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Abstrakt 
Projekt se zabývá stavbou víceúčelového domu v Šumperku se třemi nadzemními 

podlažími a suterénem. Má 4 byty a 2 provozovny v přízemí. Objekt se nachází na okraji 
města Šumperk na rovinatém terénu. Dům je navržen ve zděném konstrukčním systému Heluz 
s keramickými stropy. Objekt je zastřešen sedlovou střechou. Součástí projektové 
dokumentace je část výkresová a textová. 
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Abstract  

The project deals with the construction of a multipurpose building in  Šumperk with 
three floors and a basement. It has 4 apartments and 2 on the ground floor premises. The 
building is located on the outskirts of Šumperk on flat terrain. The house is designed in a 
walled structural system Heluz with ceramic caps. The building is covered with a gable roof. 
Part of the project documentation is part of the drawing and text. 
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ÚVOD 

 

Jedná se o třípodlažní částečně podsklepený víceúčelový dům o rozměrech 
20,85 x 12,1 m se sedlovou střechou a výškou hřebene +10,600 m. Stavba 
navržena jako zděná na betonových pasech a základové desce. Stropy jsou 
tvořeny pomocí keramických nosníků a vložek. Krov tvořen krokvemi, vaznice 
jsou podepřeny nosnými stěnami. Objekt je určen k rodinnému bydlení a 
k poskytování veřejných služeb. V domě jsou navrženy čtyři bytové jednotky a 
dvě provozovny. Kapacita jedné bytové jednotky je 3-4 osoby. Stavba se 
nachází v centru města Šumperk. Doposud bylo území využíváno jako 
zatravněná plocha. V okolí stavby jsou postaveny bytové domy obdobného 
typu. Pozemek je v majetku investora. 

.  
 

 
 



TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 
1.1.IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE  
  
Název stavby: Víceúčelový dům 
Účel stavby: bydlení a služby 
Místo stavby: katastrální úřad Šumperk, město Šumperk, č. parcely 1239/27 
Dotčené a sousední pozemky: č. sousedních parcel: 1239/30, 1239/5 
Vlastnické poměry: stavebník je zároveň vlastníkem 
Stavebník: Tomáš Zajíček, M.R. Štefánika 863, Šumperk, PSČ 787 01 
Projektant: Zdeněk Matýs, Jesenická 355, Hanušovice, PSČ 788 33 
Způsob provedení stavby: dodavatelsky 
Místo a datum vypracování zprávy: v Brně dne 1.1.2013 
 
1.2. ÚČEL OBJEKTU 
 
Předmětem stavby je víceúčelový dům, lokalita Šumperk. Nadmořská výška  
0.000 = 548.711m n.m. Bpv. Jedná se o zděnou stavbu postavenou ze systému HELUZ, 
samostatně stojící. Tento víceúčelový dům je třípodlažní částečně podsklepený. Stropy jsou 
tvořeny pomocí keramických nosníků a vložek MIAKO. Krov je tvořen krokvemi, vaznice 
jsou podepřeny nosnými stěnami. Objekt je určen k rodinnému bydlení a poskytování 
veřejných služeb. Půdorysné rozměry objektu jsou 20.85x12.1 m. 
 
1.3. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNK ČNÍHO, DISPOZI ČNÍHO A  
       VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ 
 
Urbanistické řešení víceúčelového domu vychází z tvaru pozemku a okolní zástavby domů. 
Jedná se o lokalitu ve městě Šumperk, kde stojí obdobné bytové domy. 
Vstup na pozemek víceúčelového domu je možný pomocí přístupového chodníku, který vede 
ke vstupu do provozoven. Nebo příjezdové komunikace, která slouží pro příjezd obyvatel 
k bytům. Ke každému bytu náleží jedno parkovací stání. Vstup do chodby, která vede 
k bytům, je orientovaný na severovýchod. Vstup do provozoven je orientovaný na severo 
západ.Kolem víceúčelového domu se nachází zpevnění a zelené plochy.  
 
Objekt je tvořen obytnou částí, provozovnami a suterénem. Přístup je zajištěn ze současné 
místní komunikace. Objekt je osazen 4 m od hranice komunikace, a proto bude vybudován 
přístupový chodník. Po chodníku se dostaneme ke vstupu do objektu. Za vstupem do objektu 
se nachází zádveří, ze kterého se dostaneme do provozoven, které se nacházejí v 1 NP. 
Provozovny se skládají ze skladu, denní místnosti, wc a prodejní plochy. Ze zadní strany 
objektu vstupujeme do chodby se schodištěm, po kterém se dostaneme do dvou bytů jak ve 2 
NP, tak i ve 3 NP. Byt je členěn na chodbu, obývací pokoj, koupelnu, wc, ložnici,  pokoj a 
kuchyň, ze které se dostaneme na balkón. Po schodišti se dá sejít do suterénu, kde je technická 
místnost, sklepy, dílna a kolárna. Suteréní prostory jsou přístupné i z venku, po vyspádované 
rampě z betonové dlažby.   Kolem celého objektu je navržen okapový chodník šířky 500mm. 
Dům je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 30° se střešní pálenou krytinou TONDACH 
FRANCOUZSKÁ 12. 
 
1.4. KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAV ĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ 
       PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUN ĚNÍ  
 



Předpokládaná kapacita jednotlivého bytu je 3-4 osoby. Půdorysné rozměry objektu jsou 
20.85x12.1 m. Celá budova tvoří čtyři bytové jednotky a dvě provozovny. Pozemek se 
rozkládá na ploše 1882,40 m2, zastavěná plocha je 252,30 m2, obestavěný prostor je 2825,60 
m3, zpevněná plocha činní 1290 m2. Vstup do objektu je orientován jak na severovýchod, tak 
na severozápad. 
 
1.5. TECHNICKÉ A STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
 
Jedná se o zděnou stavbu postavenou ze systému HELUZ, samostatně stojící. Nosné 
obvodové zdivo, vnitřní nosné i nenosné zdivo je postavené v tomto stavebním programu, 
stejně jako stropní konstrukce. Ta je řešena jako keramický strop z keramobetonových 
nosníků JISTROP pro vložky MIAKO. Tento polyfunkční dům je třipodlažní částečně 
podsklepený. 
Krov je tvořen krokvemi, vaznice jsou podepřeny nosnými stěnami. Objekt je určen k 
rodinnému bydlení a k poskytování veřejných služeb. Půdorysné rozměry objektu jsou 
20.85x12.1 m. 
 
1.6. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 

A) ZEMNÍ PRÁCE 
 
Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu bylo rozhodnuto o založení 
stavby na základových pasech z prostého betonu. Dalším podkladem pro toto rozhodnutí bylo 
určení geotechnické kategorie (GK), která se řídí normou ČSN 73 1001 (1) – Zakládání 
staveb. Základová půda pod plošnými základy byla tedy zařazena do I. GK: „ nenáročná 
stavba a jednoduché základové poměry“. 
Únosnost hornin se stanoví dle tabulek ČSN. 
Stavba se nenachází v památkové rezervaci, ani není v památkové zóně, tudíž  
stavebně-historický průzkum není potřeba. Hladina podzemí vody se nepředpokládá. Při 
zaměření staveniště bylo vycházeno z katastrální mapy. Parcela byla řádně vyměřena. 
Podrobné výškové zaměření bylo provedeno. 
Poté se přistoupí k výkopovým pracem. Proběhne sejmutí ornice pod celým objektem stavby 
na úroveň 548.411 m n. m. Ornice bude uložena na deponii na pozemku a po skončení stavby 
bude použitá k terénním úpravám. Dále dojde k vyhloubení jámy v podsklepené části objektu 
na úroveň -3.000m= 545.411m n.m.Potom se vyhloubí základové rýhy které jsou v hloubce 
500mm. V nepodsklepené části objektu se vyhloubí rýhy do hloubky 950mm. Výkop rýh pro 
základy bude proveden v šířce 580mm, kvůli vložení TI. Vykopaná zemina bude opět uložena 
na deponii a bude použita k zásypům a násypům v severovýchodní  části stavby. 
 

B) ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
 

1. Obecná charakteristika, materiál, doprava, skladování. 
 
Z inženýrsko-geologického průzkumu bylo rozhodnuto o založení na pásech pod řadou stěn.  
Pásy jsou vybetonovány z prostého betonu třídy C16/20. Betonáž bude provedena do předem 
vykopaných pasů. Doprava čerstvé směsi bude na staveniště zajištěna autodomichávači 
z betonárky v Zábřehu na Moravě. Tabulková výpočtová únosnost zeminy je 0.2 MPa. 
Založení objektu je navrženo na betonových pasech  (proložených lomovým kamenem) šířky 
650 mm a výšky 500 mm v podsklepené části a výšky 900mm v nepodsklepené části. Beton 
základů C 16/20. Dále je provedeno rozšíření pasu pod komín na rozměr 460/850 mm a 
rozšíření pasu pod schodišťový stupeň na rozměr 400x600 mm. Základová deska navržena tl. 



100 mm z betonu C 16/20 s vloženou KARI sítí – drát 5,0 mm, oka 150/150 mm. Pod deskou 
je navržen zhutněný štěrkopískový polštář tl. 100 mm, hutněný po vrstvách.Pod základy bude 
uležen FeZn zemnící pásek. 
 
Při návrhu rozměrů základových pasů a posouzení základů bylo vycházeno z norem: 
 
ČSN 73 0031 – Výpočet stavebních konstrukcí základů 
ČSN 73 0035 – Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN 73 1001 – Základová půda pod plošnými základy 
ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb 
ČSN EN 1991-1-1 – Harmonizace zatížení 
 

2. Technologie provádění základových konstrukcí 
 

- Vyhloubení rýh, které se potom rušně dočistí 
- Odvodnění základové spáry, tj. bezpečné odvedení srážkových a povrchových vod 
- Zmonolitnění základů, lijeme betonovou směs asi z výšky max. 1.5m 
- Zhutnění, provibrování betonové směsi 
- Technologická přestávka pro ztvrdnutí konstrukce, pokračovat smíme až při min 70 % 

pevnosti betonu z celkové pevnosti, kterou směs po zatvrdnutí směs dosáhne 
- Ošetření betonu, opravy a očištění základu 

 
3. Bezpečnost práce 

 
Zásady při provádění těchto prací z hlediska bezpečnosti a ochrany pracujících stanovuje 
vyhláška č. 591/2006 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce „ O bezpečnosti práce a 
technických zařízeních při stavebních pracích“. Betonáž základových konstrukcí nesmí být 
prováděna za deště ani jiných srážek z důvodu nebezpečí vyplavování částic z betonové 
směsi. Betonážní práce mohou probíhat pokud teplota vzduchu neklesne pod 5°C během 
následujících 7 dnů. Výška shozu betonové směsi nesmí překročit 1.5 m. Při zpracování, 
zhutňování, ošetřování betonové směsi vycházíme z normy ČSN 73 2400. 
 

C) SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 
 

1. Obecná charakteristika, materiál, doprava, skladování. 
 
Obvodové zdivo tloušťky 300 mm navrženo z bloků Heluz P15 30 (keramické tvárnice 
broušené 300x247x238mm). Vnitřní nosné zdivo tl. 250 mm z bloků Heluz 24 na 
vápenocementovou maltu. Podsklepená část je vyzděna z bloků ztraceného bednění, které 
jsou vylité betonem. 
Příčky jsou navrženy z příčkovek Heluz 11.5 tloušťky 125 mm, taktéž na MVC. 
Komín je v objektu navržen jako jednoprůduchový SCHIEDEL ABSOLUT  360/360 mm 
s průduchem o průměru 160mm, celková výška komína je  
11,650 m (včetně komínové hlavy). 
Věnec navržen z betonu C 16/20 s výztuží 4x profil R10 mm + třmínky profilu R6 mm. 
Rozměr věnce na obvodové stěně 300/250 uložen do bednění.     Věnec nad vnitřní nosnou 
stěnou 250/250 do bednění  výšky 250 mm. Celý objekt je zateplen tepelnou izolací 
STYROTRADE EPS 100F tloušťky 150mm. 
 
 
 



Ukotvení podhledu k vnitřní nosné stěně 
 
Toto řešení s výhodou využijeme v 2 NP, kde máme navržen sádrokartonový podhled firmy 
Knauf o tl. 12.5 mm. Podhled ukotvíme do zděné příčky pomocí plechových U profilů. 
 
 

2. Technologie provádění zdění 
 
- Vykreslení obvodu půdorysu dle výkresové dokumentace 
- Založení zdiva – první šár klademe do malty MVC o tl. 10mm 
- Zdění první výšky do 5-6 výšek, ložné spáry mezi vrstvami jsou 10mm 
- Průběžná kontrola vodorovnosti, výšky a vazby 
- Lešení a ochranné hrazení pro vynesení 2. výšky zdiva tj. do 3m- tvarovky s PUR 

pěnou si vyneseme na lešení a pokračujeme ve zdění jako u první výšky zdiva 
- Překlady - před zabudováním nadokenních nebo nadedveřních překladů je nutné jejich 

podepření 
- Vyzdívání rohů – při vyzdívání rohů se jedna zeď zakončí čelem a druhá se přesadí. 

V následující vrstvě je nutno tuto vazbu prostřídat. 
- Křížení zdí – postup je obdobný. Jedna zeď prochází a druhá se k ní přisazuje. Opět je 

nutné tyto vazby prostřídat. 
- Zdění příček – příčky se vyzdí až po provedení stropní konstrukce. Před vlastním 

vyzdíváním je nutné přesně zaměřit jejich polohu. Pro vázání zdiva do nosného zdiva 
slouží kotvící plechové pásky, která se vkládají do ložných spar a při kotví se 
k nosnému zdivu. Příčky na malé rozpětí zdíme podél natažené šňůry při jednom líci. 
Základní vrstva se klade do tlustší vrstvy malty. Pro dění příček na větší rozpětí 
používáme vodících latí postavené na vnější straně příčky svisle po vzdálenostech cca 
1,5 m a uklínovaných mezi strop a podlahu. 

 
D) VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

 
1. Obecná charakteristika, materiál, doprava, skladování. 

 
Heluz strop je monolitická stropní konstrukce, kterou tvoří cihelné vložky Miako a 
keramobetonový stropní nosník Jistrop, vyztužený svařovanou prostorovou výztuží. Nosníky 
jsou kladeny v osové vzdálenosti 500 mm. Výčet množství kusů keramických vložek a 
nosníků je uveden ve výkrese půdorys stropu Miako nad 1 NP v tabulce „Výpis prvků 
stropu“. Uložení nosníků je 125 mm, dle doporučení výrobce. Nosníky leží na nosných 
stěnách. Pokládáme je na těžké asfaltové pásy v místě, kde monolitický ztužující věnec, nebo 
do 10 mm tlustého lože z cementové malty tam, kde bychom nosník položily na překlad nad 
otvorem. 
 
Nosníky Jistrop tvoří cihelné tvarovky o rozměru 160x60x190 mm, které tvoří „vanu“, do 
které do které se vloží betonářská podélná výztuž  B500, ke které se přivaří prostorová výztuž. 
Celý prostor se poté zalije betonem třídy C25/30 a celý prvek se zmonolitní.  Výsledkem je 
prefabrikát, který dosahuje pevnosti danou normami. 
 
Stropní vložky Miako 19/50 jsou cihelné, dutinami vylehčené tvarovky, které dosahují 
pevnosti v tlaku P12 a únosnosti min. 2.3 kN. Rozměry klasických tvarovek pro projektovaný 
strop jsou 330x190x250 mm. Mimo tyto kusy se ve výkrese vyskytují doplňkové stropní 
vložky  Miako Jistrop 8 tzv. „snížená miaka“ která jsou na výkrese označena jako M1. 
Rozměry jsou 330x80x250 mm. Jsou využita u komínové výměny, tak jak doporučuje 



výrobce. Dále se využijí u  konstrukce schodišťové podesty, kde snížíme výšku cihelné 
tvarovky tak, abychom vzniklým prostorem vložily doplňkovou výztuž, která se přivaří 
k prostorové výztuži nosníku Jistrop a výztuži schodišťového ramene. 
Miaka po položení dle projektové dokumentace spolu s nosníky zalijeme betonovou vrstvou o 
mocnosti 60 mm. Tím po zmonolitnění vznikne tuhý, únosný celek.  
Součástí provedení stropní konstrukce je ztužující pozední věnec, který je dle projektové 
dokumentace železobetonový. Je použito betonu třídy C 16/20 a s výztuží 4x profil R10 mm + 
třmínky profilu R6 mm. Věnec není zateplen, protože je zateplený celý dům. 
Doprava prvků potřebných pro montáž stropu je umožněna na vratných zafóliovaných 
paletách po kusech určených výrobcem. Počet kusů je uveden ve výkrese půdorys stropu 
miako. 
 

2. Technologie provádění stropu 
 
- Položení těžkého asfaltového pásu na nosné zdivo, v místech pod budoucí stužující  
      věnec    
- V místech překladu nepokládáme asfaltový pás, ale přichystáme 10 mm vysoké 

cementomaltové lože 
- Uložení nosníků na stěny dle modulu, tak jak je uvedeno v projektové dokumentaci. 

Nosníky uloženy 125 mm na každou stranu 
- Nosníky podepřeme vodorovnými dřevěnými hranoly se sloupky ( max. osová 

vzdálenost 1.5 m ) již při ukládání na nosné zdi symetricky tak, aby vzdálenost mezi 
podporami nebo podporou a nosnou zdí byla max. 1.8 m 

- Podpory zavětrujeme, podložíme a podklínujeme 
- Kladení stropních vložek Miako ( v jedné délce 250 mm ) na sucho na osazené a 

podepřené nosníky.  
- Až když jsou vložky  uloženy po celé délce nosníků začneme z betonáží  
- Před samotnou betonáží navlhčíme celou konstrukci 
- Místa nad „sníženými miaky“ zalijeme betonem a také mezery nad nosníky mezi 

stropními vložkami zalijeme betonovou směsí třídy C16/20 měkké konzistence, čímž 
se vytvoří betonová žebra 

- Zároveň se žebry betonujeme pozední věnce nad nosnými zdmi a také betonovou 
vrstvu nad vložkami Miako o mocnosti 60 mm dle návrhu beton třídy C16/20. Tato 
betonová vrstva doplňuje výšku stropní konstrukce 

- Betonáž stropní konstrukce provádíme v pruzích vodorovných s nosníky Jistrop 
- Při manipulaci materiálem během montáže položíme na Miaka prkna nebo roznášecí 

plošiny, tak aby zatížení stropu bylo rozneseno rovnoměrně, abychom eliminovali 
otřesy a abychom nedeformovali ocelovou příhradovinu. Celkové plošné montážní 
zatížení nesmí  překročit 1.5 kN/m2 – míněno před uložením betonu do konstrukce. 

- Podpory nosníku odstraníme až když betonová směs dosáhne normou stanovené 
pevnosti dle příslušné třídy. Při jejich odstranění postupujeme od horních podlaží 
směrem dolů 

- Očištění stropní konstrukce, kontrola 
 
 
 
 
 
 
 
 



E) SCHODIŠTĚ VNITŘNÍ A TERÉNÍ 
 

1. Schodiště v objektu 103, označení a poloha viz. Půdorys 1 NP 
 
V objektu je navrženo monolitické, dvouramenné, levotočivé schodiště přes tři patra. Výška 
stupně vychází z konstrukční výšky 3 m a šířka stupně vychází ze vztahu dle ČSN 2h+b=630 
to je 280 mm. Šířka mezipodesty je navržena o 100 mm více než je šířka schodišťového 
ramene a to je široké 1100mm. Kvůli snížené konstrukční výšce je schodiště do suterénu 
rozměrově odlišné od schodiště v 1 NP, 2 NP a ve 3 NP. Výpočet schodiště je proveden ve 
studiích. Povrchová úprava betonových stupnic je ve všech podlažích pomocí keramické 
dlažby do lepidla.  
 

2. Vnější  rampa 
 
Z vnější strany objektu je rampa, která má spád 13%. Nášlapná vrstva je udělána 
z betonových dlaždic (typu zámková dlažba) do štěrkopískového lože.  
 

F) STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
  
       1.Obecná charakteristika, materiál, doprava, skladování 
 
Střecha polyfunkčního domu je řešena jako sedlová a tradiční soustava vaznicového typu. 
Třetí nadzemní podlaží je řešeno jako obytné podkroví. Součástí řešení je i podhled firmy 
Knauf tl. 12.5 mm. Světlá výška v 3 NP je vymezena spodní hranou podhledu a činní 2.5 m 
dle projektové dokumentace. Obvodové štítové zdivo je vyzděno do výšky 3.5 m. Výška 
nadezdívky pro vynesení krokví je 1 m. Konstrukce krovu je zakryta podhledem firmy Knauf 
tl. 12.5 mm. Skladba střešní konstrukce je navržena jako skládaná s krytinou TONDACH 
FRANCOUZSKÁ 12 s hnědou engobou uloženou na laťování 30/60.Střecha je odvětrávaná. 
Přívodní otvory jsou u okapu a odvodní otvory u hřebene. 
Krov je tvořen krokvemi a vaznice jsou podepřeny nosnými stěnami z nižších  
podlažích - dimenze a rozměry dle výkresové dokumentace krovu.  
Okap je z pozinkovaného plechu o vnitřním průměru 100 mm. Krokve jsou na stranách 
v přesahu cca 1100 mm na jejichž konci je upevněn okapový žlab. 
 
      2. Technologie provádění krovu 
 

1. ETAPA 
- Osazení pozednice 150x150 mm na půdní nadezdívku opatřenou pozedním věncem 
- Spojení a ukotvení pozednice ocelovou kotevní pásovinou a přišroubení do věnce 
 
2. ETAPA 
- Osazení vaznic na nosné stěny, které nahrazují plné vazby + přikotvení 
- Osazení  krokví na pozednici  
- Zajištění kleštinami  
- Zajištění spojů svorníky 
- Zavětrování 
 
3. ETAPA 
- naimpregnování prvků krovu 
 
4. ETAPA 



- Natažení difuzní folie Jutafol D110 
- Přibití kontralatí 50x40 mm na každou krokev ve směru spádu 
- Na ty se přibijí latě 30x60 mm po 300 mm osově jak uvádí výrobce krytiny Tondach 
- Kladení krytiny od okapu 
   
 
G) KOMÍNOVÉ T ĚLESO SCHIEDEL ABSOLUT ABS 1414 

 
1.Obecná charakteristika, materiál, doprava, skladování 

 
Schiedel Absolut ABS je dvousložkový komínový systém s integrovanou tepelnou izolací 
z pěnového betonu v komínové tvárnici a keramickou vnitřní vložkou. Těleso je navrženo 
jako jednoprůduchové. Průduchy mají světlý průměr 160 mm. Celkový vnější rozměr tělesa je 
360x360 mm. Jeden průduch o průměru 160 mm je navržen pro napojení plynového kotle, 
pomocí kterého se bude vytápět celý víceúlový dům.  
Komín je vyveden nad hřeben do výšky 650 mm. 
 
Komínové těleso se skládá ze tří hlavních úseků: prefabrikovaná komínová pata, středová 
konstrukce komína tvořena keramickými vložkami a průduchy a prefabrikovaný komínový 
plášť.Jednotlivé části komínového tělesa: 
Prefabrikovaná komínová pata, kterou je založen komín na hrubé konstrukci v suterénu. 
Odvod kondenzátu je zajištěn v nejnižším místě komína do sběrné jímky. Výška odvodu 
kondenzátu od hrubé podlahy v suterénu je 25 cm. Prefabrikovaná pata má výšku 1.07 m. 
Vnější rozměr paty je stejný jako rozměr celého tělesa tj. 360x360 mm. 
Kouřovod, který je napojen ve výšce 1.27 m od úrovně hrubé podlahy v suterénu. Pro jeho 
snadné napojení slouží napojovací adaptér. Pro průměr průduchu 160 mm je dle výrobce 
uveden vnitřní a vnější rozměr adaptéru tedy 180 a 220 mm. 
Sendvičové komínové tvárnice profilované na průměr průduchů. Průduch o průměru 160 mm 
se osadí tvarovkou o rozměrech 6.5x1330 mm ( tl. stěny x výška ). 
 

H) PŘÍČKY A DĚLÍCÍ KONSTRUKCE 
 
V objektu jsou navrženy nenosné dělící stěny ze systému HELUZ 11.5. Vyskytují se ve  
všech čtyřech podlažích. Toto zdivo jako všechno v projektu je také omítnuto 
vápenocementovou omítkou tl. 15 mm.  
 
Řešení překladu pro příčku 11.5 mm 
 
Pro tuto zeď je v systému Heluz odpovídající překlad Heluz 115/71, který osadíme na příčky 
při zdění, aby nám vznikl otvor pro osazení obložkových zárubní. 
 
 

I)  IZOLACE 
 
Hydroizolace: 
 
Dle zjištění sond se přítomnost podzemní vody na pozemku nevyskytuje. Nenarušuje nám 
tedy konstrukci a nemá negativní vliv na základové poměry.   
 

- Izolace spodní stavby: navržen asfaltový pás Bitagit S o tl. 5mm v jedné vrstvě.  



- Izolace střechy: jako pojistná hydroizolace je navržena do konstrukce střechy difusní 
folie  Jutafol D110, která je umístěna mezi vrstvi kontralatí a tepelné izolace. Jako 
parozábrana je v konstrukci střechy navržena Rockwool, která je připevněna na 
pozinkovaný rošt sádrokartonového podhledu a řádně utěsněna. 

- Izolace podlah: zde je využito klasické PE folie A400H, která odděluje vrstvu TI od 
litého cementového potěru. Dále se používá pod plovoucí podlahy. 

- Izolace zdí: pro svislou hydroizolaci zdí jsou použity taktéž asfaltové pásy Bitagit S, 
které jsou chráněny proti poškození nopovou folii. Vedou pomocí suterénní zdi a jsou 
vyvedeny do výšky 200 mm nad úroveň podlahy v 1 NP = 0.000. 

 
Tepelná izolace: 
 

- Izolace střech: ISOVER Domo, navržena tepelná vrstva o tl. 160 mm, která je osazena 
mezi kleštiny, pod kleštiny, mezi krokvemi a pod krokvemi. Tedy celková tloušťka 
tepelné izolace v podkroví je 320 mm. 

- Izolace podlah: pro konstrukci plovoucích podlah je využito jako tepelné izolace 
Polystyren ISOVER EPS 150 S tl. dle výšky podlahy. Celková mocnost všech podlah 
je 150mm. Tloušťka tepelné izolace v podlahách na terénu je 120 mm.  A 
v nadzemních podlažích je tl. 100mm. 

- Izolace stěn: obvodová nosná stěna je zateplena tepelnou izolací z polystyrenu typu 
STYROTRADE EPS 100F tl. 150 mm. V Podsklepené části bude tepelná izolace  

      XPS STARODUR 2800C tl. 80 mm ztažena 1000 mm pod povrch upraveného terénu. 
- Izolace základů: v nepodsklepené části je základ pod obvodovou zdí obložen tepelnou    
      izolací XPS STYRODUR 2800C tl. 80 mm. Tepelná izolace bude vytažena 400 mm         
      nad povrch upraveného terénu.  

 
Akustická izolace: 
 

- Izolace podlah: jsou celoplošně navrženy plovoucí podlahy, které spolu s konstrukcí 
stropu vyhoví na zvukovou neprůzvučnost.  

 
J) PODLAHY 

 
Podlahy jsou součástí návrhu projektové dokumentace. V příloze je uveden podrobný výpočet 
součinitele prostupu tepla těžké plovoucí podlahy tl. 150 mm s keramickou dlažbou, která je 
použita v provozonách v 1 NP. Typy nášlapných vrstev a plochy podlah jsou uvedeny 
v projektové dokumentaci.  
 

K)  TRUHLÁ ŘSKÉ VÝROBKY 
 
Řešeno samostatnou přílohou F 
 

L)  ZÁME ČNICKÉ VÝROBKY 
 
Řešeno samostatnou přílohou F 
 

M)  KLEMPÍ ŘSKÉ VÝROBKY 
 
Řešeno samostatnou přílohou F 
 
 



N) PLASTOVÉ VÝROBKY 
 
Řešeno samostatnou přílohou F 
 

O) OBKLADY 
 
Jako obklad je použito keramického obkladu v hygienických místnostech přirozeně s větším 
výskytem kondenzace vodních par. Keramické kachličky rozměru 250x250 mm jsou nalepeny 
do výšky dle projektové dokumentace. V půdorysech je vždy výška obkladu uvedena 
v kulatých závorkách. 
 

P) PODHLEDY 
 
Ve 3 NP, kde se nachází obytné podkroví budou použity sádrokartonové podhledy firmy 
Knauf. Podhledy budou tvořeny pomocí ocelových pozinkovaných profilů, na které se potom 
přišroubují sádrokartonové desky a rozměru 1250x2000 mm. V podkroví bude požit 
sádrokarton typu GKB – F barvy růžové, který je nehořlaví. V koupelně bude muset být 
použit sádrokarton typu GKB – I barvy zelené, který jen impregnovaný a nepropouští vodní 
páry. Spoje sádrokartonových desek budou přebandážovány síťovou tkaninou a následně 
přetmeleny a přebroušeny.  
 

Q) OMÍTKY 
 
Vnitřní zdivo bude omítáno vápenocementovou dvouvrstvou omítkou tl. 15 mm. 
Postup práce:  

1) nejprve provedeme cementový postřik 
2) potom uděláme jádro, které se stahuje pomocí laťe 
3) na jádro se nanese štuk a ten se vyhladí 

 
Povrchová úprava vnějšího zdiva se bude provádět na polystyrenový podklad, protože 
rodinný dům je zateplen. Bude použita Baumit Granopor omítka 
Postup práce:  

a) polystyren se srovná do roviny 
b) přetáhne se jednou vrstvou lepidla, do kterého se vloží výztužná síťka 
c) přetažení druhou vrstvou lepidla 
d) srovnání povrch + penetrační nátěr  
e) natažení Baumit granopor omítky ( strukturovaná omítka ) 

 
  
 
           
 

R) MALBY A NÁST ŘIKY 
 
Dle investora 
 

S) BAREVNÉ ŘEŠENÍ 
 
Dle investora 
 
 



 
1.7.STRUČNÝ POPIS TECHNICKÝCH ZA ŘÍZENÍ 
 
Napojení na inženýrské sítě bude provedeno takto: 
 

- Splaškové kanalizace: polyetylenové potrubí DN 150 mm bude svedeno do veřejné 
kanalizační stoky, která vede pod komunikací 

- Plynovodní vedení: ocelové trubky DN 80 mm, které vedou z hlavního uzávěru plynu, 
který se nachází na hranici pozemku 

- Pitné vody: plastové potrubí, DN 100 mm napojeno na vodovodní řád 
- Elektrické vedení: rozvod elektrické energie bude napojen na nově zbudovanou 

přípojku 
- Sdělovací vedení: napojení na vedení, které vede pod komunikací 

 
1.8.ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY A JEJICH ŘEŠENÍ 
 

A) POŽÁRNÍ ODOLNOST 
 
Řešeno samostatnou přílohou D 
 

B) OCHRANA PROTI HLUKU 
 
Použitými materiály na fasádě a střeše dojde k výrazné ochraně proti hluku z vnějšího 
prostředí v místě plných ploch ve fasádě. Nové výplně otvorů, plastové, splňují hlukově 
izolační nároky kladená na zařízení obdobného typu, viz platné vyhlášky a normy. 
 

C) HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 
 
Odpady, které nemůže zhotovitel sám využít, musí přednostně nabídnout k dalšímu využití 
buď sám nebo zprostředkovaně. Nelze-li odpady stavby využít, musí zhotovitel zajistit jejich 
zneškodnění. K evidenci, shromažďování, zabezpečení a dalšímu nakládání s odpady musí 
být vedena dokumentace požadovaná zákonem. 
 
Odpady ze stavby a jejich likvidace : 

17 09 04    0 směsný demoliční a stavební odpad - bude vyvezen na  
   řízenou skládku 
17 04 05    0    železný šrot -  Sběrné suroviny   
17 02 03    0 plastový odpad - skládka  
17 02 02    0    sklo ze staveb a demolic-možnost recyklace ve Sběrných 
   surovinách 
S odpady je nutné nakládat tak, jak ukládá zákon o odpadech  185/2001 Sb. v platném znění !! 
Dále je nutné dodržet vyhlášku MŽP 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb. 

D) OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VN ĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 
Stavební úpravy nebudou vyžadovat žádné zvláštní ani jiné nároky na zvýšenou ochranu 
stavby. 
 
 
 
 
 



E) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY 
 
Navrhovaná stavba nezasahuje do žádného ochranného pásma ani se nenachází v chráněném 
území. Nevyžaduje kácení vzrostlé zeleně. Uvažovaná stavba nebude mít v žádným případě 
negativní vliv na životní prostředí, není zdrojem odpadních látek ani energii. Projektem a 
výstavbou dodržována vyhláška o ochraně životního prostředí a jiných související s touto 
tématikou. 
 

F) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY, OCHRANA OKO LÍ 
STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI Ú ČINKY PROVÁD ĚNÍ STAVBY A PO 
JEJÍM DOKON ČENÍ 

 
Tato stavba nemá žádný negativní vliv na okolní stavby. Nedochází ke stínění touto budovou 
sousedního objektu. Odstupová vzdálenost plánovaného objektu je od sousedního stávajícího 
domu 17,411 m. Uvažovaná stavba nebude mít v žádném případě negativní vliv na životní 
prostředí, není zdrojem odpadních látek a energii. 
 

G) VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ  NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A ŘEŠENÍ 
PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH Ú ČINK Ů 

 
Podmínky pro bezpečný rozvoj technologií a sledování zavedených činností, které neohrožují 
životní prostředí jako je ovzduší, zeleň, půda, spodní voda dodržujeme dle zákona. Je 
zakázáno schraňovat toxické látky a materiály. Nežádoucí odpad je vyvážen na skládky podle 
předpisu. Ve sbírce zákonů č. 185/2001 O odpadech se dozvídáme jak správně zacházet 
s odpadem, odpadem je myšlena každá movitá věc, které se osoba zbavuje. Nebyla pokácena 
žádná vzrostlá zeleň, pouze došlo k odstranění křovin a dále byla sejmuta ornice v tl. 300 mm. 
Po konečné výstavbě budou vysázeny okrasné stromy.  
Navrhovaná stavba nezasahuje do žádného ochranného pásma ani se nenachází v chráněném 
území. Nevyžaduje kácení vzrostlé zeleně. Uvažovaná stavba nebude mít v žádným případě 
negativní vliv na životní prostředí, není zdrojem odpadních látek ani energii.  
Jsou splněny veškerá hygienické požadavky kladené na tento druh stavby dle normy  
ČSN 73 4301 – Obytné budovy, ČSN 73 4305 – Zařizování bytů. 
Bezpečnost práce a zdraví je v souladu s vyhláškou č. 591/2006 Sb. – Nařízení vlády o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
Při výkopových pracech bude zemina uložena na deponii na staveništi. U objektu nedochází 
k nežádoucím zastíněním obytných místností od sousedních objektů a naopak. . Odstupová 
vzdálenost plánovaného objektu je od sousedního stávajícího domu 17,411 m. Splašková 
kanalizace bude zaústěna do obecní kanalizační stoky. Komunální odpad bude likvidován 
smluvní firmou. V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví  při provozu se vychází z platných 
norem a bezpečnostních předpisů, které budou v době užívání objektu dodržovány.  
Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na okolní 
zástavbu zjevně nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním prostření 
budou hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky dle nařízení vlády č. 502/2006 Sb. 
O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a dále zákona č. 258/2006 Sb.  
O ochraně veřejného zdraví.      
 
 
 
 
 
 



H) ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPE ČNOST PRACOVNÍKŮ 
 
Při provádění stavebních úprav je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, 
technických zařízení a dbát na ochranu zdraví osob na staveništi i osob nepatřících ke stavbě. 
Stavební práce musí být prováděny v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky  
č. 591/2006 Sb. 
 

I)  ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 
Objekt není řešen pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 

J) DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
Příjezd je řešen z místní asfaltové komunikace, silnice II/265 Šumperk. 
 

K)  TEPLNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 
 
Tepelně technické parametry objektu budou v souladu s požadavky současných platných 
norem, vyhlášek a předpisů. Dle normy ČSN 73 0540-2 o Tepelné ochraně budov–Část 2: 
“Požadavky“, jsou provedeny posudky na splnění součinitele prostupu tepla na jednotlivé 
konstrukce objektu viz. příloha E 
 
 
1.9.STATICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
 
Objekt je navržen tak, aby tvořil staticky pevný celek, stabilní, tuhý, odolný vůči 
mechanickým i fyzikálním vlivům. 
 
1.10. ÚPRAVY OKOLÍ OBJEKTU 
 
Přístupová komunikace ke hlavnímu vchodu je vydlážděna a zpevněna podsypem o mocnosti 
100 mm. Stejně tak i přístupová komunikace k provozovnám. 
Kolem obvodu vúceúčelového domu je navržen okapový chodník, který tvoří prefabrikát, 
vložen do pískového lože. Šířka okapového chodníku je 500 mm a je vyspádován 2 %  
směrem od objektu. 
 
Stručný výpis ploch stavební parcely: 
 
- plocha pozemku        1882,40 m2 

- zastavěná plocha       252,30 m2 
- podlahová plocha      200,60 m2 
- obestavěný prostor    2825,60 m3 
- procento zastavění     13,4 % 
 
 
 
 
V Brn ě dne 1. 1. 2013                                                             Vypracoval: Bc. Zdeněk Matýs  



ZÁVĚR 

 

Námětem zadané práce bylo vypracování prováděcí projektové dokumentace 
stavební části pro realizaci stavby s názvem „Víceúčelový dům v Šumperku“. 

Myslím, že jsem se daného úkolu chopil velmi pevně a využil veškerých svých 
znalostí a zkušeností získaných během studia i mimo něj. 

Práce obsahuje veškeré povinné části – textovou, výkresovou i výpočtovou a 
daná stavba by podle něj byla realizovatelná. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů: 

1S - suterén 

1NP – první nadzemní podlaží 

2NP – druhé nadzemní podlaží 

3NP – třetí nadzemní podlaží 

PD – projektová dokumentace 

PT – původní terén 

UT – upravený terén 

JV – jihovýchod 

JZ – jihozápad 

SV – severovýchod 

SZ – severozápad 

DN – světlý průměr potrubí 

TL – tloušťka 

KCE – konstrukce 

BOZP – bezpečnost a ochrana při práci 

HI – hydroizolace 

TI – tepelná izolace 

λ – součinitel tepelné vodivosti 

U – součinitel prostupu tepla 
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