energie a ochrana tepla: 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov, splnění porovnávacích  

    ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

    viz. příloha – Energetický průkaz 

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

    celková energetická spotřeba viz. Bilance spotřeb TZB, Energetický průkaz 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace: 
Viz. 1/g, není požadováno 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí: 
V řešení spodní stavby rodinného domu jsou navrženy protiradonová opatření – nízké 

riziko.  

Agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma – 

nevyskytují se. 

10. Ochrana obyvatelstva: 
Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany 

obyvatelstva – dle charakteru provozu – není požadováno  

11. Inženýrské stavby (objekty): 
a) odvodnění území vč. likvidace odpadních vod 

- řešeno napojením na splaškovou a dešťovou kanalizaci 

b) zásobování vodou 

- řešeno napojením na vodovod, vč. nové vodoměrné šachty  

c) zásobování energiemi 

- nová přípojka silnoproudu je řešena ze stávajícího pilíře na hranici pozemku  

d) řešení dopravy 

- nově řešený vjezd z místní obslužné komunikace 

e) povrchové úpravy okolí stavby vč. vegetačních úprav 

- na pozemku bude provedena skrývka ornice, ornice bude využita při úpravě pozemku - 

zeleň 

f) elektronické komunikace 

- nebude řešeno napojením na stávající rozvod O2 Telefonica  
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12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
  

a) účel, funkce, kapacita, hlavní technické parametry technologického zařízení 

    - v objektu se nevyskytuje žádné technologické zařízení kromě TZB   

b) popis technologie výroby 

    - v objektu se nevyskytuje žádné výrobní zařízení   

c) údaje o počtu pracovníků 

    - v objektu se nevyskytují žádní pracovníci      

d) údaje o spotřebě energií 

    - viz. TZB 

e) bilance surovin, materiálů a odpadů 

    - pouze TKO  nezvyšuje se 

f) vodní hospodářství 

   - nevyskytuje se  

g) řešení technologické dopravy 

   - nevyskytuje se 

h) ochrana životního a pracovního prostředí 

    - stavba rodinného domu nemá negativní vliv na životní prostředí, stavba nevyžaduje 

kácení vzrostlé zeleně 
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C. SITUACE STAVBY 

Vzhledem k rozsáhlosti bakalářského projektu je řešena pouze celková situace stavby 

M 1:200, M1:1000 

 

viz. výkresová část výkres č. 1 - SITUACE 
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D. DOKLADOVÁ ČÁST 

- nebyla doložena žádná dokladová část  
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E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY                                                      

1. Technická zpráva: 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy, 

oplocení, deponie, příjezdy a přístupy: 
Staveniště je řešeno na pozemku stavebníka, na stávajících manipulačních plochách. 

Pozemek staveniště je oplocen a zabezpečen. Přístup na staveniště je stávajícím 

vjezdem na pozemek. Deponie ornice a skládky výkopů jsou řešeny na pozemku. 

b) Významné sítě technické infrastruktury: 

Sítě technické infrastruktury vedou podél řešeného pozemku a se stavbou nekolidují. 

c) Napojení na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště: 

Napojení na zdroje je v průběhu stavby provizorně řešeno přípojkami z veřejných řadů IS 

– vodovod . Silnoproud je napojen na stávající elektroměrný pilíř. 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, úpravy 

pro TP: 

Řešeno v rámci bezpečnostních opatření při výstavbě viz. 1/ l. – staveniště je oploceno, 

bez možnosti vstupu nepovolaných osob. Při realizaci výkopů pro přípojky IS budou tyto 

řádně označeny a zabezpečeny.  . 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmů: 

Stavba nebude a nesmí mít negativní vliv na veřejné zájmy, stavební práce budou 

probíhat v pracovní době (cca 07,00 – 18,00 hod), stavba nesmí zatěžovat okolí 

nadměrným hlukem, prachem a dalšími negativními účinky své okolí. 

f) Řešení zařízení staveniště vč. využití stávajících a nových objektů: 

Zařízení staveniště je řešeno na pozemku stavebníka, v mobilní staveništní buňce, kde je 

i sociální a hygienické zázemí pro pracovníky. Dále jsou na staveništi řešeny plochy pro 

manipulaci, skladování a parkování. 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení: 

- nevyskytuje se 

 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví, plán bezpečnosti na staveništi a při práci: 

Při stavbě a jejím provozu budou dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy a bude 

dbáno o bezpečnost práce a technických zařízení (zodpovídá generální dodavatel stavby 

a provozovatel). 
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Při provádění stavby musí být dodrženy předpisy podle vyhl. č.591/2006 O bezpečnosti 

práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě: 

- stavba nebude mít negativní vliv na okolí ani na životní prostředí 

j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů:   

Stavba bude realizována v jedné etapě a bez zkušebního provozu bude uvedena do 

užívání. 

Zahájení stavby   – předpoklad: 10/2012 

Dokončení stavby – předpoklad: 10/2014 

k) Plán kontrolních prohlídek stavby: 

SÚ při KPS zjišťuje dle § 133 : 

 Dodržení rozhodnutí nebo opatření týkající se pozemku nebo stavby 

 Zda je stavba prováděna technicky správně, ze schválených materiálů, výrobků a 

konstrukcí 

 Stavebně-technický stav stavby, zda není ohrožován život, zdraví, bezpečnost 

osob nebo životního prostředí 

 Zda není provozem stavby obtěžováno okolí, jsou prováděny předepsané zkoušky, 

je veden stavební deník nebo záznam 

 Zda stavebník plní povinnosti dle §152 (nahlásit termín zahájení, dodavatele 

stavby, umístit štítek o povolení stavby, ověřenou dokumentaci, hlásit fáze stavby, 

umožnit PKS a hlásit závady na stavbě) 

 Zda je stavba užívána k povolenému účelu 

 Zda je řádně prováděna údržba stavby 

 Zda je zajištěna bezpečnost při odstraňování stavby 

 

Plán KPS : 

Ad a) – h) ohlásí stavebnímu úřadu generální dodavatel stavby (odborný stavební dozor)  

Kontrola prostorového vytyčení stavby dle PD 

předpoklad  10/2012 

Kontrola základové spáry a hladiny spodní vody – dle hydrogeologického průzkumu   - 

předpoklad  11/2012 

Kontrola provádění hrubé stavby v průběhu realizace – dodržení SP - rozměry, výšky, 

materiály, konstrukce, technologie, bezpečnost na stavbě, vliv stavby na okolí a životní 

prostředí   -    předpoklad  11/2012 

Kontrola stavby před dokončením – po ukončení hrubé stavby – dodržení SP, účel stavby, 

vybrané detaily stavby (vodotěsné, parotěsné, tepelné izolace před zakrytím), údržba   -  

předpoklad  06 /2014 
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                          F/1.   SO 01 RODINNÝ DŮM  

1.1.  ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

                  1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 

OBSAH :    

        1.1.1  Technická zpráva      

        1.1.2  Výkresová část 

 

1. Celková situace stavby  1 : 200   

2. Základy                          1 : 50   

3. Půdorys 1NP   1 : 50 

4. Půdorys 2NP   1 : 50 

5. Konstrukce stropu 1NP      1 : 50   

6. Konstrukce stropu 2NP      1 : 50 

7. Výkres krovu                    1 : 50 

8. Půdorys střechy;   1 : 50   

9. Řez A - A    1 : 50 

10. Pohledy všechny               1 : 100   

10. Detaily 1-2-3   1 : 10 

11. Detail 4-5    1 : 10 
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1.1. Architektonické a stavebně-technické řešení:    

1.1.1. Technická zpráva: 

a) Účel objektu: 

Účelem řešené novostavby rodinného domu, garáže a oplocení je řešení bydlení rodiny 

stavebníka. 

b) Zásady architektonického, dispozičního a výtvarného řešení, úpravy 

okolí, vč. vegetačních, užívání osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace: 

Architektonické řešení je v souladu s estetickými nároky kladenými na „současnou 

městskou architekturu“ i s regulačními podmínkami dle ÚPD. 

Novostavba je navržena na pozemku se snahou o včlenění stavby do okolní zástavby. 

Dispozičně je RD řešen ve 2 nadzemních podlažích, má 1 bytovou jednotku, hygienické, 

provozní a technické zázemí.  

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěný prostor, zastavěná plocha, 

orientace, osvětlení a oslunění: 

Celková plocha pozemku:                                                         2000 m2 

Novostavba RD:                  - zastavěná plocha:                       126,32 m2 

                                           - obestavěný prostor:              cca 1435 m3 

Celková zastavěná plocha:        237,69 m2               

koeficient ZP:         0,19 

Novostavba rodinného domu nemá zvláštní požadavky na osvětlení a oslunění, zároveň 

stavba nezastiňuje jiné objekty. 

Půdorysně je objekt obdélníkového tvaru, obytné místnosti jsou orientovány převážně na 

jihozápad. 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, vč. zdůvodnění ve vazbě na 

užití a životnost: 

Stavebně jsou objekty řešeny z klasických materiálů a klasickými technologiemi se 

snahou o maximální ekonomii výstavby. 

Objekty jsou založeny na základových pasech, hlavní konstrukční systém je 

stěnový – obvodové a vnitřní nosné zdivo je řešeno systémem keramických tvárnic 

POROTHERM, překladů a stropů, příčky jsou vyhotoveny z keramických tvárnic tvárnic  

POROTHERM. Střecha je řešena jako sedlová – krov je klasická tesařská konstrukce 

z dřevěných trámů. Jako střešní krytina je navržena těžká krytina z pálených tašek 

BRAMAC – ŘÍMSKÁ TAŠKA. Výplně otvorů (vnější) jsou řešeny z plastových profilů a 

jako typové truhlářské výrobky (vnitřní). Technické vybavení objektu bude odpovídat 

nárokům na řešení staveb daného typu. 
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e) Tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí:    

- splňují ČSN (požadované - doporučené hodnoty tepelného prostupu kcí.) 

 

f) Založení objektu s ohledem na IG a HG průzkum: 

- základové podmínky i založení objektu je standardní (únosnost základové spáry a 

hladina spodní vody, v případě nepříznivých podmínek bude PD spodní stavby upravena  

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí, řešení příp. 

negativních účinků: 

- objekt nebude mít negativní vliv na životní prostředí 

h) Dopravní řešení: 

Napojení pozemku na dopravní systém je řešeno vstupní brankou a vjezdovou bránou 

z nové místní obslužné komunikace, s návazností na garáž a parkovací stání na pozemku 

investora. 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 

protiradonová opatření: 

Řešení novostavby vyžaduje opatření proti škodlivým vlivům vnějšího prostředí - střední 

radonové riziko   

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

Při stavbě jsou dodrženy obecně technické požadavky na výstavbu dle platného 

stavebního zákona (č.183/2006) a prováděcích vyhlášek. 
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1.2. Stavebně konstrukční část 

a) Popis konstrukčního systému stavby: 

a/1.  Zemní práce, hrubé terénní  úpravy : 

Zahrnují provedení skrývky ornice cca 200 mm na celé ploše objektu a přístupových 

komunikací, vyrovnání úrovní terénu spodní stavby se zhutněním.  Dále pak výkopy rýh 

pro základové pasy, přípojky inženýrských sítí (vodovod, kanalizace splašková a dešťová, 

plyn, kabelové rozvody).  

a/2.  Základy : 

Základové konstrukce tvoří (pod obvodovými a nosnými zdmi) základové pasy do 

nezámrzné hloubky, tzn. min. 900 mm pod úrovní přilehlého terénu, pod vnitřními nosnými 

zdmi do hl. 800 mm od čisté podlahy, šířka základových pasů je, 450 a 550 mm. Deska 

podkladního betonu v tl. 100 mm (s výztuží armovací) je řešena s přetažením přes horní 

hranu základových pasů. Pod základovými pasy bude uložen zemnící pásek – dle 

elektroinstalace. 

Pro přípojky IS budou v základových pasech vynechány prostupy. V případě 

odlišných hydrogeologických podmínek od zpracovaného  průzkumu bude PD upravena. 

a/3.  Izolace proti vlhkosti : 

Proti zemní vlhkosti bude stavba ve vodorovném směru izolována těžkými asfaltovými 

pásy 2 x SKLOELAST s penetrací podkladu asfaltovou emulzí 2x. Ochrana tepelné 

izolace v podlaze je provedena lepenou PE folií. 

V rovině střech jsou navrženy pojistná izolace a parotěsná zábrana vč. doplňků – dle 

technických listů výrobků. 

a/4.  Svislé konstrukce : 

Obvodové nosné zdivo tl. 300 mm je navrženo z cihelných bloků POROTHERM 30 P+D, 

na pěnu DRYFIX. Obvodový plášť bude v celé jeho ploše zateplen tepelnou izolací tl. 150 

mm (ISOVER EPS 100F, DESKY PS tl. 140mm, ISOVER EPS SOKL 3000 - u zdiva 

v kontaktu se zeminou. Vnitřní nosné zdivo tl. 250 mm je řešeno z cihelných bloků 

POROTHERM 24 P+D, na pěnu DRYFIX. Vnitřní příčky v tl. 125 mm jsou řešeny 

z příčkovek POROTHERM 12,5, na maltu POROTHERM 2,5MPa.  

Komínové těleso bude provedeno typizované-systém SCHIEDEL typ ABSOLUT 14 

(jednoprůduchový), nad podhledem v podkroví bude provedena nástavba komínového 

tělesa SHIEDEL typ KERASTAR, s odklonem 25° od svislé roviny. Tento úhel nesmí být 

překročen! Komínové těleso je od-dilatováno od obvodových zdí vzduchovou mezerou 

tl. 20 mm, tato mezera je pak přebandážována a zaomítána. 

a/5.  Vodorovné konstrukce : 

Zastropení je provedeno vložkovým stropem POROTHERM MIAKO, tl stropu je rovna 

250 mm (190 mm- výška vložky + 60 mm betonová mazanina C25/30 

Železobetonový ztužující věnec – beton tř. C25/30, výztuž věnce bude spočítána 

statikem, bude v úrovni stropní konstrukce. Věnec na obvodových zdech bude z vnější 
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strany tepelně izolován věncovkou POROTHERM VT8/19,5 bez tepelné izolace. Překlady 

nad otvory jsou navrženy typové – POROTHERM 23,8. 

a/6.  Tepelné a zvukové izolace : 

V konstrukci podlahy suterénu je navržena tepelná izolace – POLYSTYREN EPS 100F  

tl. 90 mm). Sedlová střecha není izolována, protože je zvlášť zaizolovaný tepelnou izolací 

ISOVER synthes XPS 30 IR tl. 100mm strop nad 2 NP.  

V konstrukci podlahy ve 2.NP je navržena zvuková/kročejová izolace steprock HD 

tl. 30mm. Tepelné izolace rozvodů technických instalací budou provedeny systémem 

MIRALON. 

a/7.  Krov, střecha : 

Konstrukci krovu tvoří sedlový krov. Střešní trámy jsou uloženy na pozednicích, středová 

vaznice není řešena z důvodu hambalkové soustavy splňující podmínky .  

Skladba střešního pláště sedlové střechy je řešena z těžké z pálených tašek BRAMAC. 

a/8.  Úpravy povrchů, podlahy : 

Podlahové betonové mazaniny budou provedeny z betonu tř. C20/25 s dilatačními 

spárami MASTERFLEX, nášlapné vrstvy, skladby viz. výkresová část. Keramické dlažby 

v hygienických zařízeních jsou kladeny do (voděodolných) tmelů a spárovacích hmot.  

Vnitřní omítky stěn a stropů budou hladké – typové např. Baumit. V koupelnách a WC 

budou provedeny keramické obklady v = 2,4 m. Fasáda je navržena jako silikátová 

omítková směs barvy SWEET 3135). 

a/9.  Okna, dveře : 

Veškerá okna a vnější dveře jsou navrženy jako plastové profily- v barvě imitace dřeva a 

jsou zasklené tepelně izolačními dvojskly Diterm (hodnota k = 1,1 W/m2 K) a mají 

mikroventilační klapku. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné - kazetové nebo částečně 

prosklené do obložkových zárubní.  

a/10.  Klempířské výrobky : 

Oplechování říms, štítů, parapetů, žlaby, svislé svody, oplechování komína, atd. je 

navrženo systémem SAG – titanzinek nebo pozinkovaný plech. 

a/11. Doplňkové konstrukce : 

V návaznosti na obytný prostor (venkovní terasa) bude řešena pergola. Pergola je 

navržena z dřevěnných sloupků ( prům. 100 mm kotvených do základových patek, dále 

dřevěných vaznic a krokví, roštu a krytina bude vlna Onduline PVC rozměr 0,95x2,0m. 

a/12. Typové a truhlářské výrobky : 

Kuchyňské linky budou řešeny dle PD interiéru. Vnitřní parapety oken jsou řešeny z plastu 

– dekor dub, zaoblené hrany. Vestavěné skříně jsou typové výrobky.  

a/13. Protiradonová opatření: 

Na řešeném pozemku bylo provedeno měření na pronikáni radonu a jeho dceřiných 

produktů z podloží. Dle jeho závěrů je pozemek zařazen do kategorie nízkého rizika – a 

nejsou nutná proti-radonová opatření.  
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a/14. Úpravy pro invalidní osoby: 

V objektu nejsou řešeny navazující - bezbariérové veřejné plochy – u RD není 

požadováno. 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky: 

viz. Bod a) 

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení nosné konstrukce: 

Nosná konstrukce je dimenzována na následující zatížení: 

a) zatížení sněhem:  II.sněhová oblast:   1,0 kN/m2 

b) zatížení větrem:  III.větrová oblast:   0,45 kN/m2 

Provozní zatížení typového podlaží využívaného bytem činí  1,50 kN/m2.  

Zatížení užitné je převzato dle účelu daných prostor. 

 

d) Neobvyklé konstrukce a detaily, technologické postupy: 

se nevyskytují 

e) Postup prací ovlivňujících stabilitu vlastní konstrukce nebo 

sousedních staveb: 

práce ovlivňující stabilitu sousedních staveb se nevyskytují 

f) Zásady pro provádění bouracích, podchycovacích a zpevňovacích 

prací: 

tento typ prací se nevyskytuje 

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí: 

Před betonáží základů bude provedena kontrola základové spáry. 

Před položením BRAMAC tašek bude provedena kontrola konstrukce krovu (z hlediska 

statického a ochrany proti dřevokazným houbám a škůdcům 

h) seznam použitých podkladů ČSN, technických předpisů, software, 

odborná  literatura 

ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 73 0540-2:2007 

ArchiCAD 14 

 

i) Specifické požadavky na obsah dokumentace pro provádění stavby: 

bez specifikace (stavba jednoduchá) 
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Závěrem : 
Podstatné dispoziční a konstrukční změny stavby je třeba předem projednat a odsouhlasit 

projektantem. 

Stavba musí být prováděna v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy a se 

stavebním povolení.  

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č.137/1998 Sb. upravující požadavky na 

provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a závazná ustanovení 

obsažená v přísl. technických normách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně, 27. března 2012                                                              Vypracoval : David Hnízdil 
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1.3 Požárně technická zpráva 

1. Všeobecné údaje o stavbě: 

 

1.1. Obecné údaje o stavbě: 

Předmětem dokumentace je zhodnocení požární bezpečnosti novostavby rodinného 

domu. 

- zastavěná plocha: 131,75 m² 

 

1.1.1. Popis dispozičního řešení: 

Jedná se o novostavbu rodinného domu o dvou nadzemních podlažích. Hlavní nosná 

konstrukce je tvořena zděným stěnovým systémem z cihelných bloků Porotherm. Celý 

objekt je zateplen pomocí polystyrenu ISOVER EPS 100F . Půdorys je pravidelného 

obdélníkového tvaru. V objektu je jedno hlavní schodiště. Vstup do objektu je z pozemku, 

vzdálen cca 13,0 m od veřejného prostranství. V 1NP se nachází denní obytná část 

s příslušenstvím,. Ve 2NP se nachází ložnice, dětské pokoje a koupelna. Garáž je 

samostatně stojící 3,0m od objektu. 

 

1.1.2. Popis konstrukčního řešení: 

Svislá nosná konstrukce je zděná, tvořena z cihelných bloků Porotherm (obvodové zdi 

POROTHERM 30 P+D, vnitřní nosné zdi Porotherm 24 P+D). Celý objekt je zateplen 

polystyrenem ISOVER EPS 100F. Vodorovné konstrukce tvoří systém Porotherm, 

nosníky POT a stropní vložky MIAKO. Vnitřní schodiště je monolitické, železobetonové. 

 

- svislé nosné konstrukce: 

 

1.NP 

- zdivo Porotherm 30 P+D, tloušťka 300 mm 

- zdivo Porotherm 24 P+D, tloušťka 240 mm 

 

2.NP 

- zdivo Porotherm 30 P+D, tloušťka 30 mm 

- zdivo Porotherm 24 P+D, tloušťka 240 mm 

 

- vodorovné nosné konstrukce: 

 

1.NP 

- stropní systém Porotherm, nosníky POT a stropní vložky MIAKO 

 

2.NP 

- stropní systém Porotherm, nosníky POT a stropní vložky MIAKO 
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2. Požárně technické posouzení: 

 

2.1. Seznam podkladů pro zpracování: 

Zpracování požárně bezpečnostního řešení bylo zpracováno na základě projektové 

dokumentace. 

 

Vyhl.  MV ČR č. 23/2008 Sb.  o technických podmínkách požární ochrany staveb 

Vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru 

N. V. č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a 

spotřebičů paliv 

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

Vyhl. MMR ČR č. 499/2006sb. o dokumentaci staveb 

Vyhl. MMR ČR č. 268/2009sb. o technických požadavcích na stavby 

ČSN 73 0810/2005 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 

ČSN 73 0802/2009 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0873/2003 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0833/2010 - Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0818/1997 - Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektu osobami 

 

2.2. Požárně technické charakteristiky objektu: 

Objekt je hodnocen ve smyslu vyhl. č. 23/2008 Sb. a ČSN 730802. 

Konstrukční systém:   nehořlavý 

Požární výška objektu RD:  h = 3,2 m 

 

2.3. Rozdělení stavby do požárních úseků: 

Členění provedeno dle ČSN 730833/2010 a vyhl. č. 23/2008 Sb. 

 

P1.01/N3 obytná buňka v objektu RD – skupina budov OB1. 

Dle ČSN 730833/2010 je součástí požárního úseku i garáž pro osobní automobil. 

 

 

 

2.4. Stanovení požárního rizika, stupně požární bezpečnosti a 

posouzení velikosti požárních úseků: 

P1.01/N2 obytná buňka v objektu RD – dle ČSN 730833/2010, čl. 4.1.1. b) zařazujeme 

bez dalších průkazů do:   SPB II 

 

Mezní velikost požárního úseku není potřeba posuzovat. 

 

2.5. Zhodnocení navržených konstrukcí a požárních uzávěrů: 
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Zhodnocení provedeno na základě ČSN 730802, ČSN 730810. Hodnoty požárních 

odolností podle Eurokódu a katalogu výrobů. 

 

SPB = II, P1.01/N3 

Stavební konstrukce Normový 

požadavek 

Navržená stavební konstrukce a 

její požární odolnost 

požární stěny a požární stropy REI 15-30 požární stěny a stropy nejsou 

navrženy 

požární uzávěry otvorů 

v požárních stěnách 

EW 15-DP3 požární uzávěry otvorů nejsou 

navrženy 

obvodové stěny zajišťující stabilitu   

a. V 1. nadzemním podlaží REW 30 cihelné zdivo Porotherm 30 P+D, 

REW 180-DP1  - VYHOVUJE 

b. V 2. nadzemním podlaží REW 15 cihelné zdivo Porotherm 30 P+D, 

REW 180-DP1  - VYHOVUJE 

stropy   

a. V 1. nadzemním podlaží REI 30 strop Porotherm (POT + MIAKO), 

REI 12-DP1 - VYHOVUJE  

b. V 2. nadzemním podlaží REI 30 strop Porotherm (POT + MIAKO), 

REI 12-DP1 - VYHOVUJE 

nosná konstrukce uvnitř PÚ, 

zajišťující stabilitu 

  

a. v 1. nadzemním podlaží R 30 cihelné zdivo Porotherm 24 P+D,  

R 180-DP1 - VYHOVUJE 

b. v 2. nadzemním podlaží R 30 cihelné zdivo Porotherm 24 P+D,  

R 180-DP1 - VYHOVUJE 

nenosné konstrukce uvnitř PÚ bez 

požadavků 

Cihelné zdivo Porotherm 12,5,  

EI 180-DP1 - VYHOVUJE   

konstrukce schodiště uvnitř PÚ R 15-DP3 ŽB schodišťová deska,  

REI 120 - VYHOVUJE 

 

 

 

Závěr: 

Požární odolnost stavebních konstrukcí je vyhovující. 

Střešní konstrukce nad obytnou buňkou RD není požárně otevřenou plochou. 

Požární pásy dle ČSN 730833 nemusí být zřízeny. 
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2.6. Zhodnocení únikových cest: 

Dle ČSN 730833/2010, čl. 4.3. je pro skupiny budov OB1 postačující nechráněná úniková 

cesta šířky 900 mm s šířkou dveří alespoň 800 mm. Délku únikové cesty není třeba 

posuzovat.  

 

Nechráněná úniková cesta splňuje uvedené normové požadavky. 

 

2.7. Stanovení odstupových vzdáleností: 

Dle ČSN 730802 tab. b je pv = 45,75 kg.m-2. 

 

Zateplení polystyrénem ISOVER EPS 100F je třídy reakce na oheň A1. Odstupové 

vzdálenosti od objektu jsou dány dopadovou vzdáleností, která je u severní fasády 2,7 m, 

u jižní fasády 6,35 m, u západní 1,70m a východní je 1,21 m. Požárně nebezpečný 

prostor nezasahuje na sousední pozemky. 

 

Odstupová vzdálenost sáláním: 

 

Severní fasáda: 

l = 5,75 m, hu = 4,7 m, pv = 40,0 kg.m-2 

po  = Spo/Sp.100 = 11,29/(4,7.5,75).100 = 41,78% 

dle ČSN 730802 příloha F: d1 = 4,3 m, vzdálenost k hranici pozemku = 13,15 m 

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední pozemek. 

 

Jižní fasáda: 

l = 6,0 m, hu = 5,6 m, pv = 40,0 kg.m-2 

po  = Spo/Sp.100 = 21,15/(5,6.6,0).100 = 62,9% 

dle ČSN 730802 příloha F: d1 = 5,8 m, vzdálenost k hranici pozemku = 25,4 m 

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední pozemek. 

 

Západní fasáda: 

l = 7,25 m, hu = 5,6 m, pv = 40,0 kg.m-2 

po  = Spo/Sp.100 = 13,71/(5,6.7,25).100 = 33,79% 

dle ČSN 730802 příloha F: d1 = 3,9 m, vzdálenost k hranici pozemku = 12,68 m 

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední pozemek. 

 

Východní fasáda: 

l = 5,875 m, hu = 4,7 m, pv = 40,0 kg.m-2 

po  = Spo/Sp.100 = 9,0/(4,7.5,875).100 = 32,61% 

dle ČSN 730802 příloha F: d1 = 3,7 m, vzdálenost k hranici pozemku = 19,43 m 

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední pozemek. 

 

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na okolní pozemky ani se nevyskytují požárně 

otevřené plochy sousedních objektů. 
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2.8. Zabezpečení požární vodou: 

2.8.1. Vnější odběrná místa: 

Dle ČSN 730873, tab. 1 a 2 musí být podzemní hydranty osazeny na místním 

vodovodním řádu DN min. 80 mm, vzdálenost od objektu nesmí přesahovat 200 m a mezi 

sebou max. 400 m.  

Odběr vody z hydrantu při doporučené rychlosti v = 0,8 m.s-1musí být minimálně 

Q = 4 l.s-1. 

Odběr při doporučené rychlosti v = 1,5 m.s-1 musí být minimálně Q = 7,5 l.s-1. 

Statický přetlak u hydrantu musí být min. 0,2 MPa. 

 

2.8.2. Vnitřní odběrná místa: 

Dle ČSN 730833/2010 není třeba zřizovat vnitřní odběrná místa u staveb pro bydlení a 

ubytování OB 1 až OB 4 s kapacitou do 20 osob. 

 

2.9. Zhodnocení příjezdových komunikací: 
Objekt je umístěn ve vzdálenosti 14 m místní komunikace šířky 6,0 m. 

Řešení splňuje požadavek ČSN 730802 odst. 12.2, a to komunikace šířky 3 m do 50 m od 

objektu. 

Nástupní plochy nemusí být zřízeny. 

Vnitřní ani vnější zásahové cesty nemusí být zřízeny. 

Objekt je přístupný pro hasební zásah ze západní strany. 

 

2.10. Přenosné hasicí přístroje a zařízení pro protipožární zásah: 
Dle ČSN 730833/2010 čl. 4.5 bude rodinný dům vybaven jedním přenosným hasicím 

přístrojem s hasicí schopností minimálně 34A, který bude umístěn v technické místnosti 

v 1NP objektu a dalším přenosným hasicím přístrojem s hasicí schopností minimálně 

183B, který bude umístěn v garáži. 

Přenosné hasicí přístroje musí být umístěny v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb. odst. 

C, a dle přílohy 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb. musí být udržován volný přístup k přenosným 

hasicím přístrojům. 

Dle ČSN 730833/2010 čl. 4.6 bude rodinný dům vybaven zařízením autonomní detekce a 

signalizace. Jedná se o autonomní hlásič kouře dle ČSN EN 14504 nebo hlásič požáru 

dle ČSN EN 54. Dle §15, odstavec 5 musí být zařízení autonomní detekce a signalizace 

umístěno v části objektu, kde se předpokládá vyšší riziko vzniku požáru nebo vede 

k východu. V souladu s tímto ustanovením bude jedno zařízení umístěno v garáži, další 

bude umístěno v kuchyni v 1NP a  na chodbě v 1NP a ve 2NP. 

 



 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
 
 

- 6 - 

Vysoké učení technické v Brně 
Fakulta stavební 

Veveří 331/95 
602 00 Brno 

Tel.: +420 541 141 111 Fax: +420 549 245 147 

 

 

2.11. Zhodnocení technických zařízení: 

Větrání: 

Odvětrání místností je zajištěno přirozeně okny. 

Vytápění: 

Objekt bude vytápěn centrálním kotlem, umístěným v technické místnosti v 1NP.  

Spalinová cesta: 

Spalinové cesty musí odpovídat požadavkům ČSN 734301 Komíny a kouřovody - 

Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. 

Dle odst.8.1 ČSN 734301 musí instalovaná spalinová cesta dosáhnout požární odolnosti  

EI. 

Dle přílohy 1 n.v. č. 91/2010 sb. pro sezonní provoz spotřebiče na tuhá paliva: 

Čištění spalinových cest musí probíhat 2x ročně.  

Kontrola spalinové cesty musí probíhat 1x ročně. 

Výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu musí probíhat 1x ročně.  

 

2.12. Zvláštní požadavky na zvýšení požární odolnosti stavebních 

konstrukcí: 

Konstrukce se nevyskytují. 

 

2.13. Požárně bezpečnostní zařízení: 

V objektu nejsou navrženy žádné požárně bezpečnostní zařízení. 

 

2.14. Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky: 

Přenosný hasicí přístroj bude označen dle ČSN ISO 3864, ČSN 010813 a dle nařízení 

vlády 11/2002 Sb. výstražnými bezpečnostními značkami a tabulkami. 

Hlavní uzávěry vody, hlavní vypínače elektrické energie, budou označeny 

příslušnými bezpečnostními tabulkami dle ČSN ISO 3864.  

Značky pro věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení budou bílým 

piktogramem na červeném pozadí. 

Provedení značek musí splňovat požadavky: 

ČSN 01 8013 – požární tabulky 

ČSN ISO 3864 – bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

NV 11/2002 kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení 

signálů. 
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3. Závěr: 

Předmětem dokumentace je zhodnocení požární bezpečnosti novostavby rodinného 

domu. 

- zastavěná plocha: 140,84 m² 

Objekt je posuzován dle.: 

ČSN 73 0810:06/2005 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 

ČSN 73 0802:05/2009 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0833:06/2010 - Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 73 0873:06/2003 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 

ČSN 73 0818/2002 -  Obsazení objektu osobami 

Stavba tvoří  1 požární úsek. 

Navržené stavební konstrukce vyhovují požadavkům ČSN 730802 pro uvedené SPB. 

Nechráněná úniková cesta vyhovuje normovým požadavkům ČSN 730802. 

Požárně nebezpečný prostor nezasahuje na sousední objekty ani pozemky.  

V souladu s přílohou 4 vyhl. Č. 23/2008 Sb. budou v objektu umístěny has. přístroje 

následovně: 

Po jednom bude umístěn v každé garáži s hasící schopností minimálně 183B a další bude 

umístěn v objektu s hasící schopností minimálně 34A. 

Dle přílohy 1 n.v. č. 91/2010 Sb. pro sezonní provoz spotřebiče na tuhá paliva: 

Čištění spalinových cest musí probíhat 2x ročně.  

Kontrola spalinové cesty musí probíhat 1x ročně. 

Výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu musí probíhat 1x ročně.  

Ke kolaudaci budou předloženy platné atesty a certifikáty ve smyslu příslušných 

paragrafů zákona 22/1997, vyhl. 246/2001 Sb. a dalších platných předpisů. 

Objekt vyhovuje z požární bezpečnosti po dodržení požadavků v této technické 

zprávě p.o. 

 

Závěrem : 
Podstatné dispoziční a konstrukční změny stavby je třeba předem projednat a odsouhlasit 

projektantem. 

Stavba musí být prováděna v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy a se 

stavebním povolení.  

Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č.137/1998 Sb. upravující požadavky na 

provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a závazná ustanovení 

obsažená v přísl. technických normách. 

 

 

V Brně, 27. března 2012                                                              Vypracoval : David Hnízdil 



4 300

3 
70

0

5 800

3 
90

0

101102

104

PL
YN

O
VÝ

KO
ND

EN
ZA

ČN
Í

KO
TE

L

108

ZÁSOBNÍK
TUV

103

105

106

107

34A

AHP

AHP

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

LEGENDA ZNAČEK

POŽÁRNÍ HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ
- HASICÍ SCHOPNOST 34 A
- UMÍSTĚNO S TECHNICKÉ MÍSTNOSTI A V GARÁŽI

AHP ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE KOUŘE

4 - POŽÁRNÍ VÝKRES 1NP



VÝPOČET SOUČINITELE
PROSTUPU TEPLA U

OBSAHOVÁ ČÁST:

- POSOUZENÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN V 1NP str. 1 - 4

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

- POSOUZENÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN VE 2NP str. 5 - 7

- POSOUZENÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN NAD 2NP str. 8

- POSOUZENÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ str. 9 - 10



10
0 4

90
45

11

25
0

- 1 -

POSOUZENÍ KONSTRUKCE P1

1. Výpočet

Číslo
vrstvy

d
Název

[m]

λ

[W·m  ·K  ]

R

-1 -1 [m ·K·W  ]-12

Rsi

[m ·K·W  ]-12

Rse

[m ·K·W  ]-12

RT

[m ·K·W  ]-12

U

[W·m  ·K  ]-1-2

P1

Posouzení konstrukce P1 ( pořadí vrstev od interiéru)
- podlaha přilehlá k zemině

1 Keramická dlažba1 0,008 1,010 0,0079

2 Flexibilní lepidlo Ceresit 0,003 1,150 0,0026

3 Anhydrit 0,045 0,0375

4 BAUMIT PE fólie 0,0002 0,350 0,0006

5 Tepelná izolace ISOVER EPS 100S 0,090 0,037 2,432

3 1,2

6 Modifikovaný pás SKLOELAST SBS 0,004 0,200 0,020

7 Podkladový beton C20/25 0,100 1,300 0,077

0,17 0,00 2,7476 0,3640

ΣR = 2,5776

Požadovaná hodnota UN =

Doporučená hodnota UN =

0,45

0,30

>
U =

[W·m  ·K  ]-1-2

[W·m  ·K  ]-1-2
[W·m  ·K  ]-1-20,3640

<

Konstrukce P1 vyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla UN, dle ČSN 73 0540-2- Tepelná ochrana budov.
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POSOUZENÍ KONSTRUKCE P2

1. Výpočet

Číslo
vrstvy

d
Název

[m]

λ

[W·m  ·K  ]

R

-1 -1 [m ·K·W  ]-12

Rsi

[m ·K·W  ]-12

Rse

[m ·K·W  ]-12

RT

[m ·K·W  ]-12

U

[W·m  ·K  ]-1-2

P2

Posouzení konstrukce P2 ( pořadí vrstev od interiéru)
- podlaha přilehlá k zemině

1 Keramická dlažba1 0,008 1,010 0,0079

2 Flexibilní lepidlo Ceresit 0,003 1,150 0,0026

Anhydrit 0,045 0,0375

5 BAUMIT PE fólie 0,0002 0,350 0,0006

6 Tepelná izolace ISOVER EPS 100S 0,090 0,037 2,432

4 1,2

7 Modifikovaný pás SKLOELAST SBS 0,004 0,200 0,020

8 Podkladový beton C20/25 0,100 1,300 0,077

0,17 0,00 2,7486 0,3638

ΣR = 2,5786

Požadovaná hodnota UN =

Doporučená hodnota UN =

0,45

0,30

>
U =

[W·m  ·K  ]-1-2

[W·m  ·K  ]-1-2
[W·m  ·K  ]-1-20,3638

<

Konstrukce P2 vyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla UN, dle ČSN 73 0540-2- Tepelná ochrana budov.

3 Asfaltový pen. nátěr PENETRAL ALP 0,001 0,960 0,0010
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POSOUZENÍ KONSTRUKCE P3

P3

Posouzení konstrukce P3 ( pořadí vrstev od interiéru)
- podlaha přilehlá k zemině

1. Výpočet

Číslo
vrstvy

d
Název

[m]

λ

[W·m  ·K  ]

R

-1 -1 [m ·K·W  ]-12

Rsi

[m ·K·W  ]-12

Rse

[m ·K·W  ]-12

RT

[m ·K·W  ]-12

U

[W·m  ·K  ]-1-2

1 Laminátová plovoucí podlaha1 0,008 0,370 0,0216

2 Mirelon pás z pěněného PE 0,003 0,038 0,0789

3 Anhydrit 0,045 0,0375

4 BAUMIT PE fólie 0,0002 0,350 0,0006

5 Tepelná izolace ISOVER EPS 100S 0,090 0,037 2,432

3 1,2

6 Modifikovaný pás SKLOELAST SBS 0,004 0,200 0,020

7 Podkladový beton C20/25 0,100 1,300 0,077

0,17 0,00 2,8376 0,3524

ΣR = 2,6676

Požadovaná hodnota UN =

Doporučená hodnota UN =

0,45

0,30

>
U =

[W·m  ·K  ]-1-2

[W·m  ·K  ]-1-2
[W·m  ·K  ]-1-20,3640

<

Konstrukce P3 vyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla UN, dle ČSN 73 0540-2- Tepelná ochrana budov.
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POSOUZENÍ KONSTRUKCE P5

P5

Posouzení konstrukce P5 ( pořadí vrstev od interiéru)

- podlaha přilehlá k zemině

1. Výpočet

Číslo
vrstvy

d
Název

[m]

λ

[W·m  ·K  ]

R

-1 -1 [m ·K·W  ]-12

Rsi

[m ·K·W  ]-12

Rse

[m ·K·W  ]-12

RT

[m ·K·W  ]-12

U

[W·m  ·K  ]-1-2

1 Betonová mazanina1 0,145 1,230 0,1179

2 BAUMIT PE fólie 0,0002 0,350 0,0006

3 Modifikovaný pás SKLOELAST SBS 0,004 0,020

4 Podkladový beton C20/25 0,100 1,300 0,077

3 0,200
0,25 0,10 0,5655 1,768

ΣR = 0,2155

Požadovaná hodnota UN =

Doporučená hodnota UN =

0,85

0,60
U =

[W·m  ·K  ]-1-2

[W·m  ·K  ]-1-2
[W·m  ·K  ]-1-21,768

<

Konstrukce P5 ( v garáži ) nevyhovuje požadované i doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla UN, dle ČSN 73 0540-2- Tepelná ochrana budov.

- podlaha v garáži

<
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POSOUZENÍ KONSTRUKCE P6

1. Výpočet

Číslo
vrstvy

d
Název

[m]

λ

[W·m  ·K  ]

R

-1 -1 [m ·K·W  ]-12

Rsi

[m ·K·W  ]-12

Rse

[m ·K·W  ]-12

RT

[m ·K·W  ]-12

U

[W·m  ·K  ]-1-2

P6

Posouzení konstrukce S1+P6 ( pořadí vrstev od interiéru)
- strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C včetně

1 Keramická dlažba1 0,008 1,010 0,0079

2 Flexibilní lepidlo Ceresit 0,003 1,150 0,0026

4 Anhydrit 0,057 0,0475

BAUMIT PE fólie 0,0002 0,350 0,00065

Kročejová izolace - STEPROCK HD 0,030 0,039 0,7695

3

1,2

6

Porotherm strop 0,250 - 0,29007

0,10 0,10 1,3304 0,7517

ΣR = 1,1304

Požadovaná hodnota UN =

Doporučená hodnota UN =

2,2

1,45

>
U =

[W·m  ·K  ]-1-2

[W·m  ·K  ]-1-2
[W·m  ·K  ]-1-20,7517

Konstrukce S1+P6 vyhovuje požadované i doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla UN, dle ČSN 73 0540-2- Tepelná ochrana budov.

Hydroizolační stěrka 0,002 0,960 0,0022

Vápenocementová omítka 0,010 0,990 0,0101

S1

8

>
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POSOUZENÍ KONSTRUKCE P7

1. Výpočet

Číslo
vrstvy

d
Název

[m]

λ

[W·m  ·K  ]

R

-1 -1 [m ·K·W  ]-12

Rsi

[m ·K·W  ]-12

Rse

[m ·K·W  ]-12

RT

[m ·K·W  ]-12

U

[W·m  ·K  ]-1-2

P7

Posouzení konstrukce S1+P7 ( pořadí vrstev od interiéru)
- strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C včetně

1 Keramická dlažba1 0,008 1,010 0,0079

2 Flexibilní lepidlo Ceresit 0,003 1,150 0,0026

5 Anhydrit 0,057 0,0475

6 BAUMIT PE fólie 0,0002 0,350 0,0006

7 Kročejová izolace - STEPROCK HD 0,030 0,039 0,7695

3

1,2

8 Porotherm strop 0,250 - 0,2900

9

0,10 0,10 1,3314 0,7517

ΣR = 1,1314

Požadovaná hodnota UN =

Doporučená hodnota UN =

2,2

1,45

>
U =

[W·m  ·K  ]-1-2

[W·m  ·K  ]-1-2
[W·m  ·K  ]-1-20,7511

Konstrukce S1+P7 vyhovuje požadované i doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla UN, dle ČSN 73 0540-2- Tepelná ochrana budov.

Hydroizolační stěrka 0,002 0,960 0,0022

Vápenocementová omítka 0,010 0,990 0,0101

S1

4 Penetrační nátěr KNAUF 0,001 0,00100,960

>
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POSOUZENÍ KONSTRUKCE P8

P8

Posouzení konstrukce S1+P8 ( pořadí vrstev od interiéru)
- strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 5°C včetně

S1

1. Výpočet

Číslo
vrstvy

d
Název

[m]

λ

[W·m  ·K  ]

R

-1 -1 [m ·K·W  ]-12

Rsi

[m ·K·W  ]-12

Rse

[m ·K·W  ]-12

RT

[m ·K·W  ]-12

U

[W·m  ·K  ]-1-2

1 Koberec s filcem gramáž 2000g/m21 0,010 0,065 0,1538

2

4

Anhydrit 0,057 0,0475

BAUMIT PE fólie 0,0002 0,350 0,0006

5 Kročejová izolace - STEPROCK HD 0,030 0,039 0,7695

3 1,2

6 Porotherm strop 0,250 - 0,2900

7

0,10 0,10 1,4737 0,6786

ΣR = 1,2737

Požadovaná hodnota UN =

Doporučená hodnota UN =

2,2

1,45

>
U =

[W·m  ·K  ]-1-2

[W·m  ·K  ]-1-2
[W·m  ·K  ]-1-20,6786

Konstrukce S1+P8 vyhovuje požadované i doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla UN, dle ČSN 73 0540-2- Tepelná ochrana budov.

Hydroizolační stěrka 0,002 0,960 0,0022

Vápenocementová omítka 0,010 0,990 0,0101

>
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POSOUZENÍ KONSTRUKCE P9

P9

Posouzení konstrukce S1+P9 ( pořadí vrstev od exteriéru )
- strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot do 10°C včetně

S1

1. Výpočet

Číslo
vrstvy

d
Název

[m]

λ

[W·m  ·K  ]

R

-1 -1 [m ·K·W  ]-12

Rsi

[m ·K·W  ]-12

Rse

[m ·K·W  ]-12

RT

[m ·K·W  ]-12

U

[W·m  ·K  ]-1-2

1 Tepelná izolace ISOVER Synthos XPS 30IR1 0,100 0,035 2,857

2

3

0,13 0,00 3,2871 0,3042

Požadovaná hodnota UN =

Doporučená hodnota UN =

1,05

0,70

>
U =

[W·m  ·K  ]-1-2

[W·m  ·K  ]-1-2
[W·m  ·K  ]-1-20,3042

Konstrukce S1+P9 vyhovuje požadované i doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla UN, dle ČSN 73 0540-2- Tepelná ochrana budov.

>

Porotherm strop 0,250 - 0,2900

Vápenocementová omítka 0,010 0,990 0,0101

3,157ΣR =



5 140
5

300 10

460
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POSOUZENÍ OBVODOVÉ KONSTRUKCE

Posouzení obvodové kontrukce ( pořadí vrstev od exteriéru )
- venkovní stěna

1. Výpočet

Číslo
vrstvy

d
Název

[m]

λ

[W·m  ·K  ]

R

-1 -1 [m ·K·W  ]-12

Rsi

[m ·K·W  ]-12

Rse

[m ·K·W  ]-12

RT

[m ·K·W  ]-12

U

[W·m  ·K  ]-1-2

1 Silikátová omítka tenkovrstvá1 0,005 0,7 0,0072

2

4

Lepící vrstva pro ETICS 0,005 0,0072

Porotherm 30 PROFI DRYFIX 0,300 0,175 1,7143

5 0,010 0,990 0,0101

3 0,7 0,13 0,04 5,6926 0,1757

ΣR = 5,5226

Požadovaná hodnota UN =

Doporučená hodnota UN =

0,38

0,25

>
U =

[W·m  ·K  ]-1-2

[W·m  ·K  ]-1-2
[W·m  ·K  ]-1-20,1757

Obvodová stěna vyhovuje požadované i doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla UN, dle ČSN 73 0540-2- Tepelná ochrana budov.

Tepelná izolace ISOVER EPS 100F 0,140 0,037 3,7838

Omítka porotherm(Vápenocementová)

>



300 105

315
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POSOUZENÍ OBVODOVÉ KONSTRUKCE (garáž)

Posouzení obvodové kontrukce ( pořadí vrstev od exteriéru )
- venkovní stěna, bez zateplení!

1. Výpočet

Číslo
vrstvy

d
Název

[m]

λ

[W·m  ·K  ]

R

-1 -1 [m ·K·W  ]-12

Rsi

[m ·K·W  ]-12

Rse

[m ·K·W  ]-12

RT

[m ·K·W  ]-12

U

[W·m  ·K  ]-1-2

1 Silikátová omítka tenkovrstvá1 0,005 0,7 0,0072

2 Porotherm 30 PROFI DRYFIX 0,300 0,175 1,7143

0,010 0,990 0,01013

0,13 0,04 1,9016 0,5259

ΣR = 1,7316

Požadovaná hodnota UN =

Doporučená hodnota UN =

1,30

0,90

>
U =

[W·m  ·K  ]-1-2

[W·m  ·K  ]-1-2
[W·m  ·K  ]-1-20,5259

Obvodová stěna pro garáž vyhovuje požadované i doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla UN, dle ČSN 73 0540-2- Tepelná ochrana budov.

Omítka porotherm(Vápenocementová)

>



VÝPIS PRVKŮ

OBSAHOVÁ ČÁST:

str.1 - PLASTOVÁ OKNA

str.2 - PLASTOVÁ OKNA, VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ
          GARAŽOVÁ VRATA

str.3 - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY ( PARAPETY, ŽLABY )

str.4 - TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY + OBKLAD SCHODIŠTĚ

str.5 - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE



1P1P

zasklení
kování

rozměr
mm popis

-

schematický
obrázek

-

-3 3

označ.
počet kusů

1.NP 2.NP celk.

1L 1L

21

-2

2250/1500

2000/1500

ČIRÉ
SKLO

3

ČIRÉ
SKLO

ČIRÉ
SKLO

1 4

2

ČIRÉ
SKLO

11 -

3

1750/2350

2250/2350

1750/750

500/2000

P
1

P
7

P
9

P
1

P
11

P
5

P
13

STAN-
DARD,
KLIKA
PRAVÁ,
KOULE,
OTVOR
S CYLINDR.
VLOŽKOU

barva

HNĚDÁ

HNĚDÁ

HNĚDÁ

HNĚDÁ

STAN-
DARD,
KLIKA
LEVÁ,
OTVOR
S CYLINDR.
VLOŽKOU

1000/1970

VSTUPNÍ DVEŘE PLASTOVÉ, BEZPEČNOSTNÍ
BARVA IMITACE DŘEVA, 3BODOVÉ KOVÁNÍ
KŘÍDLO 900/2250, ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ, PLNÉ,
BOČNÍ SVĚTLÍK PÍSKOVANÉ SKLO,
FÓLIE CONEX,
LEVÝ RÁM SVĚTLÍKU ROZŠÍŘENÝ
KOVÁNÍ COBRA BARVA ZLATÁ

VSTUPNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ DO GARÁŽE,
BEZPEČNOSTNÍ, 3BODOVÉ KOVÁNÍ,
KŘÍDLO 900/1970, ZÁRUBEŇ RÁMOVÁ, PLNÉ,
KOVÁNÍ COBRA BARVA ZLATÁ

SESTAVA OKNO PLASTOVÉ 5-ti KOMOROVÝ
SYSTÉM, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ,PEVNÉ
ZASKLENÍ,ZASKLENÉ IZOL.
DVOJSKLEM U = 1,1 W/m2K,
+ BÍLÝ PLASTOVÝ VNITŘNÍ PARAPET S NOSEM
PŘESAH 30mm
KLIKY ZLATÉ, OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ ILBRUCK

SESTAVA OKNO PLAST. 5-ti KOMOROVÝ
SYSTÉM FRANCOUZSKÉ, OTEVÍRAVÉ,
SKLÁPĚCÍ, PEVNÉ ZASKLENÍ,ZASKLENÉ
IZOLAČNÍM DVOJSKLEM U = 1,1 W/m2K
KLIKY ZLATÉ, OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ ILBRUCK

ČIRÉ
SKLO

P
3

SESTAVA OKNO PLASTOVÉ 5-ti KOMOROVÝ
SYSTÉM, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ,PEVNÉ
ZASKLENÍ,ZASKLENÉ IZOL.
DVOJSKLEM U = 1,1 W/m2K,
+ BÍLÝ PLASTOVÝ VNITŘNÍ PARAPET S NOSEM
PŘESAH 30mm
KLIKY ZLATÉ, OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ ILBRUCK

HNĚDÁ

SESTAVA OKNO PLASTOVÉ 5-ti KOMOROVÝ
SYSTÉM, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ,PEVNÉ
ZASKLENÍ,ZASKLENÉ IZOL.
DVOJSKLEM U = 1,1 W/m2K,
+ BÍLÝ PLASTOVÝ VNITŘNÍ PARAPET S NOSEM
PŘESAH 30mm
KLIKY ZLATÉ, OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ ILBRUCK

HNĚDÁ

SESTAVA OKNO PLASTOVÉ 5-ti KOMOROVÝ
SYSTÉM, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ,PEVNÉ
ZASKLENÍ,ZASKLENÉ IZOL.
DVOJSKLEM U = 1,1 W/m2K,
+ BÍLÝ PLASTOVÝ VNITŘNÍ PARAPET S NOSEM
PŘESAH 30mm
KLIKY ZLATÉ, OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ ILBRUCK

HNĚDÁ

- 1 -



1P

zasklení
kování

rozměr
mm popis

3

schematický
obrázek

-

1P2P 3P

označ.
počet kusů

1.NP 2.NP celk.

- 3

-1 1

2250/2350

T
1

P
15

barva

SVĚTLE
HNĚDÁ

HNĚDÁ

HNĚDÁ

ČIRÉ
SKLO

SESTAVA OKNO PLAST. 5-ti KOMOROVÝ
SYSTÉM FRANCOUZSKÉ, OTEVÍRAVÉ,
SKLÁPĚCÍ, PEVNÉ ZASKLENÍ,ZASKLENÉ
IZOLAČNÍM DVOJSKLEM U = 1,1 W/m2K
KLIKY ZLATÉ, OBVODOVÉ TĚSNĚNÍ ILBRUCK,
OTVÍRAVÍ DVEŘE ŠÍŘKA 900 mm

T
2

800/1970
VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, POSUVNÉ,
JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ,
STANDARDNÍ POUZDRO DO ZDI,

T
3

T
4

VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ STANDARD,
PAPÍROVÁ VOŠTINA, PROFIL
KŘÍDLA EK - HRANATÝ
KŘÍDLO 800/1970, PLNÉ,
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, HRANA HRANATÁ,
DO PŘÍČKY TL. 115 mm,
DVEŘNÍ ZARÁŽKA
-DVEŘE DO TECHN. MÍSTNOSTI S MŘÍŽKOU

STAN-
DARD,
KLIKA-
KLIKA,
OTVOR
NA OBYČ.
KLÍČ

800/1970 SVĚTLE
HNĚDÁ

VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ STANDARD,
PAPÍROVÁ VOŠTINA, PROFIL
KŘÍDLA EK - HRANATÝ
KŘÍDLO 800/1970, 3/3 PROSKLENÉ, SKLO
THELA ČIRÁ
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, HRANA HRANATÁ,
DO ZDI TL. 250 mm,
PŘECHODOVÁ LIŠTA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA

STAN-
DARD,
KLIKA-
KLIKA,
OTVOR
NA OBYČ.
KLÍČ

800/1970

T
5

T
6

SVĚTLE
HNĚDÁ

SVĚTLE
HNĚDÁ

VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ STANDARD,
PAPÍROVÁ VOŠTINA, PROFIL
KŘÍDLA EK - HRANATÝ
KŘÍDLO 800/1970, 3/3 PROSKLENÉ, SKLO
THELA ČIRÁ
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, HRANA HRANATÁ,
DO ZDI TL. 115 mm,
PŘECHODOVÁ LIŠTA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA

STAN-
DARD,
KLIKA-
KLIKA,
OTVOR
NA OBYČ.
KLÍČ

800/1970

T
7

T
8

1P- 1P

STAN-
DARD,
KLIKA-
KLIKA,
OTVOR
NA OBYČ.
KLÍČ

VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ STANDARD,
PAPÍROVÁ VOŠTINA, PROFIL
KŘÍDLA EK - HRANATÝ
KŘÍDLO 700/1970 L, PLNÉ,S VĚTRACÍ MŘÍŽKOU
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ, HRANA HRANATÁ,
DO PŘÍČKY TL. 115mm,
PŘECHODOVÁ LIŠTA, DVEŘNÍ ZARÁŽKA

700/1970
SVĚTLE
HNĚDÁ

T
9

T
10

4500/2350

GARÁŽOVÁ VRATA 4500/2350, SEKČNÍ
BASE 70, PROVEDENÍ LAMELA HNĚDÁ
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ + ELEKTRICKÝ POHON,
NOUZOVÝ VENKOVNÍ OTEVÍRAČ

L
1

POZNÁMKA: U VŠECH VNITŘNÍCH DVEŘÍ BUDE KOVÁNÍ M&T LUCI SNi, ROZETOVÉ, BARVA ZLATÁ

- 2 -

1P

1L- 1L

1P2P 3P

1P- 1P
1L- 1L



250rš 300

rš 300

250rš 300

250rš 300

250rš 300

(900+60) boky

2

(1750+60) boky

Oplechování vnějšího
parapetu s úpravou
ostění, Titanzinek

Oplechování vnějšího
parapetu s úpravou
ostění, Titanzinek

Oplechování vnějšího
parapetu s jednostrannou
úpravou ostění,
Titanzinek

34
Oplechování vnějšího
prahu s úpravou
ostění, Titanzinek

dl 2310
(2250+60) boky

dl 560

(2000+60) boky
dl 2060 3 4

dl 1810

(500+60) boky

Oplechování vnějšího
parapetu s jednostrannou
úpravou ostění,
Titanzinek

-

1

3

20

20

20

20
10

7

ROZVINUTÁ
ŠÍŘKA /mm/
DÉLKA /mm/

POPIS
PRVKU

2

K
1

20

1 -

K
3

K
4

-

2

K
2

20
10

-1

20
10

-1

Kotvit pomocí vrutů
do parapetu
+ plastová podložka

Kotvit pomocí vrutů
do parapetu
+ plastová podložka

Kotvit pomocí vrutů
do parapetu
+ plastová podložka

Kotvit pomocí vrutů
do parapetu
+ plastová podložka

20
10

-2
Kotvit pomocí vrutů
do parapetu
+ plastová podložka

K
5

OZNAČ. SCHEMATICKÝ
OBRÁZEK

1.NP

POČET KUSŮ

2.NP STŘ. CEL.
POZN.

dl 960

250 20

20
10

- 1- 1Oplechování nadstřešní
části komína,
Titanzinek

K
6

20

100

50
30

rš 200
dl 2200

Kotvit pomocí vrutů
do komínového těles.
+ plastová podložka

2 3
žlab.háky
přetočené
půlkruh.tv.

K
7

Podokapní půlkruhový
žlab, Titanzinek

R = 150mm
(RŠ = 400)
dl. 37,0m
(dl. kusu - 2 m)

1 -

- 2- 2
K
9

100
(RŠ = 330)
- metrové kusy

- žlabový kotlík
kónický
- horní kolena
-odpadní trouby
DN 100 mm

délka svislého
svodu cca 2x 6,5m

-
K
10

RŠ = 250Okapnice
Titanzinek celková

délka: 6,6 m

1 1-

- 1
žlab.háky
přetočené
půlkruh.tv.

K
8

Podokapní půlkruhový
žlab, Titanzinek

R = 100mm
(RŠ = 330)
dl. 10,0m
(dl. kusu - 2 m)

1 -

- 3 -

180
5020



10
0

10
00

barvarozměr
mm popis

schematický
obrázekoznač.

počet kusů
1.NP 2.NP celk.

T
11

- 1 13110/1100
DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ, MASIV DUB,
JEDNODUCHÉ SLOUPKOVÉ ,
KOTVENO DO PODESTY A PODLAHY

BEZBARVÝ
LAK

11 -
OBKLAD MONOLITICKÉHO SCHODIŠTĚ,
LAMINO TYPU FORTE ACTION, ODSTÍN DUB
EI 610, SCHODIŠŤOVÉ PROFILY
LIŠTY ODSTÍN DUB

- 4 -

TR1

TR2

TR3

TR4

TR5

100

100
22 -5760/100

/1005760

DŘEVĚNÝ TRÁM -
DŘEVO JEHLIČNATÉ, TŘ. PEVNOSTI S1,S2
TŘÍDA VLHKOSTI 1)

HNĚDÁ

HNĚDÁ

HNĚDÁ

HNĚDÁ

HNĚDÁ

44 -

44 -

44 -

55 -

100

100
3600/100

/1003600

DŘEVĚNÝ TRÁM -
DŘEVO JEHLIČNATÉ, TŘ. PEVNOSTI S1,S2
TŘÍDA VLHKOSTI 1)

50

100
2900/100

/502900

DŘEVĚNÝ TRÁM -
DŘEVO JEHLIČNATÉ, TŘ. PEVNOSTI S1,S2
TŘÍDA VLHKOSTI 1)

50

100
950/100

/50950

DŘEVĚNÝ TRÁM -
DŘEVO JEHLIČNATÉ, TŘ. PEVNOSTI S1,S2
TŘÍDA VLHKOSTI 1)

50

100
3600/100

/503600

DŘEVĚNÝ TRÁM -
DŘEVO JEHLIČNATÉ, TŘ. PEVNOSTI S1,S2
TŘÍDA VLHKOSTI 1)

TR6

100 100

2900 2900/100
/100

DŘEVĚNÝ SLOUPEK -
DŘEVO JEHLIČNATÉ, TŘ. PEVNOSTI S1,S2
TŘÍDA VLHKOSTI 1) 22 - HNĚDÁ
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mm popis
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Ocelová konstrukce zábradlí
madlo 30/50, páskovina 5/50
kotveno do bočních zdi + stropní kce
délka madla: 1,1m
výška zábradlí: 1,1m
2x základní nátěr + prášková barva
odstín RAL 7005

Z
1

- 5 -

40° 40°
165

400

205

130
Z
2

Z
3

Z
4

Pásková ocel tl. 3 mm na ukotvení pozednic
do věnců

1100/1100

rš 900

viz. nákres
Osadit při betonování stropní kce!

Předem ohnuté na požadovaný tvar
10- 10

délka 135

délka 235

Závitová tyč + 2x matice M16
Ø 16 mm / 10335
celková délka: 135 mm ( spoj ,,b,, )

Podložka M16
Matice M16

Závitová tyč + 2x matice M16
Ø 16 mm / 10335
celková délka: 135 mm ( spoj ,,b,, )

Podložka M16
Matice M16

15- 15

1.NP
POČET KUSŮ

2.NP STŘ. CEL.
POZN.

-

-

-

30- 30-
30- 30-

30- 30-

60- 60-
60- 60-

Z
5

100

70
80

délka 350

Ocelová papuče na kotvení exteriérových
dřevěných sloupů
100 x 6 mm
Celková délka 350 mm
Kotevní prvek -
Ocelová trubka Ø 50 mm

-2 2-

350
120

120

délka 350
L PROFIL
120x120x
120 mm

Nerezová ocelová závitová tyč na kotvení
exteriérových dřevěný trámu (přístřešku)
do obvodové zdi.
Kotveno pomocí chemické malty FIS V 360 S
Ocelový L profil přivařen k závitové tyči,
rozměry L profilu 120x120x120 mm
Celková délka závitové tyče 350 mm
Závitová tyč Ø 18 mm

-9 9-

Z
6



VÝPIS PODLAH

OBSAHOVÁ ČÁST:

str.1 - PODLAHY 1NP

str.2 - PODLAHY 2NP

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE
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P1 KERAMICKÁ DLAŽBA                   8 mm
FLEXIBILNÍ LEPIDLO CERESIT ELASTIC 3 mm
ANHYDRIT  45 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA - FÓLIE BAUMIT PE
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 100S 90 mm
IZOLACE PROTI VODĚ A RADONU, ŽIVIČNÝ
MODIFIKOVANÝ PÁS SKLOELAST SBS      4   mm
PODKLADOVÝ BETON C 20/25 100 mm
ROSTLÝ TERÉN PROPUSTNÝ

P2 KERAMICKÁ DLAŽBA                   8 mm
FLEXIBILNÍ LEPIDLO CERESIT ELASTIC 3 mm
ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR PENETRAL ALP
ANHYDRIT  45 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA - FÓLIE BAUMIT PE
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER EPS 100S 90 mm
IZOLACE PROTI VODĚ A RADONU, ŽIVIČNÝ
MODIFIKOVANÝ PÁS SKLOELAST SBS      4   mm
PODKLADOVÝ BETON C 20/25 100 mm
ROSTLÝ TERÉN PROPUSTNÝ

P3 LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ PODLAHA                   8 mm
MIRELON PÁS Z PĚNOVÉHO PE 3 mm
ANHYDRIT  45 mm
SEPARAČNÍ (HYDROIZOLAČNÍ)
VRSTVA - FÓLIE BAUMIT PE - ASFALTOVÁ LEPENKA
TEPELNÁ A ZVUKOVÁ IZOLACE ISOVER EPS 100S 90 mm
IZOLACE PROTI VODĚ A RADONU, ŽIVIČNÝ
MODIFIKOVANÝ PÁS SKLOELAST SBS      4   mm
PODKLADOVÝ BETON C 20/25 100 mm
ROSTLÝ TERÉN PROPUSTNÝ

P4 NÁŠLAPNÁ VRSTVA SCHODIŠTĚ A PODESTY

P5
BETONOVÁ MAZANINA                   145 mm
VRSTVA - FÓLIE BAUMIT PE - ASFALTOVÁ LEPENKA
IZOLACE PROTI VODĚ A RADONU, ŽIVIČNÝ
MODIFIKOVANÝ PÁS SKLOELAST SBS      4   mm
PODKLADOVÝ BETON C 20/25 100 mm
ROSTLÝ TERÉN PROPUSTNÝ

OBKLAD MONOLITICKÉHO SCHODIŠTĚ LAMINO TYPU
FORTE ACTION,ODSTÍN DUB, EI 610,SCHODIŠŤOVÉ PROFILY
LIŠTY ODSTÍN DUB, viz. FOTO
pozn: betonová deska z betonu C25/30
          vetknutá do obvodové zdi  na
          tloušťku a výšku 200 mm    

označ. schématický obrázek kótováno v mm popis podlah včetně tloušťky v mm

VÝPIS PODLAH PRO 1NP

- 1 -
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KERAMICKÁ DLAŽBA                   8 mm
FLEXIBILNÍ LEPIDLO CERESIT ELASTIC 3 mm
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA         2 mm
ANHYDRIT  57 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA - FÓLIE BAUMIT PE   
KROČEJOVÁ IZOLACE - STEPROCK HD 30 mm
POROTHERM STROP - KONSTRUKCE STROPU 250 mm

P6

P7

P8

označ. schématický obrázek kótováno v mm popis podlah včetně tloušťky v mm

VÝPIS PODLAH PRO 2NP

- 2 -

KERAMICKÁ DLAŽBA                   8 mm
FLEXIBILNÍ LEPIDLO CERESIT ELASTIC 3 mm
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA         2 mm
PENETRAČNÍ NÁTĚR KNAUF 
ANHYDRIT  57 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA - FÓLIE BAUMIT PE 
KROČEJOVÁ IZOLACE - STEPROCK HD 30 mm
POROTHERM STROP - KONSTRUKCE STROPU 250 mm

KOBEREC S FILCEM, GRAMÁŽ 2000 g/m2                  12 mm
Kročejová neprozvučnost  22 dB,
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA         2 mm
ANHYDRIT  57 mm
SEPARAČNÍ VRSTVA - FÓLIE BAUMIT PE 
KROČEJOVÁ IZOLACE - STEPROCK HD 30 mm
POROTHERM STROP - KONSTRUKCE STROPU 250 mm


