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Abstrakt 

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s oční optikou a oční ordinací. Stavba se nachází 
v okrese Olomouc ve městě Velká Bystřice. Objekt má dvě nadzemní podlaží a je 
nepodsklepený. V přízemí rodinného domu se nachází zádveří, šatna, koupelna s WC, pokoj 
pro hosty, obývací pokoj spojený s kuchyní a přístřešek pro auto. Z obývacího pokoje je vstup 
na terasu. V přízemí se také nachází oční optika, zázemí pro zaměstnance, WC a oční 
ordinace. V druhém nadzemním podlaží jsou dva pokoje, ložnice, koupelna, WC. Z chodby je 
vstup na terasu. Dům je založen na základových pasech z prostého betonu a je vyzděn ze 
systému Porotherm. Střecha je jednoplášťová plochá. Zastavěná plocha je 221,3m2. Součástí 
je také seminární práce na téma Ploché střechy. 

  

Klí čová slova 

rodinný dům s oční optikou, 
oční ordinace, 
terasa, 
systém Porotherm, 
betonové základy, 
plochá střecha. 
 
 

 

Abstract 

It´s about alone standing a family house with optician  and eyes ordination. Structure is being 
in Velká Bystřice near by Olomouc city. This building has two overgroud floor, without 
cellar. In groundfloor of the house is a small hall, changing room, bathroom with closet, room 
for guests, living room with a kitchen and penthouse for a car. From the  living rooom is 
entrance on the teracce. In same floor is also optician, zone for employees, closet and eyes 
ordination. On the second floor are two rooms, bedroom, bathroom and closet. From the hall 
is entrance on the teracce. The House is establishment on basement plates of concrete 
foundations and it was built from Porotherm system. The roof is one cloak flat. Building 
dimensions are 221.3 m2. 
Part of this seminar paper is also topic: Flat roof.   
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ÚVOD:  

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům s oční optikou a oční ordinací. Stavba se nachází 
v okrese Olomouc ve městě Velká Bystřice. Objekt má dvě nadzemní podlaží a je 
nepodsklepený. V přízemí rodinného domu se nachází zádveří, šatna, koupelna s WC, pokoj 
pro hosty, obývací pokoj spojený s kuchyní a přístřešek pro auto. Z obývacího pokoje je vstup 
na terasu. V přízemí se také nachází oční optika, zázemí pro zaměstnance, WC a oční 
ordinace. V druhém nadzemním podlaží jsou dva pokoje, ložnice, koupelna, WC. Z chodby je 
vstup na terasu. Dům je založen na základových pasech z prostého betonu a je vyzděn ze 
systému Porotherm. Střecha je jednoplášťová plochá. Zastavěná plocha je 221,3m2. Součástí 
je také seminární práce na téma Ploché střechy. 

 



TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE 

 
1.1 Název stavby:          RODINNÝ DŮM S OČNÍ OPTIKOU  
1.2 Místo stavby:            Velká Bystřice, Malátova ulice (parcela č. 344) 
1.3 Účel stavby:             Rodinný dům s ordinací a provozovnou 
1.4 Investor:                   Jan Nový, Olomouc, Jiráskova 56 
1.5 Dodavatel:                Ingstol s.r.o, Bystrovany, Kubelíkova 7 
1.6 Projektant:                Košťálková Kateřina, Bystrovany, Budovcova 21 
1.7 Místo a datum vypracování technické zprávy:      v Brně, 3.5.2013 

 
 

2. SEZNAM  PŘÍLOH  

 
Textové přílohy: 
Technická zpráva 
Průvodní zpráva 
Souhrnná technická zpráva 
Požárně bezpečnostní zpráva 
Výpočty 
Výpis prvků 
 
Studie: 
Studie - 1NP v měřítku 1:100 
Studie - 2NP v měřítku 1:100 
Studie - Řez A-A´v měřítku 1:100 
Studie - Pohledy v měřítku 1:100 

 
Výkresy: 
Výkres č. 01 - Situace v měřítku 1:20 
Výkres č. 02 - Základy v měřítku 1:50 
Výkres č. 03 - 1NP v měřítku 1:50 

     Výkres č. 04 - 2NP v měřítku 1:50 
Výkres č. 05 - Střecha v měřítku 1:50 
Výkres č. 06 - Řez A-A´ v měřítku 1:50 

     Výkres č. 07 - Stropy 1NP  v měřítku 1:50 
Výkres č. 08 - Stropy 2NP v měřítku 1:50 
Výkres č. 09 - Pohledy v měřítku 1:100 
 
 
Detaily: 
Detail D1 - Střešní vpusť, nepochůzí střecha v měřítku 1:7 
Detail D2 - Střešní vpusť u pochůzí střechy v měřítku 1:7 
Detail D3 - Schodiště v měřítku 1:7 
Detail D4 - Ukončení schodišťového ramene v měřítku 1:7 
Detail D5 - Balkonové dveře v měřítku 1:5 
 

 



 
3. ARCHITEKTONICKO – DISPOZIČNÍ  ŘEŠENÍ 

 
3.1 Podklady pro projekt:  

K provedení projektu budou k dispozici studie 1NP, 2NP, příčný řez a pohledy. Studie 
budou provedeny v měřítku 1:100.  
V místě stavby nebyl proveden stavebně geologický průzkum, ale z dřívější doby se 
zachovaly informace, že zde byla postavena obytná stavba. 
 

3.2 Rozčlenění na stavební objekty: 
Objekt obytný – první část objektu je určena pro bydlení (pro cca 5-ti člennou rodinu). 
Provozovna – druhá část objektu je dále rozdělena na dvě menší části, v jedné se 
nachází oční ordinace a ve druhé oční optika. 
Zpevněné plochy – na pozemku se nachází zpevněné plochy určené pro přístupovou 
cestu k hlavnímu vchodu, příjezdovou cestu k místu parkování pro RD a terasa. Další 
menší zpevněné plochy jsou určeny k umístění popelnic. Zpevněné plochy se také 
nachází vedle objektu mimo stavební parcelu, plochy pro parkování,pro přístup do 
objektu a jsou určeny pro zákazníky optiky. 
Zeleň – největší část stavební parcely je tvořena zelení. Jsou zde místa pro vysazení 
nových stromů, květin či záhonků. 
Oplocení- celá stavební parcela je ohraničena zděným plotem. 
Přípojky – na jihozápadní straně se nachází měrná skříň pro jednotlivé přípojky, které 
jsou k objektu vedeny. A to pro kanalizační, vodovodní, plynovodní přípojku a pro 
přípojku silového vedení nízkého napětí. 
 

3.3 Funkční a dispoziční řešení:  
V 1NP se nachází v obytné části objektu zádveří, šatna, chodba, schodiště do 2NP, 
koupelna spojená s WC, pokoj pro hosty a obývací pokoj s kuchyní ze kterého je 
přístup na terasu. V části provozovny se nachází oční ordinace s čekárnou a WC, 
prodejna oční optiky, zázemí pro zaměstnance, předsíň a WC sloužící 
zaměstnancům.  
V 2NP je umístěna chodba, velká koupelna, samostatné WC, pokoj, dětský pokoj a 
ložnice. Z chodby a z ložnice je přístup na terasu. 
 

3.4 Architektonické a výtvarné řešení:  
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům o dvou nadzemních podlaží, provozovnou 
v prvním nadzemním podlaží, s přístřeškem pro jeden automobil a s terasou 
přístupnou z obývacího pokoje v 1NP. Dům je navržen pro 5-ti člennou rodinu. Hlavní 
vstupy jsou řešeny v úrovni 1NP. Vjezd na parkovací stání je vydlážděn zámkovou 
dlažbou. Stavba má plochou jednoplášťovou střechu. 
Vnější malby budou mít dva odstíny oranžové. 

 
3.5 Technické řešení: 

Konstrukční systém stavby je obousměrný. V obytné části je systém podélný a v části 
provozovny systém příčný.  
Zdivo, překlady a stropní konstrukce tvoří systém Porotherm. 
Dvouramenné schodiště je železobetonové monolitické, uložené do bočních nosných 
stěn. Střešní konstrukci tvoří plochá střecha s atikou výšky 150mm nad poslední 
vrstvou skladby ploché střechy.  



4. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 
4.1 Zemní práce: 

Z průzkumu z dřívějších dob byla zjištěna přítomnost radonu v malém množství. Bude 
tedy použita izolace proti radonu a zemní vlhkosti Fatrafol 803. Před započetím 
výkopových prací bude ze staveniště sejmuta ornice v 40% plochy parcely v tloušťce 
40 cm, která bude poté vrácena zpět na původní místo a zhutněna na 0,2 MPa 
z důvodu místa pro pracovní plochu. Území s ponechanou ornicí bude chráněno 
dočasným oplocením.  
 

4.2 Základové konstrukce: 
Na základě dříve provedených geologických průzkumů jsou podmínky pro zakládání 
jednoduché a nenáročné. Velikost základových pasů byla vypočítána dle příslušných 
vzorců. Základy jsou z prostého betonu C 8/10. Základová deska tl. 150 mm je 
z železobetonu C16/20, B500. Po betonáži základů bude dodatečně vložena tepelná 
izolace z XPS tl. 50 mm.  
 

4.3 Svislé nosné konstrukce: 
V 1NP a 2NP jsou obvodové stěny vyzděny z broušených cihel Porotherm 44 Profi 
Dryfix. Ke zdění těchto cihel se používá speciální pěna, která se nanáší ve dvou 
pruzích při vnějších okrajích cihel.  
Vnitřní nosné zdivo je vyzděno z cihel Protherm 24 Profi Dryfix na speciální zdící 
pěnu. 
Překlady Porotherm 7 a Porotherm 11,5 (viz. výkresy).  
 

4.4 Vodorovné nosné konstrukce: 
Stropní konstrukce v 1NP a 2NP tvoří Porotherm strop složený z cihelných vložek 
MIAKO PTH 62,5 a keramobetonových  stropních nosníků POT 160x175 
vyztužených svařovanou prostorovou výztuží. Tloušťka stropu 250 mm. 
Železobetonový monolitický věnec výšky 250 mm je navržen po obvodu s věncovkou 
Porotherm VT 8/23,8 a s vloženou tepelnou izolací Isover EPS 100S tl. 100 mm. 
 

4.5 Schodiště: 
Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým dvouramenným levotočivým 
schodištěm. Schodiště je železobetonové monolitické, kotvené do bočních nosných 
stěn. Nášlapnou vrstvu schodiště tvoří keramická dlažba. Velikost a výpočet 
jednotlivých stupňů je doložena výpočtem (viz. přílohy). 
 

4.6 Střešní konstrukce: 
Střešní konstrukci nad obytnou částí tvoří jednoplášťová plochá střecha s klasickým 
uspořádáním vrstev. Spádovou vrstvu tvoří lehký keramzit beton, na němž je 
položena parozábrana z modifikovaného asfaltového pásu, další vrstvu tvoří tepelná 
izolace Styrotrade z EPS tl. 150 mm, na tepelné izolaci je položena separační 
geotextilie a na ní hydroizolace z PVC folie Fatrafol 810 tl. 1,5 mm. 
Střešní konstrukce (terasa) nad 1NP je tvořena jednoplášťovou plochou pochůzí 
střechou s obráceným pořadím vrstev. Spádovou vrstvu tvoří lehký keramzit beton, 
na něm je položena hydroizolace z PVC folie Fatrafol 810 tl. 1,5 mm, na hydroizolaci 
je drenážní vrstva z prostorové smyčkové rohože, na rohoži leží vrstva tepelné 
izolace Roofmate SL-X  z XPS tl. 150 mm, dále je na tepelné izolaci položena 



separační geotextilie, nášlapnou vrstvu střechy tvoří dlaždice 500x500x15 mm 
vyrovnané pomocí rektifikačních podložek. 
Odvodnění je zajištěno střešními dvojstupňovými vpusti průměru 120 mm. 
Detail skladeb viz.výkresy. 
 

4.7 Komíny: 
V objektu jsou dva komíny, jeden je veden z 2NP z místnosti č.202 od turbokotle 
Protherm až nad rovinu střechy. Komín tvoří plechové potrubí průměru 80 mm a je 
určen pro plynové vytápění. 
Druhý komín tvořený jedním průduchem je zděný, vedený v místnosti 106 z 1NP. Je 
proveden z Schiedel tvarovek  a nad střešní rovinou je omítnut. Je pouze přichystaný 
do budoucna pro odvod spalin z krbových kamen.  
 

4.8 Obvodový plášť: 
Obvodový plášť je tvořen z broušených cihel Porotherm 44 Profi Dryfix. Plášť je 
omítnutý venkovní omítkou Porotherm TO+ PTH Universal tl. 35mm. Výpočet 
součinitele prostupu tepla je součástí příloh. 
 

4.9 Příčky a dělící konstrukce: 
 Vnitřní nenosné zdivo je vyzděno z cihel Porotherm 19 AKU na maltu 
vápenocementovou, Porotherm 14 Profi Dryfix a Porotherm 11,5 Profi Dryfix na 
speciální zdící pěnu. Instalační předstěny jsou vyzděny z cihel Porotherm 8 Profi 
Dryfix. V místnostech 202 a 203 jsou použity sádrokartonové předstěny.  
V 1NP v místnosti 106 je příčka Porotherm 11,5 vyzděna pouze do výšky 1400 mm.  
Překlady Porotherm 7 a Porotherm 11,5 (viz. výkresy).  
 

4.10 Izolace: 
a) Izolace proti zemní vlhkosti a radonu: PVC folie Fatrafol 803, tl. 2 mm 
b) Hydroizolace střech: PVC folie Fatrafol 810 tl. 1,5 mm, parozábrana 

z modifikovaného asfaltového pásu. 
c) Tepelná izolace: ve skladbě pochůzí střechy je použita vrstva tepelné izolace 

Roofmate SL-X  z XPS tl. 150 mm, u nepochází střechy je tepelná izolace 
Styrotrade z EPS tl. 150 mm. 
Tepelnou izolaci podlah tvoří XPS, Floormate 500-A, tl. 40mm.Další teplená 
izolace je použita u základů, a to, z XPS, Roofmate SL-X, tl. 50 mm. 

d) Zvuková izolace: je navržena v podlahách nad 1NP, tvoří ji minerální vata, Isover 
TDPS 2,5 tl. 25mm. 
 

4.11 Podlahy: 
Podlahy v 1NP – na železobetonové základové desce tl.150 mm je položena 
hydroizolace z PVC folie Fatrafol 803, tl.2 mm, na hydroizolaci je telená izolace 
z XPS Floormate 500-A, tl. 40mm, další vrstvu tvoří PE folie Penefol 500, tl. 0,8mm, 
na ní je betonová mazanina, beton C16/20, tl. 50 mm, na mazanině je umístěna 
penetrace, stěrka a lepící tmel, následující nášlapná vrstva se dle druhu místnosti liší 
(viz. výpis podlah).  
Podlahy v 2NP – na nosné stropní konstrukci leží zvuková izolace z minerální vaty 
Isover TDPS 2,5, tl.25 mm, na zvukové izolaci je PE folie Penefol 500, tl. 0,8 mm, 
následuje vrstva betonové mazaniny z betonu C16/20, tl. 65 mm, další vrstvou je 
penetrace, stěrka a lepící tmel, nášlapná vrstva se dle druhu místnosti liší (viz. výpis 
podlah). 



 
4.12 Truhlářské výrobky: 

Okna a dveře jsou dřevěné euro okna s hotovou povrchovou úpravou. Kompletní 
specifikace výrobků viz. výpis oken,dveří a zárubní.  
 

4.13 Zámečnické výrobky (zábradlí, žebřík,rohože) : 
Kompletní specifikace zámečnických výrobků viz. výpis zámečnických prvků. 
 

4.14 Klempířské výrobky: 
      Kompletní specifikace zámečnických výrobků viz. výpis klempířských prvků. 
 

4.15 Obklady: 
Vnitřní obklady -  v místnostech hygienického zařízení a v kuchyni jsou navrženy 
keramické (poloha a rozsah obkladu viz. výkresy podlaží). Přesné určení barevného 
řešení bude určeno architektem v průběhu stavby. 
Vnější obklady – po obvodu budovy od upraveného terénu po výškovou kótu +0,400 
je navržen keramický předsazený sokl (viz. studie pohledů).  
 

4.16 Podhledy: 
V 1NP je v místnostech 109 a 111 navržen sádrokartonový podhled ve výšce 2400 
mm. 
V 2NP je v místnosti 203 navržen sádrokartonový podhled ve výšce 2400 mm. 
Podhledy jsou navrženy z důvodu skrytí vedení pro vzduchotechniku. 
 

4.17 Omítky: 
Vnitřní omítka stěn a stropů Porotherm Universal tl. 20 mm. 
Vnější omítka stěn PTH TO 30 mm + Porotherm Universal tl. 5 mm. 
 

4.18 Malby a nátěry: 
Vnitřní malby stěn a stropů 2x Primalex Plus. Odstín bude určen architektem. 
Vnější malby na penetrovaný podklad 2x fasádní akrylátová barva Cemix, odstín 
oranžové v 1NP Cemix 2052, v 2NP Cemix 2053. 
 
 

5. STRUČNÝ POPIS TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 
5.1 Kanalizace: 

Kanalizační přípojka bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci v ulici. Přípojka 
prochází přes měrnou skříň umístěnou na hranici pozemku (viz. situace). 
 

5.2 Voda: 
Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní potrubí. Přípojka prochází 
přes měrnou skříň umístěnou na hranici pozemku (viz. situace). 
 

5.3 Elektroinstalace: 
Přípojky sdělovacího vedení a silového vedení nízkého napětí budou napojeny na 
stávající vedení. Přípojka prochází přes měrnou skříň umístěnou na hranici pozemku 
(viz. situace). 
 



5.4 Ústřední topení: 
Topení v objektu je zajištěno plynovým turbokotlem Protherm. 
 

5.5 Větrání a klimatizace: 
Větrání je navrženo přirozené – okny. Pouze v místnostech 103, 109, 111 a 203 je 
zajištěno pomocí vzduchotechniky (podrobnosti řeší projektant VZT). 
 

5.6 Rozvody plynu: 
Plynovodní přípojka bude napojena na stávající plynové vedení nízkotlaké. Přípojka 
prochází přes měrnou skříň umístěnou na hranici pozemku (viz. situace). 
 
 

6. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY A JEJICH ŘEŠENÍ 

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

7. STATICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

 
Veškeré statické výpočty a posouzení stability konstrukce provede statik. 
 
 

8. ÚPRAVY OKOLÍ OBJEKTU 

 
Přístupové komunikace jsou navrženy ze zámkové dlažby. 
Okapový chodník je podél celého objektu a je tvořen z betonových dlaždic 500x500x15 
mm. 
Terasa přístupná z obývacího pokoje je vydlážděna ze zámkové dlažby 500x300x15 mm. 
Velikost terasy je 3000x5600 mm.  
Zeleň tvoří cca 60% pozemku, stromy, zasetá tráva atd. 
Oplocení pozemku je řešeno zděným plotem.  
 

 

 

 

V Brně dne 3.5.2013                                                    Podpis ………………………………… 



ZÁVĚR: 

Při vytváření této bakalářské práce jsem narazila na spoustu konstrukčních řešení, o kterých 
jsem dříve tolik nevěděla. To mě donutilo hledat vhodné řešení a více se vzdělávat. 
Projektování RD jsem si vybrala pro jeho časté užití v praxi a oční optiku a ordinaci jako 
vhodný doplněk k RD. Seminární práci na téma Ploché střechy jsem si zvolila proto, že 
v projektu jsem navrhovala dvě ploché střechy s různými skladbami. 
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entrance on the teracce. In same floor is also optician, zone for employees, closet and eyes 



ordination. On the second floor are two rooms, bedroom, bathroom and closet. From the hall 
is entrance on the teracce. The House is establishment on basement plates of concrete 
foundations and it was built from Porotherm system. The roof is one cloak flat. Building 
dimensions are 221.3 m2. 
Part of this seminar paper is also topic: Flat roof.   
 

Klí čová slova 

rodinný dům s oční optikou, 
oční ordinace, 
terasa, 
systém Porotherm, 
betonové základy, 
plochá střecha. 
 
Klí čová slova v anglickém jazyce 

family house with optician, 
eyes ordination, 
tercce, 
system Porotherm, 
concrete foundations, 
flat roof.  
 

 
 

 



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LISTINNÉ A ELEKTRONICKÉ 
FORMY VŠKP  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Prohlášení: 
  
Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané práce je shodná s odevzdanou listinnou formou. 
  
  
V Brně dne 22.5.2013 
  
  
  
                                                             ……………………………………………………… 
                                                                                           podpis autora 
                                                                                          Kateřina Košťálková  



Název:   RODINNÝ DŮM S OČNÍ OPTIKOU  
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Vypracovala: Košťálková Kateřina 

 

Obecné informace: 
Jedná se o rodinný dům s oční optikou a ordinací, nepodsklepený s terasou v 2NP. Střecha 
objektu je jednoplášťová plochá.  
Objekt se nachází ve městě Velká Bystřice, okres Olomouc. 
Oblast jezde rovinná s nadmořskou výškou 236 m.n.m. 
 
Provozní vazby: 
Ze zádveří je přístup do šatny a na chodbu, ze které je přistup do všech místností v 1NP RD. 
V prvním nadzemním podlaží RD se nachází zádvří, šatna, chodba, koupelna s WC, pokoj pro 
hosty, obývací pokoj s kuchyní. V 1NP se také nachází oční optika a ordinace. 
V druhém nadzemním podlaží se nachází chodba,ze které je přístup na terasu, dva pokoje a 
ložnice, ze které je také přístup na terasu. 
 
Technické řešení: 
Celý objekt bude postaven ze systému Porotherm, včetně stropů. 
Střecha je jednoplášťová plochá, povrch terasy nad 1NP je tvořen keramickou dlažbou. 
Vytápění je zajištěno pomocí turbokotle Protherm, který je umístěný v koupelně v 2NP. 
 
Plochy místností:  
1NP:                 
Zádveří … 6,59m2 

Šatna … 4,76 m2 
Chodba … 6,6 m2 
Koupelna+WC … 4,95 m2 
Schodiště … 12,5 m2 
Pokoj pro hosty … 21,75 
Obývací pokoj+kuchyň … 66,1 m2 
Oční ordinace … 20,75 m2 
Čekárna … 8,65 m2 
WC … 2,88 m2 

Zázemí pro zaměstnance … 6,64 m2 
Předsíňka+WC … 3,26 m2 
Prodejna-oční optika … 21,4 m2 
 

 

 



2NP: 
Chodba … 8,06 m2 
Koupelna … 15,19 m2 
WC … 2,06 m2 
Pokoj … 20,0 m2 
Ložnice … 33,28 m2 
Dětský pokoj … 31,89 m2 

 

Plocha pozemku: 1133,0 m2 

Zastavěná plocha: 221,3 m2 

 

Úložné prostory: 
Každý pokoj má dostatek skříní pro uložení oblečení a jiných věcí.  
 
Orientace ke světovým stranám: 
SV- obývací pokoj, ložnice, dětský pokoj 
JV – kuchyň, pokoj 
JZ- ordinace 
SZ- oční optika, terasa 
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1. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE 

 
1.1 Název stavby:          RODINNÝ DŮM S OČNÍ OPTIKOU  
1.2 Místo stavby:            Velká Bystřice, Malátova ulice (parcela č. 344) 
1.3 Účel stavby:             Rodinný dům s ordinací a provozovnou 
1.4 Investor:                   Jan Nový, Olomouc, Jiráskova 56 
1.5 Dodavatel:                Ingstol s.r.o, Bystrovany, Kubelíkova 7 
1.6 Projektant:                Košťálková Kateřina, Bystrovany, Budovcova 21 

 
1.7 Místo a datum vypracování technické zprávy:      v Brně, 3.5.2013 

 
 

2. SEZNAM  PŘÍLOH  

 
Textové přílohy: 
Technická zpráva 
Průvodní zpráva 
Souhrnná technická zpráva 
Požárně bezpečnostní zpráva 
Výpočty 
Výpis prvků 
 
Studie: 
Studie - 1NP v měřítku 1:100 
Studie - 2NP v měřítku 1:100 
Studie - Řez A-A´v měřítku 1:100 
Studie - Pohledy v měřítku 1:100 

 
Výkresy: 
Výkres č. 01 - Situace v měřítku 1:20 
Výkres č. 02 - Základy v měřítku 1:50 
Výkres č. 03 - 1NP v měřítku 1:50 

     Výkres č. 04 - 2NP v měřítku 1:50 
Výkres č. 05 - Střecha v měřítku 1:50 
Výkres č. 06 - Řez A-A´ v měřítku 1:50 

     Výkres č. 07 - Stropy 1NP  v měřítku 1:50 
Výkres č. 08 - Stropy 2NP v měřítku 1:50 
Výkres č. 09 - Pohledy v měřítku 1:100 
 
 
Detaily: 
Detail D1 - Střešní vpusť, nepochůzí střecha v měřítku 1:7 
Detail D2 - Střešní vpusť u pochůzí střechy v měřítku 1:7 
Detail D3 - Schodiště v měřítku 1:7 
Detail D4 - Ukončení schodišťového ramene v měřítku 1:7 
Detail D5 - Balkonové dveře v měřítku 1:5 
 
 

 



 
3. ARCHITEKTONICKO – DISPOZIČNÍ  ŘEŠENÍ 

 
3.1 Podklady pro projekt:  

K provedení projektu budou k dispozici studie 1NP, 2NP, příčný řez a pohledy. Studie 
budou provedeny v měřítku 1:100.  
V místě stavby nebyl proveden stavebně geologický průzkum, ale z dřívější doby se 
zachovaly informace, že zde byla postavena obytná stavba. 
 

3.2 Rozčlenění na stavební objekty: 
Objekt obytný – první část objektu je určena pro bydlení (pro cca 5-ti člennou rodinu). 
Provozovna – druhá část objektu je dále rozdělena na dvě menší části, v jedné se 
nachází oční ordinace a ve druhé oční optika. 
Zpevněné plochy – na pozemku se nachází zpevněné plochy určené pro přístupovou 
cestu k hlavnímu vchodu, příjezdovou cestu k místu parkování pro RD a terasa. Další 
menší zpevněné plochy jsou určeny k umístění popelnic. Zpevněné plochy se také 
nachází vedle objektu mimo stavební parcelu, plochy pro parkování,pro přístup do 
objektu a jsou určeny pro zákazníky optiky. 
Zeleň – největší část stavební parcely je tvořena zelení. Jsou zde místa pro vysazení 
nových stromů, květin či záhonků. 
Oplocení- celá stavební parcela je ohraničena zděným plotem. 
Přípojky – na jihozápadní straně se nachází měrná skříň pro jednotlivé přípojky, které 
jsou k objektu vedeny. A to pro kanalizační, vodovodní, plynovodní přípojku a pro 
přípojku silového vedení nízkého napětí. 
 

3.3 Funkční a dispoziční řešení:  
V 1NP se nachází v obytné části objektu zádveří, šatna, chodba, schodiště do 2NP, 
koupelna spojená s WC, pokoj pro hosty a obývací pokoj s kuchyní ze kterého je 
přístup na terasu. V části provozovny se nachází oční ordinace s čekárnou a WC, 
prodejna oční optiky, zázemí pro zaměstnance, předsíň a WC sloužící 
zaměstnancům.  
V 2NP je umístěna chodba, velká koupelna, samostatné WC, pokoj, dětský pokoj a 
ložnice. Z chodby a z ložnice je přístup na terasu. 
 

3.4 Architektonické a výtvarné řešení:  
Jedná se o samostatně stojící rodinný dům o dvou nadzemních podlaží, provozovnou 
v prvním nadzemním podlaží, s přístřeškem pro jeden automobil a s terasou 
přístupnou z obývacího pokoje v 1NP. Dům je navržen pro 5-ti člennou rodinu. Hlavní 
vstupy jsou řešeny v úrovni 1NP. Vjezd na parkovací stání je vydlážděn zámkovou 
dlažbou. Stavba má plochou jednoplášťovou střechu. 
Vnější malby budou mít dva odstíny oranžové. 

 
3.5 Technické řešení: 

Konstrukční systém stavby je obousměrný. V obytné části je systém podélný a v části 
provozovny systém příčný.  
Zdivo, překlady a stropní konstrukce tvoří systém Porotherm. 
Dvouramenné schodiště je železobetonové monolitické, uložené do bočních nosných 
stěn. Střešní konstrukci tvoří plochá střecha s atikou výšky 150mm nad poslední 
vrstvou skladby ploché střechy.  



4. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 
4.1 Zemní práce: 

Z průzkumu z dřívějších dob byla zjištěna přítomnost radonu v malém množství. Bude 
tedy použita izolace proti radonu a zemní vlhkosti Fatrafol 803. Před započetím 
výkopových prací bude ze staveniště sejmuta ornice v 40% plochy parcely v tloušťce 
40 cm, která bude poté vrácena zpět na původní místo a zhutněna na 0,2 MPa 
z důvodu místa pro pracovní plochu. Území s ponechanou ornicí bude chráněno 
dočasným oplocením.  
 

4.2 Základové konstrukce: 
Na základě dříve provedených geologických průzkumů jsou podmínky pro zakládání 
jednoduché a nenáročné. Velikost základových pasů byla vypočítána dle příslušných 
vzorců. Základy jsou z prostého betonu C 8/10. Základová deska tl. 150 mm je 
z železobetonu C16/20, B500. Po betonáži základů bude dodatečně vložena tepelná 
izolace z XPS tl. 50 mm.  
 

4.3 Svislé nosné konstrukce: 
V 1NP a 2NP jsou obvodové stěny vyzděny z broušených cihel Porotherm 44 Profi 
Dryfix. Ke zdění těchto cihel se používá speciální pěna, která se nanáší ve dvou 
pruzích při vnějších okrajích cihel.  
Vnitřní nosné zdivo je vyzděno z cihel Protherm 24 Profi Dryfix na speciální zdící 
pěnu. 
Překlady Porotherm 7 a Porotherm 11,5 (viz. výkresy).  
 

4.4 Vodorovné nosné konstrukce: 
Stropní konstrukce v 1NP a 2NP tvoří Porotherm strop složený z cihelných vložek 
MIAKO PTH 62,5 a keramobetonových  stropních nosníků POT 160x175 
vyztužených svařovanou prostorovou výztuží. Tloušťka stropu 250 mm. 
Železobetonový monolitický věnec výšky 250 mm je navržen po obvodu s věncovkou 
Porotherm VT 8/23,8 a s vloženou tepelnou izolací Isover EPS 100S tl. 100 mm. 
 

4.5 Schodiště: 
Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým dvouramenným levotočivým 
schodištěm. Schodiště je železobetonové monolitické, kotvené do bočních nosných 
stěn. Nášlapnou vrstvu schodiště tvoří keramická dlažba. Velikost a výpočet 
jednotlivých stupňů je doložena výpočtem (viz. přílohy). 
 

4.6 Střešní konstrukce: 
Střešní konstrukci nad obytnou částí tvoří jednoplášťová plochá střecha s klasickým 
uspořádáním vrstev. Spádovou vrstvu tvoří lehký keramzit beton, na němž je 
položena parozábrana z modifikovaného asfaltového pásu, další vrstvu tvoří tepelná 
izolace Styrotrade z EPS tl. 150 mm, na tepelné izolaci je položena separační 
geotextilie a na ní hydroizolace z PVC folie Fatrafol 810 tl. 1,5 mm. 
Střešní konstrukce (terasa) nad 1NP je tvořena jednoplášťovou plochou pochůzí 
střechou s obráceným pořadím vrstev. Spádovou vrstvu tvoří lehký keramzit beton, 
na něm je položena hydroizolace z PVC folie Fatrafol 810 tl. 1,5 mm, na hydroizolaci 
je drenážní vrstva z prostorové smyčkové rohože, na rohoži leží vrstva tepelné 
izolace Roofmate SL-X  z XPS tl. 150 mm, dále je na tepelné izolaci položena 



separační geotextilie, nášlapnou vrstvu střechy tvoří dlaždice 500x500x15 mm 
vyrovnané pomocí rektifikačních podložek. 
Odvodnění je zajištěno střešními dvojstupňovými vpusti průměru 120 mm. 
Detail skladeb viz.výkresy. 
 

4.7 Komíny: 
V objektu jsou dva komíny, jeden je veden z 2NP z místnosti č.202 od turbokotle 
Protherm až nad rovinu střechy. Komín tvoří plechové potrubí průměru 80 mm a je 
určen pro plynové vytápění. 
Druhý komín tvořený jedním průduchem je zděný, vedený v místnosti 106 z 1NP. Je 
proveden z Schiedel tvarovek  a nad střešní rovinou je omítnut. Je pouze přichystaný 
do budoucna pro odvod spalin z krbových kamen.  
 

4.8 Obvodový plášť: 
Obvodový plášť je tvořen z broušených cihel Porotherm 44 Profi Dryfix. Plášť je 
omítnutý venkovní omítkou Porotherm TO+ PTH Universal tl. 35mm. Výpočet 
součinitele prostupu tepla je součástí příloh. 
 

4.9 Příčky a dělící konstrukce: 
 Vnitřní nenosné zdivo je vyzděno z cihel Porotherm 19 AKU na maltu 
vápenocementovou, Porotherm 14 Profi Dryfix a Porotherm 11,5 Profi Dryfix na 
speciální zdící pěnu. Instalační předstěny jsou vyzděny z cihel Porotherm 8 Profi 
Dryfix. V místnostech 202 a 203 jsou použity sádrokartonové předstěny.  
V 1NP v místnosti 106 je příčka Porotherm 11,5 vyzděna pouze do výšky 1400 mm.  
Překlady Porotherm 7 a Porotherm 11,5 (viz. výkresy).  
 

4.10 Izolace: 
a) Izolace proti zemní vlhkosti a radonu: PVC folie Fatrafol 803, tl. 2 mm 
b) Hydroizolace střech: PVC folie Fatrafol 810 tl. 1,5 mm, parozábrana 

z modifikovaného asfaltového pásu. 
c) Tepelná izolace: ve skladbě pochůzí střechy je použita vrstva tepelné izolace 

Roofmate SL-X  z XPS tl. 150 mm, u nepochází střechy je tepelná izolace 
Styrotrade z EPS tl. 150 mm. 
Tepelnou izolaci podlah tvoří XPS, Floormate 500-A, tl. 40mm.Další teplená 
izolace je použita u základů, a to, z XPS, Roofmate SL-X, tl. 50 mm. 

d) Zvuková izolace: je navržena v podlahách nad 1NP, tvoří ji minerální vata, Isover 
TDPS 2,5 tl. 25mm. 
 

4.11 Podlahy: 
Podlahy v 1NP – na železobetonové základové desce tl.150 mm je položena 
hydroizolace z PVC folie Fatrafol 803, tl.2 mm, na hydroizolaci je telená izolace 
z XPS Floormate 500-A, tl. 40mm, další vrstvu tvoří PE folie Penefol 500, tl. 0,8mm, 
na ní je betonová mazanina, beton C16/20, tl. 50 mm, na mazanině je umístěna 
penetrace, stěrka a lepící tmel, následující nášlapná vrstva se dle druhu místnosti liší 
(viz. výpis podlah).  
Podlahy v 2NP – na nosné stropní konstrukci leží zvuková izolace z minerální vaty 
Isover TDPS 2,5, tl.25 mm, na zvukové izolaci je PE folie Penefol 500, tl. 0,8 mm, 
následuje vrstva betonové mazaniny z betonu C16/20, tl. 65 mm, další vrstvou je 
penetrace, stěrka a lepící tmel, nášlapná vrstva se dle druhu místnosti liší (viz. výpis 
podlah). 



 
4.12 Truhlářské výrobky: 

Okna a dveře jsou dřevěné euro okna s hotovou povrchovou úpravou. Kompletní 
specifikace výrobků viz. výpis oken,dveří a zárubní.  
 

4.13 Zámečnické výrobky (zábradlí, žebřík,rohože) : 
Kompletní specifikace zámečnických výrobků viz. výpis zámečnických prvků. 
 

4.14 Klempířské výrobky: 
      Kompletní specifikace zámečnických výrobků viz. výpis klempířských prvků. 
 

4.15 Obklady: 
Vnitřní obklady -  v místnostech hygienického zařízení a v kuchyni jsou navrženy 
keramické (poloha a rozsah obkladu viz. výkresy podlaží). Přesné určení barevného 
řešení bude určeno architektem v průběhu stavby. 
Vnější obklady – po obvodu budovy od upraveného terénu po výškovou kótu +0,400 
je navržen keramický předsazený sokl (viz. studie pohledů).  
 

4.16 Podhledy: 
V 1NP je v místnostech 109 a 111 navržen sádrokartonový podhled ve výšce 2400 
mm. 
V 2NP je v místnosti 203 navržen sádrokartonový podhled ve výšce 2400 mm. 
Podhledy jsou navrženy z důvodu skrytí vedení pro vzduchotechniku. 
 

4.17 Omítky: 
Vnitřní omítka stěn a stropů Porotherm Universal tl. 20 mm. 
Vnější omítka stěn PTH TO 30 mm + Porotherm Universal tl. 5 mm. 
 

4.18 Malby a nátěry: 
Vnitřní malby stěn a stropů 2x Primalex Plus. Odstín bude určen architektem. 
Vnější malby na penetrovaný podklad 2x fasádní akrylátová barva Cemix, odstín 
oranžové v 1NP Cemix 2052, v 2NP Cemix 2053. 
 
 

5. STRUČNÝ POPIS TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 
5.1 Kanalizace: 

Kanalizační přípojka bude napojena na stávající jednotnou kanalizaci v ulici. Přípojka 
prochází přes měrnou skříň umístěnou na hranici pozemku (viz. situace). 
 

5.2 Voda: 
Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovodní potrubí. Přípojka prochází 
přes měrnou skříň umístěnou na hranici pozemku (viz. situace). 
 

5.3 Elektroinstalace: 
Přípojky sdělovacího vedení a silového vedení nízkého napětí budou napojeny na 
stávající vedení. Přípojka prochází přes měrnou skříň umístěnou na hranici pozemku 
(viz. situace). 
 



5.4 Ústřední topení: 
Topení v objektu je zajištěno plynovým turbokotlem Protherm. 
 

5.5 Větrání a klimatizace: 
Větrání je navrženo přirozené – okny. Pouze v místnostech 103, 109, 111 a 203 je 
zajištěno pomocí vzduchotechniky (podrobnosti řeší projektant VZT). 
 

5.6 Rozvody plynu: 
Plynovodní přípojka bude napojena na stávající plynové vedení nízkotlaké. Přípojka 
prochází přes měrnou skříň umístěnou na hranici pozemku (viz. situace). 
 
 

6. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY A JEJICH ŘEŠENÍ 

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

7. STATICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

 
Veškeré statické výpočty a posouzení stability konstrukce provede statik. 
 
 

8. ÚPRAVY OKOLÍ OBJEKTU 

 
Přístupové komunikace jsou navrženy ze zámkové dlažby. 
Okapový chodník je podél celého objektu a je tvořen z betonových dlaždic 500x500x15 
mm. 
Terasa přístupná z obývacího pokoje je vydlážděna ze zámkové dlažby 500x300x15 mm. 
Velikost terasy je 3000x5600 mm.  
Zeleň tvoří cca 60% pozemku, stromy, zasetá tráva atd. 
Oplocení pozemku je řešeno zděným plotem.  
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A. PRŮVODNÍ ZRÁVA 
 

1. Identifika ční údaje: 
 

Název stavby:   Rodinný dům s oční optikou 
Účel stavby:   Rodinný dům s ordinací a provozovnou 
Místo stavby:   Velká Bystřice, Malátova ulice (parcela č. 344) 
Dotčené a sousední pozemky:   parcela č. 344, katastrální úřad Olomouc 

 parcela č. 343, katastrální úřad Olomouc 
 parcela č. 345, katastrální úřad Olomouc 
 parcela č. 346, katastrální úřad Olomouc 

Vlastnické poměry:   stavebník je vlastníkem pozemku 
Stavebník:   Jan Nový, Jiráskova 56, Olomouc 
Projektant:   Košťálková Kateřina, Budovcova 21, Bystrovany 
Způsob provedení stavby:   dodavatelsky firmou Ingstol s.r.o, Kubelíkova 7, Bystrovany 
 

2. Základní charakteristika stavby a její ú čel  
 

Projekt se týká novostavby rodinného domu s oční ordinací a prodejnou. Rodinný dům je 
vyprojektovaný pro 5-ti člennou rodinu. RD má 2 nadzemní podlaží. Ordinace a prodejna se 
nachází na západní straně objektu v 1NP. Objekt má plochou střechu, střecha nad 1NP 
nad provozovnou slouží jako terasa. 

3. Provedené pr ůzkumy a napojení na infrastrukturu 
 

V místě stavby nebyl proveden stavebně geologický průzkum, ale z dřívější doby se 
zachovaly informace, že zde byla postavena obytná stavba.  

K pozemku přiléhá na jihozápadní straně komunikace, na kterou bude vytvořen příjezd z 
pozemku. V přilehlé komunikaci jsou vedeny veškeré inženýrské sítě. Pro připojení objektu 
budou použity přípojky. Všechny přípojky musí být opatřeny náležitostmi (elektroměry, 
uzávěry, čistící kusy, plynoměry, …) navíc musí být umístěny na předepsaných místech 
(šachty, skříně, …). 
 

4. Informace o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů 
 
Při výstavbě nebude narušeno ochranné pásmo plynového vedení. Budou dodržena 
všechna ochranná pásma podzemního zařízení. Na staveništi se nevyskytuje zeleň, kterou 
by bylo třeba chránit. Při provádění přípojek inženýrských sítí je nutno dodržet jejich 
ochranná pásma. Zemní vedení sdělovacího kabelu má ochranné pásmo 1 m od obrysu 
vedení, zemní kabel vedení nízkého napětí má ochranné pásmo 1 m od obrysu vedení. 
Stavbou dotčená parcela se nenachází v chráněném území. Kulturní památky, chráněné 
krajinné i ekologické celky ani jiné podobné systémy, které by bránily provedení této stavby, 
se v dané lokalitě nenachází. 
 

5. Údaje o souladu s vyhláškou MMR 137/1998 Sb. 
 
Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení je zpracována v souladu s vyhláškou MMR 
č. 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu. 
 
 
 



6. Údaje o shod ě s ÚPD (územn ě plánovací dokumentací) 
 
Stavba je v souladu se schválenou koncepcí Územního plánu města. 
 

7. Věcné a časové vazby stavby na okolní výstavbu a jiná opat ření v dot čeném území 
 
Samotná výstavba svou realizací neovlivňuje okolní stavby nad míru obvyklou pro tento 
druh stavby. 
 

8. Předpokládaná doba výstavby 
 
Zahájení výstavby:  březen 2014 
Dokončení výstavby:  listopad 2014 
 

9. Předpokládané investi ční náklady 
 
Orientační hodnota stavby:  4 100 000 Kč 
Podlahová plocha obytné části: 233,73 m2 
Podlahová plocha neobytné části: 63,58 m2  

              Zastavěná plocha: 221,3 m2 
Plocha pozemku: 1133,0 m2 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

1. Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické řešení 
 
a) Zhodnocení staveništ ě, současný stav konstrukcí 

Pozemek navazuje na zastavěnou část města. Okolí stavby je volné bez překážek 
bránících výstavbě. Staveniště se nachází v klidné lokalitě zástavby rodinných a 
bytových domů. Terén je rovinatý. Rodinný dům je umístěn v prostoru pozemku, na 
severozápadní straně je přilehlý k hranici pozemku . Od severovýchodní hranice je 
vzdálen 19,7 m, od jihozápadníhranice 6 m a od jihovýchodní hranice 12 m. Vstup do 
objektu je v úrovni 1.NP, který je orientován z jihozápadní strany. Vstup do ordinac e 
prodejny je z severozápadní strany. 
 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům o dvou nadzemních podlaží, provozovnou 
v prvním nadzemním podlaží, s přístřeškem pro jeden automobil a s terasou 
přístupnou z obývacího pokoje v 1NP. Dům je navržen pro 5-ti člennou rodinu. Hlavní 
vstupy jsou řešeny v úrovni 1NP. Vjezd na parkovací stání je vydlážděn zámkovou 
dlažbou.Stavba má plochou jednoplášťovou střechu. 
V 1NP při vstupu hlavními vstupními dveřmi vejdeme do zádveří, odtud se dveřmi 
dostaneme buď do šatny nebo do hlavní chodby se schodištěm a vstupy do obývacího 
pokoje s kuchyní, koupelny s WC a pokoje pro hosty. Obývací pokoj je velký a 
prostorný a je spojen s kuchyňskou a jídelní částí.  
V 2NP při výstupu po schodišti z 1NP do chodby, se dále dostaneme do ložnice, 
dětského pokoje pro dvě děti, dalšího samostatného pokoje, koupelny a na WC. 
Z ložnice i z chodby je přístup na terasu.  
Stavbou a jejím následným provozem nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí a 
bezpečnost a plynulost provozu na přilehlé pozemní komunikaci. Nepředpokládá se, že 
by objekt užívaly osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 

c) Technické řešení 
 

Zemní práce: 
Z průzkumu z dřívějších dob byla zjištěna přítomnost radonu v malém množství. Bude 
tedy použita izolace proti radonu a zemní vlhkosti Fatrafol 803. Před započetím 
výkopových prací bude ze staveniště sejmuta ornice v 40% plochy parcely v tloušťce 
40 cm, která bude poté vrácena zpět na původní místo a zhutněna na 0,2 MPa 
z důvodu místa pro pracovní plochu. Území s ponechanou ornicí bude chráněno 
dočasným oplocením.  
 
Základové konstrukce: 
Na základě dříve provedených geologických průzkumů jsou podmínky pro zakládání 
jednoduché a nenáročné. Velikost základových pasů byla vypočítána dle příslušných 
vzorců. Základy jsou z prostého betonu C 8/10. Základová deska tl. 150 mm je 
z železobetonu C16/20, B500. Po betonáží základů bude dodatečně vložena tepelná 
izolace z XPS tl. 50 mm.  
 
Svislé nosné konstrukce: 
V 1NP a 2NP jsou obvodové stěny vyzděny z broušených cihel Porotherm 44 Profi 
Dryfix. Ke zdění těchto cihel se používá speciální pěna, která se nanáší ve dvou 
pruzích při vnějších okrajích cihel. Vnitřní nosné zdivo je vyzděno z cihel Protherm 24 
Profi Dryfix na speciální zdící pěnu. 
Překlady Porotherm 7 a Porotherm 11,5 (viz. výkresy).  



Vodorovné nosné konstrukce: 
Stropní konstrukce v 1NP a 2NP tvoří Porotherm strop složený z cihelných vložek 
MIAKO PTH 62,5 a keramobetonových  stropních nosníků POT 160x175 vyztužených 
svařovanou prostorovou výztuží. Tloušťka stropu 250 mm. 
Železobetonový monolitický věnec výšky 250 mm je navržen po obvodu s věncovkou 
Porotherm VT 8/23,8 a s vloženou tepelnou izolací Isover EPS 100S tl. 100 mm. 
 
Schodiště: 
Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým dvouramenným levotočivým 
schodištěm. Schodiště je železobetonové monolitické, kotvené do bočních nosných 
stěn. Nášlapnou vrstvu schodiště tvoří keramická dlažba. Velikost a výpočet 
jednotlivých stupňů je doložena výpočtem (viz. přílohy). 
 
Střešní konstrukce: 
Střešní konstrukci nad obytnou částí tvoří jednoplášťová plochá střecha s klasickým 
uspořádáním vrstev. Spádovou vrstvu tvoří lehký keramzit beton, na němž je položena 
parozábrana z modifikovaného asfaltového pásu, další vrstvu tvoří tepelná izolace 
Styrotrade z EPS tl. 150 mm, na tepelné izolaci je položena separační geotextilie a na 
ní hydroizolace z PVC folie Fatrafol 810 tl. 1,5 mm. 
Střešní konstrukce (terasa) nad 1NP je tvořena jednoplášťovou plochou pochůzí 
střechou s obráceným pořadím vrstev. Spádovou vrstvu tvoří lehký keramzit beton, na 
něm je položena hydroizolace z PVC folie Fatrafol 810 tl. 1,5 mm, na hydroizolaci je 
drenážní vrstva z prostorové smyčkové rohože, na rohoži leží vrstva tepelné izolace 
Roofmate SL-X  z XPS tl. 150 mm, dále je na tepelné izolaci položena separační 
geotextilie, nášlapnou vrstvu střechy tvoří dlaždice 500x500x15 mm vyrovnané pomocí 
rektifikačních podložek. 
Odvodnění je zajištěno střešními dvojstupňovými vpusti průměru 120 mm. 
Detail skladeb viz.výkresy. 
 
Komíny: 
V objektu jsou dva komíny, jeden je veden z 2NP z místnosti č.202 od turbokotle 
Protherm až nad rovinu střechy. Komín tvoří plechové potrubí průměru 80 mm a je 
určen pro plynové vytápění. 
Druhý komín tvořený jedním průduchem je zděný, vedený v místnosti 106 z 1NP. Je 
proveden z Schiedel tvarovek  a nad střešní rovinou je omítnut. Je pouze přichystaný 
do budoucna pro odvod spalin z krbových kamen.  
 
Obvodový plášť: 
Obvodový plášť je tvořen z broušených cihel Porotherm 44 Profi Dryfix. Plášť je 
omítnutý venkovní omítkou Porotherm Universal tl. 25mm. Výpočet součinitele 
prostupu tepla je součástí příloh. 
 
Příčky a dělící konstrukce: 
 Vnitřní nenosné zdivo je vyzděno z cihel Porotherm 19 AKU na maltu 
vápenocementovou, Porotherm 14 Profi Dryfix a Porotherm 11,5 Profi Dryfix na 
speciální zdící pěnu. Instalační předstěny jsou vyzděny z cihel Porotherm 8 Profi 
Dryfix.V 1NP v místnosti 106 je příčka Porotherm 11,5 vyzděna pouze do výšky 1400 
mm. Překlady Porotherm 7 a Porotherm 11,5 (viz. výkresy).  
 
 
 



Izolace: 
a) Izolace proti zemní vlhkosti a radonu: PVC folie Fatrafol 803, tl. 2 mm 
b) Hydroizolace střech: PVC folie Fatrafol 810 tl. 1,5 mm, parozábrana 
z modifikovaného asfaltového pásu 
c) Tepelná izolace: ve skladbě pochůzí střechy je použita vrstva tepelné izolace 
Roofmate SL-X  z XPS tl. 150 mm, u nepochází střechy je tepelná izolace Styrotrade 
z EPS tl. 150 mm. 
Tepelnou izolaci podlah tvoří XPS, Floormate 500-A, tl. 40mm.Další teplená izolace je 
použita u základů, a to, z XPS, Roofmate SL-X, tl. 50 mm. 
d) Zvuková izolace: je navržena v podlahách nad 1NP, tvoří ji minerální vata, Isover 
TDPS 2,5 tl. 25mm. 
 
Podlahy: 
Podlahy v 1NP – na železobetonové základové desce tl.150 mm je položena 
hydroizolace z PVC folie Fatrafol 803, tl.2 mm, na hydroizolaci je telená izolace z XPS 
Floormate 500-A, tl. 40mm, další vrstvu tvoří PE folie Penefol 500, tl. 0,8mm, na ní je 
betonová mazanina, beton C16/20, tl. 50 mm, na mazanině je umístěna penetrace, 
stěrka a lepící tmel, následující nášlapná vrstva se dle druhu místnosti liší (viz. výpis 
podlah).  
Podlahy v 2NP – na nosné stropní konstrukci leží zvuková izolace z minerální vaty 
Isover TDPS 2,5, tl.25 mm, na zvukové izolaci je PE folie Penefol 500, tl. 0,8 mm, 
následuje vrstva betonové mazaniny z betonu C16/20, tl. 65 mm, další vrstvou je 
penetrace, stěrka a lepící tmel, nášlapná vrstva se dle druhu místnosti liší (viz. výpis 
podlah). 
 
Truhlářské výrobky: 
Okna a dveře jsou dřevěné euro okna s hotovou povrchovou úpravou. Kompletní 
specifikace výrobků viz. výpis oken,dveří a zárubní.  
 
Zámečnické výrobky: 
Kompletní specifikace zámečnických výrobků viz. výpis zámečnických prvků. 
 
Klempířské výrobky: 
Kompletní specifikace zámečnických výrobků viz. výpis klempířských prvků. 
 
Obklady: 
Vnitřní obklady -  v místnostech hygienického zařízení a v kuchyni jsou navrženy 
keramické (poloha a rozsah obkladu viz. výkresy podlaží). Přesné určení barevného 
řešení bude určeno architektem v průběhu stavby. 
Vnější obklady – po obvodu budovy od upraveného terénu po výškovou kótu +0,400 je 
navržen předsazený keramický sokl (viz. studie pohledů).  
 
Podhledy: 
V 1NP je v místnostech 109 a 111 navržen sádrokartonový podhled ve výšce 2400 
mm. 
V 2NP je v místnosti 203 navržen sádrokartonový podhled ve výšce 2400 mm. 
Podhledy jsou navrženy z důvodu skrytí vedení pro vzduchotechniku. 
 
Omítky: 
Vnitřní omítka stěn a stropů Porotherm Universal tl. 20 mm. 

       Vnější omítka stěn Porotherm TO 30mm + Porotherm Universal tl. 5 mm. 



Malby a nátěry: 
Vnitřní malby stěn a stropů 2x Primalex Plus. Odstín bude určen architektem. 
Vnější malby na penetrovaný podklad 2x fasádní akrylátová barva Cemix, odstín 
oranžové v 1NP Cemix 2052, v 2NP Cemix 2053. 
 

d)    Napojení stavby na dopravní a technickou infr astrukturu 
 

K pozemku přiléhá na jihozápadní straně komunikace, na kterou bude vytvořen příjezd 
z pozemku. V přilehlé komunikaci jsou vedeny veškeré inženýrské sítě. Pro připojení 
objektu budou použity přípojky. Všechny přípojky musí být opatřeny náležitostmi 
(elektroměry, uzávěry, čistící kusy, plynoměry, …) navíc musí být umístěny na 
předepsaných místech (šachty, skříně, …). 
 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury v četně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb  na poddolovaném a 
svážném území 
 
Objekt se nachází ve městě Velká Bystřice v okrese Olomouc a je plně napojen na 
stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 
 

f) Vliv stavby na životní prost ředí 
 

Při provádění stavby nesmí být okolí stavby nadměrně obtěžováno negativními jevy, 
zejména hlukem a prachem. Odpadový materiál musí být odstraňován neprodleně a 
nepřetržitě tak, aby nedocházelo k narušování bezpečnosti a plynulosti provozu na 
pozemních komunikacích a nenarušovalo se životní prostředí. Veškerý odpadový 
materiál bude odvážen na příslušné skládky. Zneškodňování odpadového materiálu 
je upraveno zvláštním předpisem – zákon č.125/1997 sb., o odpadech. Stavba je 
navržena tak, aby 
byl vliv na životní prostředí minimalizován. Stavba z hlediska svého vlivu nevyžaduje 
posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 244/1992 Sb. Výstavba budovy 
nebude zdrojem nadměrných hlučností, exhalací a jiných ekologických škodlivin. 
 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících ve řejně přístupných ploch a 
komunikací 
 
Přístup do ordinace a prodejny je tvořen bezbariérovou rampou ve sklonu 1:6.  
 

h) Průzkumy a m ěření, jejich vyhodnocení a za členění do projektové dokumentace 
 
Na pozemku se nedělaly žádné průzkumy, vycházíme ze starších informací okolních 
staveb. Dřívější průzkumy prokazují dobré podmínky pro zakládání. 
 

i) Údaje o podkladech pro vyty čení stavby, geodetický referen ční polohový a 
výškový systém 
 
K vytyčení objektu máme k dispozici jeden výškový bod české státní nivelační sítě a 
jeden pomocný bod. Výškový bod nivelační sítě je roh objektu na ulici Malátova na 
parcele č. 346, pomocný bod je poklop kanalizační šachty ve vozovce na ulici 
Malátova (viz. výkres situace).  
 
 



j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objek ty a technologické 
provozní soubory 
 
Objekt je řešen jako jeden celek bez rozdělení na stavební či inženýrské objekty. 
 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby 
 
Odstupové vzdálenosti od hranic pozemku jsou dostačující a neovlivňují vzhled ani 
charakter zástavby. Výška a typ stavby je podobná jako ostatní zástavba. 
Vedlejší parcely budou dotčeny pouze při výstavbě oplocení a to jen vstupem osob. 
Materiál ani stavební technika na okolních pozemcích uložena nebude. Okolí stavby 
se po realizaci upraví podle požadavků investora. 
 

l) Způsob zajišt ění ochrany zdraví a bezpe čnosti pracovník ů 
 
Při provádění stavby je nutné dodržovat vyhl. č. 324/90 Sb. O bezpečnosti práce a 
technických zařízení při provádění stavebních prací. Zamezit pádům břemen. 
Elektrické zařízení bude provedeno tak, aby osoby při obsluze nemohly přijít do styku 
s nebezpečným napětím. Elektrické rozvody jsou navrženy a musí se udržovat ve 
stavu, který odpovídá platným el. předpisům a ČSN. Pracovníci obsluhující el.zařízení 
musí být seznámeni s provozovaným zařízením a jeho funkcí. Veškeré montážní 
práce musí provádět oprávněná osoba, nebo organizace. Před předáním el. rozvodů 
a zařízení do provozu je dodavatel montážních prací povinen předat investorovi 
výchozí revizní zprávu. Po provedené montáži a příslušných zkouškách musí 
dodavatel provést poučení provozovatele o obsluze zařízení v rozsahu daném 
průvodní dokumentací zařízení a tu spolu s protokolem o provedených zkouškách  
uživateli předat. Při provádění je nutno dodržet platné předpisy pro svařování,  
montáž a ostatní předpisy platné pro bezpečnost práce ve stavebnictví. Při montáži 
spotřebičů nutno dodržet příslušná ustanovení ČSN 06 1008 a dodržet montážní 
předpisy výrobců. Uvedení spotřebičů do provozu zabezpečí dodavatelská 
organizace. Spotřebiče seřizuje a uvádí do provozu oprávněná organizace, která 
kromě seřízení je povinna zkontrolovat zabezpečovací a regulační prvky a seznámit 
uživatele s bezpečnou obsluhou. 
Dále je nutné dodržovat: 

-Vyhl. 48/82 sb. Základní technické požadavky zajišťující bezpečnost práce a 
techn. zařízení 
-Vyhl. 110/1975 sb. Registrace pracovních úrazů a hlášení nehod 
-Zákon 133/1985sb. O požární ochraně 
-ČSN 73 8101 – Lešení, společná ustanovení 
-ČSN 73 8102 – Pojízdné a volně stojící lešení 
-ČSN 73 8105 – Dřevěná lešení 
-ČSN 73 8106 – Ochranné a záchytné konstrukce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Mechanická odolnost a stabilita 
 
Výstavba objektu je navržena a bude provedena tak, aby zatížení a ostatní vlivy, kterými 
bude stavba vystavena během prací a užívání při řádně provedené údržbě, nemohli 
způsobit:  
a) náhlé, nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její 

části nebo přilehlé stavby 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce, nebo vznik trhlin), které 

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

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

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

e) ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby 
 

3. Požární bezpe čnost 
 
Požární ochrana a bezpečnost viz. Požárně bezpečností zpráva. 
 

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

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

6. Ochrana proti hluku 
 

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



7. Úspora energie a ochrana tepla 
 
a) Splnění požadavk ů na energetickou náro čnost budov a spln ění porovnávacích 

ukazatel ů podle jednotné metody výpo čtu energetické náro čnosti budov 
Tepelně-technické parametry jsou splněny dle ČSN 730540 Tepelná ochrana budov. 
Vytápění je zajištěno ústředním topením. Odvětrání místností bude provedeno 
přirozeně okny. Úspory energie zajišťují stěny Porotherm. Další úspory jsou zajištěny 
vhodně zvolenými skladbami podlah, střech a výplní otvorů. 
 

b) Stanovení celkové energetické spot řeby stavby 
Viz. příloha výpočtů jednotlivých konstrukcí. 

 
8. Řešení p řístupu a užívání stavby osobami omezenou schopností  pohybu a 

orientace 
 

Obytná část objektu bude sloužit pouze rodině, předpokládá se že osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace nebudou stavbu využívat.  
Přístup do ordinace a prodejny je tvořen bezbariérovou rampou.  
 

9. Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí  
 
Budou dodržena ochranná pásma všech podzemních zařízení. Objekt se nenachází 
v poddolovaném území a nezasahuje do žádného ochranného pásma.  
 

10. Ochrana obyvatelstva 
 
Objekt se nachází v klidné části města Velká Bystřice. Stavba neobsahuje žádné škodlivé 
prvky ani nebezpečné stroje nebo zařízení, které by mohly negativně narušit ochranu 
obyvatelstva.   
 

11. Inženýrské stavby 
 
a) Odvodn ění území v četně zneškod ňování odpadních vod 

V místě stavby se nachází veřejná jednotná kanalizace. Veškeré zařizovací předměty 
(WC, vana, dřez, umyvadlo…) budou svedeny do jedné kanalizační přípojky napojené 
na veřejnou kanalizaci. 
 

b) Zásobování vodou 
Objekt je napojen na veřejný vodovodní řad pomocí přípojky. Vodoměr je umístěn 
uvnitř objektu v místnosti 101. 
 

c) Zásobování energiemi 
Objekt je napojen na veřejné vedení nízkého napětí pomocí přípojky. Elektroměrná 
skříň je umístěna v plotě na hranici pozemku.  
Objekt je napojen na veřejné plynové vedení nízkotlaké pomocí přípojky. HUP je 
umístěn v plotě na hranici pozemku.  
 

d) Řešení dopravy 
Objekt je napojen z jihozápadní strany na stávající přilehlou komunikaci. 
 
 



e) Povrchové úpravy okolí stavby, v četně vegeta čních úprav 
Na pozemku se nachází stávající stromy, které budou ponechány. Po dokončení 
stavby se vysází další stromy a bude zasetý nový trávník. 
 

f) Elektronické komunikace 
Objekt bude napojen na sdělovací vedení spojové pomocí přípojky. 
 

12. Výrobní a nevýrobní technologická za řízení staveb 
 
Objekt neobsahuje výrobní ani nevýrobní technologická zařízení staveb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 3.5.2013                                              Podpis……………………………… 
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1   VŠEOBECNÉ  ÚDAJE  
 
 1.1 OBECNÉ ÚDAJE O STAVB Ě 

 Technická zpráva řeší požární bezpečnost stavby rodinného domu s oční optikou na 
parcele č. 344 ve městě Velká Bystřice na ulici Malátova. 

Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní dům s plochou střechou a terasou. Objekt je 
nepodsklepený. Hlavní vstup do RD je situovám z jihozápadní strany, vstup do ordinace a optiky je 
na straně severozápadní. 
 Dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákonnými předpisy zejména vyhláškami 
MVČR: 23/2008 Sb. ve znění č. 268/2011 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb, 
246/2001 Sb. O stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, 
zákonem 133/1985 Sb. O požární ochraně a vyhláškami MMRČR č. 268/2009 Sb. O obecně 
technických požadavcích na výstavbu a č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. Dále je 
zpracována v souladu s platnými ČSN viz. položka 2.1 Seznam použitých podkladů pro 
zpracování.  

 
1.2 POPIS DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ 

  Jedná se o samostatně stojící rodinný dům o dvou nadzemních podlaží, provozovnou 
v prvním nadzemním podlaží, s přístřeškem pro jeden automobil a s terasou přístupnou 
z obývacího pokoje v 1NP. Dům je navržen pro 5-ti člennou rodinu. Hlavní vstupy jsou řešeny v 
úrovni 1NP. Vjezd na parkovací stání je vydlážděn zámkovou dlažbou. Stavba má plochou 
jednoplášťovou střechu. 

V 1NP se nachází v obytné části objektu zádveří, šatna – sloužící pro uskladnění a 
odložení bot či kabátů, chodba ze které je přístup na schodiště do 2NP, koupelna spojená s WC, 
pokoj pro hosty a obývací pokoj s kuchyní ze kterého je přístup na terasu. V části provozovny se 
nachází oční ordinace s čekárnou a WC, prodejna oční optiky, zázemí pro zaměstnance, předsíň a 
WC sloužící zaměstnancům.  

V 2NP je umístěna chodba, velká koupelna, samostatné WC, pokoj, dětský pokoj a ložnice. 
Z chodby a z ložnice je přístup na terasu. 

 
 

 
1.3 POPIS KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 

Svislé nosné konstrukce 
Nosné vnitřní stěny jsou vyzděné z broušených cihel Porotherm 24 Profi Dryfix, požární odolnosti 
180 minut. 
 
Obvodové stěny 
Vnější obvodové stěny jsou vyzděné z broušených cihel Porotherm 44 Profi Dryfix, požární 
odolnosti 180 minut. 
 
Vodorovné nosné konstrukce 
Stropní konstrukce v 1NP a 2NP tvoří Porotherm strop složený z cihelných vložek MIAKO PTH 
62,5 a keramobetonových  stropních nosníků POT 160x175 vyztužených svařovanou prostorovou 
výztuží. Tloušťka stropu 250 mm. Požární odolnost 120 minut. 
 
Střecha 
Střešní konstrukci nad obytnou částí tvoří jednoplášťová plochá střecha s klasickým uspořádáním 
vrstev. Spádovou vrstvu tvoří lehký keramzit beton, na němž je položena parozábrana 
z modifikovaného asfaltového pásu, další vrstvu tvoří tepelná izolace Styrotrade z EPS tl. 150 mm, 
na tepelné izolaci je položena separační geotextilie a na ní hydroizolace z PVC folie Fatrafol 810 tl. 
1,5 mm. 
Střešní konstrukce (terasa) nad 1NP je tvořena jednoplášťovou plochou pochůzí střechou 
s obráceným pořadím vrstev. Spádovou vrstvu tvoří lehký keramzit beton, na něm je položena 
hydroizolace z PVC folie Fatrafol 810 tl. 1,5 mm, na hydroizolaci je drenážní vrstva z prostorové 



smyčkové rohože, na rohoži leží vrstva tepelné izolace Roofmate SL-X  z XPS tl. 150 mm, dále je 
na tepelné izolaci položena separační geotextilie, nášlapnou vrstvu střechy tvoří dlaždice 
500x500x15 mm vyrovnané pomocí rektifikačních podložek. 
 
Schodiště 
Schodiště je železobetonové monolitické, kotvené do bočních nosných stěn. Nášlapnou vrstvu 
schodiště tvoří keramická dlažba. 
 
Nenosné konstrukce 
Vnitřní nenosné zdivo je vyzděno z cihel Porotherm 19 AKU na maltu vápenocementovou, požární 
odolnost 180 minut. Porotherm 14 Profi Dryfix a Porotherm 11,5 Profi Dryfix na speciální zdící 
pěnu, požární odolnosti 120 minut. 
 
Výplně otvorů 
Okna a dveře jsou dřevěné euro okna s hotovou povrchovou úpravou. Okna jsou opatřena 
izolačním trojsklem. Všechny vnitřní dveře jsou osazeny do dřevěných obložkových zárubní. 
 
Podlahy 
Podlahy v 1NP – na železobetonové základové desce tl.150 mm je položena hydroizolace z PVC 
folie Fatrafol 803, tl.2 mm, na hydroizolaci je telená izolace z XPS Floormate 500-A, tl. 40mm, 
další vrstvu tvoří PE folie Penefol 500, tl. 0,8mm, na ní je betonová mazanina, tl. 50 mm, na 
mazanině je umístěna penetrace, stěrka a lepící tmel, následující nášlapná vrstva se dle druhu 
místnosti liší (keramická dlažba nebo laminátová podlaha). 
Podlahy v 2NP – na nosné stropní konstrukci leží zvuková izolace z minerální vaty Isover TDPS 
2,5, tl.25 mm, na zvukové izolaci je PE folie Penefol 500, tl. 0,8 mm, následuje vrstva betonové 
mazaniny, tl. 65 mm, další vrstvou je penetrace, stěrka a lepící tmel, nášlapná vrstva se dle druhu 
místnosti liší (keramická dlažba nebo laminátová podlaha). 
 
Komín: 
V objektu jsou dva komíny, jeden je veden z 2NP z místnosti č.202 od turbokotle Protherm až nad 
rovinu střechy. Komín tvoří plechové potrubí průměru 80 mm a je určen pro plynové vytápění. 
Druhý komín tvořený jedním průduchem je zděný, vedený v místnosti 106 z 1NP. Je proveden z 
 Schiedel tvarovek  a nad střešní rovinou je omítnut. Je pouze přichystaný do budoucna pro odvod 
spalin z krbových kamen.  
 
 
2 POŽÁRNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ 

 
 
2.1 PODKLADY POUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍ  

•výkresy stavební části PD 
•technické listy výrobce Porotherm 
•zákon 133/1998 Sb. o požární ochraně 
•Vyhl.MVČR 23/2008 Sb.  o technických podmínkách požární ochrany staveb 
•Vyhl.MVČR 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru 
•Vyhl. MMRČR č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
•Vyhl. MMRČR č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
•ČSN 73 0810:04/2009 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení 
•ČSN 73 0802:05/2009 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
•ČSN 73 0873:06/2003 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 
•ČSN 73 0821 Požární bezpečnost staveb - Požární bezpečnost stavebních konstrukcí  
 



 
2.2 POŽÁRNĚ TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY  

 Navržený objekt RD je posuzován dle ČSN 73 0833+Z1 a dalších souvisejících norem. Dle 
normy ČSN 73 0833+Z1 se jedná o budovu pro bydlení OB1.Dále oční optika a ordinace je 
posuzována dle ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty.  
Konstrukční systém:  nehořlavý (konstrukce druhu DP1) 
Požární výška objektu:  h= 3 m 
 
2.3 ROZDĚLENÍ OBJEKTU NA POŽÁRNÍ ÚSEKY  

Dle ČSN 73 0833+Z1 tvoří rodinný dům jeden požární úsek, označený N1.01/N2. Oční optika tvoří 
samostatný požární úsek N1.02 a oční ordinace N1.03. 
 
 
2.4 STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA, STUPN Ě POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A POSOUZENÍ 

VELIKOSTI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 
 

Stupně požární bezpečnosti požárního úseku N1.01/N2 je stanoven podle normy ČSN 73 
0833+Z1, kdy se jedná o budovu pro bydlení OB1 s nejvýše třemi obytnými buňkami, stanoví se 
bez dalších průkazů II. SPB. Stupeň požární bezpečnosti úseku N1.02 a N1.03 se stanoví dle 
výpočtů podle ČSN 73 0802. Dle výpočtu byl stanoven stupeň požární bezpečnost úseku N1.02 I. 
SPB a úseku N1.03 také I.SPB. 
 
 
2.5 POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTR UKCÍ 
 
Požární úsek RD byl zařazen do II. SPB, požární úsek oční ordinace a oční optiky do I. SPB. 
Tabulka 12 ČSN 73 0802 stanoví následující hodnoty požárních odolností. 
 
N1.01/N2 – II. SPB  

• Požární stěny a stropy 
Pro nadzemní podlaží REI 30, pro poslední nadzemní podlaží REI 15. 
Skutečnost: stěny v 1NP jsou z keramických tvarovek Porotherm 44 Profi Dryfix, 
požární odolnosti REI 180 DP1.Stropy jsou ze systému Porotherm tloušťky 250mm 
s požární odolností REI 180 DP1. Vyhov ělo 

• Obvodové stěny zajišťující stabilitu 
Pro nadzemní podlaží REW 30, pro poslední nadzemní podlaží REW 15. 
Skutečnost: obvodové stěny jsou z keramických tvarovek Porotherm 44 Profi Dryfix, 
požární odolnosti REI 180 DP1. Vyhov ělo 

• Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku zajišťující stabilitu 
Pro nadzemní podlaží R 30, pro poslední nadzemní podlaží R 15. 
Skutečnost: vnitřní nosné stěny jsou vyzděny z keramických tvarovek Porotherm 24Profi 
Dryfix s požární odolností REI 180 DP1. Vyhov ělo 

• Konstrukce schodiště 
Bez požadavku (nebude po něm evakuováno více než 10 osob). Vyhov ělo 

• Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku 
Bez požadavku. Vyhov ělo 

• Požární uzávěry 
Z objektu ven EI 15 DP1. 
Skutečnost: všechny dveře budou osazeny s požadovanou požární odolností. Vyhov ělo 

N1.02 – I. SPB  
• Požární stěny a stropy 

Pro nadzemní podlaží REI 15, pro poslední nadzemní podlaží REI 15. 
Skutečnost: stěny v 1NP jsou z keramických tvarovek Porotherm 44 Profi Dryfix, 
požární odolnosti REI 180 DP1.Stropy jsou ze systému Porotherm tloušťky 250mm 
s požární odolností REI 180 DP1. Vyhov ělo 

• Obvodové stěny zajišťující stabilitu 
Pro nadzemní podlaží REW 15, pro poslední nadzemní podlaží REW 15. 

 



Skutečnost: obvodové stěny jsou z keramických tvarovek Porotherm 44 Profi Dryfix, 
požární odolnosti REI 180 DP1. Vyhov ělo 

• Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku 
Bez požadavku. Vyhov ělo 

• Požární uzávěry 
Z objektu ven EI 15 DP1. 
Skutečnost: všechny dveře budou osazeny s požadovanou požární odolností. Vyhov ělo 
 

N1.03 – I. SPB  
• Požární stěny a stropy 

Pro nadzemní podlaží REI 15, pro poslední nadzemní podlaží REI 15. 
Skutečnost: stěny v 1NP jsou z keramických tvarovek Porotherm 44 Profi Dryfix, 
požární odolnosti REI 180 DP1.Stropy jsou ze systému Porotherm tloušťky 250mm 
s požární odolností REI 180 DP1. Vyhov ělo 

• Obvodové stěny zajišťující stabilitu 
Pro nadzemní podlaží REW 15, pro poslední nadzemní podlaží REW 15. 
Skutečnost: obvodové stěny jsou z keramických tvarovek Porotherm 44 Profi Dryfix, 
požární odolnosti REI 180 DP1. Vyhov ělo 

• Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku 
Bez požadavku. Vyhov ělo 

• Požární uzávěry 
Z objektu ven EI 15 DP1. 
Skutečnost: všechny dveře budou osazeny s požadovanou požární odolností. Vyhov ělo 
 
 

2.6  ÚNIKOVÉ CESTY 
 

Dveře na únikové cestě musí umožňovat snadný a rychlý průchod dle odst. 9.13. ČSN 730802. 
Dle ČSN 73 0802+Z1 dveře musí mít šířku min. 0,8m a šířka chodby musí být min. 0,9m. 
Skutečnost: dveře šířky 0,9m, chodba šířky 1,975m. Vyhov ělo 
Délku není třeba posuzovat. 
 
 

2.7 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI  
 
Odstupové vzdálenosti jsou určeny dle přílohy F ČSN 730802.  

      Požárně nebezpečný prostor může zasahovat do veřejného prostranství dle pozn. odst. 10.2.1. 
ČSN 730802. Viz. příloha výpočty. 

 
 
 



SZ

č.úseku pv l hu Spo Sp po [%] d

N1.02 12,66 2,6 2,4 4,89 6,24 78,4 2,27

N1.03 14,54 1,1 2,4 2,64 2,64 100 3,74

JZ

č.úseku pv l hu Spo Sp po% d1

N1.03 14,54 4,75 1,5 6 7,125 84,2 3,19

N1.01/N2 40 10,5 5,4 12,765 56,7 22,5 1,88

JV

č.úseku pv l hu Spo Sp po% d1

N1.01/N2 40 1,25 1,5 1,875 1,875 100,0 4,4

SV

č.úseku pv l hu Spo Sp po% d1

N1.01/N2 40 8,5 5,4 13,2 45,9 28,8 2,71

N1.02 12,66 0 0 0 0 0 0

VÝPOČET ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.8 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 
Větrání: 
Odvětrání požárních úseků je přirozené, okny. Pouze v místnostech 103,109,111 a 203 bude 
instalována vzduchotechnika. 
Dle §9 odst.5 musí být vzduchotechnická zařízení navržena dle ČSN 730810 (PBS-Společná 
ustanovení) a ČSN 730872 (PBS-Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým 
zařízením). Na potrubí musí být zřetelně vyznačen směr proudění a zda potrubí slouží k výfuku 
nebo sání.  
 
Vytápění: 
Objekt bude vytápěn plynovým turbokotlem kotlem umístěným v místnosti 202.  
 
Spalinová cesta: 
Spalinové cesty musí odpovídat požadavkům ČSN 73 4301 Komíny a kouřovody-Navrhování, 
provádění a připojování spotřebičů paliv. 
Dle odst.8.1 ČSN 734301 musí instalovaná spalinová cesta dosáhnout požární odolnosti  EI. 
Kontrola a čištění spalinových cest, výběr kondenzátu a provozní revize dle přílohy E ČSN 734201 
pro celoroční provoz spotřebiče na plynná paliva musí probíhat jednou ročně.  
 
Prostupy instalací: 
Prostupy rozvodů a instalace požárně dělicí konstrukcí musí být utěsněny v závislosti na článku 
8.6 a 11.1 ČSN 730802 dle požadavků čl.6.2 ČSN 730810. 
Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů), technických a 
technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být navrženy tak, aby 
co nejméně prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi. Konstrukce ve kterých se vyskytují tyto 
prostupy musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě 
a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce 
může být případně i změněna v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, 
že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce. 
U dále uvedených prostupů požárně dělícími konstrukcemi se kromě úpravy podle 6.2.1 

 

 



ČSN 730802 zabraňuje šíření požáru hmotou (výrobkem) potrubí a vnitřním prostorem potrubí, 
nebo jiného prostupujícího zařízení. Toto těsnění prostupů se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a 
jiných výrobků jejichž požární odolnost je určena požadovanou odolností požárně dělící 
konstrukce. Těsnění prostupů se hodnotí podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008, a to v těchto 
případech: 
a) kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody 
prostupují jedním otvorem, mají izolace (povrchové úpravy) šířící požár a jejich celková hmotnost 
je větší než 1,0 kg.m-1 (ustanovení se netýká vodičů a kabelů podle 1ČSN 73 0802 či ČSN 73 
0804, vodičů a kabelů které nešíří požár podle norem řady ČSN EN 50266 a zařízení 
navrhovaných podle ČSN 73 0848), 
b) požární odolnosti E-C/U, nebo E-U/C apod., a to ve všech případech uvedených v bodě a), 
pokud jde o prostupy požárně dělící konstrukcí klasifikace EW. 
Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí podle bodu a) nebo b) a jsou 
většího světlého průřezu než 2000 mm2 , přičemž jejich vzájemná osová vzdálenost je menší než 
300 mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2:2008. 
Utěsnění jednotlivých prostupů musí být provedeno odborným dodavatelem. Při kolaudaci musí 
být předloženy platné certifikáty. 
 
Elektrická zařízení a elektroinstalace: 
Dle §9 vyhl.23/2008 musí být elektrické zařízení sloužící k ochraně osob a majetku navrženo tak, 
aby byla při požáru zajištěna dodávka elektrické energie za podmínek stanovených českými 
technickými normami(ČSN 730802, ČSN 730810). 
 
 

2.9 ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH 
 

2.9.1 Návrh počtu přenosných hasících přístrojů (PHP) 
V RD bude umístěn 1 přenosný hasící přístroj práškový s hasící schopností 34A a o 
obsahu hasiva 6kg. V úseku N1.02 bude osazen 1 přenosný hasící přístroj 34A a v 
úseku N1.03 také 1 PHP 34A. 

2.9.2 Požární voda 
Vnitřní odběrná místa: 
Vnitřní odběrná místa v objektu zřízena nebudou v souladu s ČSN 73 0873. 

                    Vnější odběrná místa: 
Podzemní hydranty musí být osazeny na místním vodovodním řadu DN min 100 
mm,vzdálenost od objektu nesmí přesahovat 200 m a vzdálenosti mezi sebou nesmí 
přesahovat 300 m. Podzemní hydrant je od objektu vzdálen 14,5 m.Vyhov ělo  

2.9.3 Příjezdové a přístupové komunikace 
K objektu vede přístupová komunikace o šířce 4,05m. Přístupová komunikace je 
napojena na hlavní komunikaci šířky 6m. Hlavní komunikace je vzdálena od objektu 
8m. 
 
 

2.10 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 
 
Bez požadavků. 

 
 
3. ZÁVĚR 
 
PBŘS řeší novostavbu rodinného domu s oční optikou a ordinací na parcele číslo 344 ve městě 
Velká Bystřice v okrese Olomouc. 
Jedná se o samostatně stojící dvoupodlažní domek s plochou střechou a pochozí terasou. Objekt 
je nepodsklepený. 
Objekt tvoří 3 požární úseky: 
N1.01/N2  zatříděný do II.SPB; 
N1.02 zatříděný do I.SPB; 
N1.03  zatříděný do I.SPB. 
Navržené stavební konstrukce těmto SPB vyhovují. 



Únikové cesty vyhovují normovým požadavkům ČSN 730802.  
Požárně nebezpečný prostor neohrožuje sousední objekty. 
Kontrola a čištění spalinových cest, výběr kondenzátu a provozní revize dle přílohy E ČSN 734201 
pro celoroční provoz spotřebiče na plynná paliva musí probíhat jednou ročně.  
 
 
Posuzovaný RD s o ční optikou vyhovuje p ři dodržení výše uvedených skute čností všem 
požadavk ům požární bezpe čnosti staveb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Brně 24.4. 2013 
 

Košťálková Kateřina 
 
 
 
 
Přílohy: 
           - výpočty 
 -  studie situace M 1:300 
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ŠÍ ŘKA DÉLKA VÝŠKA VÝMĚRA JEDNOTKA CELKEM

64,63

1NP 1,00 0,45 3,00 3,13 11,00 34,38
2NP 1,00 0,45 3,00 2,75 11,00 30,25
ATIKA 1,00 0,45 0,48 3,13 11,00 0,83

49,94

1NP 1,00 3,13 --- 3,13 8,50 26,56
2NP 1,00 2,75 --- 2,75 8,50 23,38

5,31

NAD STROPY 1,00 3,13 --- 3,13 1,70 5,31

119,88

137,86

12,34

STROPY

1NP 1,00 3,13 --- 3,13 2,10 6,56
2NP 1,00 2,75 --- 2,75 2,10 5,78

2,29

STŘECHA

NAD STROPY 1,00 3,13 --- 3,13 0,64 2,00
NAD ZDÍ 1,00 0,45 --- 0,45 0,64 0,29

152,48

0,84 900
0,53 600

ZDIVO

STROP

STŘECHA

CELKOVÉ ZATÍŽENÍ PÁSU

CELKOVÉ ZATÍŽENÍ
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ZATÍŽENÍ NAHODILÉ
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2NP 1,00 5,50 --- 5,50 3,65 20,08

9,35

NAD STROPY 1,00 5,50 --- 5,50 1,70 9,35

64,63
74,32

49,50

1NP 1,00 5,50 --- 5,50 4,50 24,75
2NP 1,00 5,50 --- 5,50 4,50 24,75
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29,70
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2NP 1,00 0,45 3,00 1,35 11,00 14,85

CELKOVÉ ZATÍŽENÍ 29,70

CELKOVÉ ZATÍŽENÍ +15% 34,16

ZATÍŽENÍ SN ĚHEM 0,29
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1. Historie plochých střech 

 

Hlavní rozvoj plochých střech v masivnějším množství byl zaznamenán v období 

meziválečné architektury, tj. v období funkcionalismu. Ploché střechy na objektech byly 

navrhovány podle architektonických zásad, definovaných v roce 1927 Le Corbusierem , a 

často byly využívány jako pobytové terasy nebo zahrady. Jejich skladba byla dána tehdejší 

poměrně omezenou materiálovou základnou. Z dnešního pohledu vznikaly skladby 

jednoplášťových střech s klasickým pořadím vrstev. Hydroizolační vrstvu tvořily asfaltové 

pásy s nasákavými vložkami (lepenka A 500H) a asfaltové nátěry, tepelně izolační vrstva byla 

z asfaltokorkových desek a škváry nebo lehčeného betonu a na nosnou konstrukci se občas 

umístila lepenka, která mohla částečně plnit funkci parotěsné vrstvy. Tyto střechy jsou 

zpravidla v současnosti již po rekonstrukci.  

 

Masivní rozvoj plochých střech nastal v období hromadné bytové a občanské panelové 

výstavby v 60. letech, kdy byl na střešní pláště kladen požadavek, aby navržená skladba 

stejně jako celý systém umožňovala celoroční výstavbu. I tyto skladby měly značné omezení, 

dané materiálovou základnou tehdejší doby. Obecné tepelně technické požadavky na 

horizontální a vertikální obalové konstrukce byly velmi nízké, ale postupem času lze 

zaznamenat jejich vzrůstající tendenci. 

 

V první polovině 60. let se vyskytovala jednoduchá jednoplášťová střecha, bezespádová 

a částečně odvětrávaná pomocí kanálků. Střešní pláště vykazovaly velké množství poruch, 

které se projevovaly četným zatékáním a nízkými termoizolačními schopnostmi pláště jako 

celku. Ani větrací systém kanálků tuto situaci výrazně nezlepšil.  

 

 

 

 

 

 

 

                                Obr. : Skladba jednoplášťové střechy v 1. pol. 60. Let 

 

Tato skladba byla v druhé polovině 60. let vylepšena, a to tak, že střecha byla 

vyspádovaná a pod krytinu byla navržena pevná podkladní vrstva z cementové mazaniny. Na 

ní byly pokládány asfaltové pásy, které však již měly nenasákavou nosnou vložku ze skelné 

rohože. 
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V první polovině 70. let se původní skladba změnila. Na vyrovnaný podklad ze 

železobetonových panelů se doplnila parotěsná vrstva z asfaltových natavitelných pásů IPA 

nebo Bitagit. Bohužel problémy se značnou vlhkostí ve střešním plášti pokračovaly, příčinou 

bylo, že se v tepelně izolační vrstvě hromadila voda a nemohla se vzhledem k navržené 

parozábraně vypařovat směrem do interiéru. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Obr. : Skladba jednoplášťové střechy v 1. pol. 70. Let 

 

V tomto období se začal místo lehčeného betonu do skaldby navrhovat pěnový 

polystyren. Často se používaly kompletizované dílce z pěnového polystyrenu a heraklitu 

(Lignopor). Do oblasti tepelně izolační vrstvy byla navrhována síť větracích kanálků, ale jejich 

účinnost byla minimální. Nad tepelně izolační vrstvou byla podkladní vrstva ve spádu a na ní 

hydroizolační krytina ze dvou vrstev natavitelných asfaltových pásů s nosnou vložkou ze 

skelných vláken. Později došlo k přesunu pěnového polystyrenu co nejblíže pod hydroizolační 

vrstvu. Pokud byla do souvrství navržena také parotěsná vrstva, pak k úbytku vlhkosti ze 

souvrství nemohlo docházet a u nasákavých materiálů byl zjišťován značný obsah vody. Tím 

byla výrazně snížena tepelně izolační schopnost střešního pláště a často se vyskytovaly 

nejrůznější negativní projevy v interiérech na stropech nad posledním podlažím. Hlavní 

problémy však způsobovala nedostatečná hydroizolační funkce těchto střech. Následně 

docházelo k dalším úpravám konstrukce, které spočívaly v návrhu spádové vrstvy ze strusky 

nebo keramzitu. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                               Obr.: Skladba jednoplášťové střechy ve 2. pol. 70. Let 
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Větší uplatnění nacházely tzv. kompletizované tepelně izolační dílce Polsid (alternativně 

KSD), které tvořil pěnový polystyrén zpravidla tloušťky 50 mm s integrovanou vrstvou 

asfaltového pásu. Tyto dílce byly ve skladbách ještě kombinovány a doplňovány deskami z 

heraklitu. Tepelně izolační vrstva pak byla tvořena nejen polystyrenem a heraklitem, ale i 

sypaným materiálem spádové vrstvy. Použití polystyrenu bylo příčinou vad, způsobených 

tvarovými změnami jednotlivých desek a hlavně jejich smršťováním. Důvodem bylo, že 

tehdejší pěnový polystyren nebyl stabilizován vůči objemovým změnám, jeho smrštění činilo 

cca až 1 % a tak docházelo ke značnému namáhání hydroizolační vrstvy, ke vzniku trhlin a k 

zatékání. Na konci 70. let a na počátku 80. let byly skladby střešních plášťů ovlivněny 

vzrůstajícími tepelně izolačními požadavky tehdejších norem. V roce 1979 byl vypracován 

celý soubor tepelně technických norem: ČSN 73 0540, ČSN 73 0542, ČSN 73 0544  

a  ČSN 73 0549. 

 

Jako tepelně izolační materiál se začínaly používat desky z minerálních vláken, např. 

Vistemat, Izomin. Z nich se vyráběly i částečně kompletizované dílce Izosid a Kryzolit, které 

měly horní plochu desky opatřenou asfaltovým pásem Bitagit. Jejich použití bylo stejné jako 

u desek Polsid. Do některých skladeb byla navržena parotěsná vrstva, která tvořila současně i 

pojistnou hydroizolační vrstvu. Na hydroizolační vrstvu se používaly nejčastěji natavitelné 

asfaltové pásy typu S z oxidovaného asfaltu. Ojediněle se začaly vyskytovat i asfaltové pásy z 

modifikovaného asfaltu a i první tuzemské hydroizolační fólie na bázi pryží a měkčeného 

PVC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Obr.: Skladba jednoplášťové střechy v 80. Letech 

 

Situace ve vývoji střech v 90. letech byla ovlivněna výrazně rozšířenou materiálovou 

základnou a to jak tuzemskou, tak převážně zahraniční.  

 

Většinu  stávajících střech je nutno v současnosti z důvodu jejich omezené hydroizolační 

a tepelně izolační funkce rekonstruovat.  
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2. Požadavky na konstrukce plochých střech 

 

K návrhu konstrukčního řešení (uspořádání vrstev, jejich dimenze a materiálové řešení a 

řešení konstrukčních detailů) je třeba od počátku přistupovat se zohledněním všech 

požadavků na zajištění funkcí střechy, požadavků obecně závazných předpisů a požadavku na 

proveditelnost a hospodárnost. Některé požadavky mohou být protichůdné, tím se 

v průběhu navrhování a posuzování vhodného konstrukčního řešení může podstatně zůžit 

výběr možných variant.  

Pro návrh konstrukce střechy je třeba znát specifika konkrétního objektu a podmínek 

dané lokality, ve které je objekt umístěn. Některé z požadavků stanovuje investor. 

Základním obecně závazným předpisem je Stavební zákon a k němu vydaná Vyhláška 

137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu (OTP). 

 

Požadavky na konstrukce střech podle OTP (§ 36): 
(1) Střechy musí zachycovat a odvádět srážkové vody, sníh a led tak, aby neohrožovaly chodce a 

účastníky silničního provozu v přidruženém dopravním prostoru a zabraňovat vnikání vody do 
konstrukcí staveb. Střešní plášť musí být odolný vůči klimatickým vlivům a účinkům. Střešní plášť 
zasahující do požárně nebezpečného prostoru musí být z nehořlavých hmot nebo musí být 
prokázáno, že nešíří požár.  

(2) Pochůzné střechy a terasy musí mít zajištěn bezpečný přístup a musí být na nich provedena opatření 
zajišťující bezpečnost provozu (zábradlí, zídky apod.) a zvukovou neprůzvučnost.  

(3) Střešní konstrukce musí splňovat požadavky na tepelně technické vlastnosti při prostupu tepla, 
prostupu vodní páry a prostupu vzduchu konstrukcemi dané normovými hodnotami 

a) tepelného odporu konstrukce, 
b)  rozložení vnitřních povrchových teplot na konstrukci,  
c)  tepelné setrvačnosti konstrukce ve vazbě na místnost nebo budovu,  
d)  difúze vodních par a bilance vlhkosti,  
e) vzduchové propustností konstrukce, jejich spár a styků.  

(4) Střešní konstrukce musí splňovat požadavky požární bezpečnosti dané normovými hodnotami.  
 

2.1. Základní obecně závazné požadavky při navrhování a provádění střech 

2.1.1. Mechanická odolnost a stabilita 

 
Uplatní se při návrhu a posouzení dimenzí nosných konstrukcí a nosných vrstev, při 

posouzení stability vrstev a prvků střech, při volbě parametrů použitých materiálů apod. 
Pro výpočet zatížení větrem se používá ČSN EN 1991-1-4. Pro výpočet zatížení sněhem se 
používá ČSN EN 1991-1-3-2005/Z1:2006. 
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2.1.2. Požární bezpečnost 

 
Z hlediska požární bezpečnosti se u střešních konstrukcí stanovuje především požární 

odolnost a chování při vnějším požáru, tj. možnost použití konstrukcí do požárně 
nebezpečného prostoru. Kritéria se stanovují individuálně pro každou střešní konstrukci. 
 
Konstrukce střech v požárně nebezpečném prostoru  

 

Pokud se střecha nachází v požárně nebezpečném prostoru (definice dle ČSN 73 0802 
Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty a ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – 
výrobní objekty), musí mít klasifikaci BROOF(t3) pro požadovaný sklon. Prověření konkrétní 
skladby se provádí zkouškou v akreditované zkušebně. 

 
Požární odolnost konstrukcí střech  

 

Mezní stavy požární odolnosti konstrukcí stanovuje norma ČSN 73 0810. Pro konkrétní 
konstrukci stanoví požadované mezní stavy požární specialista. Splnění požadavků na mezní 
stavy se prokazuje zkouškou v akreditované zkušebně.  

 

2.1.3. Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 

 
Uplatní se především při uvádění na trh materiálů určených pro konstrukce střech. Při 

navrhování parkovišť na střechách je třeba řešit rizika úkapů ropných produktů. 
 

2.1.4. Ochrana proti hluku a vibracím 

 
Uplatní se především stanovením vzduchové a kročejové neprůzvučnosti u provozních 

střech a požadavky na vzduchovou neprůzvučnost střech objektů v územích nadměrně 
zatížených hlukem. 

 

2.1.5. Bezpečnost při užívání 

 
Projeví se při návrhu řešení přístupu na střechu, při navrhování zábradlí a ochranných 

zídek na provozních střechách, při volbě povrchových úprav provozních částí. 
Při návrhu přistávacích koridorů letišť se obvykle vyžaduje prokázání, že povrch střechy 
neoslňuje (osvědčení vydává Úřad pro civilní letectví ČR). 
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2.1.6. Ochrana energie a ochrana tepla 

 
Skladbu střechy a detaily je nevyhnutelné vždy navrhnout tak, aby bylo dosaženo  

požadovaného stavu vnitřního prostředí a současně příznivého tepelně-vlhkostního režimu  
střechy při daných parametrech vnitřního a vnějšího prostředí v souladu s ustanoveními 
platných technických norem. Uplatní se požadavky dle ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov - 
Část 2 - Požadavky. Norma požaduje splnění následujících parametrů: 

• hodnota součinitele prostupu tepla 

• šíření vlhkosti konstrukcí 
- zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce 
- roční bilance kondenzace a vypařování vodní páry uvnitř konstrukce 

• teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor 
 

2.1.7. Další požadavky 

 
U některých druhů staveb se mohou vyskytnout požadavky na volbu materiálů a 

technologických postupů vyvolané druhem provozu ve stavbách, například na volbu 
takových materiálů a technologií, které nevyžadují práci s otevřeným plamenem.  

 

3. Základní informace o střechách  

3.1. Rozdělení střech 

 

Střechy rozdělujeme z několika hledisek. Z hlediska sklonu existují střechy: 

• ploché – sklon střešních rovin je do 5° 

• šikmé – sklon střešních rovin je 5°- 45° 

• strmé – sklon střešních rovin je vetší jak 45° 

 

Z hlediska počtu střešních plášťů : 

• jednoplášťové 

• dvouplášťové 

• víceplášťové (obvykle maximálně tříplášťové) 

 

Z hlediska větrání: 

• nevětrané (jednoplášťové) 

• větrané ( dvou a víceplášťové) 
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Z hlediska využití střešní plochy: 

• nepochůzné 

• provozní - terasy 

                -  parkoviště 

                -  pěší a motorové komunikace 

                -  sportovní hřiště 

                - přistávací plochy 

                - vegetační  

 

Dle způsobů stabilizace střešních plášťů:  

•  mechanicky kotvené systémy 

•  lepené systémy 

•  přitížené stabilizační vrstvou 

 

Z hlediska odvodnění:  

•  vnitřní – bodové (jednoplášťové i dvouplášťové)  

•  vnější (dvouplášťové) 

- mezistřeší žlab 

- zaatikový žlab 

- podokapní žlab 

                         

3.2. Názvosloví 

 

Přehled nejdůležitějších základních pojmů:  

Střecha – stavební konstrukce vyskytující se nad chráněným či vnitřním prostředím, 

vystavená přímému působení vnějších vlivů a podílející se na zabezpečení požadovaného 

stavu vnitřního prostředí objektu.  

Nepochůzná střecha – střecha, která umožňuje přístup pouze pro kontrolu stavu 

konstrukce i zařízení na střeše a pro nezbytnou údržbu.  

Provozní střecha – střecha určená pro účely dopravy, rekreace, sportu, speciálního 

technologického vybavení objektů apod. Patří sem i střechy vegetační.  

Nosná konstrukce střechy – část střechy přenášející zatížení od jednoho či několika 

střešních plášťů, doplňkových konstrukcí a prvků, vody, sněhu, větru, provozu apod. do 

ostatních nosných částí objektu. 

Střešní plášť – část střechy nacházející se nad nosnou střešní konstrukcí, chránící objekt 

před vnějšími vlivy a zajišťující požadavky vnitřního prostředí. 

 

 



PLOCHÉ STŘECHY  

VUT FAST 2013 Stránka 8 

 

 

Jednoplášťová střecha – střešní konstrukce, která odděluje chráněné či vnitřní prostředí 

od vnějšího jedním pláštěm. 

Dvouplášťová střecha - střešní konstrukce, která odděluje chráněné či vnitřní prostředí od 

vnějšího dvěma střešními plášti, mezi nimiž je vzduchová vrstva. Prostor mezi plášti může být 

neprůlezný, průlezný či průchozí nebo slouží jako půda. 

Vzduchová vrstva – souvislý prostor nacházející se mezi střešními plášti.  

Střecha s opačným pořadím vrstev (tzv. obrácená střecha) – střecha s hydroizolační 

vrstvou umístěnou pod vrstvou tepelně izolační. 

Hydroizolační vrstva – vodotěsná vrstva chránící podstřešní prostory a dále ty vrstvy 

pláště, které jsou umístěné pod ní, před atmosférickou případně provozní, či technologickou 

vodou definitivně po celou dobu existence stavebního díla.  

Pojistná hydroizolační vrstva – vrstva s hydroizolační funkcí ve střeše působící 

krátkodobě při ztrátě funkce skládané či povlakové krytiny nebo hlavní hydroizolační vrstvy. 

Po dobu výstavby se zpravidla využívá jako provizorní hydroizolační vrstva. Pojistná 

hydroizolační vrstva musí být vždy odvodněna.  

Tepelně izolační vrstva – vrstva omezující nežádoucí tepelné ztráty či zisky objektů. 

Spádová vrstva – vrstva vytvářející potřebný sklon následujících vrstev střešního pláště. 

Parotěsná vrstva – vrstva omezující či zamezující pronikání vodní páry z vnitřního 

prostředí do střešního pláště. 

Dilatační vrstva – vrstva umožňující vzájemné posuny jednotlivých vrstev střešního pláště. 

Separační vrstva – vrstva oddělující dvě vrstvy střešního pláště z výrobních, 

mechanických, chemických či jiných důvodů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Obr.: Ukázka pokládky separační vrstvy – geotextilie  
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Stabilizační vrstva – vrstva zajišťující svou hmotností polohu dalších vrstev střechy vůči 

sání větru, případně jiným podobným účinkům. 

Drenážní vrstva – vrstva odvodňující souvrství střešního pláště nad hlavní či pojistnou 

hydroizolační vrstvou. 

Hydroakumulační vrstva – vrstva zachycující kondenzovanou vodu na vnitřních površích 

plášťů střech, nebo vrstva jímající a akumulující vodu potřebnou pro růst rostlin v souvrstvích 

vegetačních střech. 

Vegetační vrstva – vrstva zajišťující růst rostlin. 

4. Obecná charakteristika jednoplášťových plochých střech 

 

Ploché střechy se navrhují dle normy ČSN 73 1901:1999 ,,Navrhování střech – Základní 

ustanovení´´ jako střechy se sklonem do 5°. 

Jednoplášťové ploché střechy jsou základním a v poslední době nejpoužívanějším 

druhem plochých střech. V nejjednodušším provedení (bez tepelné izolace) je tvoří vhodná 

nosná konstrukce ve sklonu a vodotěsná izolace.  

Většinou se však navrhují s tepelnou izolací a jejich provedení potom může být zejména  

v závislosti na druhu použité tepelné izolace jednoplášťové ploché střechy: 

• s klasickým pořadím vrstev 

• s opačným pořadím vrstev (tzv. obrácené střechy) 

• s kompaktní skladbou vrstev (tzv. kompaktní střechy) 

 

U rekonstrukcí jednoplášťových plochých střech se setkáváme i: 

• s PLUS střechou 

• nebo s DUO střechou (provádí se i u novostaveb) 

 

Návrh vhodného druhu jednoplášťové ploché střechy však kromě zvoleného materiálového 

provedení tepelné izolace také zásadně ovlivňuje i materiálové provedení její nosné 

konstrukce. Je rozdílné, zda nosnou konstrukci tvoří železobetonová deska, dřevěné bednění 

nebo trapézový plech. 
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4.1. Dělení dle skladby vrstev 

 

A. Jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev 

V normě je definována jako střecha oddělující chráněné (vnitřní) prostředí od vnějšího 

jedním střešním pláštěm.  

Nosná konstrukce může být buď vodorovná, nebo ve sklonu. Spádová vrstva tak může 

být někdy vynechána, případně provedena v tepelné izolaci. V odůvodněných případech  

může být  mimořádně vynechána i parozábrana, u střech bez tepelných požadavků i tepelná 

izolace.  Existují různé varianty skladby střešního pláště jednoplášťové ploché střechy, např. 

hydroizolační fólie z PVC musí být od tepelné izolace z pěnového polystyrenu oddělena 

separační geotextilií.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Obr.:  Jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev 

 

B. Jednoplášťová střecha s opačným pořadím vrstev (obrácená střecha) 

V normě je definována jako střecha s hydroizolační vrstvou umístěnou pod tepelně 

izolační vrstvou. 

Provedení této jednoplášťové střechy umožnila dostupnost kvalitní tepelné izolace 

s velmi malou nasákavostí – tou je extrudovaný polystyren. Nosná konstrukce střechy může 

být buď vodorovná, nebo ve sklonu. Spádová vrstva proto může být někdy vynechána. 

V případě povlakové izolace z hydroizolační fólie jsou zde ještě nezbytné ochranné, 

vyrovnávací a separační vrstvy, které mohou tvořit např. geotextilie.  

 

 

 

 

 
 Obr.: Jednoplášťová střecha s opačným pořadím vrstev 

(obrácená střecha) 
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C. Jednoplášťová střecha s kompaktní skladbou vrstev (kompaktní střecha) 
Tento typ střechy není v našich technických normách definován. Jedná se o skladbu 

jednoplášťové střechy, ve které jsou jednotlivé vrstvy tepelné a vodotěsné izolace vzájemně 

celoplošně slepeny mezi sebou a s podkladem v jeden kompaktní celek bez vzniku dutin. 

Nosná konstrukce střechy může být vodorovná nebo ve sklonu. Spádová vrstva může být 

někdy vynechána. Jde o velmi spolehlivou střechu. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  Obr.: Jednoplášťová střecha s kompaktní skladbou vrstev 

 

D. PLUS střecha 

S PLUS střechami se nejčastěji setkáváme u rekonstrukcí jednoplášťových střech 

s klasickým pořadím vrstev, kdy je na stávající původní vodotěsnou izolaci položena nová 

(dodatečná) tepelná izolace s novou povlakovou vodotěsnou izolací. Původní vodotěsná 

izolace se pak zpravidla dostává do polohy parozábrany. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Obr.: PLUS střecha 

 

 

E. DUO střecha 

V podstatě jde o kombinaci skladby jednoplášťové ploché střechy s klasickým pořadím 

vrstev a obrácené střechy. Používá se jak u rekonstrukcí stávajících plochých střech, kde je 

požadováno doteplení dodatečnou tepelnou izolací, tak u nových obrácených střech, kde je  
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kladen požadavek na minimalizaci prochlazování nosné konstrukce střešního pláště dešťovou  

vodou nebo požadavek na vyšší zatížitelnost tepelné izolace klasických jednoplášťových 

střech například provozním souvrstvím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            Obr.: DUO střecha 

 

4.2. Jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev 

 

Jedná se o nejpoužívanější druh ploché střechy s nosnou konstrukcí tvořenou nejčastěji 

z monolitického železobetonu, případně ze železobetonových či pórobetonových panelů 

nebo z keramických prvků. Používá se i u lehkých plochých střech. 

Spádová vrstva – je většinou tvořena klasickou technologií lehčených betonů, 

liaporbetonů nebo polystyrenbetonů, někdy i prostých betonů. Pokud je tvořena mokrým 

způsobem na stavbě, neměla by se nikdy provádět na již provedenou parozábranu, 

v konstrukci střešního pláště by tak mohlo zůstávat velké množství technologické nebo 

zateklé vody.  V poslední době se spádová vrstva často provádí přímo v tepelné izolaci, 

pomocí spádových desek (tzv. klínů). Dnes výrobci tuto technologii nabízí z pěnového 

polystyrenu, minerální vlny, polyuretanu či dokonce pěnového skla. V tomto případě se takto 

upravená spádová vrstva pokládá přímo na parozábranu (kromě pěnového sskla). 

Parozábrana – je nedílnou součástí vrstev střešního pláště jednoplášťové ploché střechy 

s klasickým pořadím vrstev. Nejčastěji se provádí z asfaltových pásů, které mohou po určitou 

dobu plnit funkci provizorní krytiny. U lepených technologií se k parozábraně z asfaltových 

pásu přilepuje tepelná izolace, a to vhodnými lepidly za studena. Některé z dnešních 

parozábran z asfaltových pásů dokonce umožňují přímé nalepení vhodné tepelné izolace bez  
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použití lepidla pouhým nahřátím povrchu THERM pruhů či povrchu speciální asfaltové krycí 

hmoty parozábrany. Pokládka tepelné izolace do hořákem roztaveného povrchu parozábrany 

z klasického asfaltového pásu se nepřipouští. U technologie povlakové izolace 

z hydroizolačních fólií se často používají parozábrany z PE fólie. K těmto fóliím se tepelná 

izolace nelepí, kotví se k podkladu pomocí mechanických kotvících prvků. Pouze u tepelné 

izolace z pěnového skla se nepoužívá parozábrana jako taková, protože pěnové sklo je samo 

o sobě nejkvalitnější parozábranou. 

Tepelná izolace – u jednoplášťových plochých střech s klasickým pořadím vrstev je 

nejčastěji tvořena pěnovým polystyrenem nebo minerální vlnou, méně často se používá 

pěnový polyuretan nebo pěnové sklo. Výběr vhodné tepelné izolace je ovlivněn jak cenou, 

tak především technickými požadavky na ni kladenými. Ovlivňují ji například požadavky na 

pevnost v tlaku, požární ochrana či požadavky na dlouhodobou spolehlivost. V dnešní době 

teplená izolace často tvoří i spádovou vrstvu střešního pláště. 

Povlaková vodotěsná izolace – nejčastěji je tvořena z asfaltových pásů či 

hydroizolačních fólií. Obě varianty jsou v dnešní době dlouhodobě spolehlivé. Povlaková 

vodotěsná izolace může být na podklad nalepena nebo natavena, volně položena 

s přitížením nebo volně položena a mechanicky přikotvena. Na povlakovou izolaci mohou být 

kladeny speciální požadavky, například u vegetačních střech by měla být povlaková izolace 

odolná proti prorůstání kořenů rostlin.  

 

 

      Obr.: Asfaltové pásy                                                                 Obr.: Fóliové hydroizolace 

 

4.3. Jednoplášťová střecha s opačným pořadím vrstev (obrácená střecha) 

 

Obrácená střecha nebo-li střecha s opačným pořadím vrstev, je definována jako střecha 

s hydroizolační vrstvou umístěnou pod vrstvou tepelně izolační. 
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Tepelná izolace – tvořena z extrudovaného polystyrenu (XPS) je jedinou materiálovou 

možností jak vytvořit dlouhodobě spolehlivou obrácenou střechu. Desky z XPS se pokládají 

na vazbu volně na povlakovou vodotěsnou izolaci z asfaltových pásů nebo z vhodné 

hydroizolační fólie. V případě vodotěsné izolace z hydroizolační fólie je třeba dbát na 

vhodném materiálovém výběru a také desky XPS od fólie oddělit separační vrstvou. 

S ohledem na volnou pokládku desek z XPS na hydroizolaci je nutné zajištění stability 

střešního pláště vůči sání větru, popřípadě i proti rozplavání desek z XPS po ploše střechy při 

přívalovém dešti přitížením pomocí kačírku nebo provozním souvrstvím. Na tepelnou izolaci 

těchto střech se zásadně používají desky s polodrážkou, které minimalizují tvorbu tepelných 

mostů, ale zároveň zajišťují jejich vzájemné spolupůsobení při uvedeném namáhání.  

Obvyklý rozměr desek je 1250x600 nebo 1200x600 mm (záleží na výrobci). V případě 

klasické obrácené střechy by se měly používat desky z XPS v jedné vrstvě. U dvouvrstvé 

skladby XPS je teplený odpor izolace až o 5% horší než u jednovrstvé.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                     

                                      Obr.: Desky z XPS 

 

Vodotěsná izolace – u obrácených střech je vždy tvořena z asfaltových pásů nebo 

z hydroizolačních fólií. Při použití asfaltových pásů se používá vždy dvouvrstvá vodotěsná 

izolace s vrchní vrstvou z modifikovaného asfaltového pásu. Pokud je použita hydroizolační 

fólie, měla by být tloušťka fólie minimálně 1,5 mm a více (záleží na druhu použité fólie). 

Separační vrstva – pokládá se přímo na desky z XPS. Odděluje tepelnou izolaci od 

provozního souvrství (tvořící například terasu nebo střešní zahradu). V souvrství střešního 

pláště má několik technických úkolů: odděluje volně položené desky z XPS od ostatních 

vrstev a umožňuje v případě potřeby jejich snadné rozebrání, zabraňuje tzv. rozplavání desek 

z XPS při dešti, chrání desky z XPS od UV záření a minimalizuje zanášení jemných částic mezi 

spáry desek. Měly by být používány nenasákavé textilie. Pokládají se volně s přesahy 200 

mm. Novinkou je existence systémových separačních fólií, které plní funkci separační a 

drenážní vrstvy. Zatímco u standardního provedení obrácených střech se separační vrstvou 

z klasické geotextilie se předpokládá, že pod tepelnou izolaci z XPS proteče až 83% 

dopadajících dešťových srážek, při použití těchto systémových separačních fólií se uvádí až  

 



PLOCHÉ STŘECHY  

VUT FAST 2013 Stránka 15 

 

 

20-ti násobná redukce protékajícího množství vody. Jejich konkrétní použití je nutné 

konzultovat s odborníkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    Obr. : Separační folie (Roofmate MK) 

 

Provozní vrstva – na obrácené střeše může být provedena různými způsoby. U teras je 

nejčastěji používána dlažba na podložkách nebo dlažba do podsypu zrnitosti 4/8 mm tl. min. 

40 mm. Pokud použijeme dlažbu na podložkách, je doporučeno použití jednovrstvé tepelné 

izolace z XPS a rektifikovatelných podložek. U dlažby na podložkách, hrozí riziko bodového 

poškození od hořícího nedopalku cigarety. Desky z XPS však obsahují retardér hoření, který 

zabraňuje vzplanutí a šíření ohně, takže poškození tepelné izolace je velmi malé. Keramická 

dlažba do lepící malty na betonové mazanině provedené na tepelné izolaci z XPS se 

v současné době nedoporučuje. Pokud je toto provedení vyžadováno, musí být pod 

dilatovanou betonovou mazaninou tl. min. 50 mm provedena drenážní a expanzní vrstva 

z drceného kameniva frakce 4/8 tl. min. 30 mm, oddělena od telené izolace z XPS 

nenasákavou geotextilií o hmotnosti max. 200 g/m2. Stejnou geotextilii je nutné v tom 

případě položit na uvedenou drenážní a expanzní vrstvu z kameniva před betonáží mazaniny. 

Betonovou mazaninu je také možné oddělit od tepelné izolace z XPS speciální drenážní 

nopovou fólií s geotextilií. 

 

Výhody obrácených střech oproti klasickým jednoplášťovým střechám :  

• jednodušší skladba (bez parozábrany, volná pokládka XPS) 

• pokládka XPS  i ostatních vrstev není závislá na povětrnostních podmínkách 

• hydroizolace je chráněna proti mechanickému poškození a není vystavena tepelnému 

namáhání v létě nebo v zimě 

• větší únosnost XPS oproti EPS (možnost provedení dlažby na podložkách či dokonce 

provedení parkovišť na střechách) 

• jednodušší přístupnost k jednotlivým vrstvám v případě oprav 

• dlouhá životnost střešního pláště 
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Nevýhody obrácených střech oproti klasickým jednoplášťovým střechám : 

• stabilita střešního pláště obrácené střechy proti rozplavání desek z XPS je zajištěna 

přitížením kačírkem nebo provozním souvrstvím, tedy je kladen požadavek na větší 

únosnost nosné konstrukce 

• obrácenou střechu je nutno pravidelné kontrolovat 

• XPS je dražší než EPS 

• U dvouvrstvého provedení tepelné izolace z XPS je možnost vytváření vodního filmu 

mezi oběma vrstvami XPS 

• Obrácené střechy nelze realizovat na dřevěném bednění či trapézovém plechu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Obr.: Příklad obrácené střechy 

 

5. Odvodnění jednoplášťových střech 

 

Nejdůležitější vlastností střechy je vodotěsnost v celém jejím rozsahu. Zajistíme ji 

kvalitním návrhem hydroizolačního systému a také jeho udržováním. Dále správně 

navrženým a provedeným odvodněním a dokonalým vyřešením detailů po technické i 

technologické stránce. 

Způsob odvodnění střechy se řídí s ohledem na celkové řešení objektu a jeho dispoziční 

uspořádání. 

Povlakovou hydroizolační vrstvu se doporučuje navrhovat ve sklonu nejméně 1° (1,75%) 

směrem k odvodňovacím prvkům. Přitom je nutno přihlédnout k celkovému, tj. 

krátkodobému i dlouhodobému přetvoření konstrukce střechy. 

Žádná část střechy by neměla být bezespádová, tedy v žádném místě vodorovná, 

přičemž by se na střeše neměly vyskytovat žádné konstrukce, které by omezovaly plynulý 

odtok vody, nebo by dokonce způsobovaly nežádoucí kumulaci vody. Pokud takové 

konstrukce na střeše existují, je nutné vytvořit kolem nich potřebné vyspárování střešní 

plochy. Tato zásada platí nejen pro střešní plochy, ale tak pro žlaby, úžlabí, římsy a atiky. 
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Atiky musí být spádované směrem dovnitř min. 3° tak, aby voda z nich stékala na střešní 

rovinu, nikoli na fasádu.  

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

                              
                               Obr.: Odvodnění jednoplášťových střech 

 

           Jednoplášťové střechy se v zásadě odvodňují většinou dovnitř dispozice, a to pokud 

možno bodově, tj. přímo do vtoku, případně pomocí sklonitého úžlabí do vtoku, tedy 

s vyloučením jakýchkoli žlabů. Pokud je přesto nutno spádovat jednoplášťovou plochou 

střechu vně dispozice, realizuje se odvodnění do podokapních žlabů.  

 

Odvodnění bodově přímo do vtoku může být navrženo dvojím způsobem: 

• Spádovat střechu pomocí rovin o různém spádu – průsečnice střešních rovin 

vycházejí z rohů střešní plochy. Tento způsob je výhodný z důvodu, že průsečnice 

střešních rovin a vnitřní svislé stěny atiky je vodorovná a na celé střeše má stejnou 

výšku. Zjednodušuje se vytvoření spádové vrstvy a napojení hydroizolace na atiku. 

 

• Vyspádování střešních rovin o stejném spádu – u složitějších střech se 

komplikovaněji vytváří spádová vrstva a navíc výšková úroveň průsečnice vnitřní 

svislé stěny atiky a střešních ploch je proměnná, což může v některých případech 

částečně komplikovat napojení hydroizolačních vrstev na atiku. 

 

Ostatní  způsoby odvodnění (pomocí žlabů) lze uplatnit s výhodou u střech bez tepelné 

izolace, u střech nad otevřenými prostory a u dvouplášťových střech. Je to proto, že použití 

žlabů v tepelně izolační jednoplášťové střeše nastává velký problém s jejich umístěním na 

střeše tak, aby nevznikal tepelný most. V případě, že v takovéto střeše není žlab tepelně 

izolován, což bývá nejčastější případ, dochází v důsledku tepelného mostu v zimě jednak 

k jeho zamrzání, jednak i k promrzání střechy v místě tohoto žlabu.  
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Zvláště nebezpečné je to u žlabů zaatikových.  Pokud je však zajištěno dokonalé zateplení 

žlabů bez vzniku tepelného mostu, lze i tento způsob odvodnění uplatnit.  

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr.: Ukázka špatně provedeného  vyspádování a odvodnění střechy 

                 

Vytvoření spádu :  

• nosná konstrukce ve spádu 

- nejlevnější, jednoduché, většinou u halových objektů 

- nutný podhled 

• samostatná spádová vrstva (např. z betonu) 

-  stejná výška u atiky, možnost vytvoření pojistné hydroizolace 

- velké zatížení, technologicky a finančně náročné 

• spádová vrstva z tepelné izolace  

- levné, rychlé, nenáročné na počasí, energeticky výhodné 

- složitější návrh na provedení, není možno vytvoření pojistné hydroizolace,  

komplikace u mechanicky kotvených střech  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
                                  Obr.: Ukázka spádování pomocí tepelné izolace 
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6. Tepelný most  

 

Tepelný most je místo v konstrukci, kde dochází k větším tepelným tokům než v jeho 

okolí. Projevuje se chladnějším povrchem. Špatně navržené a provedené detaily v konstrukci 

mohou způsobit až 1/3 tepelných ztrát objektu.Tepelné mosty mohou být: 

• stavební (napojení dvou konstrukcí) 

• geometrické (roh, ukončení zdi) 

• systematické (místa s horší tepelnou izolací, například spáry) 

• konvektivní (k přenosu dochází prouděním) 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Obr.: Tepelné mosty u jednoplášťových plochých střech. A,B=špatné řešení; C,D=správné řešení. 
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7. Střechy navržené v projektu 

7.1. Jednoplášťová plochá střecha s klasickým pořadím vrstev-nepochůzí 

  

U této skladby ploché střechy jsem zvolila uspořádání vrstev: 

 

• hydroizolace z mPVC folie – Fatrafol 810 – tl. 1,5 mm – mechanické kotvení 

• separační geotextilie – tl. 1 mm 

• tepelná izolace EPS – Styrotrade – tl. 150 mm 

• parozábrana – modifikovaný asfaltový pás – tl. 4 mm 

• spádová vrstva – lehký keramzit beton (1000 kg/m3) 

• ochranná podkladní textilie – tl. 1mm 

• nosná stropní konstrukce – Porotherm – tl. 250 mm 

• vnitřní omítka – Porotherm Universal – tl. 20 mm 
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7.2. Jednoplášťová plochá střecha s obráceným pořadím vrstev – pochůzí 

 

U této skladby ploché střechy jsem zvolila uspořádání vrstev: 

 

• provozní vrstva – dlažba 500x500x15 mm – položena na rektifikační podložky 

• separační geotextilie – tl. 1mm 

• teplená izolace – desky z XPS – Roofmate SL-X – tl. 150 mm 

• drenážní vrstva – prostorová smyčková rohož 

 

 

 

• hydroizolace – PVC folie – Fatrafol 810 – tl. 1,5  mm 

• spádová vrstva – lehký keramzit beton 

• ochranná podkladní textilie – tl. 1 mm 

• nosná stropní konstrukce – Porotherm – tl. 250 mm 

• vnitřní omítka – Porotherm Universal – tl. 20 mm 

 



PLOCHÉ STŘECHY  

VUT FAST 2013 Stránka 22 

 

 

8. Použitá literatura 

 

Normy a vyhlášky: 

• Stavební zákon (ze dne 14. března 2006) 

• Vyhláška 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu 

• ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 

• ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty 

• ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

• ČSN 73 1901:1999 Navrhování střech – Základní ustanovení 

 

Odborné publikace: 

• Ploché střechy, Doc. Ing. Antonín Fajkoš, CSc. (1997) 

• Ploché střechy, praktický průvodce, Karel Chaloupka, Zbyněk Svoboda (2009) 

• Wienerberger, příručka pro projektanta 

 

Internet: 

• www.wienerberger.cz 

• http://building.dow.com/europe/cz 

• www.styrotrade.cz 

• www.fatrafol.cz 

• www.google.cz 

 

 


