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Abstrakt 
V bakalářské práci se zabývám návrhem samostatně stojícího rodinného domu na parc. č. 

5017 v obci Radiměř. Navrţená kategorie bytu je 4+1. Rodinný dům je navrţen na 

nepravidelném půdorysu 14,84x8,08m. Dům je dvoupodlaţní s obytným podkrovím, bez 

podsklepení. V 1.NP se nachází zádveří, technická místnost, WC, skladovací místnost, 

skladovací prostor pod schodištěm, dvouramenné schodiště, obývací pokoj a kuchyně. 

Součástí rodinného domu je garáţ pro jeden osobní automobil a dostatek úloţného 

prostoru. V 2.NP se nachází koupelna, dva pokoje a loţnice. Dům je zaloţen na 

základových pásech z prostého betonu. Nosné svislé a vodorovné konstrukce, jsou 

navrţeny z pórobetonových tvárnic Ytong. Obvodová zeď je zateplena deskami Ytong 

Multipor. Střecha je sedlová se sklonem 40°. Vstupní strana je orientována na východ. 

Obývací pokoj je orientován na jih a západ, coţ umoţňuje dostatečné proslunění, a je z něj 

navíc přístup na terasu.  

Součástí je také bakalářská seminární práce na téma Tepelné izolace a zateplovací 

systémy. 

 

Klíčová slova 
Stavba, stavební parcela, bakalářská práce, rodinný dům, obvodová stěna Ytong, strop 

Ytong, tepelná izolace Ytong Multipor, beton, schodiště, garáţ, samostatně stojící rodinný 

dům, obytné podkroví, sedlová střecha, terasa. 

  

  
Abstract 
In this bachelor thesis I am focusing on a project of a detached family house on a site 5017 

in a village Radiměř. Proposed category of a flat is 4+1. Family house is designed 

according to an irregular platform 14,84x8,08m. The house has two floors with a habitable 

attic, without cellarage. Downstairs there is a space behind a door, technical room, a toilet 

a storage room, a storage room under the stairway, two-ply stairs, a living room and a 

kitchen. The family house includes a garage for one car and with enough storage space.  

Upstairs there is a bathroom, 2 rooms and a bedroom. The house is based on strip 

foundations made of a simple concrete.  Vertical and horizontal frameworks are devised 

from cellular concrete blocks Ytong. Enclosure wall is insulated by boards Ytong 

Multipor. The roof is anticlinal with a 40 degrees deflection. The entering side is orientated 

to the east. The living room is orientated to the south and the west, which makes the place 

shiny enough and furthermore there is an entrance to the platform. 

In addition there is also a bachelor seminar thesis on a following topic Insulation and 

insulation systems. 

  

Keywords 
Construction, lot (houselot), bachelor thesis, family house, enclosure wall Ytong, ceiling 

Ytong, heat-insulation Ytong Multipor, cement concrete, stairway, garage, detached family 

house, habitable attic, anticlinal roof, platform. 
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ÚVOD: 

 

Tématem bakalářské práce je návrh rodinného domu v obci Radiměř. Nejprve bylo nutné 

vyhledat vhodný pozemek pro stavbu rodinného domu. Poté jsem se zabýval studií 

objektu. To především zahrnovalo návrh dispozice a vnější pohled na objekt. V průběhu 

dalších fází zpracovávání projektové dokumentace však docházelo k zpřesnění pouţitých 

materiálů, moţným technickým řešením konkrétních detailů a částí stavby. Docházelo i k 

některým změnám, zejména v druhém nadzemním podlaţí, například z hlediska rozmístění 

střešních oken a pouţitých materiálů. Rodinný dům je navrţen pro čtyřčlennou rodinu. 
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1. Identifikační údaje 

 

Stavebník   :   ANTONÍN KOLÁŘ  

Adresa    :   FELBEROVA 674/10, 568 02 SVITAVY   

 

Název stavby   :   RODINNÝ DŮM 

Místo stavby   :   PARC. Č. 5017, K.Ú. RADIMĚŘ 

Katastrální území  :   Radiměř 

Parc. č. pozemku  :   5017 

 

Účel stavby   :   Trvalé bydlení 

 

Charakter stavby  :   Novostavba 

 

Stavební úřad   :   MÚ Svitavy-odbor výstavby 

 

Projektant   :   Michal Kolář 

Adresa    :   Felberova 672/12, 568 02 Svitavy 

Vedoucí bakalářské práce :   Ing. David Bečkovský, Ph.D. 

 

2. Údaje o dosavadním vyuţití a zastavěnosti území, o stavebním 

pozemku a o majetkoprávních vztazích 

 Předmětem tohoto projektu je novostavba rodinného domu v obci Radiměř na 

pozemku parc.č. 5017 v k.ú. Radiměř včetně domovních přípojek, zpevněných ploch a 

oplocení. Pozemek se nachází mimo současně zastavěné území obce Radiměř v 

zastavitelné ploše, která je určena platnou územně plánovací dokumentací k zástavbě 

stavbami pro bydlení. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy a sportovní areál. Stavební 

pozemek bude připojen na pozemní komunikaci na pozemku parc.č. 5019 k.ú. Radiměř. 

 

3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

 Na pozemku nebyly provedeny ţádné průzkumy. Podle okolních pozemků a staveb 

se předpokládá, ţe jsou v okolí dobré podmínky pro zakládání budov. Rodinný dům bude 

napojen na elektrické vedení nízkého napětí, veřejný vodovod, splaškovou a dešťovou 

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

V přilehlé komunikaci vedou inţenýrské sítě. 

 

4. Informace o splnění poţadavků dotčených orgánů 

 Při výstavbě nebude porušeno ochranné pásmo plynového vedení. Budou dodrţena 

všechna ochranná pásma podzemních zařízení. Na staveništi se nevyskytuje zeleň, kterou 

by bylo třeba chránit. Při provádění přípojek inţenýrských sítí je nutno dodrţet jejich 

ochranná pásma. Stavbou dotčená parcela se nenachází v chráněném území. 

 



5. Informace o dodrţení obecných poţadavků na výstavbu 

 Při zpracování této projektové dokumentace byly dodrţeny obecné poţadavky na 

výstavbu. 

 

6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí,  

popřípadě územně plánovací informace  

Stavba je v souladu se schválenou koncepcí územního plánu obce. 

 

7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření v dotčeném území  

Stavba nevyţaduje ţádné věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby 

a jiná opatření v území.   

 

8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby  

Stavba bude prováděna tradičními stavebními postupy a postupy stanovenými 

výrobci jednotlivých stavebních výrobků.  

Zahájení výstavby:  září 2013 

Dokončení výstavby:  listopad 2015 

 

9. Statistické údaje 

 Objemově stanovená přibliţná cena   3 042 000 Kč 

Plocha pozemku     825,8 m
2
 

Zastavěná plocha     115,4 m
2
 

Uţitková plocha     159,52 m
2
 

Obestavěný prostor     760,5 m
3
 

Počet nových bytů    1 

Kategorie bytu     4+1 s garáţí 

Počet podzemních podlaţí   0 

 Počet nadzemních podlaţí    2 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) Zhodnocení staveniště 

 Pozemek se nachází mimo současně zastavěné území obce Radiměř v zastavitelné 

ploše, která je určena platnou územně plánovací dokumentací k zástavbě stavbami pro 

bydlení. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy a fotbalové hřiště. Pozemek dále sousedí 

s pozemní komunikací na pozemku parc. č. 5019 v k.ú. Radiměř. 

 Staveniště je mírně svaţité a je vymezeno hranicemi pozemku. V blízkosti se 

nachází podzemní inţenýrské sítě. Na pozemku se nyní nevyskytují ţádné vzrostlé stromy 

ani křoví. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 Stavba je v souladu se základními urbanistickými poţadavky. Stavba je navrţena 

tak, aby nenarušovala architektonický vzhled okolní zástavby. 

 Jedná se o samostatně stojící rodinný dům o dvou nadzemních podlaţích, 

s obytným podkrovím, bez podsklepení, s garáţí pro jeden automobil. 

 Střecha je sedlová se sklonem 40°. Krytina je z betonové střešní tašky Bramac. 

 Dům je navrţen v dispozici 4+1, vstupní strana je orientována na východ.   

 Na stavebním pozemku budou zřízeny nové zpevněné plochy, zejména terasa, 

okapový chodník, vstupní část a příjezd ke garáţi. Ostatní plochy budou ozeleněny. 

Pozemek bude následně oplocen. 

 

c) Technické řešení  

 Rodinný dům je navrţen na nepravidelném půdorysu 14,84x8,08m. Dům je 

dvoupodlaţní s obytným podkrovím, bez podsklepení. Střecha je sedlová. Vstupní strana 

domu je orientována na východ. 

 Rodinný dům je zaloţen na základových pásech z prostého betonu. Na základových 

pásech je ztracené bednění s výplní betonu a vloţenými roxory. Je navrţena základová 

deska z betonu tl. 100mm vyztuţená kari sítí.  

Obvodové nosné stěny tvoří pórobetonové přesné tvárnice Ytong P4-500 tl. 

300mm, zateplené tepelnou izolací Ytong Multipor Wap tl. 140mm. Obvodová nosná zeď 

garáţe je ze stejných přesných tvárnic, ale bez zateplení. Vnitřní nosné zdi jsou z Ytong 

P4-500 tl. 300mm. Příčky v 1.NP jsou z přesných příčkovek Ytong tl. 125mm. 

Schodišťová zeď (zrcadlo) je z Ytong P4-500 tl. 100mm. Příčky v 2.NP jsou ze 

sádrokartonu Knauf tl. 125mm. Předstěny jsou taktéţ ze sádrokartonu Knauf.  

Stropní konstrukce je tvořena prefabrikovanými nosníky a vloţkami Ytong 

s nadbetonávkou s kari sítí, celková tl. 250mm. Schodiště je dvouramenné 

s ţelezobetonovou mezipodestou a prefabrikovanými schodišťovými stupni Ytong. 

 Nosnou konstrukci střechy tvoří prostá krokevní soustava s hřebenou vaznicí. 

Odvodnění je okapovým ţlabem Lindab. Střešní krytina je betonová Bramac.  

Okna jsou dřevěná s izolačním trojsklem, okna do garáţe s izolačním dvojsklem. 

Vnitřní dveře také dřevěné. 

Objekt bude napojen na splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci, vodovod a 

vedení nízkého napětí. 



Budou zřízeny nové zpevněné plochy před garáţí k přilehlé komunikaci, terasa, 

okapový chodník a vstupní prostor. 

Vytápění v 1.NP a 2.NP bude podlahové, ve 2.NP je doplněno o radiátorové 

vytápění. V technické místnosti bude umístěn elektrokotel a boiler. 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 Dům bude napojen na dopravní infrastrukturu obce – místní komunikaci novým 

sjezdem. Do objektu budou zhotoveny nové přípojky elektro, vody, sdělovacího kabelu. 

Splaškové vody budou svedeny do obecní splaškové kanalizace, dešťové vody do dešťové 

kanalizace.  

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury 

 Napojení rodinného domu na energetickou soustavu elektrické energie, bude 

přípojkou ukončenou v elektroměrové skříni na hranici pozemku. V domě nebude 

vyuţíván zemní plyn. Zásobování pitnou vodou bude stávající přípojkou ze stávajícího 

vodovodního řadu vedeného před stavebním pozemkem vyvedenou na stavební pozemek. 

Splaškové vody budou napojeny na stávající splaškovou kanalizaci, a dešťové vody budou 

odváděny do stávající dešťové kanalizace.  

 Z místní komunikace bude vytvořen nový zpevněný sjezd na pozemek do prostoru 

před garáţ. Budou vytvořeny okapové chodníky, terasa a zpevněný vstupní prostor směrem 

od komunikace k hlavnímu vchodu. 

 

f) Vliv stavby na ţivotní prostředí a řešení ochrany 

 Objekt rodinného domu nebude svým provozem nijak rušit své okolí. Při provádění 

stavby je nutné si počínat tak, aby byli pokud moţno v co moţné nejniţší míře vlastníci 

sousedních nemovitostí obtěţováni hlukem, zápachem, prachem atd. Dále musí být 

učiněna všechna moţná opatření, která zabrání případnému poškození sousedních 

nemovitostí.  

 

g) Řešení bezbariérového uţívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

 Řešení bezbariérového uţívání není předmětem projektu. 

 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

 Na pozemku nebyly provedeny ţádné sondy. Vyhodnocení bylo provedeno na 

základě zkušeností a poznatků při výstavbě okolních objektů. Bylo zjištěno, ţe podmínky 

pro zakládání, jsou dobré a nemusí se dělat ţádné zvláštní opatření. 

 

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém 

 Vytyčení prostorové stavby v souladu s touto projektovou dokumentací provede 

autorizovaný zeměměřický inţenýr.  

 



j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inţenýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

 Stavba bude členěna pouze na jeden stavební objekt. 

 

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

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

 Projekt byl řešen tak, aby nad přípustnou míru negativně neovlivnil sousední 

bytovou zástavbu. Při provádění stavby je nutné si počínat tak, aby byli pokud moţno v co 

moţné nejniţší míře vlastníci sousedních nemovitostí obtěţováni hlukem, zápachem, 

prachem atd. Dále musí být učiněna všechna moţná opatření, která zabrání případnému 

poškození sousedních nemovitostí. Pokud bude docházet ke znečištění komunikace od 

dopravy materiálu, je nutné toto znečištění odstranit.  

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 Veškeré práce budou prováděny v souladu s projektovou dokumentací. 

V projektové dokumentaci je počítáno s pouţitím tradičních stavebních výrobků na trhu. 

Výrobci těchto stavebních výrobků garantují zajištění mechanické odolnosti a stability. Při 

provádění stavby je nutné dodrţet všechny technologické postupy stanovené výrobci 

jednotlivých stavebních výrobků. 

 

3. Poţární bezpečnost 

 Poţární bezpečnost stavby je podrobně řešena v Technické zprávě poţární ochrany. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a ţivotního prostředí 

 Hygiena prostředí je dána běţnými poţadavky na stavby pro bydlení. Obytné 

místnosti jsou přímo větratelné, vytápěné s moţností regulace tepla a je v nich zajištěno 

dostatečné denní osvětlení a proslunění. Rodinný dům nebude mít ţádný negativní vliv na 

okolí a ţivotní prostředí. Komunální odpad bude ukládán do popelnice a bude pravidelně 

likvidován oprávněnou organizací. Splaškové vody budou svedeny do splaškové 

kanalizace. Dešťové vody budou sváděny do stávající dešťové kanalizace. Hmoty a 

výrobky potřebné k provedení stavby budou skladovány tak, aby nedošlo k jejich 

znehodnocení nebo odcizení. Stavební postupy a manipulace s materiály a stavební sutí 

budou voleny tak, aby byly na nejmenší míru omezeny škodlivé účinky na okolí, zejména 

hluk, vibrace a prášení. Veškeré odpady, které vzniknou při provádění stavby, vybourané 

konstrukce, obaly a zbytky, budou vyuţívány nebo zneškodňovány jen v zařízeních k tomu 

určených a povolených. Vzniklé odpady budou shromaţďovány utříděně podle druhů a 

budou zabezpečeny před neţádoucím únikem. V průběhu realizace stavby nesmí docházet 

ke zhoršení stávajícího ţivotního prostředí. Výjezdová místa ze staveniště na stávající 

komunikace budou řádně čištěna a udrţována.  

 Stavba nevyvolá potřebu likvidovat vzrostlou zeleň a dřeviny. 

 

 

 



5. Bezpečnost při uţívání 

 Stavba je navrţena tak, aby byla zajištěna bezpečnost při uţívání. Elektroinstalace, 

hromosvody, komín musí být před zahájením uţívání zkontrolovány revizním technikem, 

který musí stanovit, ţe zařízení je schopné bezpečného uţívání. Ústřední vytápění bude 

odzkoušeno topnou zkouškou, vodoinstalace tlakovou zkouškou a kanalizace zkouškou 

těsnosti. Pro bezpečné uţívání je nutné dodrţovat pokyny dané výrobci stavebních výrobků 

pouţitých na stavbě. 

 

6. Ochrana proti hluku 

 Výstavbou nebudou vytvořeny ţádné významné zdroje hluku, které by mohly mít 

vliv na překročení povolených parametrů z hlediska ochrany před hlukem. Zdrojem hluku 

bude pouze pouţívání stavební mechanizace (elektrické nářadí, apod.) po dobu výstavby.  

 Stavba je navrţena tak, aby byla zajištěna ochrana proti hluku, zejména pouţitím 

tepelné izolace a otvorových prvků s trojitým zasklením. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 Skladby konstrukcí uvedené v této projektové dokumentaci splňují poţadavky 

normy ČSN 73 0540. Objekt vyhoví energetickým poţadavkům na budovy. Podrobnosti 

jsou patrny z energetického štítku obálky, viz Tepelně technické posouzení budovy. 

 

8. Řešení přístupu a uţívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

 Stavba nevyhovuje dle vyhlášky 398/2006 Sb. Objekt bude slouţit převáţně pro 

investora, a nepředpokládá se, ţe dům bude vyuţíván osobou s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 Stavba se nachází v zástavbě rodinných domů. Ţádné významné škodlivé vlivy 

vnějšího prostředí se nepředpokládají.  

 Je nutné provést radonový průzkum a navrhnout vhodnou protiradonovou izolaci. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 Stavba není předmětem zvláštních zájmů o ochraně obyvatelstva. 

 

11. Inţenýrské stavby (objekty) 

  

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod  

 Stavba bude odkanalizována do stávající splaškové kanalizace. Dešťové vody 

budou odvedeny do stávající dešťové kanalizace. 

 

 

 



b) Zásobování vodou  

 Dům bude zásobován vodou z vodovodní přípojky ze stávajícího vodovodního 

řadu. TUV bude ohřívána v elektrickém ohřívači s přípravou pro instalaci solárního 

systému, nebo dle výběru investora. 

 

c) Zásobování energiemi  

 Rodinný dům nebude plynofikován. Dům bude napojen na venkovní vedení NN, 

které je ukončeno elektroměrnou skříní. 

 

d) Řešení dopravy  

 Dům bude napojen stávající přilehlou komunikaci. 

 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav  

 V rámci stavby budou zřízeny zpevněné plochy, sjezd ke garáţi, okapový chodník, 

terasa, chodník k hlavnímu vstupu. Nezastavěné plochy budou po dokončení stavby 

upraveny a ozeleněny. 

 

f) Elektronické komunikace  

 Objekt bude napojen na elektronické komunikace. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

 V objektu rodinného domu se ţádná technologická zařízení nenacházejí. 
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1) Identifikační údaje 

 

Stavebník   :   ANTONÍN KOLÁŘ  

Adresa    :   FELBEROVA 674/10, 568 02 SVITAVY   

 

Název stavby   :   RODINNÝ DŮM 

Místo stavby   :   PARC. Č. 5017, K.Ú. RADIMĚŘ 

Katastrální území  :   Radiměř 

Parc. č. pozemku  :   5017 

 

Účel stavby   :   Trvalé bydlení 

 

Charakter stavby  :   Novostavba 

 

Stavební úřad   :   MÚ Svitavy-odbor výstavby 

 

Projektant   :   Michal Kolář 

Adresa    :   Felberova 672/12, 568 02 Svitavy 

Vedoucí bakalářské práce :   Ing. David Bečkovský, Ph.D. 

 

1. Pozemní stavební objekty 

 

1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 

 

1.1.1 Technická zpráva 

 

a) Účel objektu 

 Jedná se o samostatně stojící rodinný dům určený k trvalému bydlení. Dům je 

navrţen v dispozici 4+1.  

 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 

řešení a řešení vegetačních úprav okolí, včetně řešení přístupu a uţívání 

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Jedná se o samostatně stojící rodinný dům o dvou nadzemních podlaţích, 

s obytným podkrovím, bez podsklepení, s garáţí pro jeden automobil. V 1.NP se nachází 

zádveří, technická místnosti, WC, skladovací prostor pod schodištěm, skladovací místnost, 

schodiště, obývací pokoj s přístupem na terasu a kuchyně. V 2.NP je koupelna, dva pokoje 

a loţnice. Úloţný prostor je zajištěn pod schodištěm, ve skladovací místnosti a v části 

stropu v garáţi i v podstřešní části.  

 Střecha je sedlová se sklonem 40°. Krytina je z betonové střešní tašky Bramac. 



 Dům je navrţen v dispozici 4+1, vstupní strana a příjezd ke garáţi je orientována na 

východ. Obývací pokoj je orientován na jih a západ, coţ umoţňuje dostatečné prosvětlení. 

Pokoje a loţnice jsou orientovány na východ, jih a západ.  

 Na stavebním pozemku budou zřízeny nové zpevněné plochy, zejména terasa, 

okapový chodník, vstupní část a příjezd ke garáţi. Ostatní plochy budou ozeleněny. 

  

c) Kapacity, uţitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění 

 Plocha pozemku    825,8 m
2
 

 Zastavěná plocha    115,4 m
2
 

 Uţitková plocha    159,52 m
2
 

 Uţitková plocha 1.NP   94,40 m
2
 

Uţitková plocha 2.NP   65,12 m
2
 

Obestavěný prostor    760,5 m
3
 

 
Kategorie bytu    4+1 s garáţí 

 Počet podzemních podlaţí   0 

 Počet nadzemních podlaţí   2 

 

 Vstupní strana a příjezd ke garáţi je orientována na východ. Obývací pokoj je 

orientován na jih a západ, coţ umoţňuje dostatečné prosvětlení. Pokoje a loţnice jsou 

orientovány na východ, jih a západ. Kuchyně je orientována na východ a jih.  

V určených místnostech jsou navrţena dostatečné velká okna, která umoţňují 

potřebné osvětlení. Ostatní vedlejší místnosti jsou osvětleny uměle. 

Větrání místností je přirozené okny. 

 

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

uţití objektu a jeho poţadovanou ţivotnost 

 

Zemní práce 

 Na budoucí zastavěné ploše se odebere vrstva ornice v tl. 0,30m a uloţí se na 

meziskládku na stavební parcele. Rýhy a jámy pro základové pasy a patky se vykopou 

podle výkresu základů. Vytěţená zemina bude pouţita pro terénní úpravy okolního 

pozemku. Přebytek bude odvezen na povolenou skládku.  

Zemní práce budou prováděny také v souvislosti s připojením objektu na 

inţenýrské sítě. Vytěţená zemina se pouţije pro zpětný zásyp rýh. V komunikacích bude 

zásyp rýh proveden zhutnitelným materiálem. 

 

Základy 

 Dům je zaloţen na základových pásech z prostého betonu C16/20. Jednotlivé 

rozměry základových pásů vycházejí z výpočtů pro únosnost zeminy Rdt=200kPa a jsou 

patrné z výkresu základů.  Na základových pásech bude vyzděno ztracené bednění o dvou 

šárech, vyplněné betonem C16/20 s vloţenými pruty Roxor Ø8mm, osazených do 

předvrtaných otvorů v základovém pásu a vyčnívající do budoucí základové desky, kvůli 



zajištění spolupůsobení. Na výšku ztraceného bednění se provede hutněný násyp ze 

štěrkopísku frakce 0-16mm. Nad úroveň výšky ztraceného bednění se provede betonová 

deska tl. 100mm, vyztuţená kari sítí s oky 100x100mm. V základových pásech budou 

vytvořeny prostupy z chráničky pro elektro, vodu a kanalizaci. V základové desce budou 

vytvořeny také prostupy z chráničky. Umístění prostupů je patrné z výkresu základů. 

 

Svislé konstrukce 

 Obvodové nosné zdivo je z pórobetonových tvárnic Ytong P4-500 tl. 300mm, 

zateplené tepelnou izolací Ytong Multipor Wap tl. 140mm. Obvodové nosné zdivo garáţe 

je ze stejných tvárnic bez zateplení. 

 Vnitřní nosné zdivo je z pórobetonových tvárnic Ytong P4-500 tl. 300mm. Pro 

tvárnice Ytong bude pouţita tenkovrstvá zdící malta Ytong tl. 2mm. Pro zaloţení první 

vrstvy tvárnic bude pouţita vápenocementová malta Baumit Duopor tl. 20mm. 

 Schodišťová zeď (zrcadlo) je vyzděno z Ytong P4-500 tl. 100mm. 

 Příčky v 1.NP jsou z přesných příčkovek Ytong P2-500 tl. 125mm. Příčka mezi 

chodbou a prostorem pod schodištěm je ze sádrokartonu Knauf tl. 75mm, opláštění z obou 

stran bez vloţené minerální vaty. 

 Příčky v 2.NP jsou ze sádrokartonu Knauf W111 tl. 125mm. V místnosti se 

zvýšenou vlhkostí (koupelna) se pouţije opláštění zeleným sádrokartonem. 

 Instalační předstěny v koupelně jsou ze sádrokartonu Knauf, opláštění z jedné 

strany zeleným sádrokartonem, bez vloţení minerální vaty.  

Předstěny pro zakrytí ocelových táhel jsou ze sádrokartonu, z jedná strany 

opláštěny, bez vnitřní minerální vaty, tl. 65mm. 

 

Vodorovné konstrukce 

 Vodorovné konstrukce jsou navrţeny z prefabrikovaných stropních nosníků a 

stropních vloţek Ytong. Tloušťka stropu je 250mm, z toho 50mm tvoří nadbetonávka, 

která je vyztuţená kari sítí s oky 150x150mm. Beton bude pouţit třídy C20/25. Uloţení 

stropních nosníků je zřejmé z půdorysu stropu, ovšem výrobcem dané minimum je 

150mm. Při kladení stropních nosníků dojde k jejich podepření. Uloţení stropních vloţek 

na zdivo musí být minimálně 20mm. Stropní vloţky budou dle potřeby seříznuty. Vše je 

patrné z půdorysu stropu. U instalační šachty je navrţena výměna z I profilu 100, který je 

uloţen na protilehlých stropních nosnících 80mm. Dle návrhu statika se toto místo 

popřípadě vyztuţí přídavnou výztuţí. Prostup v místě komína bude zvětšen pro dodatečné 

vloţení minerální vaty tl. min. 20mm. Okolo komína a šachty se provede dobetonávka 

betonem C20/25. U vně vyloţených stropních nosníků pod nadezdívkou podkroví bude dle 

návrhu statika vloţena přídavná výztuţ.  

Stropní konstrukce v garáţi je ze stropních panelů Ytong tl. 250mm. Uloţení 

panelů je 100mm. Bude slouţit pro uskladnění věcí. 

Ţelezobetonový věnec bude vyztuţen armokošem 4ØR10mm, třmínek Ø6mm. 

Nosné i nenosné překlady budou z prefabrikovaných dílců Ytong NOP, NEP. 

Nosný překlad nad otvorem garáţových vrat bude z Ytong UPA dílců, který bude 

vybetonován do tvarovek a vyztuţen armokošem. 

 



Schodiště a zábradlí 

 Vnitřní schodiště bude provedeno ze ţelezobetonové mezipodesty tl. 150mm a 

prefabrikovaných schodišťových stupňů Ytong 1200x300x150mm. Konstrukčně je 

navrţeno jako dvouramenné s vnitřní schodišťovou zdí (zrcadlem). Mezipodesta je uloţena 

150mm na schodišťových zdích. Stupně jsou uloţeny na schodišťových zdí 100mm z jedné 

strany, a z druhé strany jsou podezděny Ytong P4-500 tl. 100mm. Délka a výška stupnic se 

řeší odskočením stupně, vzniklou mezeru vyplnit maltou. Detail je zakreslen v půdorysu 

stropu. 

 Zábradlí v 2.NP bude provedeno ve výšce 1m jako kovové tyčové. Při výstupu 

schodištěm je u zrcadla navrţeno kovové madlo.  

 Pro ochranu proti pádu je navrţeno kovové zábradlí u francouzských oken v 2.NP. 

 

Zastřešení 

 Střecha je sedlová se sklonem 40°, i nad garáţí. Krov je navrţen jako prostá 

krokevní soustava s hřebenovou vaznicí. Krokve jsou vynášeny hřebenovou vaznicí a 

pozednicí. Vaznice ztuţuje krov v podélném směru. Krokve jsou spojeny kleštinami ve 

středu i vrcholu. Kleštiny ve vrcholu zároveň podepírají vaznici. Ztuţení je dále zajištěno 

dřevěným bedněním tl. 25mm. Pozednice je kotvena do ţelezobetonového věnce pomocí 

kotvy Ø15mm se závitem. Pozednice je dále zakotvena pásovinou 40/5 pod úhlem 75° do 

stropní konstrukce proti vodorovným účinkům zatíţení. Pod pozednici vloţit oxidovaný 

asfaltový pás. Krokve jsou dimenze 100/180mm a na pozednice jsou osedlány. Tepelná 

izolace je navrţena nadkrokevní z PUR Linitherm Pal 2U tl. 160mm, součástí tepelné 

izolace je i pojistná hydroizolace s dostatečným přesahem pro napojení. Řezivo bude 

naimpregnováno. Krytinu tvoří betonové střešní tašky Bramac Natura. 

 

Komíny 

 V domě bude postaven jednoprůduchový komín na pevná paliva. Komínové těleso 

bude provedeno systémem Schiedel UNI 18 PLUS  o DN 180 mm a celkové výšce 8,90 m. 

Komín bude zaloţen dle montáţního návodu firmy Schiedel. Komín bude sestaven z 

komínových tvárnic, izolačních rohoţí a šamotových vloţek UNI. V patě průduchu bude 

osazen podstavec s odvodem kondenzátu a mříţka pro přístup vzduchu do kanálků zadního 

odvětrání. Tvarovka pro komínová dvířka bude osazena v patě a bude kryta komínovými 

dvířky. Zvláštní pozornost musí být věnována průchodnosti kanálků zadního odvětrání po 

celé výšce komína, dilatacím v místě tvarovek pro komínová dvířka a připojení spotřebiče 

(čelní desky) a připojení kouřovodů do sopouchu. V místě prostupu stropní konstrukcí 

musí být komínové tvárnice oddilatovány minerální izolací min. 2 cm. Do komína budou 

zaústěna krbová kamna na dřevo o výkonu ? kW. Nadstřešní část komína bude opláštěna 

nástavcem z prstenců UNI FINAL s černou povrchovou úpravou. Vybírací otvor bude 

umístěn v 1.NP nad podlahou. Podlaha kolem vybíracího otvoru bude provedena 

z nehořlavého materiálu. 

 

Izolace proti vodě 

V přízemí je navrţena izolace proti zemní vlhkosti a radonu. Jedná se o SBS 

modifikovaný asfaltový pás Glastek 40 special mineral tl. 4mm s nosnou vloţkou ze sklené 



tkaniny. Veškeré prostupy instalačních vedení budou utěsněny tak aby nedošlo k porušení 

hydroizolace. Hydroizolace bude vytaţena min. 300mm nad upravený terén. Provedení 

hydroizolační vrstvy musí být dle konstrukčního a technologického postupu výrobce. 

 

Izolace tepelné 

 Podlahy na zemině jsou izolovány deskami z polystyrenu EPS 100Z 3x50mm. 

Podlaha na zemině v garáţi je izolována deskami z polystyrénu EPS 150S tl. 50mm.  

Obvodová nosná stěna je zateplena tepelnou izolací Ytong Multipor Wap tl. 

140mm. Obvodová nosná stěna garáţe je bet zateplení.  

Nadkrokevní izolace je provedena z PUR Linitherm PAL 2U tl. 160mm. V garáţi 

je střecha zateplena stejnou izolací tl. 100mm. 

 

Podlahy 

 Podlahy jsou těţké plovoucí. Na podkladní beton se poloţí tepelná izolace ve třech 

vrstvách, na ně poloţí separační PE fólie, dále se provede pokládka polystyrénové potěrové 

desky Schluter Becotec-En, vloţí trubky vytápění, a zalije cementovým potěrem CT-C25-

F4. Nášlapnou vrstvu tvoří v 1.NP keramická dlaţba tl.8mm lepená lepidle Ceresit ZK.  

Na konstrukci stropu je poloţena tepelná izolace s kročejovým útlumem Styrotrade 

Styrofloor T4 tl. 30mm. Na izolaci bude poloţena Baumit separační PE fólie. Na fólii je 

polystyrénová potěrová deska Schluter Becotec-En vyplněná cementovým potěrem CT-

C25-F4. Nášlapná vrstva v 2.NP tvoří keramická dlaţba a laminátová podlaha. 

 

Výplně otvorů 

 Vstupní dveře jsou dřevěné Euro s nadsvětlíkem. Francouzské dveře jsou dřevěné 

s izolačním trojsklem.  Vnitřní dveře jsou prosklené nebo plně v závislosti na pouţití 

v místnosti.  

 Okna jsou dřevěná Euro s izolačním trojsklem, v garáţi jsou dřevěné Euro 

s izolačním dvojsklem. Střešní okna jsou kyvná, vyklápěcí a svislá doplňková 

s nízkoenergetickým trojsklem 65. Podrobnosti jsou uvedeny ve výpisu prvků. 

 

Omítky 

 Vnitřní omítka je sádrová tenkovrstvá Baumit Ratio Slim tl. 5mm.V koupelně 2.NP 

bude ještě provede základní nátěr Baumit Grund a na něj jednosloţková hydroizolační 

hmota Baumit Baumacol Proof. 

 

Instalace 

 Objekt je napojen na vodovod, splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci a vedení 

nízkého napětí. Objekt není plynofikován. 

 

Konstrukce klempířské 

 Okapní ţlab, odpadová roura, okapní plech a oplechování komína bude provedeno 

z pozinkovaného plechu. Venkovní parapety budou hliníkové. 

 

Obklady a dlaţby keramické 



 Obklady budou provedeny v barevném provedení dle poţadavku investora. 

V legendách místností jsou uvedeny podlahy, na které bude poloţena keramická dlaţba. 

 

Podlahy parketové a povlakové 

 V obytných místnostech bude poloţena laminátová plovoucí podlaha. Kvalitu a 

dezén můţe zvolit investor. 

 

Kovové stavební doplňkové konstrukce 

 Bude provedeno tyčové kovové zábradlí výšky 1m u schodiště. U schodišťové zdi 

bude ukotveno kovové madlo. Francouzské dveře v 2.NP budou opatřeny nerezovým 

trubkovým zábradlím. 

 

Nátěry 

 Veškeré řezivo bude ošetřeno přípravkem Bochemit. Viditelné prvky krovu a římsy 

budou ohoblovány a natřeny lazurovacím a vrchním lakem. 

 

Malby 

 Vnitřní stěny a stropy budou vymalovány Primalex v barevném provedení podle 

poţadavku investora. 

 

e) tepelné technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 Ve sloţce B je řečeno stavebně fyzikální hodnocení a jsou vypočítány celkové 

tepelné odpory konstrukcí, součinitele prostup tepla a výsledky jsou hodnoceny zda 

vyhoví. 

 

f) Způsob zaloţení objektu s ohledem na výsledky 

inţenýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu 

 Na pozemku nebyly provedeny ţádné průzkumy. Vyhodnocení bylo provedeno na 

základě zkušeností a poznatků při výstavbě okolních objektů. Bylo zjištěno, ţe podmínky 

pro zakládání, jsou dobré a nemusí se dělat ţádné zvláštní opatření. 

 

g) Vliv objektu a jeho uţívání na ţivotní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

 Rodinný dům nebude mít ţádný negativní vliv na okolí a ţivotní prostředí. 

Komunální odpad bude ukládán do popelnice a bude pravidelně likvidován oprávněnou 

organizací. Splaškové vody budou svedeny do splaškové kanalizace. Dešťové vody budou 

sváděny do stávající dešťové kanalizace. 

 

h) Dopravní řešení 

 Objekt je napojen na stávající přilehlou komunikaci parc. č. 5019 k.ú. Radiměř. 

 



i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 

protiradonová opatření 

 Budou dodrţena všechna ochranná pásma podzemních zařízení. Na staveništi se 

nevyskytuje zeleň, kterou by bylo třeba chránit. Při provádění přípojek inţenýrských sítí je 

nutno dodrţet jejich ochranná pásma. Stavbou dotčená parcela se nenachází v chráněném 

území. 

 

j) Dodrţení obecných poţadavků na výstavbu 

 Při zpracování této projektové dokumentace byly dodrţeny obecné poţadavky na 

výstavbu. 

 

1.1.2 Výkresová část 

 

Je k dispozici ve sloţce C. 

 

1.2. Stavebně konstrukční část 

 

1.2.1. Technická zpráva 

 

a) popis navrţeného konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího 

stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 

Obvodové nosné zdivo je z pórobetonových tvárnic Ytong P4-500 tl. 300mm, 

zateplené tepelnou izolací Ytong Multipor Wap tl. 140mm. 

 Vnitřní nosné zdivo je z pórobetonových tvárnic Ytong P4-500 tl. 300mm.. 

 Příčky v 1.NP jsou z přesných příčkovek Ytong P2-500 tl. 125mm.  

 Střecha je sedlová. 

 Zaloţení domu je na základových pásech z prostého betonu. 

 

b) navrţené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

Pro stavbu jsou navrţeny jen ty výrobky, které splňují poţadavky zákona. 

 

c) hodnoty uţitných, klimatických a dalších zatíţení uvaţovaných při návrhu nosné 

konstrukce 

 Byly pouţity hodnoty, které jsou uvedeny v normě pro konkrétní podmínky. 

Hodnoty jsou zřejmé ve výpočtu základů, které je součástí sloţky D. 

 

c) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 

postupů 

 V objektu nejsou neobvyklé konstrukce. 

 

d) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby 

Všechny stavební práce budou prováděny dle technologických postupů výrobce. 



 

e) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí 

či prostupů 

 Toto není součástí bakalářské práce. 

 

f) poţadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 Toto není řešeno. 

 

1.2.2. Statické posouzení 

 

 Výstavba objektu je navrţena a bude provedena tak, aby nemohla způsobit: 

f) náhlé, nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části 

nebo přilehlé stavby 

g) větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce, nebo vznik trhlin), které 

můţe narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uţivatelnost stavby nebo její části, 

nebo které vede ke sníţení trvanlivosti stavby 

h) poškození, nebo ohroţení provozuschopnosti připojených technických zařízení v 

důsledku deformace nosné konstrukce 

i) ohroţení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby a ohroţení 

bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci přiléhající ke staveništi 

j) ohroţení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby  

 

Stavba bude slouţit k odběru vody a energie – konstrukce jsou navrţeny a 

budou provedeny tak, aby nedošlo k nepředvídanému trvalému ani dočasnému 

ohroţení provozuschopnosti stavby jako celku. 

 

1.3. Poţárně bezpečnostní řešení 

 

1.3.1. Technická zpráva 

Poţárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno v Technické zprávě poţární ochrany. 

 

1.3.2. Výkresová část 

Přílohou je situace s odstupovými vzdálenostmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁVĚR:  

 

Výsledkem práce je návrh rodinného domu. Prvotní navrţená dispozice zůstala zachována. 

Změny se dotkly zejména východní fasády, a tím vzniklý jiný architektonický vzhled. 

Během prací postupně docházelo k úpravám a konkretizacím řešení určitých částí, 

například detailů. Z hlediska provedeného rozsahu byl splněn cíl bakalářské práce. 
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Anotace práce  V bakalářské práci se zabývám návrhem samostatně stojícího rodinného 

domu na parc. č. 5017 v obci Radiměř. Navrţená kategorie bytu je 4+1. 

Rodinný dům je navrţen na nepravidelném půdorysu 14,84x8,08m. Dům 

je dvoupodlaţní s obytným podkrovím, bez podsklepení. V 1.NP se 

nachází zádveří, technická místnost, WC, skladovací místnost, 

skladovací prostor pod schodištěm, dvouramenné schodiště, obývací 

pokoj a kuchyně. Součástí rodinného domu je garáţ pro jeden osobní 

automobil a dostatek úloţného prostoru. V 2.NP se nachází koupelna, 

dva pokoje a loţnice. Dům je zaloţen na základových pásech z prostého 

betonu. Nosné svislé a vodorovné konstrukce, jsou navrţeny 

z pórobetonových tvárnic Ytong. Obvodová zeď je zateplena deskami 

Ytong Multipor. Střecha je sedlová se sklonem 40°. Vstupní strana je 

orientována na východ. Obývací pokoj je orientován na jih a západ, coţ 

umoţňuje dostatečné proslunění, a je z něj navíc přístup na terasu.  



Součástí je také bakalářská seminární práce na téma Tepelné izolace a 

zateplovací systémy. 
 

Anotace práce v 
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jazyce 

In this bachelor thesis I am focusing on a project of a detached family 

house on a site 5017 in a village Radiměř. Proposed category of a flat is 

4+1. Family house is designed according to an irregular platform 

14,84x8,08m. The house has two floors with a habitable attic, without 

cellarage. Downstairs there is a space behind a door, technical room, a 

toilet a storage room, a storage room under the stairway, two-ply stairs, a 

living room and a kitchen. The family house includes a garage for one 

car and with enough storage space.  Upstairs there is a bathroom, 2 

rooms and a bedroom. The house is based on strip foundations made of a 

simple concrete.  Vertical and horizontal frameworks are devised from 

cellular concrete blocks Ytong. Enclosure wall is insulated by boards 

Ytong Multipor. The roof is anticlinal with a 40 degrees deflection. The 

entering side is orientated to the east. The living room is orientated to the 

south and the west, which makes the place shiny enough and furthermore 

there is an entrance to the platform. 

In addition there is also a bachelor seminar thesis on a following topic 

Insulation and insulation systems. 
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1. Údaje o dosavadním vyuţití a zastavěnosti území i stavebním pozemku 

 

 Předmětem této studie je novostavba rodinného domu v obci Radiměř na pozemku 

parc.č. 5017 v k.ú. Radiměř včetně zpevněných ploch a oplocení. Pozemek se nachází 

mimo současně zastavěné území obce Radiměř v zastavitelné ploše, která je určena platnou 

územně plánovací dokumentací k zástavbě stavbami pro bydlení. Okolní zástavbu tvoří 

rodinné domy a sportovní areál. Stavební pozemek bude připojen na pozemní komunikaci 

na pozemku parc.č. 5019 k.ú. Radiměř. 

 

2. Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

 Stavba je v souladu se základními urbanistickými poţadavky. Rodinný dům je 

dvoupodlaţní s vyuţitím podkroví a přistavěnou garáţí. Střecha je valbová. Vstupní strana 

je orientována na východ. Na stavebním pozemku bude zřízen okapový chodníček, 

venkovní terasa z betonových dlaţdic, příjezd ke garáţi ze zámkové dlaţby a dřevěný plot 

s podezdívkou. Ostatní plochy budou ozeleněny a zatravněny. 

 

3. Údaje o objektu 

 

 Objemově stanovená přibliţná cena  3 042 000 Kč 

 Plocha pozemku    825,8 m
2
 

 Zastavěná plocha    114,1 m
2
 

 Uţitková plocha    147,7 m
2
 

 Obestavěný prostor    760,5 m
3
 

 
Kategorie bytu    4+1 s garáţí 

 Počet podzemních podlaţí   0 

 Počet nadzemních podlaţí   2 

 

 

 



 
Katastrální území 
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1. Identifikační údaje 

 

Stavebník   :   ANTONÍN KOLÁŘ  

Adresa    :   FELBEROVA 674/10, 568 02 SVITAVY   

 

Název stavby   :   RODINNÝ DŮM 

Místo stavby   :   PARC. Č. 5017, K.Ú. RADIMĚŘ 

Katastrální území  :   Radiměř 

Parc. č. pozemku  :   5017 

 

Účel stavby   :   Trvalé bydlení 

 

Charakter stavby  :   Novostavba 

 

Stavební úřad   :   MÚ Svitavy-odbor výstavby 

 

Projektant   :   Michal Kolář 

Adresa    :   Felberova 672/12, 568 02 Svitavy 

Vedoucí bakalářské práce :   Ing. David Bečkovský, Ph.D. 

 

2. Údaje o dosavadním vyuţití a zastavěnosti území, o stavebním 

pozemku a o majetkoprávních vztazích 

 Předmětem tohoto projektu je novostavba rodinného domu v obci Radiměř na 

pozemku parc.č. 5017 v k.ú. Radiměř včetně domovních přípojek, zpevněných ploch a 

oplocení. Pozemek se nachází mimo současně zastavěné území obce Radiměř v 

zastavitelné ploše, která je určena platnou územně plánovací dokumentací k zástavbě 

stavbami pro bydlení. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy a sportovní areál. Stavební 

pozemek bude připojen na pozemní komunikaci na pozemku parc.č. 5019 k.ú. Radiměř. 

 

3. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 

 Na pozemku nebyly provedeny ţádné průzkumy. Podle okolních pozemků a staveb 

se předpokládá, ţe jsou v okolí dobré podmínky pro zakládání budov. Rodinný dům bude 

napojen na elektrické vedení nízkého napětí, veřejný vodovod, splaškovou a dešťovou 

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

V přilehlé komunikaci vedou inţenýrské sítě. 

 

4. Informace o splnění poţadavků dotčených orgánů 

 Při výstavbě nebude porušeno ochranné pásmo plynového vedení. Budou dodrţena 

všechna ochranná pásma podzemních zařízení. Na staveništi se nevyskytuje zeleň, kterou 

by bylo třeba chránit. Při provádění přípojek inţenýrských sítí je nutno dodrţet jejich 

ochranná pásma. Stavbou dotčená parcela se nenachází v chráněném území. 

 



5. Informace o dodrţení obecných poţadavků na výstavbu 

 Při zpracování této projektové dokumentace byly dodrţeny obecné poţadavky na 

výstavbu. 

 

6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí,  

popřípadě územně plánovací informace  

Stavba je v souladu se schválenou koncepcí územního plánu obce. 

 

7. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 

opatření v dotčeném území  

Stavba nevyţaduje ţádné věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby 

a jiná opatření v území.   

 

8. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby  

Stavba bude prováděna tradičními stavebními postupy a postupy stanovenými 

výrobci jednotlivých stavebních výrobků.  

Zahájení výstavby:  září 2013 

Dokončení výstavby:  listopad 2015 

 

9. Statistické údaje 

 Objemově stanovená přibliţná cena   3 042 000 Kč 

Plocha pozemku     825,8 m
2
 

Zastavěná plocha     115,4 m
2
 

Uţitková plocha     159,52 m
2
 

Obestavěný prostor     760,5 m
3
 

Počet nových bytů    1 

Kategorie bytu     4+1 s garáţí 

Počet podzemních podlaţí   0 

 Počet nadzemních podlaţí    2 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) Zhodnocení staveniště 

 Pozemek se nachází mimo současně zastavěné území obce Radiměř v zastavitelné 

ploše, která je určena platnou územně plánovací dokumentací k zástavbě stavbami pro 

bydlení. Okolní zástavbu tvoří rodinné domy a fotbalové hřiště. Pozemek dále sousedí 

s pozemní komunikací na pozemku parc. č. 5019 v k.ú. Radiměř. 

 Staveniště je mírně svaţité a je vymezeno hranicemi pozemku. V blízkosti se 

nachází podzemní inţenýrské sítě. Na pozemku se nyní nevyskytují ţádné vzrostlé stromy 

ani křoví. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 Stavba je v souladu se základními urbanistickými poţadavky. Stavba je navrţena 

tak, aby nenarušovala architektonický vzhled okolní zástavby. 

 Jedná se o samostatně stojící rodinný dům o dvou nadzemních podlaţích, 

s obytným podkrovím, bez podsklepení, s garáţí pro jeden automobil. 

 Střecha je sedlová se sklonem 40°. Krytina je z betonové střešní tašky Bramac. 

 Dům je navrţen v dispozici 4+1, vstupní strana je orientována na východ.   

 Na stavebním pozemku budou zřízeny nové zpevněné plochy, zejména terasa, 

okapový chodník, vstupní část a příjezd ke garáţi. Ostatní plochy budou ozeleněny. 

Pozemek bude následně oplocen. 

 

c) Technické řešení  

 Rodinný dům je navrţen na nepravidelném půdorysu 14,84x8,08m. Dům je 

dvoupodlaţní s obytným podkrovím, bez podsklepení. Střecha je sedlová. Vstupní strana 

domu je orientována na východ. 

 Rodinný dům je zaloţen na základových pásech z prostého betonu. Na základových 

pásech je ztracené bednění s výplní betonu a vloţenými roxory. Je navrţena základová 

deska z betonu tl. 100mm vyztuţená kari sítí.  

Obvodové nosné stěny tvoří pórobetonové přesné tvárnice Ytong P4-500 tl. 

300mm, zateplené tepelnou izolací Ytong Multipor Wap tl. 140mm. Obvodová nosná zeď 

garáţe je ze stejných přesných tvárnic, ale bez zateplení. Vnitřní nosné zdi jsou z Ytong 

P4-500 tl. 300mm. Příčky v 1.NP jsou z přesných příčkovek Ytong tl. 125mm. 

Schodišťová zeď (zrcadlo) je z Ytong P4-500 tl. 100mm. Příčky v 2.NP jsou ze 

sádrokartonu Knauf tl. 125mm. Předstěny jsou taktéţ ze sádrokartonu Knauf.  

Stropní konstrukce je tvořena prefabrikovanými nosníky a vloţkami Ytong 

s nadbetonávkou s kari sítí, celková tl. 250mm. Schodiště je dvouramenné 

s ţelezobetonovou mezipodestou a prefabrikovanými schodišťovými stupni Ytong. 

 Nosnou konstrukci střechy tvoří prostá krokevní soustava s hřebenou vaznicí. 

Odvodnění je okapovým ţlabem Lindab. Střešní krytina je betonová Bramac.  

Okna jsou dřevěná s izolačním trojsklem, okna do garáţe s izolačním dvojsklem. 

Vnitřní dveře také dřevěné. 

Objekt bude napojen na splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci, vodovod a 

vedení nízkého napětí. 



Budou zřízeny nové zpevněné plochy před garáţí k přilehlé komunikaci, terasa, 

okapový chodník a vstupní prostor. 

Vytápění v 1.NP a 2.NP bude podlahové, ve 2.NP je doplněno o radiátorové 

vytápění. V technické místnosti bude umístěn elektrokotel a boiler. 

 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 Dům bude napojen na dopravní infrastrukturu obce – místní komunikaci novým 

sjezdem. Do objektu budou zhotoveny nové přípojky elektro, vody, sdělovacího kabelu. 

Splaškové vody budou svedeny do obecní splaškové kanalizace, dešťové vody do dešťové 

kanalizace.  

 

e) Řešení technické a dopravní infrastruktury 

 Napojení rodinného domu na energetickou soustavu elektrické energie, bude 

přípojkou ukončenou v elektroměrové skříni na hranici pozemku. V domě nebude 

vyuţíván zemní plyn. Zásobování pitnou vodou bude stávající přípojkou ze stávajícího 

vodovodního řadu vedeného před stavebním pozemkem vyvedenou na stavební pozemek. 

Splaškové vody budou napojeny na stávající splaškovou kanalizaci, a dešťové vody budou 

odváděny do stávající dešťové kanalizace.  

 Z místní komunikace bude vytvořen nový zpevněný sjezd na pozemek do prostoru 

před garáţ. Budou vytvořeny okapové chodníky, terasa a zpevněný vstupní prostor směrem 

od komunikace k hlavnímu vchodu. 

 

f) Vliv stavby na ţivotní prostředí a řešení ochrany 

 Objekt rodinného domu nebude svým provozem nijak rušit své okolí. Při provádění 

stavby je nutné si počínat tak, aby byli pokud moţno v co moţné nejniţší míře vlastníci 

sousedních nemovitostí obtěţováni hlukem, zápachem, prachem atd. Dále musí být 

učiněna všechna moţná opatření, která zabrání případnému poškození sousedních 

nemovitostí.  

 

g) Řešení bezbariérového uţívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

 Řešení bezbariérového uţívání není předmětem projektu. 

 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace 

 Na pozemku nebyly provedeny ţádné sondy. Vyhodnocení bylo provedeno na 

základě zkušeností a poznatků při výstavbě okolních objektů. Bylo zjištěno, ţe podmínky 

pro zakládání, jsou dobré a nemusí se dělat ţádné zvláštní opatření. 

 

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém 

 Vytyčení prostorové stavby v souladu s touto projektovou dokumentací provede 

autorizovaný zeměměřický inţenýr.  

 



j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inţenýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

 Stavba bude členěna pouze na jeden stavební objekt. 

 

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

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

 Projekt byl řešen tak, aby nad přípustnou míru negativně neovlivnil sousední 

bytovou zástavbu. Při provádění stavby je nutné si počínat tak, aby byli pokud moţno v co 

moţné nejniţší míře vlastníci sousedních nemovitostí obtěţováni hlukem, zápachem, 

prachem atd. Dále musí být učiněna všechna moţná opatření, která zabrání případnému 

poškození sousedních nemovitostí. Pokud bude docházet ke znečištění komunikace od 

dopravy materiálu, je nutné toto znečištění odstranit.  

 

2. Mechanická odolnost a stabilita 

 Veškeré práce budou prováděny v souladu s projektovou dokumentací. 

V projektové dokumentaci je počítáno s pouţitím tradičních stavebních výrobků na trhu. 

Výrobci těchto stavebních výrobků garantují zajištění mechanické odolnosti a stability. Při 

provádění stavby je nutné dodrţet všechny technologické postupy stanovené výrobci 

jednotlivých stavebních výrobků. 

 

3. Poţární bezpečnost 

 Poţární bezpečnost stavby je podrobně řešena v Technické zprávě poţární ochrany. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a ţivotního prostředí 

 Hygiena prostředí je dána běţnými poţadavky na stavby pro bydlení. Obytné 

místnosti jsou přímo větratelné, vytápěné s moţností regulace tepla a je v nich zajištěno 

dostatečné denní osvětlení a proslunění. Rodinný dům nebude mít ţádný negativní vliv na 

okolí a ţivotní prostředí. Komunální odpad bude ukládán do popelnice a bude pravidelně 

likvidován oprávněnou organizací. Splaškové vody budou svedeny do splaškové 

kanalizace. Dešťové vody budou sváděny do stávající dešťové kanalizace. Hmoty a 

výrobky potřebné k provedení stavby budou skladovány tak, aby nedošlo k jejich 

znehodnocení nebo odcizení. Stavební postupy a manipulace s materiály a stavební sutí 

budou voleny tak, aby byly na nejmenší míru omezeny škodlivé účinky na okolí, zejména 

hluk, vibrace a prášení. Veškeré odpady, které vzniknou při provádění stavby, vybourané 

konstrukce, obaly a zbytky, budou vyuţívány nebo zneškodňovány jen v zařízeních k tomu 

určených a povolených. Vzniklé odpady budou shromaţďovány utříděně podle druhů a 

budou zabezpečeny před neţádoucím únikem. V průběhu realizace stavby nesmí docházet 

ke zhoršení stávajícího ţivotního prostředí. Výjezdová místa ze staveniště na stávající 

komunikace budou řádně čištěna a udrţována.  

 Stavba nevyvolá potřebu likvidovat vzrostlou zeleň a dřeviny. 

 

 

 



5. Bezpečnost při uţívání 

 Stavba je navrţena tak, aby byla zajištěna bezpečnost při uţívání. Elektroinstalace, 

hromosvody, komín musí být před zahájením uţívání zkontrolovány revizním technikem, 

který musí stanovit, ţe zařízení je schopné bezpečného uţívání. Ústřední vytápění bude 

odzkoušeno topnou zkouškou, vodoinstalace tlakovou zkouškou a kanalizace zkouškou 

těsnosti. Pro bezpečné uţívání je nutné dodrţovat pokyny dané výrobci stavebních výrobků 

pouţitých na stavbě. 

 

6. Ochrana proti hluku 

 Výstavbou nebudou vytvořeny ţádné významné zdroje hluku, které by mohly mít 

vliv na překročení povolených parametrů z hlediska ochrany před hlukem. Zdrojem hluku 

bude pouze pouţívání stavební mechanizace (elektrické nářadí, apod.) po dobu výstavby.  

 Stavba je navrţena tak, aby byla zajištěna ochrana proti hluku, zejména pouţitím 

tepelné izolace a otvorových prvků s trojitým zasklením. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 Skladby konstrukcí uvedené v této projektové dokumentaci splňují poţadavky 

normy ČSN 73 0540. Objekt vyhoví energetickým poţadavkům na budovy. Podrobnosti 

jsou patrny z energetického štítku obálky, viz Tepelně technické posouzení budovy. 

 

8. Řešení přístupu a uţívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace 

 Stavba nevyhovuje dle vyhlášky 398/2006 Sb. Objekt bude slouţit převáţně pro 

investora, a nepředpokládá se, ţe dům bude vyuţíván osobou s omezenou schopností 

pohybu a orientace. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 Stavba se nachází v zástavbě rodinných domů. Ţádné významné škodlivé vlivy 

vnějšího prostředí se nepředpokládají.  

 Je nutné provést radonový průzkum a navrhnout vhodnou protiradonovou izolaci. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 Stavba není předmětem zvláštních zájmů o ochraně obyvatelstva. 

 

11. Inţenýrské stavby (objekty) 

  

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod  

 Stavba bude odkanalizována do stávající splaškové kanalizace. Dešťové vody 

budou odvedeny do stávající dešťové kanalizace. 

 

 

 



b) Zásobování vodou  

 Dům bude zásobován vodou z vodovodní přípojky ze stávajícího vodovodního 

řadu. TUV bude ohřívána v elektrickém ohřívači s přípravou pro instalaci solárního 

systému, nebo dle výběru investora. 

 

c) Zásobování energiemi  

 Rodinný dům nebude plynofikován. Dům bude napojen na venkovní vedení NN, 

které je ukončeno elektroměrnou skříní. 

 

d) Řešení dopravy  

 Dům bude napojen stávající přilehlou komunikaci. 

 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav  

 V rámci stavby budou zřízeny zpevněné plochy, sjezd ke garáţi, okapový chodník, 

terasa, chodník k hlavnímu vstupu. Nezastavěné plochy budou po dokončení stavby 

upraveny a ozeleněny. 

 

f) Elektronické komunikace  

 Objekt bude napojen na elektronické komunikace. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

 V objektu rodinného domu se ţádná technologická zařízení nenacházejí. 
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1) Identifikační údaje 

 

Stavebník   :   ANTONÍN KOLÁŘ  

Adresa    :   FELBEROVA 674/10, 568 02 SVITAVY   

 

Název stavby   :   RODINNÝ DŮM 

Místo stavby   :   PARC. Č. 5017, K.Ú. RADIMĚŘ 

Katastrální území  :   Radiměř 

Parc. č. pozemku  :   5017 

 

Účel stavby   :   Trvalé bydlení 

 

Charakter stavby  :   Novostavba 

 

Stavební úřad   :   MÚ Svitavy-odbor výstavby 

 

Projektant   :   Michal Kolář 

Adresa    :   Felberova 672/12, 568 02 Svitavy 

Vedoucí bakalářské práce :   Ing. David Bečkovský, Ph.D. 

 

1. Pozemní stavební objekty 

 

1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 

 

1.1.1 Technická zpráva 

 

a) Účel objektu 

 Jedná se o samostatně stojící rodinný dům určený k trvalému bydlení. Dům je 

navrţen v dispozici 4+1.  

 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 

řešení a řešení vegetačních úprav okolí, včetně řešení přístupu a uţívání 

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Jedná se o samostatně stojící rodinný dům o dvou nadzemních podlaţích, 

s obytným podkrovím, bez podsklepení, s garáţí pro jeden automobil. V 1.NP se nachází 

zádveří, technická místnosti, WC, skladovací prostor pod schodištěm, skladovací místnost, 

schodiště, obývací pokoj s přístupem na terasu a kuchyně. V 2.NP je koupelna, dva pokoje 

a loţnice. Úloţný prostor je zajištěn pod schodištěm, ve skladovací místnosti a v části 

stropu v garáţi i v podstřešní části.  

 Střecha je sedlová se sklonem 40°. Krytina je z betonové střešní tašky Bramac. 



 Dům je navrţen v dispozici 4+1, vstupní strana a příjezd ke garáţi je orientována na 

východ. Obývací pokoj je orientován na jih a západ, coţ umoţňuje dostatečné prosvětlení. 

Pokoje a loţnice jsou orientovány na východ, jih a západ.  

 Na stavebním pozemku budou zřízeny nové zpevněné plochy, zejména terasa, 

okapový chodník, vstupní část a příjezd ke garáţi. Ostatní plochy budou ozeleněny. 

  

c) Kapacity, uţitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění 

 Plocha pozemku    825,8 m
2
 

 Zastavěná plocha    115,4 m
2
 

 Uţitková plocha    159,52 m
2
 

 Uţitková plocha 1.NP   94,40 m
2
 

Uţitková plocha 2.NP   65,12 m
2
 

Obestavěný prostor    760,5 m
3
 

 
Kategorie bytu    4+1 s garáţí 

 Počet podzemních podlaţí   0 

 Počet nadzemních podlaţí   2 

 

 Vstupní strana a příjezd ke garáţi je orientována na východ. Obývací pokoj je 

orientován na jih a západ, coţ umoţňuje dostatečné prosvětlení. Pokoje a loţnice jsou 

orientovány na východ, jih a západ. Kuchyně je orientována na východ a jih.  

V určených místnostech jsou navrţena dostatečné velká okna, která umoţňují 

potřebné osvětlení. Ostatní vedlejší místnosti jsou osvětleny uměle. 

Větrání místností je přirozené okny. 

 

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

uţití objektu a jeho poţadovanou ţivotnost 

 

Zemní práce 

 Na budoucí zastavěné ploše se odebere vrstva ornice v tl. 0,30m a uloţí se na 

meziskládku na stavební parcele. Rýhy a jámy pro základové pasy a patky se vykopou 

podle výkresu základů. Vytěţená zemina bude pouţita pro terénní úpravy okolního 

pozemku. Přebytek bude odvezen na povolenou skládku.  

Zemní práce budou prováděny také v souvislosti s připojením objektu na 

inţenýrské sítě. Vytěţená zemina se pouţije pro zpětný zásyp rýh. V komunikacích bude 

zásyp rýh proveden zhutnitelným materiálem. 

 

Základy 

 Dům je zaloţen na základových pásech z prostého betonu C16/20. Jednotlivé 

rozměry základových pásů vycházejí z výpočtů pro únosnost zeminy Rdt=200kPa a jsou 

patrné z výkresu základů.  Na základových pásech bude vyzděno ztracené bednění o dvou 

šárech, vyplněné betonem C16/20 s vloţenými pruty Roxor Ø8mm, osazených do 

předvrtaných otvorů v základovém pásu a vyčnívající do budoucí základové desky, kvůli 



zajištění spolupůsobení. Na výšku ztraceného bednění se provede hutněný násyp ze 

štěrkopísku frakce 0-16mm. Nad úroveň výšky ztraceného bednění se provede betonová 

deska tl. 100mm, vyztuţená kari sítí s oky 100x100mm. V základových pásech budou 

vytvořeny prostupy z chráničky pro elektro, vodu a kanalizaci. V základové desce budou 

vytvořeny také prostupy z chráničky. Umístění prostupů je patrné z výkresu základů. 

 

Svislé konstrukce 

 Obvodové nosné zdivo je z pórobetonových tvárnic Ytong P4-500 tl. 300mm, 

zateplené tepelnou izolací Ytong Multipor Wap tl. 140mm. Obvodové nosné zdivo garáţe 

je ze stejných tvárnic bez zateplení. 

 Vnitřní nosné zdivo je z pórobetonových tvárnic Ytong P4-500 tl. 300mm. Pro 

tvárnice Ytong bude pouţita tenkovrstvá zdící malta Ytong tl. 2mm. Pro zaloţení první 

vrstvy tvárnic bude pouţita vápenocementová malta Baumit Duopor tl. 20mm. 

 Schodišťová zeď (zrcadlo) je vyzděno z Ytong P4-500 tl. 100mm. 

 Příčky v 1.NP jsou z přesných příčkovek Ytong P2-500 tl. 125mm. Příčka mezi 

chodbou a prostorem pod schodištěm je ze sádrokartonu Knauf tl. 75mm, opláštění z obou 

stran bez vloţené minerální vaty. 

 Příčky v 2.NP jsou ze sádrokartonu Knauf W111 tl. 125mm. V místnosti se 

zvýšenou vlhkostí (koupelna) se pouţije opláštění zeleným sádrokartonem. 

 Instalační předstěny v koupelně jsou ze sádrokartonu Knauf, opláštění z jedné 

strany zeleným sádrokartonem, bez vloţení minerální vaty.  

Předstěny pro zakrytí ocelových táhel jsou ze sádrokartonu, z jedná strany 

opláštěny, bez vnitřní minerální vaty, tl. 65mm. 

 

Vodorovné konstrukce 

 Vodorovné konstrukce jsou navrţeny z prefabrikovaných stropních nosníků a 

stropních vloţek Ytong. Tloušťka stropu je 250mm, z toho 50mm tvoří nadbetonávka, 

která je vyztuţená kari sítí s oky 150x150mm. Beton bude pouţit třídy C20/25. Uloţení 

stropních nosníků je zřejmé z půdorysu stropu, ovšem výrobcem dané minimum je 

150mm. Při kladení stropních nosníků dojde k jejich podepření. Uloţení stropních vloţek 

na zdivo musí být minimálně 20mm. Stropní vloţky budou dle potřeby seříznuty. Vše je 

patrné z půdorysu stropu. U instalační šachty je navrţena výměna z I profilu 100, který je 

uloţen na protilehlých stropních nosnících 80mm. Dle návrhu statika se toto místo 

popřípadě vyztuţí přídavnou výztuţí. Prostup v místě komína bude zvětšen pro dodatečné 

vloţení minerální vaty tl. min. 20mm. Okolo komína a šachty se provede dobetonávka 

betonem C20/25. U vně vyloţených stropních nosníků pod nadezdívkou podkroví bude dle 

návrhu statika vloţena přídavná výztuţ.  

Stropní konstrukce v garáţi je ze stropních panelů Ytong tl. 250mm. Uloţení 

panelů je 100mm. Bude slouţit pro uskladnění věcí. 

Ţelezobetonový věnec bude vyztuţen armokošem 4ØR10mm, třmínek Ø6mm. 

Nosné i nenosné překlady budou z prefabrikovaných dílců Ytong NOP, NEP. 

Nosný překlad nad otvorem garáţových vrat bude z Ytong UPA dílců, který bude 

vybetonován do tvarovek a vyztuţen armokošem. 

 



Schodiště a zábradlí 

 Vnitřní schodiště bude provedeno ze ţelezobetonové mezipodesty tl. 150mm a 

prefabrikovaných schodišťových stupňů Ytong 1200x300x150mm. Konstrukčně je 

navrţeno jako dvouramenné s vnitřní schodišťovou zdí (zrcadlem). Mezipodesta je uloţena 

150mm na schodišťových zdích. Stupně jsou uloţeny na schodišťových zdí 100mm z jedné 

strany, a z druhé strany jsou podezděny Ytong P4-500 tl. 100mm. Délka a výška stupnic se 

řeší odskočením stupně, vzniklou mezeru vyplnit maltou. Detail je zakreslen v půdorysu 

stropu. 

 Zábradlí v 2.NP bude provedeno ve výšce 1m jako kovové tyčové. Při výstupu 

schodištěm je u zrcadla navrţeno kovové madlo.  

 Pro ochranu proti pádu je navrţeno kovové zábradlí u francouzských oken v 2.NP. 

 

Zastřešení 

 Střecha je sedlová se sklonem 40°, i nad garáţí. Krov je navrţen jako prostá 

krokevní soustava s hřebenovou vaznicí. Krokve jsou vynášeny hřebenovou vaznicí a 

pozednicí. Vaznice ztuţuje krov v podélném směru. Krokve jsou spojeny kleštinami ve 

středu i vrcholu. Kleštiny ve vrcholu zároveň podepírají vaznici. Ztuţení je dále zajištěno 

dřevěným bedněním tl. 25mm. Pozednice je kotvena do ţelezobetonového věnce pomocí 

kotvy Ø15mm se závitem. Pozednice je dále zakotvena pásovinou 40/5 pod úhlem 75° do 

stropní konstrukce proti vodorovným účinkům zatíţení. Pod pozednici vloţit oxidovaný 

asfaltový pás. Krokve jsou dimenze 100/180mm a na pozednice jsou osedlány. Tepelná 

izolace je navrţena nadkrokevní z PUR Linitherm Pal 2U tl. 160mm, součástí tepelné 

izolace je i pojistná hydroizolace s dostatečným přesahem pro napojení. Řezivo bude 

naimpregnováno. Krytinu tvoří betonové střešní tašky Bramac Natura. 

 

Komíny 

 V domě bude postaven jednoprůduchový komín na pevná paliva. Komínové těleso 

bude provedeno systémem Schiedel UNI 18 PLUS  o DN 180 mm a celkové výšce 8,90 m. 

Komín bude zaloţen dle montáţního návodu firmy Schiedel. Komín bude sestaven z 

komínových tvárnic, izolačních rohoţí a šamotových vloţek UNI. V patě průduchu bude 

osazen podstavec s odvodem kondenzátu a mříţka pro přístup vzduchu do kanálků zadního 

odvětrání. Tvarovka pro komínová dvířka bude osazena v patě a bude kryta komínovými 

dvířky. Zvláštní pozornost musí být věnována průchodnosti kanálků zadního odvětrání po 

celé výšce komína, dilatacím v místě tvarovek pro komínová dvířka a připojení spotřebiče 

(čelní desky) a připojení kouřovodů do sopouchu. V místě prostupu stropní konstrukcí 

musí být komínové tvárnice oddilatovány minerální izolací min. 2 cm. Do komína budou 

zaústěna krbová kamna na dřevo o výkonu ? kW. Nadstřešní část komína bude opláštěna 

nástavcem z prstenců UNI FINAL s černou povrchovou úpravou. Vybírací otvor bude 

umístěn v 1.NP nad podlahou. Podlaha kolem vybíracího otvoru bude provedena 

z nehořlavého materiálu. 

 

Izolace proti vodě 

V přízemí je navrţena izolace proti zemní vlhkosti a radonu. Jedná se o SBS 

modifikovaný asfaltový pás Glastek 40 special mineral tl. 4mm s nosnou vloţkou ze sklené 



tkaniny. Veškeré prostupy instalačních vedení budou utěsněny tak aby nedošlo k porušení 

hydroizolace. Hydroizolace bude vytaţena min. 300mm nad upravený terén. Provedení 

hydroizolační vrstvy musí být dle konstrukčního a technologického postupu výrobce. 

 

Izolace tepelné 

 Podlahy na zemině jsou izolovány deskami z polystyrenu EPS 100Z 3x50mm. 

Podlaha na zemině v garáţi je izolována deskami z polystyrénu EPS 150S tl. 50mm.  

Obvodová nosná stěna je zateplena tepelnou izolací Ytong Multipor Wap tl. 

140mm. Obvodová nosná stěna garáţe je bet zateplení.  

Nadkrokevní izolace je provedena z PUR Linitherm PAL 2U tl. 160mm. V garáţi 

je střecha zateplena stejnou izolací tl. 100mm. 

 

Podlahy 

 Podlahy jsou těţké plovoucí. Na podkladní beton se poloţí tepelná izolace ve třech 

vrstvách, na ně poloţí separační PE fólie, dále se provede pokládka polystyrénové potěrové 

desky Schluter Becotec-En, vloţí trubky vytápění, a zalije cementovým potěrem CT-C25-

F4. Nášlapnou vrstvu tvoří v 1.NP keramická dlaţba tl.8mm lepená lepidle Ceresit ZK.  

Na konstrukci stropu je poloţena tepelná izolace s kročejovým útlumem Styrotrade 

Styrofloor T4 tl. 30mm. Na izolaci bude poloţena Baumit separační PE fólie. Na fólii je 

polystyrénová potěrová deska Schluter Becotec-En vyplněná cementovým potěrem CT-

C25-F4. Nášlapná vrstva v 2.NP tvoří keramická dlaţba a laminátová podlaha. 

 

Výplně otvorů 

 Vstupní dveře jsou dřevěné Euro s nadsvětlíkem. Francouzské dveře jsou dřevěné 

s izolačním trojsklem.  Vnitřní dveře jsou prosklené nebo plně v závislosti na pouţití 

v místnosti.  

 Okna jsou dřevěná Euro s izolačním trojsklem, v garáţi jsou dřevěné Euro 

s izolačním dvojsklem. Střešní okna jsou kyvná, vyklápěcí a svislá doplňková 

s nízkoenergetickým trojsklem 65. Podrobnosti jsou uvedeny ve výpisu prvků. 

 

Omítky 

 Vnitřní omítka je sádrová tenkovrstvá Baumit Ratio Slim tl. 5mm.V koupelně 2.NP 

bude ještě provede základní nátěr Baumit Grund a na něj jednosloţková hydroizolační 

hmota Baumit Baumacol Proof. 

 

Instalace 

 Objekt je napojen na vodovod, splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci a vedení 

nízkého napětí. Objekt není plynofikován. 

 

Konstrukce klempířské 

 Okapní ţlab, odpadová roura, okapní plech a oplechování komína bude provedeno 

z pozinkovaného plechu. Venkovní parapety budou hliníkové. 

 

Obklady a dlaţby keramické 



 Obklady budou provedeny v barevném provedení dle poţadavku investora. 

V legendách místností jsou uvedeny podlahy, na které bude poloţena keramická dlaţba. 

 

Podlahy parketové a povlakové 

 V obytných místnostech bude poloţena laminátová plovoucí podlaha. Kvalitu a 

dezén můţe zvolit investor. 

 

Kovové stavební doplňkové konstrukce 

 Bude provedeno tyčové kovové zábradlí výšky 1m u schodiště. U schodišťové zdi 

bude ukotveno kovové madlo. Francouzské dveře v 2.NP budou opatřeny nerezovým 

trubkovým zábradlím. 

 

Nátěry 

 Veškeré řezivo bude ošetřeno přípravkem Bochemit. Viditelné prvky krovu a římsy 

budou ohoblovány a natřeny lazurovacím a vrchním lakem. 

 

Malby 

 Vnitřní stěny a stropy budou vymalovány Primalex v barevném provedení podle 

poţadavku investora. 

 

e) tepelné technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

 Ve sloţce B je řečeno stavebně fyzikální hodnocení a jsou vypočítány celkové 

tepelné odpory konstrukcí, součinitele prostup tepla a výsledky jsou hodnoceny zda 

vyhoví. 

 

f) Způsob zaloţení objektu s ohledem na výsledky 

inţenýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu 

 Na pozemku nebyly provedeny ţádné průzkumy. Vyhodnocení bylo provedeno na 

základě zkušeností a poznatků při výstavbě okolních objektů. Bylo zjištěno, ţe podmínky 

pro zakládání, jsou dobré a nemusí se dělat ţádné zvláštní opatření. 

 

g) Vliv objektu a jeho uţívání na ţivotní prostředí a řešení případných 

negativních účinků 

 Rodinný dům nebude mít ţádný negativní vliv na okolí a ţivotní prostředí. 

Komunální odpad bude ukládán do popelnice a bude pravidelně likvidován oprávněnou 

organizací. Splaškové vody budou svedeny do splaškové kanalizace. Dešťové vody budou 

sváděny do stávající dešťové kanalizace. 

 

h) Dopravní řešení 

 Objekt je napojen na stávající přilehlou komunikaci parc. č. 5019 k.ú. Radiměř. 

 



i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 

protiradonová opatření 

 Budou dodrţena všechna ochranná pásma podzemních zařízení. Na staveništi se 

nevyskytuje zeleň, kterou by bylo třeba chránit. Při provádění přípojek inţenýrských sítí je 

nutno dodrţet jejich ochranná pásma. Stavbou dotčená parcela se nenachází v chráněném 

území. 

 

j) Dodrţení obecných poţadavků na výstavbu 

 Při zpracování této projektové dokumentace byly dodrţeny obecné poţadavky na 

výstavbu. 

 

1.1.2 Výkresová část 

 

Je k dispozici ve sloţce C. 

 

1.2. Stavebně konstrukční část 

 

1.2.1. Technická zpráva 

 

a) popis navrţeného konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího 

stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 

Obvodové nosné zdivo je z pórobetonových tvárnic Ytong P4-500 tl. 300mm, 

zateplené tepelnou izolací Ytong Multipor Wap tl. 140mm. 

 Vnitřní nosné zdivo je z pórobetonových tvárnic Ytong P4-500 tl. 300mm.. 

 Příčky v 1.NP jsou z přesných příčkovek Ytong P2-500 tl. 125mm.  

 Střecha je sedlová. 

 Zaloţení domu je na základových pásech z prostého betonu. 

 

b) navrţené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

Pro stavbu jsou navrţeny jen ty výrobky, které splňují poţadavky zákona. 

 

c) hodnoty uţitných, klimatických a dalších zatíţení uvaţovaných při návrhu nosné 

konstrukce 

 Byly pouţity hodnoty, které jsou uvedeny v normě pro konkrétní podmínky. 

Hodnoty jsou zřejmé ve výpočtu základů, které je součástí sloţky D. 

 

c) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 

postupů 

 V objektu nejsou neobvyklé konstrukce. 

 

d) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby 

Všechny stavební práce budou prováděny dle technologických postupů výrobce. 



 

e) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí 

či prostupů 

 Toto není součástí bakalářské práce. 

 

f) poţadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 Toto není řešeno. 

 

1.2.2. Statické posouzení 

 

 Výstavba objektu je navrţena a bude provedena tak, aby nemohla způsobit: 

f) náhlé, nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části 

nebo přilehlé stavby 

g) větší stupeň nepřípustného přetvoření (deformaci konstrukce, nebo vznik trhlin), které 

můţe narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uţivatelnost stavby nebo její části, 

nebo které vede ke sníţení trvanlivosti stavby 

h) poškození, nebo ohroţení provozuschopnosti připojených technických zařízení v 

důsledku deformace nosné konstrukce 

i) ohroţení provozuschopnosti pozemních komunikací v dosahu stavby a ohroţení 

bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci přiléhající ke staveništi 

j) ohroţení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby  

 

Stavba bude slouţit k odběru vody a energie – konstrukce jsou navrţeny a 

budou provedeny tak, aby nedošlo k nepředvídanému trvalému ani dočasnému 

ohroţení provozuschopnosti stavby jako celku. 

 

1.3. Poţárně bezpečnostní řešení 

 

1.3.1. Technická zpráva 

Poţárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno v Technické zprávě poţární ochrany. 

 

1.3.2. Výkresová část 

Přílohou je situace s odstupovými vzdálenostmi.  
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1. Seznam pouţitých podkladů 
ČSN 73 0802 – Poţární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

ČSN 73 0833 – Poţární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy poţární bezpečnosti staveb 

Vyhláška č. 23/2008 Sb. novelizovaná vyhláškou č. 268/2011 Sb., o technických 

podmínkách poţární ochrany staveb 

 

2. Situační, dispoziční a konstrukční řešení 

2.1 Situační řešení  

Staveniště se nachází v obci Radiměř na pozemku parc. č. 5017 v k.ú 

Radiměř. Objekt bude napojen na stávající inţenýrské sítě, účelovou komunikaci. 

Budou vybudovány nové zpevněné plochy a plot. Pozemek se nachází mimo 

současně zastavěné území obce Radiměř v zastavitelné ploše, která je určena 

platnou územně plánovací dokumentací k zástavbě stavbami pro bydlení. Okolní 

zástavbu tvoří rodinné domy a sportovní areál. Pozemek dále sousedí s pozemními 

komunikacemi. Stavební pozemek bude připojen na pozemní komunikaci na 

pozemku parc. č. 5019 v k.ú. Radiměř. Staveniště je mírně svaţité a je vymezeno 

hranicemi pozemku. V blízkosti se nachází podzemní inţenýrské sítě. 

 

2.2 Dispoziční řešení  

Rodinný dům je navrţen na nepravidelném půdorysu 14,70x7,80m. Dům je 

dvoupodlaţní s obytným podkrovím, bez podsklepení. Střecha je sedlová. Vstupní 

strana domu je orientována na východ. V 1.NP rodinného domu se nachází zádveří, 

technická místnost s elektrokotlem, chodba, WC, schodiště, skladovací prostor pod 

schodištěm, obývací pokoj propojený s kuchyní a skladovací místnost. V 2.NP je 

koupelna, loţnice a dva pokoje. Dále je v rodinném domě vestavěna garáţ pro 

jedno auto. 

 

2.3 Konstrukční řešení  

Obvodové nosně stěny jsou navrţeny z pórobetonových tvárnic Ytong P4-

500 tl. 300mm zateplené Ytong Multipor Wap tl. 140mm. Vnitřní nosně stěny a 

obvodové stěny garáţe jsou z pórobetonových tvárnic Ytong P4-500 tl. 300mm. 

Příčky v 1.NP jsou z pórobetonových příčkovek Ytong P2-500 tl. 125mm. Zeď 

(zrcadlo) podporující schodišťové stupně jsou z pórobetonových tvárnic Ytong P4-

500 tl. 100mm. Instalační předstěna instalační šachty je sádrokartonu Knauf W111 

tl. 62,5mm. Příčky v 2.NP jsou ze sádrokartonu Knauf W111 tl. 125mm. Instalační 

předstěna je ze sádrokartonu Knauf W111. Strop je z Ytong bílý strop 

z prefabrikovaných ţelezobetonových nosníků, stropních vloţek Ytong P4-500 a 

monolitické zálivky s kari sítí tl. 250mm. Schodiště je tvořeno ţelezobetonovou 

mezipodestou a prefabrikovanými schodišťovými stupni Ytong. Střecha je sedlová. 

Krov je tvořen prostou krokevní soustavou s hřebenou vaznicí a táhly. Nášlapné 

vrstvy podlah tvoří keramická dlaţba a laminátová podlaha, v garáţi pak 

cementový potěr. Základy jsou z prostého betonu C16/20. Výplně otvorů jsou 



dřevěné. V 1.NP a 2.NP je podlahové vytápění, 2.NP je doplněno o radiátorové 

vytápění pod střešními okny.  

 

3. Posouzení poţární bezpečnosti 

3.1 Poţárně technické charakteristiky konstrukcí objektu  

Jedná se o objekt nevýrobního charakteru. Objekt bude posouzen dle ČSN 

73 0802 - Poţární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, ČSN 73 0833 – Poţární 

bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování, vyhlášky č. 23/2008 Sb. 

novelizovaná vyhláškou č. 268/2011 Sb., o technických podmínkách poţární 

ochrany staveb.  

Ve smyslu čl. 3.5 písm. a) v ČSN 73 0833 se jedná o budovu pro bydlení 

skupiny OB1.  

Konstrukční systém je nehořlavý. Svislé a vodorovné nosné konstrukce jsou 

navrţeny z konstrukčních částí druhu DP1. 

Poţární výška je 3,13m. 

 

3.2 Rozdělení objektu na poţární úseky 

V souladu s ČSN 73 0833, čl. 3.5, písm. a), je rodinný dům budovou OB1. 

Rodinný dům můţe tvořit jeden poţární úsek.  

Místnost s kotlem nemusí tvořit samostatný poţární úsek, protoţe výkon 

elektrokotle nepřevyšuje 70kW.  

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. novelizovaná vyhláškou č. 268/2011 Sb., o 

technických podmínkách poţární ochrany staveb, je garáţ součástí poţárního úseku 

rodinného domu.  

Poţární úsek N1.01/N2 – Rodinný dům s garáţí 

 

3.3 Výpočet poţárního rizika, stupeň poţární bezpečnosti, velikost 

poţárních úseků 

Stupeň poţární bezpečnosti poţárního úseku N1.01/N2 dle ČSN 73 0833, čl. 

4.4.1 písm. b)., je stanoven jako II.SPB. 

 Dle ČSN 73 0802, přílohy B, tab. B.1, je pro rodinný dům výpočtové 

poţární zatíţení pv=40kg/m
2
. Pokud je stálé poţární zatíţení (ps v kg/m

2
) vyšší něţ 

5 kg/m
2
, zvýší se výpočtové poţární zatíţení o p‘v v kg/m

2
 podle rovnice: 

 p´v = (ps – 5)*1,15 dle ČSN 73 0802, příloha B, odst. B.1.2). 

 p´v = (10 – 5)*1,15 = 5,75kg/m
2
 + 40kg/m

2
 = 45,75 kg/m

2
 (poţární riziko). 

  Velikost poţárních úseku se neposuzuje. 

  

 3.4 Poţární odolnost stavebních konstrukcí 

 V souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. novelizovaná vyhláškou č. 268/2011 

Sb., o technických podmínkách poţární ochrany staveb, jsou poţadavky na poţární 

odolnost stavebních konstrukcí stanoveny dle tab. 12, ČSN 73 0802, pro stupeň 

poţární bezpečnosti SPB II následovně. 

 



Konstrukce Typ Poţadovaná 

odolnost 

Skutečná 

odolnost 

Posouzení Úpra

va 

Obvodová 

stěna 

1NP Ytong 

P4-500 

REW 30 DP1 REIW 180 DP1 Vyhovuje - 

2NP Ytong 

P4-500 

REW 15 DP1 REIW 180 DP1 Vyhovuje - 

Stropní 

konstrukce 

1NP Ytong-

bílý 

strop 

250mm 

RE 30 REI 30 DP1 Vyhovuje - 

Vnitřní 

nosná stěna 

1NP Ytong 

P4-500 
R 30 REIW 180 DP1 Vyhovuje - 

Nenosné 

konstrukce 

- Bez 

poţadavků 

- - - 

 

3.5 Únikové cesty 

Dle čl. 4.3 ČSN 73 0833 postačuje nechráněná úniková cesta šířky 0,9m 

s šířkou dveří na únikové cestě 0,8m.  

Skutečná průchozí šířka schodišťového ramene je 1m, šířka dveří 0,8m, 

únikové cesty jsou šířky 2,1m a 1,35m. Všechna kritéria jsou vyhovující. 

Délka únikových cest se neposuzuje. 

 

3.6 Odstupové vzdálenosti 

Střecha se dle čl. 8.15.4, ČSN 73 0802, nepovaţuje za poţárně otevřenou 

plochu a nevyţaduje se odstupová vzdálenost. 

 Zateplení minerální tepelně izolační deskou Ytong Multipor Wap, jedná se o 

nehořlavý materiál. 

Výpočet odstupových vzdáleností otevřených ploch: 

- Západní fasáda – část 1 

  Délka:  l=2,60m 

  Výška:  hu=1,00m 

  Plocha: Spo=2,00m
2
 

    Sp=2,60m
2
 

  Výpočtové poţární zatíţení:  pv=45,75 kg/m
2
 

  Procento poţárně otevřených ploch: po=(Spo/Sp).100=77% 

  Poţadovaná odstupová vzdálenost: d1=3,87m 

  Vyhovuje 

- Západní fasáda – část 2 

  Délka:  l=1,41m 

  Výška:  hu=5,78m 

  Plocha: Spo=2,77m
2
 

    Sp=8,12m
2
 

  Výpočtové poţární zatíţení:  pv=45,75 kg/m
2
 

  Procento poţárně otevřených ploch: po=(Spo/Sp).100=40% 

  Poţadovaná odstupová vzdálenost: d2=3,36m 



  Vyhovuje 

- Západní fasáda – část 3 

  Délka:  l=1,00m 

  Výška:  hu=0,75m 

  Plocha: Spo=0,75m
2
 

    Sp=0,75m
2
 

  Výpočtové poţární zatíţení:  pv=45,75 kg/m
2
 

  Procento poţárně otevřených ploch: po=(Spo/Sp).100=100% 

  Poţadovaná odstupová vzdálenost: d3=4,57m 

  Vyhovuje 

- Západní fasáda – část 4 

  Délka:  l=2,00m 

  Výška:  hu=5,56m 

  Plocha: Spo=5,55m
2
 

    Sp=11,13m
2
 

  Výpočtové poţární zatíţení:  pv=45,75 kg/m
2
 

  Procento poţárně otevřených ploch: po=(Spo/Sp).100=50% 

  Poţadovaná odstupová vzdálenost: d4=3,87m 

  Vyhovuje 

- Východní fasáda – část 1 

  Délka:  l=2,6m 

  Výška:  hu=4,53m 

  Plocha: Spo=3,49m
2
 

    Sp=11,78m
2
 

  Výpočtové poţární zatíţení:  pv=45,75 kg/m
2
 

  Procento poţárně otevřených ploch: po=(Spo/Sp).100= beru min40% 

  Poţadovaná odstupová vzdálenost: d5=2,94m 

  Vyhovuje 

- Východní fasáda – část 2 

  Délka:  l=3,00m 

  Výška:  hu=5,40m 

  Plocha: Spo=6,39m
2
 

    Sp=16,21m
2
 

  Výpočtové poţární zatíţení:  pv=45,75 kg/m
2
 

  Procento poţárně otevřených ploch: po=(Spo/Sp).100=40% 

  Poţadovaná odstupová vzdálenost: d6=3,23m 

  Vyhovuje 

- Východní fasáda – část 3 

  Délka:  l=2,50m 

  Výška:  hu=2,53m 

  Plocha: Spo=6,33m
2
 

    Sp=6,33m
2
 

  Výpočtové poţární zatíţení:  pv=45,75 kg/m
2
 

  Procento poţárně otevřených ploch: po=(Spo/Sp).100=100% 



  Poţadovaná odstupová vzdálenost: d7=4,57m 

  Vyhovuje 

- Jiţní fasáda 

  Délka:  l=4,20m 

  Výška:  hu=4,12m 

  Plocha: Spo=8,14m
2
 

    Sp=17,30m
2
 

  Výpočtové poţární zatíţení:  pv=45,75 kg/m
2
 

  Procento poţárně otevřených ploch: po=(Spo/Sp).100=47% 

  Poţadovaná odstupová vzdálenost: d8=3,14m 

  Vyhovuje 

- Severní fasáda 

  Bez poţárně otevřených ploch. 

Vykreslení odstupových vzdáleností viz výkres situace se zakreslením 

odstupových vzdáleností. 

 

3.7 Stavebně technická zařízení 

V 1.NP je navrţeno podlahové vytápění, v 2.NP je podlahové vytápění 

doplněno o radiátorové vytápění. V technické místnosti je umístěn elektrokotel, 

který nepřevyšuje výkon 70kW.  

 Větrání 1.NP, 2.NP a garáţe je přirozené okny. 

 

3.8 Zařízení pro protipoţární zásah 

 3.8.1 Přenosné hasící přístroje 

Dle čl. 4.5 ČSN 73 0833 bude rodinný dům vybaven hasícím 

přístrojem s hasící schopností 34A, umístěný v technické místnosti. 

V prostoru garáţe bude umístěn další přenosný hasící přístroj s hasící 

schopností 183B. 

 

3.8.2 Poţární voda 

Vnitřní odběrná místa nebudou v souladu s ČSN 73 0873 zřizována. 

Vnější odběrná místa (podzemní hydrant), který je napojen na síť 

veřejného vodovodu DN min. 80mm, můţe být vzdálen maximálně 200m 

od rodinného domu. Vyhovuje 

 

3.8.3 Přístupové komunikace 

K objektu vede přístupová komunikace šířky 6m (min. 3,0m). 

Přístupová komunikace je vzdálená od objektu 5,93m (max. povolená 

vzdálenost je 50m). Nástupní plochy ani zásahové cesty nejsou poţadovány.  

 

3.8.4 Poţárně bezpečnostní zařízení 

Rodinný dům bude vybaven zařízením autonomní detekce a 

signalizací. Toto zařízení bude umístěno v chodbě 2.NP a kuchyni 1.NP. 



4. Závěr 

 Technická zpráva poţární ochrany řeší posouzení novostavby rodinného domu 

v obci Radiměř na pozemku parc. č. 5017 v k.ú Radiměř.  

 Rodinný dům s garáţí tvoří jeden poţární úsek ve II.SPB. 

 Stavební objekt neohroţuje okolní objekty a sousední pozemky. Všechny 

konstrukce vyhovují na poţadovanou poţární odolnost. Únikové cesty vyhovují normovým 

poţadavkům. 

 Posuzovaný objekt vyhovuje při dodrţení výše uvedených skutečností poţadavkům 

poţární bezpečnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Svitavách, dne 17.5.2013     Vypracoval: Michal Kolář 
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1. KV = 3130mm, schodiště dvouramenné 

2. Návrhová výška stupně: h‘ = 170mm 

3. Počet stupňů: n = H / h‘ = 3130 / 170 = 18,41 → volím 18 výšek 

4. Skutečná výška stupně: h = H / n = 3130 / 18 = 173,8mm 

5. Šířka stupně: b = 630 – 2h = 630 – 2x173,8 = 282,4mm → 280mm 

6. Sklon schodišťového ramene: tg α = h / b = 173,8 / 280 = 32° 

7. Délka schodišťového ramene: L = (n – 1) x b = (9 – 1) x 280 = 2240mm 

8. Šířka mezipodesty: B = 1000mm 

9. Šířka hlavní podesty: B + 100 = 1000 + 100 = 1100mm 
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VÝPOČET ZÁKLADU POD VNITŘNÍ NOSNOU ZDÍ 

 

A) Výpočet zatíţení 

Popis zatíţení Rozměry Tíha  Součet 

 

[kN] 

Výpočet Celkem Jednotná  Celková  

[kN] 

a) Stálé zatíţení  GD 

1. Stropní konstrukce       

- Stropní systém 

Ytong 
5,05x1 5,05m

2 3,5kN/m
2 17,68   

    1 x stropy 17,68 

- Ţelezobetonový 

věnec, beton C20/25, 

výztuţ ØR10 

0,3x0,25x1 0,08m
3 25kN/m

3 2  2 

2. Podlaha 1NP       

- Keramická dlaţba 

Rako tl. 8mm 
(2,5+2,1)x1x0,008 0,04m

3 22kN/m
3 0,88   

- Lepící malta Ceresit 

ZK tl. 5mm 
(2,5+2,1)x1x0,005 0,02m

3 22kN/m
3 0,44   

- Cementový potěr 

CT-C25-F4  

tl. 32mm 

(2,5+2,1)x1x0,032 0,15m
3 22kN/m

3 3,3   

- Baumit separační PE 

fólie 
zanedbáno      

- Podlahový 

polystyren Styrotrade 

EPS 100Z tl. 3x50mm 

(2,5+2,1)x1x0,15 0,69m
3 0,23kN/m

3 0,16   

- Asfaltový penetrační 

nátěr Dekprimer 
zanedbán      



- Betonová deska, 

beton C16/20 s kari 

sítí tl. 100mm 

5,05x1x0,1 0,51m
3 25kN/m

3 12,75   

- Šalovací tvárnice 

Best 30, zálivka beton 

C16/20 tl. 300mm 

0,4x0,3x1 0,12m
3 25kN/m

3 3   

- Násyp ze 

štěrkopísku tl. 400mm 
0,4x0,20x1 0,08m

3 20kN/m
3 1,6   

    1 x 

podlaha 
22,13 

2. Podlaha 2NP       

- Laminátová 

plovoucí podlaha 

Balterio 581 dub tl. 

8mm 

(2,675+2,25)x1x0,008 0,04m
3 7kN/m

3 0,28   

- Podloţka z 

pěnového polystyrenu 

Mirelon tl. 2mm 

zanedbáno      

- Cementový potěr 

CT-C25-F4  

tl. 32mm 

(2,675+2,25)x1x0,032 0,16m
3 22kN/m

3 3,52   

- Baumit separační PE 

fólie 
zanedbáno      

- Elastifikovaný 

pěnový polystyren 

Styrotrade Styrofloor 

T4 tl. 30mm 

(2,675+2,25)x1x0,030 0,15m
3 0,23kN/m

3 0,03   

    1 x 

podlaha 
3,83 

3. Střecha       

- Betonová střešní 

taška Bramac Natura 
5,05x1 5,05m

2 0,43kN/m
2 5,05x0,43/cos40° 

= 2,83 
 2,83 

4. Vnitřní nosné 

zdivo 1NP 
      



- Vnitřní nosné zdivo 

Ytong P4-500 tl. 

300mm 

0,3x3x1 0,9m
3 6,0kN/m

3 5,4  5,4 

5. Příčka 1NP       

- Příčkovka Ytong P2-

500 tl. 125mm 
0,125x2,78x1 0,35m

3 6,0kN/m
3 2,1  2,1 

5. Příčka 2NP       

- Příčka Knauf W111 2,7x1 2,7m
2 0,3kN/m

2 0,81  0,81 

7. Návrhová vlastní 

tíha betonového pásu, 

beton C16/20,  

0,7x0,7x1 0,49m
3 23kN/m

3 11,27  11,27 

Mezisoučet 68,05 

8. Omítky       

+ 5% z mezisoučtu  3,40 

Celkový součet stálého zatíţení 71,45 

b) Nahodilé zatíţení QD 

1. Sníh (oblast III)  

s = mi  x Ce x Ct x sk =      

0,53x1,0x1,0x1,5 = 

0,8kN/m
2 

5,05x1 5,05m
2 0,8kN/m

2 4,04  4,04 

2. Nahodilé užitné (2,675+2,25)x1 6,02m
2 1,5kN/m

2 9,03   

    1  x 

podlaţí 
9,03 

Celkový součet nahodilého zatíţení 13,07 

Zatíţení celkem NED = GD + QD     [kN] 84,52 

 

 

 



B) Posouzení na únosnost základové půdy 

- Zatíţení celkem NED = 84,52kN 

- Rozměry základového pásu 700x700mm 

- Tabulková únosnost zeminy Rdt = 200kPa 

 

Výpočet napětí: 

sds = NED / A  

sds = 84,52 / (0,7x0,7) 

sds = 172,49kPa 

Posouzení: 

sds < Rdt 

172,49kPa < 200kPa  Vyhovuje 

Odsazení zdiva od hrany základu: 

a = (b-d)/2 = (700-300) / 2 = 200mm 

 

Navrţen základ 700x700mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝPOČET ZÁKLADU POD OBVODOVOU NOSNOU ZDÍ 

 

A) Výpočet zatíţení 

Popis zatíţení Rozměry Tíha  Součet 

 

[kN] 

Výpočet Celkem Jednotná  Celková  

[kN] 

a) Stálé zatíţení  GD 

1. Stropní 

konstrukce 
      

- Stropní systém 

Ytong 
2,5x1 2,5m

2 3,5kN/m
2 8,75   

    1 x stropy 8,75 

- Ţelezobetonový 

věnec, beton C20/25, 

výztuţ ØR10 

0,25x0,25x1 0,06m
3 25kN/m

3 1,5  1,5 

2. Podlaha 1NP       

- Keramická dlaţba 

Rako tl. 8mm 
2,5x1x0,008 0,02m

3 22kN/m
3 0,44   

- Lepící malta Ceresit 

ZK tl. 5mm 
2,5x1x0,005 0,01m

3 22kN/m
3 0,22   

- Cementový potěr 

CT-C25-F4  

tl. 32mm 

2,5x1x0,032 0,08m
3 22kN/m

3 1,76   

- Baumit separační 

PE fólie 
zanedbáno      

- Podlahový 

polystyren Styrotrade 

EPS 100Z tl. 

3x50mm 

2,5x1x0,15 0,375m
3 0,23kN/m

3 0,09   

- Asfaltový 

penetrační nátěr 

zanedbán      



Dekprimer 

- Betonová deska, 

beton C16/20 s kari 

sítí tl. 100mm 

(2,5+0,6)x1x0,1 0,31m
3 25kN/m

3 7,75   

- Šalovací tvárnice 

Best 30, zálivka 

beton C16/20 tl. 

300mm 

0,4x0,3x1 0,12m
3 25kN/m

3 3   

- Násyp ze 

štěrkopísku tl. 

400mm 

0,4x0,15x1 0,06m
3 20kN/m

3 1,2   

    1 x 

podlaha 
14,46 

2. Podlaha 2NP       

- Laminátová 

plovoucí podlaha 

Balterio 581 dub tl. 

8mm 

(2,5x0,29+2,5x0,585)x 

1x0,008 

0,02m
3 7kN/m

3 0,14   

- Podloţka z 

pěnového 

polystyrenu Mirelon 

tl. 2mm 

zanedbáno      

- Cementový potěr 

CT-C25-F4  

tl. 32mm 

(2,5x0,29+2,5x0,585)x1x0,032 0,07m
3 22kN/m

3 1,54   

- Baumit separační 

PE fólie 
zanedbáno      

- Elastifikovaný 

pěnový polystyren 

Styrotrade Styrofloor 

T4 tl. 30mm 

(2,5x0,29+2,5x0,585)x1x0,030 0,07m
3 0,23kN/m

3 0,02   

    1 x 

podlaha 
1,7 

3. Střecha       



- Betonová střešní 

taška Bramac Natura 
2,5x1 2,5m

2 0,43kN/m
2 2,5x0,43/ 

cos40° = 

1,4 

 1,4 

4. Obvodové nosné 

zdivo 1NP 
      

- Obvodové nosné 

zdivo Ytong P4-500 

tl. 300mm 

0,3x3x1 + 0,3x4,513x1 2,26m
3 6,0kN/m

3 13,56  13,56 

5. Příčka 2NP       

- Příčka Knauf W111 2,7x2,5 6,75m
2 0,3kN/m

2 2,03  2,03 

7. Návrhová vlastní 

tíha betonového 

pásu, beton C16/20,  

0,6x0,7x1 0,42m
3 23kN/m

3 9,66  9,66 

Mezisoučet 53,06 

8. Omítky       

+ 5% z mezisoučtu  2,65 

Celkový součet stálého zatíţení 55,71 

b) Nahodilé zatíţení QD 

1. Sníh (oblast III)  

s = mi  x Ce x Ct x sk =      

0,53x1,0x1,0x1,5 = 

0,8kN/m
2 

2,5x1 2,5m
2 0,8kN/m

2 2  2 

2. Nahodilé užitné (2,5x0,29+2,5x0,585)x1 2,19m
2 1,5kN/m

2 3,29   

    1  x 

podlaţí 
3,29 

Celkový součet nahodilého zatíţení 5,29 

Zatíţení celkem NED = GD + QD     [kN] 61,00 

 

 



B) Posouzení na únosnost základové půdy 

- Zatíţení celkem NED = 61,00kN 

- Rozměry základového pásu 600x700mm 

- Tabulková únosnost zeminy Rdt = 200kPa 

 

Výpočet napětí: 

sds = NED / A  

sds = 61,00 / (0,6x0,7) 

sds = 145,24kPa 

Posouzení: 

sds < Rdt 

145,24kPa < 200kPa  Vyhovuje 

Odsazení zdiva od hrany základu: 

a = (b-d)/2 = (600-300) / 2 = 150mm 

 

Navrţen základ 600x700mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VÝPOČET ZÁKLADU POD OBVODOVOU NOSNOU ZDÍ 

( U GARÁŢE) 

 

A) Výpočet zatíţení 

Popis zatíţení Rozměry Tíha  Součet 

 

[kN] 

Výpočet Celkem Jednotná  Celková  

[kN] 

a) Stálé zatíţení  GD 

1. Stropní konstrukce       

- Stropní systém Ytong 2,0x1 2,0m
2 3,5kN/m

2 7   

    1 x stropy 7 

- Ţelezobetonový věnec, 

beton C20/25, výztuţ ØR10 
0,15x0,25x1 0,04m

3 25kN/m
3 1  1 

2. Podlaha 1NP       

- Betonová mazanina s kari 

sítí 

tl. 170mm 

2x1x0,17 0,34m
3 23kN/m

3 7,82   

- Baumit separační PE fólie zanedbáno      

- Podlahový polystyren 

Styrotrade EPS 150S tl. 

50mm 

2x1x0,05 0,1m
3 0,23kN/m

3 0,02   

- Asfaltový penetrační nátěr 

Dekprimer 
zanedbán      

- Betonová deska, beton 

C16/20 s kari sítí tl. 100mm 
(2,0+0,5)x1x0,1 0,25m

3 25kN/m
3 6,25   

- Šalovací tvárnice Best 30, 

zálivka beton C16/20 tl. 

300mm 

0,4x0,3x1 0,12m
3 25kN/m

3 3   



- Násyp ze štěrkopísku tl. 

400mm 
0,4x0,15x1 0,06m

3 20kN/m
3 1,2   

    1 x 

podlaha 
18,29 

3. Střecha       

- Betonová střešní taška 

Bramac Natura 
2,0x1 2,0m

2 0,43kN/m
2 2,0x0,43/ 

cos40° = 

1,12 

 1,12 

4. Obvodové nosné zdivo 

1NP 
      

- Obvodové nosné zdivo 

Ytong P4-500 tl. 300mm 
0,3x3x1 + 

0,3x2,95x1 
1,79m

3 6,0kN/m
3 10,74  10,74 

7. Návrhová vlastní tíha 

betonového pásu, beton 

C16/20,  

0,5x0,7x1 0,35m
3 23kN/m

3 8,05  8,05 

Mezisoučet 46,2 

8. Omítky       

+ 5% z mezisoučtu  2,31 

Celkový součet stálého zatíţení 48,51 

b) Nahodilé zatíţení QD 

1. Sníh (oblast III)  

s = mi  x Ce x Ct x sk =      

0,53x1,0x1,0x1,5 = 

0,8kN/m
2 

2,0x1 2,0m
2 0,8kN/m

2 1,6  1,6 

Celkový součet nahodilého zatíţení 1,6 

Zatíţení celkem NED = GD + QD     [kN] 50,11 

 

 

 



B) Posouzení na únosnost základové půdy 

- Zatíţení celkem NED = 50,11kN 

- Rozměry základového pásu 500x700mm 

- Tabulková únosnost zeminy Rdt = 200kPa 

 

Výpočet napětí: 

sds = NED / A  

sds = 50,11 / (0,5x0,7) 

sds = 143,17kPa 

Posouzení: 

sds < Rdt 

143,17kPa < 200kPa  Vyhovuje 

Odsazení zdiva od hrany základu: 

a = (b-d)/2 = (500-300) / 2 = 100mm 

 

Navrţen základ 600x700mm. 
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1. Tepelné izolace 

 

 V dnešní době se tepelně izolační materiály při provádění rodinných domů nebo 

veřejných budov, staly důleţitým aspektem, ať uţ z hlediska tepelné pohody, tak i 

architektonických aspektů. Projektanti jsou povinni vyprojektovat takové zateplení, aby 

plnilo normy pro tepelnou ochranu dle technických norem. Dříve byly minimální hodnoty, 

na které museli projektanti navrhovat menší. Dnes jsou hodnoty mnohem přísnější. Je to 

dáno především tím, ţe kaţdý investor dnes chce za kaţdou cenu nějak ušetřit. Hledají se 

proto moţnosti, jak tyto poţadavky splnit. Důleţité je navrhnout správný druh tepelné 

izolace pro danou situaci.  

Při návrhu bychom měli dbát na to, aby tepelná izolace tvořila souvislý obal, bez 

mnoţství tepelných mostů. Kaţdý detail by měl proveden odborně. Před samotnou 

pokládkou izolace je důleţitá její vlhkost. Ta se zvětšující se vlhkostí méně tepelně izoluje. 

Důleţitou veličinou tepelné izolačních materiálů je také součinitel tepelné vodivosti. 

Tepelné izolace mají nízký součinitel tepelné vodivosti. Opakem tepelného izolantu je 

tepelný vodič. Tepelná izolace je vlastně látka, která špatně vede teplo, to znamená, ţe má 

nízkou tepelnou vodivost. 

K zateplení starších domů s nevyhovujícím zateplením přistupují i majitelé, kdy se 

jim taková investice vyplatí, protoţe se sníţí roční cena za vytápění. Taková investice se 

jim po nějakém čase vrátí.  

 

 

2.Vyuţití tepelných izolací 

 Tepelné izolanty se vyuţívají všude tam, kde je třeba zabránit předávání tepla, 

k tomu dochází nejčastěji, kdyţ je třeba zabránit úniku tepla (zateplení domu, potrubí atp.) 

anebo v případě, kdy je třeba zabránit ohřevu nějakého materiálu. 

 Dalším příkladem je izolování zdí a budov. Izolace z minerální vlny nebo celulózy 

(ekologicky vyuţitý sběrový papír, rozemletý a ošetřený boritými solemi, které zabrání 

hoření, plesnivění atd., snadno aplikovatelné foukáním) zadrţují vzduch a zpomalují jeho 

proudění, čímţ sniţují tepelné ztráty. Jednoduše tedy řečeno, izolace stěn podkroví a 

podlah vašeho domu nebo bytu zabraňuje tepelným ztrátám v zimním období. Kdyţ 

dochází ke sniţování spotřeby energie za vytápění, lze předpokládat, ţe to vede k niţsím 



účtům za vytápění, niţšímu opotřebení kotle, dochází také ke sníţení emisí CO2 

z elektrárny, sniţuje se riziko globálního oteplování a klimatických změn. 

 

3. Základní rozdělení 

Minerální vlna 

 Minerální vlna nebo také vata patří mezi rozšířené a účinné tepelné izolanty. Dělí se 

na dvě základní skupiny. Jednou je kamenné vlna a skelné vlákno. Kamennou vlnu 

například prodává firma Rockwool nebo je pod obchodním názvem Knaufinsulation. 

Kamenná má tu výhodu, ţe lépe izoluje. Na druhou stranu je ale draţší neţ skelné vlákno. 

Kamenná vlna je hořlavá, zabraňuje hluku a je šetrná k ţivotnímu prostředí. Vliv na 

účinnost izolace mají rozměry a mnoţství dutinek. Čím jsou vzduchové kapsy v izolantu 

menší a jejich počet větší, tím kamenná vlna vykazuje lepší účinnost. 

 

Minerální vata zblízka   Kamenná vlna Knauf Insulation 

 

Polyuretanová pěna 

Polyuretanová pěna (PUR) je pěnovým izolantem na organické bázi, který se 

vyuţívá na střechy a podlahové topení. Nejčastěji ve formě desek, ke kterým je připevněna 

hliníková fólie, nebo se nástřikem aplikuje na stěny, kde během pár vteřin zvětší svůj 

objem. PUR má při své struktuře dobrou přilnavost. Aplikace se provede nástřikem, která 

zaplní veškeré detaily v konstrukci. Další výhodou je jeho hydroizolační schopnost a 

minimální nasákavost. Jestliţe budeme provádět zateplení střechy pomocí PUR, tak je 

nezbytnou součástí izolace UV ochranný nátěr, který pěnu chrání před účinky 



ultrafialového záření. Za ochranou vrstvu se povaţuje akrylátový nátěr, který je 

nejlevnější, ale ţivotnost je kratší. Alternativou je silikonový nátěr, který má větší 

ţivotnost přes 20 let. 

 

Aplikace pěny v podkroví 

 

Polystyren 

 Pěnový polystyren je dnes asi nejběţnějším materiál. Vyrábí se tak. Ţe se malé 

kuličky PS obsahující 6-7% pentanu, který slouţí jako nadouvadlo, předpění, naplní se do 

formy. Zahříváním jsou dopěněny tak, ţe vyplní celý prostor formy a vznikne velký blok 

pěnového polystyrénu. Bloky se následně rozřeţou. Řekl bych, ţe pro investora je 

v současné době nejvyhledávanějším izolantem.  

 Nejdůleţitější vlastností EPS je nízká tepelná vodivost., která je dána především 

jeho uzavřenou strukturou. Nevýhodou u něj je, ţe má omezenou tepelnou odolnost, kolem 



70-80°C. Další důleţitou vlastností EPS je pruţná a trvalá deformace při zatíţení tlakem. 

Pokud chceme pouţít EPS do podlahy proti kročejového hluku je potřeba vybrat 

polystyren elastifikovaný. Nasákavost působením vody můţe také ovlivnit jeho vlastnosti. 

Jde také zejména o působení difuze vodních par. Vodní pára obsaţená ve vzduchu jako 

vlhkost můţe pronikat do buněk izolace. 

 V současné době je mezi stavebníky vyuţíván šedý polystyren. Hodí se zejména do 

nízkoenergetických a pasivních domů.  

 Existují různé typy polystyrénů. Jde hlavně o stabilizovaný EPS se zárukou 

minimálního dodatečného smrštění a se zárukou mechanických vlastností. Další typ se 

pouţívá na fasády. Označení je EPS-F. Polystyren pro střechy a fasády splňuje normy pro 

posouzení poţární bezpečnosti, klasifikace třídou E. Perimetr, to je další druh EPS pro 

pouţití u základů, soklů, izolace pod terénem, nadpraţí a parapety. Typem je dále ještě 

drcený polystyren. 

 

Bílý polystyren EPS 50 Z   EPS Perimetr 

 

 

 

 

 



4. Přírodní tepelné izolace 

Korek 

 Jeho fyzikální skladba mu umoţňuje dosáhnout vynikajících tepelně izolačních 

vlastností. Je pruţný a nepropustný. Dlouhodobě zůstává odolný vůči dřevokaznému 

hmyzu a houbám. Má špatnou vodivost, a tím pádem dobré tepelně izolační schopnosti.  

 

Korková deska aglomerovaná 

 

Celulóza 

 Celulóza se pouţívá ve formě vloček nebo desek. Celulózové vločky se mohou 

aplikovat rovnou z přepravního prostoru do suchých dutých prostor dřevostavby. Na 

druhou stranu je problematická kvůli její recyklaci vzhledem k příměsím. Celulóza je 

difúzně propustná. 

Sláma a seno 

 Díky lisování do balíků se otevřely moţnosti, jak slámu jako izolační materiál 

pouţívat. Balíky se naskládaly do více vrstev, na ně se poloţila pochozí vrstva. Můţeme ji 

pouţívat i jako izolace obvodových stěn. Vhodná je pro zateplení dřevostaveb jako výplň 

skeletu nebo je moţné dodatečně zateplit. Proti hlodavcům jsou chráněny přísadami.  



Ovčí vlna 

 Ovčí vlákno je tvořeno hydrofobní bílkovinou, a proto jí můţeme pouţít do 

vlhkostních podmínek. Vlákno je odolné proti plísním. Jako ochrana před moly pouţijeme 

močovinový derivát. 

 

 
Různé typy provádění 



5. Pro a proti v zateplování pórobetonového zdiva 

  

Na českém trhu existuje mnoho kvalitních, otestovaných a certifikovaných 

zateplovacích systémů. Jsou vhodné pro pouţití u starších staveb, jako jsou panelové, 

rodinné a jiné domy, jejichţ obvodové zdivo je tvořeno matriály s velmi nízkým tepelným 

odporem. Jiná situace je v případě zdiva Ytong. Aplikace kvalitního, certifikovaného a 

navíc i precizně provedeného zateplovacího systému zde můţe někdy znamenat veskrze 

nesystémové řešení. To znamená, ţe se mohou v budoucnu projevit problémy, třeba 

s kondenzací vodní páry.  

 Ze začátku se musí spočítat minimální tloušťka izolantu, abychom docílili úrovně 

tepelné ochrany. Dále je nutné spočítat, jestli se v konstrukci nebude hromadit 

zkondenzovaná pára. Izolační vrstvou je nutno dostatečně teplotně odclonit vnitřní nosnou 

zeď od vnějšího prostředí. Souvrství je třeba sestavit tak, aby specifický difúzní odpor pro 

vodní páru klesal vrstvu po vrstvě směrem ven. Tyhle poţadavky jsou bohuţel někdy 

opomíjeny. Ovšem pokud je potřeba rychlejší a levnější realizace, rezignuje se většinou na 

poţadavek, nosná zeď se zateplí pěnovým polystyrenem a na něj aplikuje konstaktní 

omítka. Pěnový polystyren ovšem brání prostupu páry. Coţ je pro zdivo Ytong neţádoucí, 

jelikoţ se jedná o difúzně otevřené zdivo.  

 Zdící systém Ytong se vyznačuje výborným tepelným odporem, proto při realizaci 

zhotovitelům postačí slabší vrstva izolantu z pěnového plastu. Do standardně pouţívaných 

tlouštěk se řadí 40 – 50 mm. Tím dojde k tomu, ţe v pórobetonovém zdivu, které vede 

teplo jen asi třikrát hůř neţ plast, se v zimě ustálí značný teplotní spád. Zcela naopak je to s 

průběhem částečného tlaku vodní páry ve zdivu: plast, který propouští vodní páru mnohem 

méně neţ zdivo, má tendenci udrţovat částečný tlak vodní páry v celé tloušťce zdiva na 

úrovni vnitřní (absolutní) vlhkosti.  

 Výsledkem je, ţe uţ při nevelkých rozdílech mezi vnitřní a venkovní teplotou 

klesne teplota ve zdivu v blízkosti izolantu pod rosný bod. Přírůstky vodní páry, která 

difunduje z vnitřku, v pórobetonové zdi kondenzují, místo aby ve zdivu zvyšovaly 

parciální tlak páry, který by další difúzi brzdil. Ustaví se konstantní difúzní potenciál daný 

rozdílem tlaku vodní páry v interiéru a tlaku syté páry v pórobetonu. Od této chvíle 

difunduje do zdiva sice pomalu, ale nerušeně takřka jakékoliv mnoţství páry, která v 

konstrukci kondenzuje. Jejímu odpařování pak dlouho potom, co se oteplí, opět brání 

vnější plastový plášť. Řečeno lidověji: tenký pěnový plast na vnější straně pórobetonového 



zdiva způsobí, ţe po podzimním ochlazení vznikne ve zdivu rosný bod mnohem dříve, 

kondenzace probíhá mnohem intenzivněji a po jarním oteplení zanikne rosný bod mnohem 

později, neţ kdyby zdivo zůstalo bez izolace. Izolace v teplých dnech brání odpařování. 

  

6. Zateplovací systém pro zdivo Ytong 

 

Zateplovací systémy, které jsem vyhledal jsou od firmy Baumit. Prvním řešením je 

systém Baumit Open. Ten se skládá, coţ je důleţité pro odvod pár do exteriéru, z difůzně 

otevřené tenkovrstvé omítky. Pod ní je vrstva jakostního základního nátěru pro vyrovnání 

nasákavosti a zajištění přilnavosti. Do vrstvy je vloţena sklotextilní síť. Kotvení izolantu je 

pomocí hmoţdinek a lepení. Jako tepelnou izolaci pouţijeme Baumit Opentherm, coţ jsou 

bílé, difúzně otevřené desky na polystyrénové bázi (s µ<10) specíálně určené na difúzně 

otevřené zdivo.  

Druhý zateplovací systém, který můţeme pouţít je s vyuţitím izolantu z šedé 

difúzně otevřené fasádní desky na polystyrénové bázi. 

 

7. Zateplovací systémy, jiné druhy 

  

 Jedním z dalších zateplovacích systémů je od firmy KV THERM. Jako tepelný 

izolant slouţí buď desky z expandovaného polystyrenu (KVK THERM EPS) nebo desky 

z minerální vlny (KVK THERM MV). Izolanty se lepí tmelem a mechanicky se fixují 

k podkladu hmoţdinkami. Tento způsob zateplení je rychlý a efektivní, ale vyţaduje 

důkladnou přípravu podkladu, a dodrţení správného technologického postupu montáţe.  

 



 

Skladba vrstev konstrukce KVK THERM 

   

Řešený způsob zateplení u okna 



 Dalším typem zateplení je kontaktně zateplovacím systémem ETICS. Postup 

zateplení je jedním z nejčastějších způsobů, jak se i nás budovy zateplují. Kaţdá vrstva má 

svůj specifický účinek. Předtím neţ začneme izolační desky instalovat, musíme si 

zkontrolovat a připravit podklad. Tepelná izolace se lepí k podkladu speciálním tmelem  

akotví pomocí hmoţdninek. Nanese se vrstva stěrky vyztuţenou perlinkou. 

 

8. Nejčastější nedostatky při provádění vnějších tepelně izolačních 

systému ETICS 

 

 Nejčastější chyby a nedostatky při přípravě záměru investora na provedení 

zateplení: 

- Neprovádění stavebních průzkumů a zhodnocení stávajícího stavu objektů 

- Nevypracování projektové a stavební dokumentace, popřípadě její neúplnost 

- Nevypracování smlouvy na provedená zateplení nebo její neúplnost 

- Chybějící, nedostatečná činnost technického dozoru stavebníka 

 

Technologická operace nebo-li příprava podkladu: 

- Neřešení a nezajištění poţadované soudrţnosti podkladu a přídrţnosti lepící 

hmoty k podkladu a to především za situace pouţitých nátěrů a nástřiků a 

nepevných omítek 

- Neřešení a nezajištění poţadované rovinnosti podkladu 

- Neřešení a zanedbání problematiky původních povrchových úprav s vysokým 

difúzním odporem, jako obklady, spec. nástřiky a nátěry  

- Neřešení a zanedbání tepelně technických úprav dilatačních spár v podkladu 

včetně jejich celkových sanací 

- Neřešení a zanedbání problematiky zvýšené vlhkosti podkladu, vlínající vhkost, 

problematika stěnových konstrukcí budov s vlhkým vnitřním provozem nebo 

jinak narušeným vlhkostním reţimem, popř. i neukončení mokrých procesů 

 

- Nesprávný způsob nanášení lepící hmoty na desky tepelné izolace z pěnového 

polystyrenu a z minerální vlny z hlediska správného umístění hmoty na desce a 

z hlediska velikosti lepené plochy 

 

- Nelepení desek tepelné izolace na sraz a nepřípustné vyplňování vzniklých spár 

lepící nebo stěrkovou hmotou 

 



- Nedodrţení správného způsobu osazení a lepení desek tepelné izolace a výplní 

otvorů 

 

- Nedodrţení poţadavků na přesahy desek při lepení a na nejmenší přípustnou 

velikost desek 

 

- Nedodrţení rovinnosti nalepených desek tepelné izolace 

 

- Nedodrţení rovinnosti řezů desek  

 

- Nezateplování ostění otvorových výplní 

 

- Nevyhovující způsob osazování zakládacích lišt vyznačujících se především 

jejich vynecháváním 

 

- Zakrývání a utěsňování původních odvětrávacích otvorů 

 

 

9. Zateplení budovy zevnitř 

  

Tento způsob zateplení má více nevýhod neţ výhod. Mezi jeho výhody patří to, ţe 

při její instalaci nemusí stavět venkovní lešení, nepoškodíme stávající fasádu a práci 

můţeme provést i v zimě. Je prostorově a časově variabilní, zateplení můţeme aplikovat 

místnost po místnosti. Mezi nevýhody této metody patří to, ţe povrch stěn pod tepelnou 

izolací bude chladnější neţ před tím, takţe hrozí tvorba plísní. V místech styku stěn a 

stropů můţe dojít ke vzniku tepelných mostů, kterým se chceme samozřejmě při zateplení 

vyvarovat především. Tím, ţe se lepí izolace na vnitřní stranu stěny, zmenšuje se obytný 

prostor v místnosti a sníţí se akumulace tepla obvodovými stěnami.  

Tento postup zateplení je vhodný snad jen v prostorách, kde je nutné oddělit od 

sebe části domu s různým teplotním namáháním, například stropy nad sklepními 

prostorami nebo stropy nad nejvyšším podlaţím. 



 

Průběhy teplot na konstrukci bez zateplení, s vnějším a vnitřním zateplením 

  

10. Závěr 

 

 V dnešní době je velký výběr tepelných izolací. Výběr by měl především záviset na 

tepelně technickém výpočtu. Vhodný výběr je i důleţitý z hlediska pouţití na různé 

konstrukce. Na zdivo Ytong například by měl být pouţit zateplovací systém difúzně 

otevřený, jelikoţ samotné zdivo je difúzně otevřené. Pokud bychom například pouţili 

pěnový polystyren, došlo by k uzavření celé obvodové stěny, jelikoţ má polystyren velký 

difúzní odpor. Je třeba se v praxi vyvarovat chyb souvisejících s neodborným prováděním 

zateplení, nebo při nedodrţení technologického postupu. 
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