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Anotace záv�re�né práce v �eském jazyce 
V bakalá�ské práci je �ešena novostavba samostatn� stojícího rodinného domu. Objekt 

je navržen v obci Lip�vka, okr. Blansko na parcele �. 662/69 na katastrálním území Lip�vka. 
Zastav�ná plocha je 231,3 m2. Rodinný d�m je dvoupodlažní, �áste�n� podsklepený 
s obytným podkrovím. V p�ízemí je navržen vstup, zádve�í, koupelna, WC, kuchyn�, spíž, 
jídelna, terasa, obývací pokoj, schodišt�, chodba, pokoj pro hosty, garáž, dílna, šatna. 
V podkroví jsou 3 pokoje, ložnice, koupelna, WC, šatna, terasa, lodžie. V suterénu je 
prádelna, kotelna a skald. Objekt je založen na základových pasech z betonu C20/25, všechny 
nosné konstrukce jsou ze systému Porotherm. Schodišt� je monolitické s d�ev�nými stupni. 
St�echa je sedlová s hambálkovou soustavou ve sklonu 35° a keramickou taškou Tondach 
Francouzská 14. 

Anotace záv�re�né práce v anglickém jazyce 
  The bachelor work contains design documents of a standalone family house. This 
house is situated in the village Lip�vka, region Blansko in parcel no. 662/69 in the land 
register of Lip�vka. Built up area is 231,3 m2. Family house is two-stroyed, partial basement 
with an attic. On ground floor is designed entrance, vestibule, bathroom, WC, kitchen, pantry, 
dining room, tercce, living room, staircase, corridor, quest-room, garage, workshop, 
dressroom. In the attic are situated three rooms, bedroom, bathroom, WC, dressroom, loggia. 
In the basement are situated laundry room, boiler room, warehouse appliance. The building is 
based on foundation strips made from concrete C20/25, all frame structures are designed in 
the system Porotherm. Staircase is made as monolithic construction with wood paneling. The 
roof is gabled roof with type of „hambalek“ construction. Roof slope is 35° with ceramic tile 
of „Tondach Francouska 14“ 

Klí�ová slova v �eském jazyce 
novostavba rodinného domu 
betonové základy 
stavební systém Porotherm 
monolitické schodišt�
hambalková soustava 
obytné podkroví 

Klí�ová slova v anglickém jazyce 
new building of family house 
concrete foundations 
Porotherm building system 
monolithic staircase 
roof constuction of hambalek 
dwelling attic 
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a) IDENTIFIKACE STAVBY, JMÉNO A P�ÍJMENÍ, MÍSTO TRVALÉHO POBYTU 
STAVEBNÍKA, OBCHODNÍ FIRMA (FYZICKÉ OSOBY), OBCHODNÍ FIRMA, I�, 
SÍDLO STAVEBNÍKA (PRÁVNICKÉ OSOBY), JMÉNO A P�ÍJMENÍ PROJEKTANTA, 
�ÍSLO POD KTERÝM JE ZASPÁN V EVIDENCI AUTORIZOVANÝCH OSOB 
VEDENÉ �ESKOU KOMOROU ARCHITEKT� NEBO �ESKOU KOMOROU 
AUTORIZOVANÝÁCH INŽENÝR� A TECHNIK� �INNÝCH VE VÝSTAVB� S 
VYZNA�ENÝM OBOREM, POP�ÍPAD� SPECIALIZACÍ JEHO AUTORIZACE, 
DÁLE JEHO KONSTANTNÍ ADRESA A ZÁKALDNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A 
JEJÍ Ú�EL

identifikace stavby : novostavba RD, parcela �. 662/69, plocha parcely 932,4 m2 

     Lip�vka, okr. Blansko 

Dvoupodlažní RD, �áste�n� podsklepený s podkrovím. St�ední velikostní kategorie. P�ízemí 
slouží pro denní využívání, podkroví je �ešeno jako no�ní �ást domu, v suterénu je kotelna a 
prostory pro skladování. Vchod do bytu je z jihozápadní strany, obytné místnosti jsou 
situovány na jihozápad. Velikost a po�et obytných místností uvažuje bydlení pro 4-5 �lennou 
rodinu. V p�ízemí je navržena kuchyn�, jídelna, spíž, obývací pokoj, pokoj pro hosty, 
koupelna, WC, šatna, zádve�í, komunika�ní prostory, garáž, dílna. V podkroví jsou t�i pokoje, 
ložnice, hygienické za�ízení, komunika�ní prostory, terasa. V suterénu je kotelna, prádelna a 
technická místnost. 

stavebník  : manželé Jana a Zden�k Zukalovi 
adresa   : Blansko, Absolonova 21 

obchodní firma : Rekonstav Blansko s.r.o. 
I�   : 753 682 2 
adresa   : Blansko, Nádražní 44/204 

projektant  : Zden�k Zukal 
autorizace  : 356 687 2 – IP00 pozemní stavby     
adresa   : Lip�vka 14, 679 22, okr. Blansko 

charakteristika stavby : novostavba rodinného domu 
ú�el stavby  : bydlení 

b) ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAV�NOSTI ÚZEMÍ, O STAV. POZEMKU 
A MAJETKOVÝCH VZTAZÍCH

 Novostavba se nachází v okrajové �ásti obce Lip�vka, jedná se o �adovou parcelu 
zastavovaného území, nov� budované satelitní �ásti obce. Stavba je v návaznosti na již 
stávající objekty. Na parcele se nachází do za�átku výstavby zatravn�ná orná p�da. Území je 
opat�eno již inženýrskými sít�mi a komunikace je na okraji pozemku. 
 Na pozemku �. 662/94 se nenachází žádné stávající objekty, stromy ani ke�e. Parcela 
není oplocena, k oplocení dojde p�ed realizací stavby. Pozemek je ve vlastnictví investora. 

c) ÚDAJE O PROVEDENÝCH PR�ZKUMECH A O NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A 
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

 Rodinný d�m s podkovím a �áste�ným podsklepením do jednoduchých základových 
pom�r�. Nebylo pot�eba provád�t hydrogeologický pr�zkum. Jedná se tedy o 1.geotechnickou 



kategorii a vycházíme z tabulkových hodnot výpo�tové únosnosti podlaží. 
 Radonový pr�zkum byl proveden a výsledek je �azen do nízkého radonového indexu. 
 Obec již zbudovala do blízkosti parcely ve�ejnou kanalizaci, vodovod, NN a plynovod. 
Veškeré sít� jsou vedeny pod místní komunikací a chodníkem p�ed stavebním pozemkem. 
Napojení p�ípojek nebude problematické. 
 P�íjezd k RD a na staveništ� je umožn�n ze strany komunikace (jihovýchod).  

d) INFORMACE O SPLN�NÍ POŽADAVK� DOT�ENÝCH ORGÁN�

 P�ipojení kanalizace, plynovodu, vodovodu a NN dle p�esných požadavk� od orgánu 
státní správy. Stavba spadá pod §104 zákona �. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním �ádu (stavební zákon). Stavebnímu ú�adu byla p�edána dokumentace 
v odpovídajícím rozsahu. Stavba obsahuje i krb s krbovou vložkou, tudíž byl uv�domen i 
HZS m�sta Blanska.  
 Architektonické za�len�ní do novostavby a obce Lip�vka �ešil Ing. arch. Karel 
Bukowsky a veškeré požadavky OÚ Lip�vka byly spln�ny a navržené �ešení bylo 
odsouhlaseno. 

e) INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK� NA VÝSTAVBU  
  
 Veškeré úkony provád�né v pr�b�hu navrhování stavby jsou v souladu s platnými 
normami �SN.  Z požární bezpe�nosti jsou také veškeré požadavky spln�ny, zejména 
požadované odstupové vzdálenosti od sousedních pozemk�. 

f) ÚDAJE O SPLN�NÍ PODMÍNEK REGUL. PLÁNU, ÚZEMNÍHO 
ROZH.,POP�ÍPAD� ÚZEMN� PLÁNOVACÍ INFORMACE U STAVEB DLE §104 ODST. 1 
STAVEBNÍHO ZÁKONA

 Na parcelu �. 662/69 je zpracován územní plán obce Lip�vka a parcela je 
v zástavbovém území lokality pro stavbu rodinných domu (stavby pro bydlení). 

g) V�CNÉ A �ASOVÉ VAZBY STAVBY NA SOUVISEJÍCÍ A PODMI�UJÍCÍ STAVBY A 
JÍNÁ OPAT�ENÍ

 Dvoupodlažní rodinný d�m s hlavní p�íjezdovou komunikací na východní stran�. 
Nov� zbudovaný objekt neovlivní okolní stávající domy. S výstavbou RD bude zvýšena 
hlu�nost a prašnost v okolí pozemku, snaha stavbyvedoucího bude tyto faktory 
minimalizovat. Doprava materiálu bude zejména místní komunikaci na severovýchodní stran�
pozemku, �ímž nebude zvýšena dopravní zát�ž na hlavní p�íjezdové asfaltové komunikaci. 
 P�i realizaci p�ípojek bude �áste�n� omezen provoz místní komunikace, doba omezení 
provozu je do�asná (p�ipojení p�ípojek na inženýrské sít�). 

Veškeré úkony provád�né v pr�b�hu navrhování stavby jsou v souladu s platnými 
normami �SN. 
  
h) P�EDPOKLÁDANÁ LH�TA VÝSTAVBY V�ETN� POPISU POSTUPU VÝSTAVBY

P�edpokládané založení stavby : 07/2012 
P�edpokládané dokon�ení stavby : 10/2014 

postup výstavby:  



- Léto,podzim 2012:  sejmutí ornice, za�ízení staveništ� – uložení stavební bu�ky, 
oplocení, výkop základ�, v p�ípad� pot�eby zapažení základových pas�, vylití základ�
a po technologické p�estávce i vyzd�ní ztraceného bedn�ní po obvodu konstrukce 
základ� a vyztužení a vybetonování podkladního betonu 

- jaro, léto 2013: položení hydroizolace, výstavba zdiva, uložení p�eklad�, uložení 
stropu, betonování v�nce, vyzd�ní pot�ebných �ástí zdiva v podkroví, zhotovení 
krovu, oplášt�ní st�echy, zateplení 

- zima 2013: osazení oken, vyzd�ní p�í�ek, provedení rozvod�, vnit�ní úpravy 
povrch�,podlahy, omítky 

- jaro, léto 2014: dokon�ovací práce – vnit�ní, venkovní – zateplení, fasáda, úpravy 
terénu, stavební rezerva  

- �íjen 2014 - kolaudace 

i) STATISTICKÉ  ÚDAJE

zastev�ná plocha  : 231,3 m2 

obestav�ný prostor  : 1060 m3 

plocha parcely   : 1400,0 m2 

orient. hodnota dle vyhlášky : 1066 x 2,2 tis. x koef. 1,85 = 4 314,000 tis. K�

po�et byt�   : 1 

plocha bytových prostor : 161,7 m2 

plocha nebytových prostor : 70,0 m2 

v Brn� -  kv�ten 2012 

Zden�k  Zukal, B4S8 

.…………………….
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1. Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení

a) zhodnocení staveništ�, u zm�ny dokon�ené stavby též vyhodnocení sou�asného stavu 

konstrukcí; stavebn� historický pr�zkum stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 

rezervaci nebo v památkové zón�

Rozsah staveništ� je situován na parc. �. 662/69 k.ú. Lip�vka. Pozemek má tvar 

nepravidelného obdélníku je mírn� svažitý sm�rem k jihu. P�evýšení pozemku je cca 1 metr. 

Na parcele nejsou žádnévzrostlé stromy. Veškerý stavební materiál bude ukládán na vlastním 

pozemku. P�íjezd a p�ístup ke stavb� bude z obecní komunikace parc. �. 662/67. Stavebník si 

p�ed zahájením stavebních prací zajistí zdroj vody v�. vodom�ru, WC a el. energie, která bude 

na stavbu dodávána po dobu výstavby. Pro uskladn�ní stavebního materiálu si stavebník z�ídí 

uzamykatelný sklad, který po dokon�ení stavby odstraní. P�ebyte�ná zemina která bude 

nadbyte�ná a nepot�ebná pro terénní úpravy, bude odvezena na skládku. Ornici v tl. 20 cm si 

stavebník ponechá pro pozd�jší využití kone�ných terénních úprav. 

b) urbanistické a architektonické �ešení stavby, pop�ípad� pozemk� s ní souvisejících 

Urbanistické �ešení 

P�edkládaná projektová dokumentace �eší novostavbu dvojpodlažního, �áste�n�

podsklepeného rodinného domu. Také �eší vnit�ní rozvody technických za�ízení, napojení 

objektu na inženýrské sít�, zpevn�né plochy, vjezd na obecní komunikaci. Vstup do bytu je na 

jihovýchodní stran�. P�ístup k rodinnému domu je z ve�ejné komunikace, venkovní parkovací 

stání je na místní komunikaci, kryté parkovací stání je v garáži pro dv� osobní auta. Situování 

stavby je patrné ze situa�ního výkresu v m��ítku 1:200. 

Architektonické �ešení

D�m je obdélníkového p�dorysu. Objekt má dv� nadzemní podlaží a je �áste�n� podsklepený. 

Navržená stavba samostatn� stojícího objektu zapadá svým vzhledem do stávající zástavby 

rodinných dom�. 

c) technické �ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a �ešení vn�jších ploch 

Novostavba RD je �ešena jako �áste�n� podsklepená stavba na betonových pásech z betonu 

C20/25. Podkladní deska je z betonu C20/25. Svislé nosné i nenosné zdivo RD je navrženo z 

tvárnic systému POROTHERM P+D. Stropní konstrukce je tvo�ena z keramických vložek 
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CSV MIAKO a POT nosníku v osových vzdálenostech 500 a 625mm. St�echa je sedlová 

s pálenou st�ešní krytinou Tondach – Francouzská 14. Okna jsou d�ev�ná, zasklená izola�ním 

dvojsklem. Venkovní vchodové dve�e jsou izola�ní d�ev�ná. Kolem RD je vytvo�en okapový 

chodník z prefabrikovaných dílc�. P�íjezdová cesta a sjezd budou ze zámkové dlažby. 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení RD na dopravní a technickou strukturu tj. obecní komunikaci parc. �. 662/67 je 

�ešeno vjezdem ze zámecké dlažby. P�íjezd k parcele je po asfaltové místní komunikaci š. 5m. 

Inženýrské sít� se nachází pod chodníkem vedle parcely a pod místní komunikací. Napojení 

tudíž nebude problematické. 

e) �ešení technické a dopravní infrastruktury v�etn� �ešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

Pro pot�eby budoucí p�ístavby bude využívána stávající technická a dopravní infrastruktura. 

Napojení na ve�ejnou technickou infrastrukturu viz. odst. d). Doprava v klidu je vy�ešena 

parkovacím stáním na zpevn�né asfaltové místní komunikaci. 

f) vliv stavby na životní prost�edí a �ešení jeho ochrany 

Stavba a její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prost�edí. Sejmutá ornice bude 

využita k terénním úpravám na pozemku investora. Skladby obvodových konstrukcí se 

vyzna�ují vysokou hodnotou tepelného odporu. Toto �ešení p�ispívá ke snižování spot�eby 

tepla, což minimalizuje negativní vliv stavby na zhoršování životního prost�edí. Odpady 

vzniklé p�i stavb� budou likvidovány v souladu se zákonem �.185/2001 Sb. o odpadech. 

Po skon�ení stavebních prací bude provedena výsadba nové zelen�. Výsadba trvalých porost�

musí být umíst�na mimo ochranná pásma podzemních vedení. 

g) �ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch a komunikací 

P�i stavebních úpravách ve�ejn� p�ístupných ploch a komunikací je brán z�etel na vyhl. 

398/2009 - O obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání 

staveb. Pojetí této stavby není koncipováno p�ímo pro bezbariérové užívání. P�ístupu do 
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objektu z ve�ejné  komunikace není brán�no žádnými p�ekážkami pro zdravotn�

handicapované. 

h) pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk� od projektové 

dokumentace

Na pozemku investora bylo provedeno m��ení radonu s výsledkem nízkého radonového 

rizika. P�ed zahájením stavby se provede geotechnický, hydrogeologický a archeologický 

pr�zkum. Hloubka základ� bude v p�ípad� dodate�n� zjišt�ného nevhodného podloží 

upravena po projednání s projektantem. 

i) údaje o podkladech pro vytý�ení stavby, geodetický referen�ní polohový a výškový systém 

V pr�b�hu zpracování projektové dokumentace byly vyhotoveny podklady o geodetickém 

polohopisu a výškopisu. Pro polohopis je užit sou�adnicový systém S-JTSK, výškový systém 

Bpv. 

j) �len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory 

Novostavba RD bude provedena jako jeden stavební celek v�. p�ípojek inženýrských sítí, 

terénních úprav a plotu. 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed negativními ú�inky 

provád�ní stavby a po jejím dokon�ení, resp. jejich minimalizace 

V rámci realizace vlastní stavby nedojde k zásahu do sousedních pozemk� ani staveb jiných 

vlastník�. Veškerá stavební �innost bude provád�na na vlastním pozemku mimo hodiny 

no�ního klidu. 

V pr�b�hu výstavby m�že dojít ke krátkodobému zvýšení hluku �i prašnosti v��i okolí, ale 

toto mírné zvýšení nebude mít neblahý vliv na sousední stavby a okolí. P�i provád�ní 

veškerých prací bude dbáno na to, aby se minimalizovaly negativní ú�inky spojené s touto 

výstavbou. 
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l) zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�

�ídí se vyhláškou 591/2006 Sb. Každý pracovník bude p�ed zahájením prací �ádn� proškolen 

o bezpe�nosti a ochran� osob p�i práci. Záznam bude uveden do stavebního deníku a 

podepsán školícím pracovníkem a mistrem nebo stavbyvedoucím. Pracovníci, u kterých to 

vyžaduje vyhláška musí mít platná osv�d�ení pro provád�ní p�íslušných prácí. 

2. Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena tak, aby síly, zatížení, klimatické namáhání a veškeré ostatní silové ú�inky 

nem�ly za následek ztrátu odolnosti a stability konstrukce.  

Pr�kaz viz. samostatná �ást PD - p�iloha 

3. Požární bezpe�nost

Tato dokumentace ne�eší požární bezpe�nost stavby. Viz. samostatná �ást PD - p�íloha 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí

Novostavba RD domu je navržena v souladu s hygienickými p�edpisy a obecnými 

technickými požadavky platnými pro objekty s uvedeným ú�elem užívání. Likvidace 

odpadních, deš�ových a splaškových vod bude �ešena odvodem do kanalizace. Stavba je 

v pot�ebných místech opat�ena pot�ebnou hydroizolací a izolací proti radonu, aby nedošlo 

k ohrožení zdraví obyvatel. Obytné místnosti jsou dostate�n� proslun�né denní sv�tlem, 

p�ímo v�trané okny a vytáp�né centrálním plynovým kotlem. 

5. Bezpe�nost p�i užívání

Stavba je navržena tak, že spl�uje podmínky pro bezpe�nost užívání. Konstrukce všech 

zábradlí má min. výšku 1m, svislé mezery nemají v�tší ší�ku než 120mm, vodorovné mezery 

max. 180mm. 

6. Ochrana proti hluku

P�i provád�ní stavby se bude stavebník snažit minimalizovat ší�ení hluku a vibrací ze 

staveništ� do okolí. 

Index vzduchové nepr�zvu�nosti stavebních konstrukcí: 

Rw > 50 dB pro obvodové zdivo POROTHERM 44 , P+D, což je v souladu s normovými 

požadavky. 
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Veškeré instalace budou izolovány, stoupa�ky kanalizace budou obaleny m�kkou minerální 

vlnou pro tlumení zvukového vln�ní. 

7. Úspora energie a ochrana tepla

a) spln�ní požadavk� na energetickou náro�nost budov a spln�ní porovnávacích ukazatel�

podle jednotné metody výpo�tu energetické náro�nosti budov 

Stupe� energetické náro�nosti budovy � C2, budova je tak klasifikována jako Vyhovující.

Budova je navržena tak, aby byla tepeln� úsporná, aby byly eliminovány tepelné mosty a byl 

použit vhodný tepeln�-izola�ní materiál. 

b) stanovení celkové energetické spot�eby stavby 

Tato dokumentace to ne�eší. Viz. samostatná �ást PD – Základní komplexn� tepeln� technické 

posouzení stavebních konstrukcí.  

8. �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace

P�i stavebních úpravách ve�ejn� p�ístupných ploch a komunikací bude brán z�etel na vyhl. 

398/2009 - O obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání 

staveb. Pojetí této stavby není koncipováno p�ímo pro bezbariérové užívání. P�ístupu do 

objektu z ve�ejné  komunikace není brán�no žádnými p�ekážkami pro zdravotn�

handicapované. 

9. Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí

Objekt je navržen tak, aby odolával b�žným a zvýšeným nárok�m na ochranu p�ed 

škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí. Což jsou nap�. klimatické vlivy (vítr, déš�, slune�ní 

zá�ení, mráz), vliv podzemní vody, radonu, hluku,… Pozemek je v oblasti s nízkým 

radonovým rizikem, proto nejsou nutná žádná protiradonová opat�ení. Budou použity jen 

klasické izolace proti vod� a zemní vlhkosti. Stavba se nenachází v seizmické ani 

poddolované oblasti. Hydrogeologický pr�zkum nezjistil zvýšenou agresivitu spodní vody. 

10. Ochrana obyvatelstva

Stavba není vybudována jako kryt civilní obrany obyvatelstva. 
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11. Inženýrské stavby

a) odvodn�ní území v�etn� zneškod�ování odpadních vod

Odvodn�ní zpevn�ných ploch je �ešeno jejich spádováním min. 2% od budovy sm�rem 

k zeleným plochám.  

Vnit�ní kanalizace bude proveden z DN 50-PP od umyvadel, vany a sprchového koutu, od 

WC potom DN 110-PP. Stoupací potrubí až k napojení na ležatý svod bude DN 110-PP. 

Ležatý svod bude DN 110-PVC – DN 160-PVC, který se dále napojuje k p�ípojce na ve�ejnou 

kanalizaci. Mimo objekt je svodné potrubí vedeno v nezámrzné hloubce (min 800mm) a 

obsypáno pískem. Sklon od domu k ve�ejné kanalizaci  je 2%.  

Srážková voda bude od okapních svod� a drenážního potrubí odvád�na trubkami DN 110-

PVC  a napojena na ležaté potrubí vnit�ní kanalizace. Ve�ejná kanaliza�ní sí� je smíšená. 

b) zásobování vodou 

P�ípojka vody bude svedena do technické místnosti RD. Odtud budou napojeny všechny 

domovní za�ízení. Vodom�r bude umíst�n ve vodom�rné šacht� na parc. stavebníka. Spot�eba 

vody bude max. 200 m3 za rok. 

1 os ...100 l/den 

5 os ...5x100 = 500 l/den 

500 l/den x 365 dní = 183 m3

c) zásobování energiemi 

P�ípojka obsahuje vedení NN elekt�iny od hlavního �adu k zd�nému pilí�i s elektrom�rem a 

hlavním el. jisti�em na hranici pozemku. Kabely venkovních rozvod� NN budou uloženy do 

hloubky 900 mm pod úrove� terénu. Vnit�ní domovní rozvod NN 230 V obsahuje zemní 

vedení od pilí�e do jisti�ové sk�ín� v objektu . Jisti�ová sk�í� 3x24 A vnit�ního rozvodu je 

umíst�na ve vstupní hale u vchodu do objektu. Rozvody v dom� budou pod omítkou, sv�telné 

rozvody budou vedeny rovn�ž po nosné konstrukci stropu. 

d) �ešení dopravy 

Na parc. �. 662/69 bude vybudován nový vjezd z komunikace parc. �.  662/67. Vjezd bude 

proveden bezprašnou povrchovou úpravou ze zámkové dlažby. 

Spád vjezd� bude od stavby ke komunikaci. Vjezd z ve�ejné komunikace musí být upraven 

v souladu se zákonem �. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném zn�ní. Zárove�

dle §12 odst. 3) provád�cí vyhl. �. 104/1997 Sb. musí být stavební uspo�ádání takové, aby se 

zabránilo stékání srážkové vody na komunikaci a jejímu zne�išt�ní. Proto je odvodn�ní vjezd�



�
��

�

� �

�ešeno pomocí betonového žlabu, který svede srážkovou vodu do kanalizace, z�ízeného po 

celé délce vozovky, vybudovaného spole�n� s výstavbou vozovky. Podélný sklon vjezdu 

bude 2%. Pracovní spáry budou ošet�eny dle platné 	SN. 

Vlastní stavbou nebude poškozeno t�leso komunikace a za�ízení v n�m vybudovaných a také 

nebudou zhoršeny odtokové pom�ry komunikace. 

V rozhledovém poli nebudou umíst�ny žádné p�edm�ty, které by mohly zhoršovat rozhledové 

pom�ry. 

Délka vjezd� od hranice pozemku bude 7 m. 

Vozovka komunikace bude udržována v �istém stavu, p�ípadné nánosy ne�istot ze stavby 

budou okamžit� odstran�ny. Vlastník vjezd� musí také zajiš�ovat jejich údržbu na vlastní 

náklady. 

e) povrchové úpravy okolí stavby, v�etn� vegeta�ních úprav 

P�ed zahájením stavebních prací se odstraní stávající vegeta�ní porosty. Vlastní zemní práce 

se zahájí strhnutím ornice na pozemku a to do hloubky cca 300 mm. Sejmutá ornice se uloží 

v míst� stavební parcely na deponii, následn� se použije pro terénní úpravy po dokon�ení 

stavby. 

Po dokon�ení stavebních prací se okolí stavby následn� zatravní a dle požadavk� investora 

dojde k dalším vegeta�ním úpravám. 

f) elektronické komunikace 

Pouze p�ipojení telekomunikací – televize a internet. Tyto telekomunikace budou �ešeny 

satelitním vysílacím systémem. 

12. Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení staveb

Na stavb� se žádna technologická za�ízení nevyskytují. 

v Brn� -  kv�ten 2012 

Zden�k  Zukal, B4S8 

.……………………. 
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ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN� TECHNICKÉ �EŠENÍ STAVBY 

a) Ú�el objektu

Jedná se o novostavbu rodinného domu. D�m je dvoupodlažní a �áste�n� podsklepený, 

zast�ešený sedlovou st�echou. Je napojen na inženýrské sít�, p�íjezd k domu z p�ilehlé 

komunikace.  

b) Zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a výtvarného �ešení 

vegeta�ních úprav okolí objektu, v�etn� �ešení p�ístupu a užívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

ARCHITEKTONICKÉ �EŠENÍ 

Rodinný d�m je obdélníkového p�dorysu, dvoupodlažní, �áste�n� podsklepený s podkrovím. 

D�m s jedním bytem st�ední velikostní kategorie. Hlavní vchod je jeden, v bo�ní �ásti objektu 

je vchody vedlejší na terasu a do zahrady a v zadní �ásti objektu, z garáže, je vchod do 

zahrady. P�ízemí slouží pro denní využívání, podkroví je �ešeno jako no�ní klidová �ást 

domu, v suterénu je kotelna s prádelnou a prostory pro skladování. Vchod do bytu je 

z jihozápadní strany, obytné místnosti jsou situovány na jihozápad. Velikost a po�et obytných 

místností uvažuje bydlení pro 5 �lennou rodinu. 

 Do bytu se vchází z jižní strany, vejde se do zádve�í, z které se prochází do chodby, 

která spojuje obytné místosti s garáží. Z chodby jsou dve�e do koupelny, WC, pokje pro hosty 

a do kuchyn�. V koupeln� je sprchový kout, umyvadlo. V kuchyni je po levé stran� pod 

oknem umíst�na kuchy�ská linka, vedle které je spíž. Kuchy� je dostate�n� velká a proto 

slouží zárove� i jako jídelna, kde je st�l s lavící a židlemi. Z kuchyn� je otev�ený klenbový 

vchod do prostorného obývacího pokoje. Z obývacího pokoje je vedlejší vchod na terasu a na 

zahradu. Na již zmín�né chodb� se nachází i schodišt�, po kterém se dostaneme do druhého 

podlaží – podkroví a také do suterénu. P�ed schodišt�m do suterénu je však umíst�na p�í�ka s 

dve�mi, aby nedocházelo k úniku tepla, zbyte�nému proud�ní vzduchu a pr�vanu.  

 V suterénu je chodba, ze které je vstup do prádelny a druhý vstup do skladu a kotelny. 

Sklad a kotelna jsou odd�leny provizorní p�í�kou. Suterén je pouze pod st�ední �ástí prvního 

podlaží a dosahuje podlahové plochy velikosti asi 1/3 1.NP. 

 Druhé nadzemní podlaží, dále podkroví slouží k p�enocování a je klidovou �ástí domu. 

Z chodby do které se dostaneme ze schodišt� je 6 vstup� do místností. Jedná se o t�i vstupy do 

pokoj�, jeden vstup do ložnice, dále jsou zde dve�e do koupelny, na WC a do šatny. V 



koupeln� se nachází rohová vana, umyvadlo. Ložnice a jeden pokoj na jihovýchodní stran�

mají vstup na balkon. Pokoj na severozápadní stran� má také vstup na balkon.  

FUNK�NÍ, DISPOZI�NÍ A VÝTVARNÉ �EŠENÍ 

V 1S se nachází:                         - prádelna

                                                  - technická místnost 

     - sklad 

     - chodba 

     - schodišt�

                                                   

V 1NP se nachází:   - zádve�í   - obývací pokoj 

                                                           - koupelna   - schodišt�

                                                - WC    - chodba 

     - kuchyn�   - pokoj 

     - spíž    - garáž 

                                                           - jídelna   - dílna 

     - terasa    - šatna 

             

V 2NP se nachází:                             - pokoj    - chodba 

                                                           - koupelna   - pokoj 

                                                     - WC    - ložnice 

                                                     - pokoj    - terasa 

                                                     - schodišt�   - šatna 

     - lodžie 

�EŠENÍ VEGETA�NÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU 

Po dokon�ení stavebních prací dojde k zp�tnému ozelen�ní všech ploch, které byly dot�eny 

stavební �inností, a které nemají být využity jako zpevn�né plochy. Zelená plocha bude 

zatravn�na a osázená ke�ovitými rostlinami a menšími stromy. 

UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A 

ORIENTACE 

P�i stavebních úpravách ve�ejn� p�ístupných ploch a komunikací bude brán z�etel na vyhl. 

398/2009 - O obecných technických požadavcích zabezpe�ujících bezbariérové užívání 



staveb. Pojetí této stavby není koncipováno p�ímo pro bezbariérové užívání. P�ístupu do 

objektu z ve�ejné  komunikace není brán�no žádnými p�ekážkami pro zdravotn�

handicapované. 

c) kapacity, užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy, 

orientace, osv�tlení a oslun�ní

Zastav�ná plocha    : 231,3�m�

Užitná plocha                       : 362,2 m�

Vymezení stav. pozemku   : 863,0 m�

Zpevn�né plochy    : 151,0 m�

Zelené plochy     : 550,1 m�

Podlahová plocha               : 359,4 m�

Obestavený prostor stavby   :         1066,0 m�

Výška h�ebene od terénu   :      7,45 m 

Orientace: vstup z jihovýchodu, obytné místnosti situovány p�evážn� na jihozápadní 

stranu 

Oslun�ní: okna v obytných místnostech mají plochu min. 10 % z podlahové plochy 

místnosti 

d) technické a konstruk�ní �ešení objektu, jeho zd�vodn�ní ve vazb� na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost

P�ed zahájením zemních prací pro vedení p�ípojek, je nutno nechat vytý�it všechna stávající 

podzemní vedení sítí a respektovat podmínky správc� t�chto sítí. 

Zemní práce 

Objekt se p�ed zapo�etím zemních prací vyty�í lavi�kami. Na nich se z�eteln� vyzna�í 

výškové body, od kterých se ur�ují všechny p�íslušné výšky. 

Vlastní zemní práce se zahájí strhnutím ornice a to do hloubky cca 300 mm. Sejmutá ornice se 

uloží v míst� staveništ� na deponii, a bude použita pro terénní úpravy po dokon�ení stavby. 

Po strhnutí ornice budou následovat výkopové práce a hloubení rýh pro základové pásy dle 

PD. Následn� provedeme ru�ní za�išt�ní základové spáry. Dle projektu se také vykopou rýhy 

pro p�ípojky sítí. Výkopek se ponechá na staveništi pro zp�tné zásypy a hrubé terénní úpravy 

kolem objektu. V p�ípad�, že se ukáži nevhodné základové pom�ry, je pot�ebné p�ehodnotit 

zp�sob zakládání objektu. 



Základy 

Základy se provedou z betonu C20/25. Základy ze suterénu až k nepodsklepené �ásti objektu 

budou odstup�ovány podle PD. 

V ploše p�dorysu se vybetonuje podkladní betonová deska tl. 150 mm. V projektu je 

uvažováno z hydrogeologického pr�zkumu, že hladina podzemní vody nezasahuje mén� jak 

1,5m do spodní úrovn� základových konstrukcí. Odvodn�ní anglických dvork� je vedeno pod 

konstrukci vany anglického dvorku sm�rem od budovy. 

Základy pod všechny svislé konstrukce je nutné zam��it podle stavebního výkresu 

ZÁKLADY. Všechny základové konstrukce musí mít základovou spáru v nezámrzné hloubce 

min. 800 mm pod upraveným terénem. Nutno vynechat prostupy pro inženýrské sít� (ležaté 

rozvody kanalizace), ale ty projekt ne�eší. Veškeré prostupy základy a základovou deskou je 

nutné dob�e ut�snit trvale pružným tmelem a dodržet stanovené pokyny výrobc�.  

Svislé konstrukce 

Obvodové st�ny v podsklepené �ásti i v nadzemní �ásti budovy budou provedeny 

z tvárnic Porotherm 44 P+D. Vnit�ní zd�né nosné konstrukce budou z tvárnic Porotherm 30 

P+D. Nenosné konstrukce-p�í�ky jsou z tvárnic Porotherm 11. Pro spojení všech svislých 

nosných tvárnic se použije malta Porotherm UNIVERSAL. Ve st�nách nosných i nenosných 

se použijí dopl�kové, polovi�ní, koncové a rohové cihly 

P�ed zapo�etím zdících prací musí být provedena penetrace a hydroizolace v míst�

budoucí st�ny. Konce izola�ních pás� musí p�esahovat min. 100mm tlouš	ku st�ny z d�vodu 

pozd�jšího natavení izolace. Zde se vytvo�í zp�tný spoj. 

Komínové t�leso od krbu bude vyzd�no ze systému SCHIEDEL, pr�duch DN 180mm. 

Druhé komínové t�leso od kotle bude jako víceú�elová šachta, do které bude napojeno také 

v�trání. 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce nad 1S a 1NP budou provedeny ze stropních vložek CSV MIAKO a POT 

nosníku v osových vzdálenostech 625 a 500 mm. Nosníky budou uloženy 150mm na nosných 

zdech a provázány s výztuží ztužujících v�nc�. Tato skladba bude zalita betonem C25/30 

tlouš	ky 60mm. Celková tlouš	ka stropní konstrukce bude 250mm. 



P�eklady 

Nad okenními a dve�ními otvory v obvodovém a vnit�ním nosném zdivu budou osazeny 

p�eklady POROTHERM 23,8. P�eklady se ukládají do cementové malty min. tl. 12mm a min. 

délka uložení je 125mm do sv�tlosti otvoru 1,5m. Od sv�tlosti nad 2m je uložení 250mm. 

Mezi p�eklady v obvodové zdi bude vkládán expandovaný polystyrén BACHL EPS tl. 

100mm.  

Dopl�ující informace o p�ekaldech jako rozm�ry, po�ty, délky, množství, umíst�ní a zp�sob 

uložení jsou patrné z PD. 

Schodišt�

Vnit�ní schodišt� je dvouramenné s mezipodestou, �ešeno jako monolitické, 

železobetonové a spojené se stropní konstrukcí. Stupn� schod� budou obložené d�ev�nými 

stupni uloženými do tmelového lože. 

St�echa, Krov 

Zast�ešení RD je tvo�eno sedlovou st�echou hambálkové soustavy se sklonem 35°.  Skladba 

st�echy je uvedena v PD. Vzdálenost krokví je od 925mm do 1150mm. Taška Tondach 

Francouzská 14. 

Komín 

Od plynového kotle je použit t�ísložkový komín s v�tracím pr�duchem rozm�ry 360x500mm. 

Od krbu je použit t�ísložkový komín UNI***PLUS - 360x360. Na konstrukci jsou použity 

pot�ebné dopl�kové tvarovky – vložky, vymetací otvory, vložky pro kou�ovod. Vnit�ní 

komínová vložka je pr�m�ru 180mm. Dodavatel komín� Schiedel.  

Podlahy 

     P�ed pokládkou podlah p�ekontrolujeme stav hydroizolace, která musí být �ádn�

spojena a upevn�na k základové desce. 

Do podlah, které budou na základové betonové desce se bude vkládat tepelná izolace 

z podlahového p�nového polystyrenu – tepeln� izola�ní ISOVER EPS 100. Do podlah ,které 

budou kladeny na stropní konstrukci se bude vkládat podlahocý p�nový polystyren zvukov�

izola�ní ISOVER EPS tl 100mm. P�esné skladby podlah jsou uvedeny ve výpisu podlah v PD. 

Zpevn�né plochy na pozemku budou ze zámkové dlažby tl. 60mm ,pískové lože frakce 4-

8mm a št�rkový podsyp frakce 8-32mm. 



Izolace proti vlhkosti 

P�ed položením izolace proti zemní vlhkosti bude proveden penetra�ní nát�r desky. 

Hydroizolace bude provedena plynot�sným sva�ením modifikovaných asfaltových pás�

DEKBIT V60 S35 60g/m2 s min. p�esahem pás� 100mm. Asfaltové pásy budou aplikovány 

jak na základovou desku, tak na ztracené bedn�ní tvo�ící obvodové st�ny v podsklepené �ásti 

budovy. Jako bedn�ní bude použit extrudovaný polystyren tl.80mm na jihozápadní a 

severovýchodní stran�. Cihelná p�izdívka tl. 150mm bude na severozápadní a jiho východní 

stran�. Cihelná p�izdívka bude použita pod �ást, kde se nachází 1. nadzemní podlaží. 

Tepelné izolace 

Tepelná izolace v podlahových konstrukcích bude provedena z p�nového polystyrénu 

ISOVER RPS GREY tl. do 100mm. 

Pro zateplení spodní stavby (ztraceného bedn�ní) bude použit extrudovaný polystyrén 

BACHL XPS tl. 80mm.  

Mezi p�eklady v obvodové zdi bude vkládán expandovaný polystyrén BACHL EPS tl. 90mm. 

Po obvodu vn�jších žb. v�nc� bude vkládán expandovaný polystyrén BACHL EPS tl. 

100mm. 

Zateplení st�ešní konstrukce bude provedeno z minerální vlny iSOVER FASSIL NT16 tl. 

160mm + 30mm mezi krokvemi a podhledem z extrudovaného polystyrenu. 

Klempí�ské práce 

Klempí�ské prvky budou provedeny dle �SN 73 3610 – Navrhování klempí�ských konstrukcí. 

Klempí�ské prvky jako oplechování štítových zdí a ostatních prvk� bude provedeno 

z pozinkovaného plechu tl. 0,55mm a nat�eno tmav� šedou a �ernou antikorozní barvou. 

Odvod deš	ových vod ze st�echy bude pomocí okapových žlab� a svod�,nát�r tmav� šedé 

barvy.  

Veškeré klempí�ské výrobky jsou uvedeny ve výpisu klempí�ských prvk� v PD. 

Povrchové úpravy 

Vnit�ní omítky st�n jsou sádrové BAUMIT s povrchovou úpravou pomocí maleb dle 

investora. 

Vnit�ní obklady a dlažby jsou keramické dle výb�ru investora. Výšky a jejich umíst�ní je 

patrné z výkresu p�dorysu. 

Fasáda je tvo�ena z tepeln� izola�ní omítky POROTHERM TO tl.25mm a silikátové barvené 

fasádní omítky BAUMIT SILIKATTOP tl.5mm.Veškeré povrchy je nutno penetrovat dle PD. 



Výpln� otvor�

Okna jsou d�ev�ná zasklená izola�ním dvojsklem (Ug = 1,0 W/m2K), barevné provedení 

z vnit�ní i vn�jší strany je p�írodní smrk. Vnit�ní parapety jsou d�ev�né ve stejném barevném 

provedení jako okna. Vn�jší parapety jsou z pozinkovaného plechu tl.0,55mm, nát�r 

bezbarvým lakem. 

St�ešní okna budou d�ev�ná poplastovaná VELUX s tepeln� izola�ním dvojsklem (UW = 1,1 

W/m2K). 

Venkovní vchodové dve�e jsou d�ev�né. Dve�e na terasu d�ev�né ve stejné barv� jako okna. 

Vnit�ní dve�e Lomax s obložkovou zárubní v barv� dle výb�ru investora (typ dve�ního k�ídla 

dle výb�ru investora ze sborníku výrobce Lomax). 

V�trání 

Všechny prostory jsou odv�trány p�irozen� (infiltrací okny a dve�mi). 

Výrobní rozm�ry jednotlivých prvk� se up�esní na stavb� dle skute�n� provedených 

stavebních prací. 

Oplocení pozemku 

Pozemek bude oplocen na hranici pozemku. Na severo-východní a jiho-západní stran� bude 

plot z okrasné ohradní kamenné zdi. Pod plotem bude vybetonován základ do nezámrzné 

hloubky 800mm. Zbývající �ást pozemku bude oplocena drát�ným plotem. 

Požadovaná životnost 

Životnost budovy se p�edpokládá 50 – 100 let, p�i opomenutí živelných �i jiných katastrof. 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky vyhlášky �. 268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby ve zn�ní pozd�jších p�epis� a dalšími souvisejícími 

legislativními a normovými požadavky. 

e) tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor�

viz. Tepeln� technické posouzení stavebních konstrukcí 

f) zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického pr�zkumu



Objekt bude založen na základových pasech, které budou provedeny z prostého betonu 

t�ídy C 20/25 a podkladní betonová deska bude z betonu C 20/25. Všechny základové pásy 

budou hloubeny do nezámrzné hloubky dle projektu. 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prost�edí

Stavba a její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prost�edí. Sejmutá ornice bude 

využita k terénním úpravám na pozemku investora. 

Skladby obvodových konstrukcí se vyzna�ují vysokou hodnotou tepelného odporu. Toto 

�ešení p�ispívá ke snižování spot�eby tepla, což minimalizuje negativní vliv stavby na 

zhoršování životního prost�edí. 

Odpady vzniklé p�i stavb� budou likvidovány v souladu s platnými zákony o 

odpadech. 

Po skon�ení stavebních prací bude provedena výsadba nové zelen�. Výsadba trvalých 

porost� musí být umíst�na mimo ochranná pásma podzemních vedení. 

Splašková kanalizace

Vnit�ní kanalizace bude proveden z DN 50-PP od umyvadel, vany a sprchového koutu, od 

WC potom DN 110-PP. Stoupací potrubí až k napojení na ležatý svod bude DN 110-PP. 

Ležatý svod bude DN 110-PVC,  DN 160-PVC , který se dále napojuje k p�ípojce na ve�ejnou 

kanalizaci. Mimo objekt je svod veden v nezámrzné hloubce (min 800mm) a obsypán pískem. 

Sklon od domu k ve�ejné kanalizaci  je 2%. �

Deš�ová kanalizace 

Srážková voda bude od okapních svod� a drenážního potrubí odvád�na trubkami DN 110-

PVC  a napojena na ležaté potrubí vnit�ní kanalizace. Ve�ejná kanaliza�ní sí	 je smíšená. 

Zásobování vodou  

Zdrojem pitné a užitkové vody pro novostavbu RD bude nov� navrhovaná p�ípojka vody na 

obecní vodovod. Hlavní �ad vede v p�ilehlé místní komunikaci. Vodom�r bude umíst�n 

v izolované šacht� za hranicí pozemku cca 2m od oplocení. P�ívod do domu bude proveden 

potrubím DN 50mm uloženým do pískového lože, v zemi, v nezámrzné hloubce (min 

800mm). P�ípojka vody bude svedena do RD do technické místnosti. Odtud budou napojeny 

všechny domovní za�ízení. 



Vnit�ní rozvod vody bude proveden z PE potrubí. P�ed uvedením do provozu bude provedena 

tlaková zkouška za ú�elem zjišt�ní p�ípadných net�sností. TUV bude oh�ívána v oh�íva�i 

plynového kotle. 

Zásobování energiemi 

P�ípojka obsahuje vedení NN elekt�iny od hlavního �adu k zd�nému pilí�i s elektrom�rem a 

hlavním el. jisti�em na hranici pozemku. Kabely venkovních rozvod� NN budou uloženy do 

hloubky 900mm pod úrove� terénu. Rozvody budou provedeny v souladu s platnými �SN 

oprávn�nou osobou. Vnit�ní domovní rozvod NN 230 V obsahuje zemní vedení CYKI od 

pilí�e do jisti�ové sk�ín� v objektu . Jisti�ová sk�í� 3x24 A vnit�ního rozvodu je umíst�na ve 

vstupní hale u vchodu do objektu. 

Dokon�ené rozvody budou p�edm�tem revizní zprávy, vypracované revizním technikem.

P�ípojka plynu 

P�ípojka plynu �eší napojení novostavby na hlavní obecní �ad plynu, který je v p�ilehlé místní 

komunikaci. Pilí� pro HUP, plynom�r a regulátor bude zd�ný. 

Plynová p�ípojka vede z HUP na hranici pozemku investora. Tento rozvod je proveden 

z ocelových sva�ovaných trubek DN 32mm, obalených systémem Bralen. P�ípojka je 

v hloubce 600mm. Sklon potrubí je 1,0%. Potrubí vedené st�nou je opat�eno chráni�kou 

z ocelové trubky. Potrubí je vedeno p�ímo do technické místnosti , kde se dá do budoucna 

instalovat plynový kotel. Po dokon�ení montáže bude provedena zkouška t�snosti za 

p�ítomnosti dozoru z plynárenského podniku.

Úst�ední vytáp�ní 

Otopná t�lesa v koupelnách jsou navržená trubková, KORADO Koralux. Další otopná t�lesa 

budou desková, KORADO Radik. Jedná se o otopnou soustavu dvoutrubkovou s nuceným 

ob�hem topné vody. Materiál potrubí – me


h) dopravní �ešení

Pozemek je p�ístupný z místní komunikace pomocí vjezdu s bránou. Tato komunikace je 

ve vlastnictví obce Lip�vka. Komunikace je obousm�rná silnice. Na pozemek jsou navržena 

vjezdová vrata otevíraná na dálkové ovládání a vstupní branka. 



i) ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, protiradonová 

opat�ení

Objekt je navržen tak, aby odolával b�žným a zvýšeným nárok�m na ochranu p�ed 

škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí. Což jsou nap�. klimatické vlivy (vítr, déš	, slune�ní 

zá�ení, mráz), vliv podzemní vody, radonu, hluku atd. 

Pozemek je v oblasti s nízkým radonovým rizikem, proto nejsou nutná žádná protiradonová 

opat�ení. Budou použity jen klasické izolace proti vod� a zemní vlhkosti. 

j) Dodržení obecných požadavk� na výstavbu

Vyhláška �. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu 

Dále jsou respektovány požadavky: 

Vyhláška �. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

Vyhláška �. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Vyhláška �. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území 

Záv�r 

P�i provád�ní stavebních prací je nutno dodržet platné normy, technologické postupy prací a 

všechny p�edpisy týkající se bezpe�nosti práce a technických za�ízení a dbát o ochranu zdraví 

a života osob na staveništi. Pokud p�i provád�ní dojde ke zm�nám materiál� a p�edevším 

konstrukcí, je t�eba tyto zm�ny p�edem projednat s projektantem. 

�

�

�

�

�

    v Brn� -  kv�ten 2012 

Zden�k  Zukal, B4S8 

.……………………. 
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Rsi, Rse – tepelný odpor na vnit�ním a vn�jším povrchu [ m2K/W ] 
� - faktor difuzního odporu 
	i,e - návrhová vnit�ní a vn�jší teplota 
frsi,e - teplotní faktor vnit�ního a vn�jšího povrchu 
Uem - pr�m�rný sou�initel tepelného odporu [ W/(m2K) ] 
C20/25- t�ída betonu (krychelná pevnost v tlaku/válcová pevnost v tlaku) 
R - t�ída oceli (10 505 – 500 Mpa mez kluzu) 
Rdt - dávrhová únosnost zeminy [ Mpa ] 

 d  - nap2t9 v y8kladov0 sp85e 
�  - objemová hmotnost [ kg/m3 ] 
S - plocha [ m2 ] 
m - hmotnost [ kg ] 
F - p�sobící síla [ N ] 
h - výška [ m ] 
b - ší�ka [ m ] 
d - tlouš�ka konstrukce [ m ] 
KV - konstruk�ní výška [ m ] 
SV - sv�tlá výška [ m ] 
TI - tepelní izolace 
HI - hydroizolace 
ŽB - železobeton 
XPS - extrudovaný polystyrene 
EPS - expandovaný polystyrene 
PÚ - požární úsek 
RD - rodinný d�m 
ÚC - úniková cesta 
PHP - p�enosný hasící p�ístroj 
POP - požárn� otev�ená plocha 
PD - projektová dokumentace 
Po - procento požárn� otev�ených ploch [ % ] 
l - délka otvoru [ m ] 
ho - výška otvoru [ m ] 
Sp - požárn� otev�ená plocha [ m2 ] 
Pv  - požární zatížení [ kg/m2 ] 



Pod�kování: 

Dovoluji si tímto pod�kovat své vedoucí bakalá�ské práce, paní Ing. V��e Macekové, za 
ochotné poskytnutí cenných informací a �asu, který mi v�novala pro �ešení projektu a 
zadaných úkol�. D�kuji. 

V Brn� dne ………………..                     ………………………………………. 
         podpis studenta 



Záv�r: 

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané práce je shodná s odevzdanou listinnou formou. 
Bakalá�ský projekt �eší projektovou dokumentaci rodinného domu pro územní rozhodnutí.  

V Brn� dne ………………..                     ………………………………………. 
         podpis studenta 
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1. Všeobecné údaje 

1.1. Obecné údaje o stavb�

Projekt �eší novostavbu rodinného domu. V objektu budou 4 �lenové rodiny. Objekt se 
nachází na parcele �. 662/69 v obci Lip�vka, katastrální území Lip�vka. Okolní zástavba je 
tvo�ena rodinnými domy. Objekt je samostatn� stojící. Je p�ipojen na inženýrské sít�, které 
vedou v p�ilehlé komunikaci. Z této komunikace je možný sjezd na pozemek. P�dorysné 
rozm�ry objektu jsou 24,2 x 9,7 m. Výška objektu je 7,6 m. Z požárního hlediska bude objekt 
z neho�lavého konstruk�ního systému. Všechna okna, dve�e, balkónové a vstupní dve�e jsou 
d�ev�né.  

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými zákonnými p�edpisy a vyhláškami 
MV �R: 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, 246/2001 Sb. o 
stanovení podmínek požární bezpe�nosti a výkonu státního požárního dozoru, zákonem 
133/1985 Sb. o požární ochran� a vyhláškami MMR �R �. 268/2009 Sb. o obecn�
technických požadavcích na výstavbu a �. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Dále je 
zpracována v souladu s platnými �SN 73 0802. a platnými �SN viz položka 2.1. Seznam 
použitých podkald� pro zpracování. Dále je zpracována v souladu s platnými �SN 73 0802. 

1.2. Popis dispozi�ního �ešení 

Rodinný d�m je obdélníkového p�dorysu, dvoupodlažní, �áste�n� podsklepený s 
podkrovím. D�m s jedním bytem st�ední velikostní kategorie. Hlavní vchod je jeden, v bo�ní 
�ásti objektu je vchod vedlejší na terasu a do zahrady a v zadní �ásti objektu, z garáže, je 
druhý vchod vedlejší do zahrady. P�ízemí slouží pro denní využívání, podkroví je �ešeno jako 
klidová �ást domu, v suterénu je kotelna s prádelnou a prostory pro skladování. Vchod do 
bytu je z jihozápadní strany, obytné místnosti jsou situovány na jihozápad. Velikost a po�et 
obytných místností uvažuje bydlení pro 4-5 �lennou rodinu. 
 Do bytu se vchází z jižní strany, vejde se do zádve�í, z které se prochází do chodby, 
která spojuje obytné místosti s garáží. Z chodby jsou dve�e do koupelny, WC, pokje pro hosty 
a do kuchyn�. V koupeln� je sprchový kout, umyvadlo. V kuchyni je po levé stran� pod 
oknem umíst�na kuchy�ská linka, vedle které je spíž. Kuchy� je dostate�n� velká a proto 
slouží zárove� i jako jídelna, kde je st�l s lavící a židlemi. Z kuchyn� je otev�ený klenbový 
vchod do prostorného obývacího pokoje. Z obývacího pokoje je vedlejší vchod na terasu a na 
zahradu. Na již zmín�né chodb� se nachází i schodišt�, po kterém se dostaneme do druhého 
podlaží – podkroví a také do suterénu. P�ed schodišt�m do suterénu je však umíst�na p�í�ka s 
dve�mi, aby nedocházelo k úniku tepla, zbyte�nému proud�ní vzduchu a pr�vanu.  
 V suterénu je chodba, ze které je vstup do prádelny a druhý vstup do skladu a kotelny. 
Sklad a kotelna jsou odd�leny provizorní p�í�kou. Suterén je pouze pod st�ední �ástí prvního 
podlaží a dosahuje podlahové plochy velikosti asi 1/3 1.NP. 
 Druhé nadzemní podlaží, dále podkroví slouží k p�enocování a je klidovou �ástí domu. 
Z chodby do které se dostaneme ze schodišt� je 6 vstup� do místností. Jedná se o t�i vstupy do 
pokoj�, jeden vstup do ložnice, dále jsou zde dve�e do koupelny, na WC a do šatny. V 
koupeln� se nachází rohová vana, umyvadlo. Ložnice a jeden pokoj na jihovýchodní stran�
mají vstup na balkon. Pokoj na severozápadní stran� má také vstup na balkon.  
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1.3. Popis konstruk�ního �ešení 

 Novostavba RD je �ešena jako �áste�n� podsklepená stavba na betonových pásech z 

betonu C20/25. Podkladní deska je z betonu C20/25. Svislé nosné i nenosné zdivo RD je 

navrženo z tvárnic systému POROTHERM P+D. Stropní konstrukce je tvo�ena 

z keramických vložek CSV MIAKO a POT nosníku v osových vzdálenostech 500 a 625mm. 

St�echa je sedlová s d�ev�ným hambálkovým krovem a s pálenou st�ešní krytinou Tondach – 

Francouzská 14. Okna jsou d�ev�ná, zasklená izola�ním dvojsklem. Venkovní vchodové 

dve�e jsou izola�ní d�ev�ná. Kolem RD je vytvo�en okapový chodník z prefabrikovaných 

dílc�. P�íjezdová cesta a sjezd budou ze zámkové dlažby. 

1.S – Obvodová st�na - POROTHERM 44 P+D P10, MV PTH 0,4.   
 – Vnit�ní nosné zdivo–broušené cihelné bloky POROTHERM 30P+DP10,MV PTH0,4 
 -  P�í�ky – broušené cihelné bloky POROTHERM 11,5 P+D P8, MV PTH 0,4 
 – Strop – stropní vložky MIAKO a POT nosníky tl. 250 mm 
 - okna,dve�e - d�ev�ná 

1.NP  – Obvodová st�na – broušené cihel. bloky POROTHERM 44 P+D P10,MV PTH 0,4
 – Vnit�ní nosné zdivo–broušené cihelné bloky POROTHERM 30P+DP10,MV PTH0,4 

-  P�í�ky – broušené cihelné bloky POROTHERM 11,5 P+D P8, MV PTH 0,4 
            – Strop – stropní vložky MIAKO a POT nosníky tl. 250 mm 
 - okna,dve�e - d�ev�ná 

2.NP    – Obvodová st�na – broušené cihel. bloky POROTHERM 44 P+D P10,MV PTH 0,4 
 -  P�í�ky – broušené cihelné bloky POROTHERM 11,5 P+D P8, MV PTH 0,4 
 - okna,dve�e - d�ev�ná 

2. Požárn� technické posouzení 

2.1. Podklady použité pro zpracování 

• výkresy stavební �ásti PD 

• technické listy výrobce  
• zákon 133/1998 Sb. o požární ochran�

• Vyhl. MV �R 23/2008 Sb.  o technických podmínkách požární ochrany staveb 
• Vyhl. MV �R 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpe�nosti a výkonu 

státního požárního dozoru 

• Vyhl. MMR �R �.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

• Vyhl. MMR �R �.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
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• �SN 73 0810:04/2009 – Požární bezpe�nost staveb – Spole�ná ustanovení 

• �SN 73 0802:05/2009 – Požární bezpe�nost staveb – Nevýrobní objekty 
• �SN 73 0873:06/2003 – Požární bezpe�nost staveb – Zásobování požární vodou 

• �SN 73 0833:10/2010 – Požární bezpe�nost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování 

2.2. Požárn� technické charakteristiky 

 Navržený objekt je posuzován v souladu s vyhláškou 23/2008Sb., dle �SN 730802 a 
dalších souvisejících norem.  
Konstruk�ní systém:  neho�lavý (dle odst. 7.2.8 a 7.2.12 �SN 730802/2009) 
Požární výška objektu:  h=3,0 m

2.3. Rozd�lení objektu na požární úseky 

 Clen�ní provedeno dle �SN 730802, posuzovaný objekt má 1 požární úsek:  
P1.01/N2-II. Celková plocha místností � 333,9 m2. Skupina budob OB1. Dle �SN 73 0833 je 
sou�ástí požárního úseku i garáž pro osobní automobil.

2.4. Stanovení požárního rizika, stupn� požární bezpe�nosti a posouzení 
velikosti požárních úsek�

Stupn� požární bezpe�nosti požárních úsek� ur�eny z tab. 8 �SN 730802. Velikosti 
požárních úsek� vypo�teny z �SN 730802 – 6.3 Požární zatížení. 

Úsek P 
(kg/m2) 

a b c Pv 
(kg/m2) 

SPB lmax 

(m) 
lskut 

(m) 
šmax 

(m) 
šskut 

(m) 
Posouzení 
velikosti 

P1.01/N2-II 46,5 0,98 0,77 1 35,1 II 62,5 24,2 40 9,7 Vyhovuje 

Požární úsek byl za�azen dle �SN 73 0802 do II. stupn� požární bezpe�nosti. 

2.5. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí 

 V souladu s odst.1 §5 vyhl. �.23/2008 Sb. jsou požadavky na požární odolnost 
stavebních konstrukcí stanoveny dle tab.12, �SN 730802. 

1.S 
Druh konstrukce Stupe� požární 

odolnosti 
Požární odolnost Posouzení 

Požadovaná Skute�ná 

Obvodové st�ny II. SPB REW 45 DP1 
Porotherm 44 P+D 

REI 180 DP1 
Vyhoví 

Nosné konstrukce uvnit�
PÚ zajištující stabilitu 

II. SPB R 45 REI 180 DP1 Vyhoví 

Požární strop uvnit� PÚ II. SPB RE 45 
PTH strop DP1 

REI 120 
Vyhoví 
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1.NP 
Druh konstrukce Stupe� požární 

odolnosti 
Požární odolnost Posouzení 

Požadovaná Skute�ná 

Obvodové st�ny II. SPB REW 30 DP1 
Porotherm 44 P+D 

REI 180 DP1 
Vyhoví 

Nosné konstrukce uvnit�
PÚ zajištující stabilitu 

II. SPB R 30 
Porotherm 30 P+D 

REI 180 DP1 
Vyhoví 

Požární strop uvnit� PÚ II. SPB RE 30 
PTH strop DP1 

REI 120 
Vyhoví 

2.NP 
Druh konstrukce Stupe� požární 

odolnosti 
Požární odolnost Posouzení 

Požadovaná Skute�ná 

Obvodové st�ny II. SPB REW 15 DP1 
Porotherm 44 P+D 

REI 180 DP1 
Vyhoví 

Požární strop  II. SPB REI 15 
PTH strop DP1 

REI 30 
Vyhoví 

Nosné konstrukce uvnit�
PÚ zajištující stabilitu 

II. SPB R 15 
Porotherm 30 P+D 

REI 180 DP1 
Vyhoví 

pozn.: 
Požární pásy nejsou dle �SN 73 0833 u objekt� do 12 m požární výšky h požadovány. 
Ke kolaudaci budou p�edloženy platné atesty a certifikáty ve smyslu p�íslušných paragraf�
zákona 22/1997, vyhl. 246/2001 Sb. a dalších platných p�edpis�. 

2.6. Únikové cesty 

Evakuace osob z objektu bude �ešena nechrán�nou únikovou cestou. V obytných 
bu�kách objekt� pro bydlení OB1 se považuje dle �SN 73 0833 za posta�ující nechrán�ná 
úniková cesta ší�ky 0,9 m se ší�kou dve�í min. 0,8 m. Požadavek je spln�n ve všech místech 
požárních úsek�. Délka nechrán�né únikové cesty se neposuzuje. 

2.7. Odstupové vzdálenosti 

Odstupové vzdálenosti jsou ur�eny dle p�ílohy F �SN 730802.  

Výpo�tem byly zjišt�ny následující odstupové vzdálenosti:

Pohled jihozápadní Pv (kg/m2) Spo (m
2) Sp (m

2) Po (%) l (m) hu (m) d (m) 
Okna + dve�e 35,1 8,55 27,8 40 11,85 2,35 1,5 
Garáž 35,1 10,8 10,8 100 4,5 2,4 4,2 

Pohled severovýchodní Pv (kg/m2) Spo (m
2) Sp (m

2) Po (%) l (m) hu (m) d (m) 
Okna + dve�e 35,1 9,32 57,8 40 17,5 3,3 0,7 
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Pohled severozápadní Pv (kg/m2) Spo (m
2) Sp (m

2) Po (%) l (m) hu (m) d (m) 
Okna + dve�e 35,1 12,34 33,66 40 6,6 5,1 2,5 

Pohled jihovýchodní Pv (kg/m2) Spo (m
2) Sp (m

2) Po (%) l (m) hu (m) d (m) 
Okna + dve�e 35,1 5,3 10,32 50 4,8 2,15 3,2 
Garáž 35,1 2,25 2,25 100 1,5 1,5 4,2 

Požárn� nebezpe�ný prostor neohrožuje okolní objekty.  
Požárn� nebezpe�ný prostor okolních objekt� neohrožuje posuzovaný objekt. 

2.8. Technická za�ízení 

V�trání:
Odv�trání požárních úsek� je p�irozené - okny.  

Vytáp�ní:
Objekt bude vytáp�n plynovým kotlem JUNKERS-ZS 24-2 DH KE CERACLASS 8-23,6kW, 
umíst�ným v místnosti S02. 

Tepelná soustava:
Tepelná soustava a tepelné za�ízení musí být umíst�no v bezpe�né vzdálenosti od výrobk�
t�ídy reakce na ohe� B – F dle �SN 06 1008 Požární bezpe�nost tepelných za�ízení. 
Pro instalaci tepelných spot�ebi�� platí �SN 06 1008. 

Prostupy instalací:
Prostupy rozvod� a instalací (nap�. vodovod�, kanalizací, plynovod�), technických a 
technologických za�ízení, elektrických rozvod� (kabel�, vodi��) apod., mají být navrženy tak, 
aby co nejmén� prostupovaly požárn� d�lícími konstrukcemi.  

Elektrická za�ízení  
Rodinný d�m musí být vybaven za�ízením autonomní detekce a signalizace. Za�ízení budou 
umíst�na: v 1.NP , 2.NP v místnostech chodby uprost�ed objektu a v 1.PP v technické 
místnosti kde je umíst�n i kotel. 

Bleskosvod
Objekt bude opat�en bleskosvodem podle �SN EN 62305 – 1 – 4.  

2.9. Za�ízení pro protipožární zásah 

2.9.1. Požární voda 

Vnit�ní odb�rní místa
Objekt spadá do skupiny OB1 s kapacitou do 20-ti osob, proto nebylo t�eba navrhovat vnit�ní 
hadicový systém. 
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Vn�jší odb�rní místa
Podzemní hydranty musí být osazeny na místním vodovodním �adu DN 100 mm, vzdálenost 
od objektu nesmí p�esahovat 150 m a mezi sebou nesmí být vzdáleny více jak 400 m. 
Vzdálenost hydrantu od objektu je cca 20 m od objektu. 
Odb�r vody z hydrantu p�i doporu�ené rychlosti v = 0,8 m.s-1, musí být minimáln� Q = 6 l.s-1. 
Odb�r p�i doporu�ené rychlosti v = 1,5 m.s-1, musí být minimáln� Q = 12 l.s-1. 
Statický p�etlak u hydrantu musí být min. 0,2MPa. 
pozn. pokud není možné zásobování požární vodou z vn�jších požárních hydrant�, musí být 
navržena jiná varianta dle �SN 73 0873 a �SN 73 2411:04/2004 – Zdroje požární vody. 

P�enosné hasicí p�ístroje (PHP)

Dle �SN 73 0833, �l. 4.5 bude RD vybaven jedním p�enosným hasícím p�ístrojem s hasící 
schopností min. 183.B, který bude umíst�n v garáži. 
PHP bude umíst�n v souladu s vyhláškou 246/2001 Sb. Dle odst. c, p�ílohy 6 vyhl. 23/2008 
Sb. musí být udržován volný p�ístup k p�enosným hasícím p�ístroj�m 

2.9.2. P�íjezdové a p�ístupové komunikace 

 Dle odst. 12.2 �SN 73 0802 musí k objektu vést p�ístupová komunikace alespo� do 
vzdálenosti 20 m od vchodu do objektu. K objektu je zajišt�n p�ístup z místní p�ilehlé 
komunikace pomocí vjezdu ší�ky 5,5m. Vzdálenost objektu od místní komunikace je 6,8m. 

2.10. Požárn� bezpe�nostní za�ízení 

 Dle vyhlášky 23/2008 Sb., musí musí být RD vybaven za�ízením autonomní detekce a 
signalizace. Za�ízení budou umíst�na: v 1.NP , 2.NP v místnostech chodby uprost�ed objektu 
a v 1.PP v technické místnosti kde je umíst�n i kotel. 
.
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3. Záv�r

• PB�S �eší novostavbu rodinné domu s ordinací. 
• Objekt tvo�í 1 požární úsek. 

• P1.01/N1 zat�íd�ný do II. SPB a N1.02-I zat�íd�ný do I. SPB 
• Úniková cesta (nechrán�ná) vyhovuje normovým požadavk�m �SN 73 0802.  

• Požárn� nebezpe�ný prostor neohrožuje okolní objekty. Požárn� nebezpe�ný prostor 
okolních objekt� neohrožuje posuzovaný objekt. 

• V souladu s vyhl.23/2008 Sb. bude v objektu umíst�ny PHP a to: 2 ks PG 10. 
Posuzovaný rodinný d�m vyhoví p�i dodržení výše uvedených záznam� v Požárn�
bezpe�nostní zpráv� všem požadavk�m požární bezpe�nosti staveb. 

v Brn� -  kv�ten 2012 

Zden�k  Zukal, B4S8 

����������������
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1)   Úvod 

St�ešní krytina je vrchní �ást st�ešního plášt�, která chrání budovu p�ed deš�ovou 
vodou, sn�hem, prachem a slune�ním zá�ením. Pro volbu druhu krytiny je rozhodující tvar a 
sklon nosné konstrukce st�echy, místní klimatické pom�ry a architektonické požadavky. U 
šikmých st�ech je v�tšinou složení z drobn�jších díl�, zabra�ujících protékání vody a to svým 
tvarem, typem a technologií pokládání. Ploché st�echy bývají tvo�eny souvislou nepropustnou 
vrstvou.  

St�echa je základní konstrukcí, která chrání stavbu a obyvatele p�ed ú�inky po�así. 
St�echa má nezastupitelný význam i z hlediska celkového rázu stavby. Hlavní funkcí st�echy 
je chránit prostor pod sebou. V závislosti na typu prostoru, který st�echa uzavírá, jsou na její 
provedení kladeny r�zné požadavky. M�že jít v zásad� bu� o uzav�ený vnit�ní prostor 
(obytný d�m, ve�ejná budova – st�echa zateplená) �i prostor otev�ený (p�íst�ešek, nástupišt� – 
st�echa nezateplená). Obecn� tedy platí, že st�echy uzav�ených budov musí spl�ovat p�ísn�jší 
požadavky na izolaci. Každá st�echa má za úkol odvád�t vodu z horní �ásti stavby a bránit 
jejímu nahromad�ní, jež by mohlo postupn� konstrukci stavby poškodit zatékáním �i r�stem 
d�evokazných hub a plísní. V podnebných oblastech s �astým sn�žením musí být konstrukce 
st�echy dostate�n� pevná, aby váhu ležícího sn�hu unesla.  

Vlastní požadavky na kci st�ech jsou: požadavky na provoz, požadavky na vlastní kci, 
ekonomické požadavky, architektonické a urbanistické požadavky. 
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2)   Rozd�lení 

2.1   rozd�lení st�ech

a) z hlediska sklonu 
ploché  0 - 10° 
šikmé  10° - 45° 

 strmé   > 45°    

c) z hlediska tvaru rozd�lení šikmých st�ech 
 a)  sedlová st�echa 
 b)  valbová st�echa 
 c)  polovalbová st�echa 
 d)  stanová st�echa 
 e)  mansandrová st�cha 
 f)  pultová st�echa 
 g)  pilová st�echa 
 h)  k�ížová 
 i)  polok�ížová 

         
             sedlová                                  valbová                                      polovalbová 

                            
                         stanová                                                            mansandrová 

                                
                       pultová                                                                    pilová 
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2.2   rozd�lení krytin skládaných

a)  z hlediska použitého materiálu 

- doškové 
- d�ev�né, šindelové 
- keramické pálené 
- betonové 

b) z hlediska velikosti pou�itého materiálu 

- maloformátové 
- velkoformátové 

c) použití krytin dle sklonu st�echy 
   

tašky pálené: 
- taška oby�ejná, dvojitá       30° 
- taška drážkovaná tažená       35° 
- taška drážkovaná ražená se spojitou vodní drážkou   22° 
- taška drážkovaná ražená s p�erušovanou vodní drážkou  30° 
- vlnovky (esovky)       35° 
- prejzy         40° 

  
 tašky betonové:   

      - krytina z betonových tašek profilových drážkových°   22° 
      - betonové tašky oby�ejné      30° 

    



6 

3)   St�ešní krytiny skládané 

Krytiny skládané jsou vhodné pro sklonité st�echy hlavn� staveb bytových, 
ob�anských a zem�d�lských, ojedin�le staveb pro pr�mysl. Jsou to neho�lavé krytiny, s velmi 
dobrým a moderním estetickým vzhledem, umož�ují architektonické ztvárn�ní st�echy. Jsou 
trvanlivé, udržovací náklady jsou pom�rn� nízké. Pro výrobu se využívá domácích surovin. 
Nevýhodou je zna�ná hmotnost a vysoká pracnost na stavb� p�i kladení krytiny z pom�rn�
malých prvk�.  

Skládané krytiny sklonitých st�ech se provád�jí upev�ováním jednotlivých prvk�
k podkladu. Na rozdíl od povlakových krytin plochých st�ech nechrání bez zvláštní úpravy 
proti pronikání prachu, sn�hu apod. do podst�ešních prostor. V porovnání s celistvými 
krytinami je skládaná krytina sice pracn�jší a náro�n�jší na provád�ní, avšak její životnost je 
�asto vyšší než u krytin povlakových, a navíc tato krytina nevyžaduje �astou a rozsáhlejší 
údržbu. Skládané krytiny se navrhují z plošných prvk� rovinných nebo tvarovaných, 
propojených p�esahem nebo spojováním na drážky nebo lišty. Skládané krytiny odvádí vodu z 
povrchu st�echy, nejsou však t�sné v��i vod� p�sobící hydrostatickým tlakem.

Pod skládané krytiny, zejména z pálených a betonových tašek a dalších krytinových 
prvk� malého formátu, se doporu�uje navrhovat pojistnou hydroizola�ní vrstvu, která zachytí 
srážkovou vodu, prach a sníh pronikající do st�ešní konstrukce spárami v krytin� i v�tracími 
otvory p�i extrémních pov�trnostních podmínkách. Obvyklé p�esahy krytinových prvk� jsou u 
tradi�ních krytin dány empirickou zkušeností. Závisí na konstruk�ním �ešení skládaného 
hydroizola�ního systému, sklonu krytinových prvk� apod. 

Není-li dána stabilita krytinových prvk� na st�ešní ploše jejich hmotností, pop�. 
konstruk�ním uspo�ádáním, musí být upevn�ny k nosné st�ešní konstrukci. Zp�sob p�ipevn�ní 
skládaných krytin musí umožnit dilataci krytinových prvk�. D�ev�né podklady pod krytiny, tj. 
la�ování a bedn�ní, musí být provedeny z latí a prken podle 	SN 73 3150. Pr��ezy latí závisí 
na vzdálenosti krokví nebo vazník� a na stálých, nahodilých, pop�. dalších zatíženích podle 
	SN 73 0035. 

Tab.1 - nejmenší dovolené sklony st�ešních ploch pro jednotlivé vybrané typy krytin 
betonových a pálených tašek 

             druh krytiny      min. dovolený sklon 
oby�ejná krytina – jednoduchá     40° 
oby�ejná krytina – dvojitá      35° 
drážkovaná krytina – 1 drážka     40° 
drážkovaná krytina – 2 drážky     35° 
vlnovky, esovky       35° 
prejzy         45° 

pozn.: p�i ší�ce st�ešní plochy >10m (m��eno ve sm�ru sklonu) a ve výškách > 600m n.m. se 
musí minimální dovolený sklon zv�tšit o 5°. 
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3.1   Pálené tašky

3.1.1 – TECHNOLOGIE PÁLENÝCH TAŠEK
Materiálem pro výrobu pálené krytiny jsou p�írodní látky, cihlá�ské hlíny a jíly a 

minerální barviva. Na kvalit� surovin závisí kvalita st�epu. Nasákavost je odstran�na 
povrchovou úpravou tašek. Hlavními typy pálených tašek jsou: ražené, engobované a 
glazované tašky. 

Ražené - vypálená krytina povrchov� neupravená 
Engobované - na povrch je nanesena minerální obarvená hmota, která je spolu s taškou 

vypálena p�i teplot� 1000°C a vytvá�í tak hladký, matný až pololesklý, prodyšný povrch,
Glazované - na povrch je nanesena skelná obarvená hmota, která je spolu s taškou 

vypálená nad 1000°C a vytvá�í tak hladký, lesklý a neprodyšný povrch. 
Tašky se v horizontální spá�e stykují p�esahem, proti hnanému dešti je u drážkových 

tašek jednoduchá nebo dvojitá vodní drážka. Ve vertikálním sm�ru se tašky stykují p�esahem 
s jednoduchou nebo dvojitou drážkou, p�ekrytím v navýšení (prejz), nebo natupo s 
podložením p�edchozí vrstvou (bobrovka). Podkladem pro pokládku keramických tvarovek 
jsou lat�. Jejich vzdálenost je závislá na rozm�ru tašky a je shodná s krycí délkou tašky. 
Dimenze podkladních latí vycházejí z empirických zkušeností nebo jsou stanoveny výpo�tem  
v závislosti na sklonu krytiny, její hmotnosti a krycí délce, vzdálenosti krokví a v neposlední 
�ad� na možném zatížení sn�hem. Minimální pr��ez musí být 50/30 mm. Pr��ez kontralatí se 
stanoví na základ� požadavku na v�trací pr��ez, min. však 50/30 mm, lépe 50/50 mm. 
Taškové krytiny se provád�jí s prov�tráváním. 

Krytina se pokládá na sucho a v p�ípadech kdy je vystavena nadm�rnému v�tru, nebo 
vyšším sklon_m (45° a více), je nutné p�ipevnit každou t�etí tašku, p�i sklonu 60° a více tašku 
každou. Tašky se k latím bu� p�ibíjejí nebo se upev�ují r�znými typy p�íponek (jeden konec 
se zaklesne do záv�sného o�ka na rubu tašky a druhý s hrotem se zatluše do st�ešní lat�). Lze 
použít i m�kký vázací drát (jeden konec se provlékne záv�sným o�kem a omotáním se zajistí 
proti vytažení a druhý konec se opat�í o�kem a p�ibije se k lati). P�i jakémkoliv sklonu se 
mechanicky p�ichycují všechny okrajové a okapové tašky.  

Ukládání krytiny do malty se provádí jen ve speciálních p�ípadech u památkových 
objekt� a pouze u krytiny z prejz�. P�ed zapo�etím pokládky je nutné ur�it délku st�echy 
(krokví), a to ur�ením polohy okapní lat� od lat� podkladní b�žné podle konkrétního typu 
tašky, dále stanovit vzdálenost poslední lat� od h�ebene podle typu jeho provedení. 
Vzdálenost mezi první a poslední b�žnou latí musí být násobkem po�tu �ad a jejich pr�m�rné 
krycí délky. Pr�m�rná krycí délka se stanoví z polohy deseti tašek s v�lí v drážkách a nadoraz 
v drážkách. Obdobn� jako délka stanoví se i ší�ka st�echy v závislosti na zp�sobu ukon�ení 
okraj� a typu použité tašky. Po ode�tení ukon�ujících tašek je ší�ka rovna násobku po�tu 
sloupc� pr�m�rné krycí ší�ky. Ta se obdobn� stanoví p�i roztažených a sražených drážkách. 
 P�i provád�ní detail�, prostup�, h�eben�, úbo�í apod. se doporu�uje postupovat podle 
technické dokumentace výrobc�, za použití p�íslušného sortimentu tvarovek a p�íslušenství. 
To platí i pro výpo�et a rozložení sn�hových tašek, sn�holam� a sn�hových hák�, za ú�elem 
zadržet rovnom�rn� sníh na st�eše, zabránit jeho sesuvu a zamezit vzniku ledových val� nad 
žlabem. Rozhodující je nadmo�ská výška, výška sn�hové vrstvy a sklon st�ešní konstrukce. 
Další z neopominutelných prvk� jsou v�trací tašky, které musí zajistit ú�inné prov�trávání 
st�ech s pálenou krytinou. Plastové p�íslušenství je vyrobeno z kvalitních a odolných 
materiál�. Kovové p�íslušenství je z pozinkované oceli, m�di �i hliníku. Ke všem typ�m tašek 
je možné k lokálnímu p�isv�tlení podst�eší použít plastové tvarovky. 
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3.1.2 – DRUHY PÁLENÝCH TAŠEK

Krytina z drážkových tašek - provádí se jako tažená nebo tla�ená. Tato krytina velmi 
dob�e t�sní a pokládá se v jedné vrstv� na la�ování. Tažené tašky se po obvodu kladou do 
malty (krom� sty�ných ploch) a v ploše nasucho. Tato krytina není vhodná do oblastí se 
zvýšeným spadem popílku. Ražené tašky se kladou na st�ih, nasucho, p�i�emž ložné spáry se 
zatírají z p�dy jemnou pokrýva�skou maltou. Podél obvodu st�echy se vytvá�í rám z tašek 
kladených zcela do malty. Tato krytina je vhodná do nadmo�ské výšky 400 m n. m. 

 Krytina z tašek bobrovek - bobrovka je tradi�ní hladká st�ešní taška vyráb�ná tažením. 
Taškou je možné vykrývat i oblé tvary na st�eše. Dodává se kulatým nebo segmentovým 
�ezem. B�žné rozm�ry prvku jsou 180 x 380 mm. Jednoduché krytí se používá jen výjime�n�
na zvláštní p�ání památká�� (bezpe�ný sklon od 40°). Nej�ast�ji nepoužívá dvojité krytí, které 
zabrání zatékání deš�ové vody do interiéru (bezpe�ný sklon od 30°). 

Krytina z prejz� - prejzem se nazývá dvojice prvk� - korýtko (hák) a k�rka (prejz). Stykováni 
se provádí p�ekrytím dvou korýtek v nadvýšení, ve svislé spá�e k�rkou. Vodorovné spoje jsou 
provád�ny p�esahem. Je to typická (a dnes také jediná) krytina, která se klade do malty. 
Uplat�uje se zejména u památkových objekt�. Pokládka je velmi pracná a náro�ná na 
�emeslnou zru�nost a zkušenost, a proto ji je nutno vždy sv��it odborné firm�. Naprosto nutná 
je spolupráce tesa�e a klempí�e. Nejnáro�n�jší je rozm��eni krytiny a rozla�ování st�ešního 
plášt�, protože každý detail musí být ukon�en k�rkou. 

3.1.3. - KONKRÉTNÍ PÁLENÉ TAŠKY

3.1.3.1 – Jednoduchá krytina z bobrovek – maloformátová taška
 Používá se pouze pro zast�ešení jednoduchých a prozatímních objekt�, zav�šuje se 
ozubem o lat� sm�rem od okapu k h�ebeni, p�esah tašek p�es sebe je 120mm, u h�ebene a 
okapu se kladou vždy 2 vrstvy na 1 la�. Tašky se mohou klást bu� na st�ih, nebo na vazbu a 
v b�žné ploše se na 1 la� klade 1 �ada tašek. Vzdálenost latí je 260mm, d�íve se u okapu 
kladly do malty.  
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3.1.3.2 – Dvojitá tašková krytina na �ídké la�ování – maloformátová korunová
  

Lat� jsou vzdáleny 300mm, vhodné pro sklon st�echy 35°-40°, spot�eba tašek je cca 
48ks/m2. La� u okapu je p�ibitá nastojato, aby byl zajišt�n stejný sklon st�ešní krytiny.  

3.1.3.3 – Dvojitá tašková krytina na husté la�ování – maloformátová šupinová
  

Taška se klade na lat� vzdálené 150mm, sklod st�echy od 35°, na každou la� se klade 1 
�ada tašek tak, aby horní �ada vždy kryla sty�né spáry spodní �ady. U h�ebene a okapu op�t 2 
�ady tašek na 1 lati. Každá taška p�esahuje 2 la�ové pole. Poslední la� u h�ebene se p�ibije 50 
mm od vrcholu. Ostatní lat� se rozd�lí stejnom�rn� po celé ploše st�ech podle ur�eného 
la�ování. U sklonu st�echy v�tšího než 45° se tašky zajistí p�ibitím. Krytina se pokládá 
obdobn� jako korunová krytina zprava doleva a od okapu k h�ebenu a zakládá se rovn�ž t�emi 
taškami. 
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Taška bobrovka: základní + dopl�kové tašky + dopl�ky 

Rozm�ry tašky: h=10mm, š=175mm, l=380mm,ozub=1x2x3cm Zdroj: Technický list tondach  

3.1.3.4 – Drážkové tašky ražené s p�erušovanou vodní drážkou – Francouzská 12 –
velkoformátová taška

Dvoudrážková (francouzská) taška má po stranách na líci dv� drážky, které zapadají 
do sousedních tašek. U hlavy tašky jsou na lícní stran� dv� jamky, do kterých zapadají svými 
ozuby horní tašky. Na rubové ploše má taška na horním konci dva záv�sné háky, na dolním 
konci dva ozuby, které zapadnou do zámk� spodní tašky. P�vodní francouzská taška pat�í k 
nejstarším pr�myslov� vyráb�ným typ�m keramických krytin. Krytina z t�chto tašek je v 
našich podmínkách vhodná do nadmo�ské výšky 600 m. Vzdálenost latí je 385mm a rozm�r 
nosných latí je 30x50mm. 

Taška je s dvojitým a zvlášt� hlubokým hlavovým a bo�ním drážkováním vhodná 
zejména proti bou�kovým deš��m, pro své pevné a bezpe�né spojení a zesílený st�ed a okraj. 
	íslo za názvem ozna�uje po�et kus� na m2. 
 Bezpe�ný sklon pro použití tašky Francouská 12 je 30°, hmotnost tašky je 3,6kg, na 
1m2 plochy je pot�eba 11ks tašky.  

Zdroj: Technický list tondach,  Rozm�ry základní tašky: h=50mm, l=465mm, š=277mm. 
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3.1.3.5 – Krytina z prejz�
Krytina je tvo�ena dv�ma prvky – korýtkem (hákem) a k�rkou (prejzem), vzájemn�
stykovanými v horizontální spá�e p�esahem a ve spádnici p�esahem v nadvýšení. Dvojice 
prvk� se nazývá prejz. Je to typická a dnes také jediná krytina, která se klade do malty. 
Uplat�uje se zejména u památkových a historických objekt�. Pokládka je velmi pracná a 
náro�ná na �emeslnou zru�nost a zkušenost, a proto jí je nutno vždy sv��it odborné firm�. 
Nejnáro�n�jší je rozm��ení krytiny a rozla�ování st�ešního plášt�, protože každý detail musí 
být ukon�en k�rkou. Protože jde o krytinu t�žkou – cca 117 kg/m2, je pr��ez záv�sných latí 
min. 40/60 mm. Minimální p�esah krytiny je 60 mm, tzn. rozla�ování se provede maximáln�
po 320 mm. Bezpe�ný sklon je 40°, ve sklonech vyšších než 45° se háky k latím p�ibijí �i 
p�išroubují. Ke spojení hák� (korýtek) se do l�žka nanáší malta, p�i nanesení dalšího háku a 
jeho p�itla�ení se malta vytla�í sm�rem do p�dy a od�ízne. P�edem namo�ené k�rky se kladou 
na styky hák�. Jsou z 1/3 vypln�ny maltou a zatla�í se a osadí tak, aby ozub k�rky zapadal 
mezi háky. Speciální postupy jsou pro pokládání nároží, úbo�í i h�ebene. Prejzová krytina se 
používá na st�echy se sklonem nad 45°. Je velmi dekorativní. Prejzy mají v pat� otvor, do 
n�hož po položení zastr�í h�ebík, který po zatvrdnutí malty chrání prejz p�ed sklouznutím. 
Prejzy se m�žou p�ipev�ovat i m�kkým pozinkovaným drátem, který se prostr�í otvorem a 
oba konce se p�iváží ke h�ebíku, který se zarazí do lat�. St�echa se la�uje od h�ebenu sm�rem 
k okapu. První la� se p�ibije tak, aby horní hrana byla 10 mm pod linií h�ebenu. Potom se 
odm��í p�esn� délka krokve a rozd�lí se ji na vzdálenost latí podle sklonu a ší�ky st�echy. 
Vyjde-li zbytek u okapu menší než 60 mm, rozd�lí se stejnom�rn� po celé st�eše. Rozdíl v 
la�ování nesmí být v�tší než ± 30 mm. 

Taška prejzy: základní tašky 

Zdroj: Technický list tondach,    Rozm�rový formát: 24x43cm 
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3.2   Betonové tašky

3.2.1 – TECHNOLOGIE  BETONOVÝCH  TAŠEK

Betonové tašky se vyráb�jí z praného k�emi�itého písku, vysoce hodnotného 
portlandského cementu, neagresivní vody a barevných pigment� na bázi oxid� železa. 
Pigment je inertní p�ím�sí, která slouží k zabarvení betonu. P�idáním pigment� se docílí 
probarvení celé hmoty. Pro zvýšení estetického vzhledu a zvýrazn�ní barev se povrch m�že 
dále nast�íkat akrylátovou barvou, n�kdy ješt� s p�ím�sí písku pro vytvo�ení drsné struktury. 
Betonové tašky se vyzna�ují vysokou pevností a díky menší nasákavosti betonu jsou 
mrazuvzdorné. D�sledkem v�tší objemové hmotnosti betonu je v�tší plošná hmotnost. U 
velkoformátové krytiny je plošná hmotnost srovnatelná s klasickými materiály na bázi 
keramiky. Tašky se ukládají nasucho, pokládání do malty se nedoporu�uje. Suchou montáží 
s použitím kovoplastických t�snících prvk� se �eší rovn�ž i detaily nároží, h�ebene, lem�
apod. 
 Betonové tašky se používají pro sklon st�ech od 22° (Bramac uvádí 17°). P�i sklonech 
na 45° je nutno p�ichytit každou 3 tašku, p�i skonech nad 60° p�ichycujeme každou st�ešní 
tašku. U sklonu 17°-22° je nutno nad krokve provést plnoplošné bedn�ní a hydroizolaci.  

3.2.2. – DRUHY BETONOVÝCH TAŠEK

Zvláštní taška (tvarovka) - stavební prvek z betonu, který ve spojení s betonovými taškami 
spl�uje v konstrukci st�echy zvláštní funkci. (h�ebená�, prvky pro nároží, žlaby, hákový 
klenák, prvky pro p�evislé st�echy). 

Taška žlábková – zvláštní taška, která se používá tam, kde na sebe navazující dv� st�ešní 
plochy svírají úhel. 

Taška drážková -Profilovaná nebo rovná st�ešní taška, která má postranní drážky nebo 
postranní �elní drážky. 

Taška bezdrážková – rovná taška s p�í�ným nebo podélným vyklenutím, která má v podstat�
pravoúhlý tvar s tvarovanou nebo rovnou p�ední hranou. 

St�ešní taška s pravidelnou p�ední hranou – st�ešní taška (s drážkou nebo bez drážky), která 
má záv�snou délku navrženou konstantní nebo ve sm�ru ší�ky pravideln� zm�n�nou. 

St�ešní taška s nepravidelnou p�ední hranou – st�ešní taška (s drážkou nebo bez drážky), která 
má ve sm�ru ší�ky prom�nlivou záv�snou délku.

Krom� základních tašk, mají výrobci celý sortiment st�ešních dopl�k�: 
- odv�trávací tašky    - nosi�e h�ebenových latí 
- protisn�hové tašky    - p�íchytky h�ebená��
- krajovky      - prov�trávací pásy 
- prosv�tlovací tašky    - prov�trávací štítové m�ížky 
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3.2.3. - KONKRÉTNÍ BETONOVÉ  TAŠKY

3.2.3.1. Maloformátové tašky

Krytina z plochých tašek (bobrovek)
Svým vn�jším vzhledem je podobná s krytinou z keramických nebo kameninových 

prvk� stejného tvaru, zásady skladby jsou proto obdobné. Sou�ástí sortimentu vyráb�ných 
tašek jsou i dvojité tašky, používané pro ukon�ování krytiny na okraji (odlomením se vytvo�í 
levý �i pravý ukon�ující kus). 

                                       
                  tech. list tašky     � ����������������������bobrovka Brmac 

Schéma korunového krytí bobrovkou.  
1-h�ebená�   2-h�ebenová la�   3-v�trací pás    4-držák st�ešní lat�   5-malta 
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3.2.3.2. Velkoformátové tašky

Minimální sklon je od 17° pro všechny klimatické podmínky a nadmo�ské výšky. 
Podkladem jsou záv�sné lat�. Jejich prl�ez se �ídí vzdáleností krokví. Minimální pr��ez je 
50/30 mm. Rozte�e latí vycházejí z pot�ebného p�ekrytí tašek v závislosti na sklonu st�echy : 

-  17° - 22° - nutné bedn�ní s pojistnou hydroizolací, min. p�ekrytí je 105 mm, 
-  22° - 25° - max. 315 mm, min p�ekrytí 105 mm, 
-  25° - 30° - max. 330 mm, min. p�ekrytí 90 mm, 
-  nad 30° - max. 340 mm, min. p�ekrytí 80 mm. 

St�ešní krytina se klade na sucho, volným položením na záv�sné lat�. Od sklonu 45° se každá 
2. – 3. taška každé �ady uchycuje stranovou p�íchytkou, od sklonu 60° se p�íponkou uchycují 
všechny tašky. Tašky se kladou na st�ih tak, aby sousední drážky byly dokonale spojeny 
zámkem tašky následující.  

Alpská taška

Jedná se o tašku se zvýšenou dvojitou vodní drážkou, symetrickým st�edním 
obloukem a zakulacenou spodní hranou. Rozm�ry tašky jsou 330x420mm, záv�sná délka je 
398mm, krycí ší�e je 300mm, výška profilu 26mm, hmotnost 4,3kg/ks. Výrobce Bramac 
udává použití tašky pro minimální sklon 12°, bezpe�ný sklon pro použití je 22°. 

                                                  sklon st�echy 12°-25°                  zdroj:tech. list Bramac 



15 

Moravská taška
Taška se zvýšenou dvojitou vodní drážkou, asymetrická vlna a zakulacená hrana. 

Rozm�ry tašky jsou 332x420mm, záv�sná délka je 398mm, krycí ší�e 300mm, výška profilu 
35mm, hmotnost 4,3kg/ks, spot�eba 10ks/m2. Minimální sklon 12°, doporu�ený sklon st�echy 
22°. 

                                               vzd. latí pro sklon do 30°            zdroj:tech. list Bramac 

�ímská taška

Jedná se o tašku obdobnou jako je taška Alpská, rozdíl je v polom�ru oblouku. �ímská 
taška má polom�r st�edního oblouku v�tší, �ímž je tato taška specifická. Rozm�ry tašky jsou 
332x420mm, záv�sná délka je 398mm, krycí ší�e 300mm, výška profilu 35mm, hmotnost 
4,3kg/ks, spot�eba 10ks/m2. Minimální sklon 12°, doporu�ený sklon st�echy 22°. 

                                             vzd. latí pro sklon od 25°do30°      zdroj:tech. list Bramac 
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4)  Cenové porovnání st�echy s pálenou a betonovou taškou  

 Jako posudek v této seminární práci je posouzení dvou druh� st�ešní krytiny pro jeden 
tvar st�echy se sklonem 35°. Jedná se o st�echu, kterou zpracovávám v projektu Bakalá�ské 
práce. St�echa je sedlová, se 7 st�ešními okny, plocha st�echy je 235,6m2. 

4.1. Tondach – Francouzská 12 - glazura

Základní taška       2194 41,50    91 051,00 
Polovi�ní taška      38 51,00      1 938,00 
Okrajová taška levá      38 197,00      7 486,00  
Okrajová taška pravá      38 197,00        7 486,00
V�trací taška       47 130,00      6 110,00 
H�ebená� drážkový �.2     54 160,00      8 640,00 
Ukon�ení h�ebená�e vrchní k h�ebená�i �.2   1 215,00         215,00 
Ukon�ení h�ebená�e spodní k h�ebená�i �.2   1 215,00          215,00 
P�íchytka h�ebená�e �.2     54 3,96         213,84 
Držák h�ebenových latí     9 34,60         311,40 
V�trací pás 1000/230 kartá� 70mm    18 205,00      3 690,00 
Fólie TONDACH FOL N role 75m2    4 2760,00   11 040,00 
Ochranná v�trací m�ížka jednoduchá 1000/55mm  36 19,90         716,40 
Ochranný pás v�trací okapní 5000/100mm   8 105,00                    840,00 
Nástavec pro anténu      1 1057,00      1 057,00 
Nástavec pro odv�trání kanalizace    1 1691,00               1 691,00 
Prostupová taška odv�trání     1 1213,00      1 213,00 
Protisn�hový hák      108 26,10         2 818,80 

Celkem:           144 032,44

Orienta�ní cena za metr �tvere�ný je 650,- K�
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4.2. Bramac – Alpská taška

Základní taška 1/1 CL    2231  33,80    75 407,80 
P�lená taška 1/2 CL     40  33,80      1 352,00 
Krajní taška levá CL     40  116,90      4 676,00 
Krajní taška pravá CL    40  116,90      4 676,00 
H�ebená�      44  83,50      3 674,00 
Odv�trávací taška     25  178,60      4 465,00 
Uzáv�ra h�ebene PVC    2  46,70           93,40 
Koncový h�ebená�     1  197,10         197,10 
P�íchytka h�ebená�e     45  5,20         234,00 
V�trací pás h�ebene     17  189,00      3 213,00 
V�trací pás okapní – 100mm    8  24,80            198,40 
V�trací m�ížka     36  23,30         838,80 
Komplet odv�trání DuroVent    1  978,00                   978,00 
Komplet pro anténu DuroVent   1  683,00         683,00 
Komplet pro komín DuroVent   1  924,00          924,00 
Protisn�hový hák     108  19,30      2 084,40 
Držák lat� h�ebene     18  49,00         882,00 
Difuzní fólie BRAMAC PRO Plus 75m2  4  33,90         135,60 

Celkem:         104 712,50

Orienta�ní cena za metr �tvere�ný je 444,- K�

5)   Záv�r 

V  záv�r� této seminární práce jsem dosp�l k vyhodnocení, že použití betonové st�ešní 
krytiny Bramac+dopl�k�, které výrobce uvádí pro kompletní skladbu st�echy je cenov�
výhodn�jší než použití tašky Tondach-Francouzská 12. 

V projektu rodinného dom�, který zpracovávám ve své bakalá�ské práci jsem i po 
cenovém posouzení dvou typ� tašek použil st�ešní tašku keramickou pálenou Tondach-
Francouzská 14. D�vodem je zejména estetické hledisko, vlastnosti materiál� které mají 
pálené keramické tašky s glazurou, životnost tašky, záruka, kterou výrobce garantuje na 
pálené tašky s glazurou, nenáro�ná údržba st�echy.  

La�ování na st�eše je po vzdálenostech 385mm, sklon st�echy 35°. 
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