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Abstrakt  Bakalářská práce řeší projekt jednogeneračního rodinného domu. Jedná 
se o jednopodlažní podsklepený samostatně stojící dům s obytným 
podkrovím, který se nachází na parcele 491/85 v obci Kanice, nedaleko 
Brna. Stavba je provedena z dřevocementových tvárnic IZOBLOK a 
příčkovek YTONG. Stropní konstrukce je tvořena panely SPIROLL. 
Objekt má sedlovou a pultovou střechu s plechovou krytinou. Otvory 
jsou osazeny dřevěnými dveřmi a eurookny VEKRA. Suterén je 
převážně technický a skladovací, v prvním podlaží se nachází garáž a 
společné prostory s přístupem na terasu, v podkroví jsou umístěny 
pokoje a ložnice. 

Abstrakt v 
anglickém 
jazyce 

Bachelor’s thesis deals project of a single-family house. It is one-storey 
detached house with basement and attic, located on a plat 491/85 in 
village Kanice, near Brno. The building is bulit of fiber cement blocks 
IZOBLOK and partition bricks YTONG. Ceilings are made of panels 
SPIROLL. The object has gabled and shed roof with metal roofing. 
Openings are equipped wood doors and windows VEKRA. Basement is 
mostly technical and used for storage, in the first floor is located garage 
and common areas with access to a terrace, in the attic there are rooms 
and bedrooms. 

Klíčová slova rodinný dům, jednopodlažní, obytné podkroví, podsklepený, 
dřevocementová tvárnice IZOBLOK, plechová krytina, stropní panely 
SPIROLL 

Klíčová slova 
v anglickém 
jazyce 

family house, one-storey, basement, attic, fiber cement block 
IZOBLOK, metal roofing, ceiling panels SPIROLL 
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Úvod: 

 Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro 

provedení novostavby rodinného domu. Stavba se nachází v obci Kanice, v okresu Brno 

– venkov na parcele č. 491/85, k.ú. Kanice. Objekt svým vzhledem a dispozicí nebude 

negativně ovlivňovat okolní zástavbu. 

Stavba bude jednopodlažní, podsklepená a s obytným podlažím. Prostorově bude 

sestávat ze dvou kvádrů. Střecha bude sedlová a pultová s dřevěnou konstrukcí krovu. 

Zastřešení bude provedeno plechovou krytinou s nízkými sklony. 

 Vstupní část je orientována na jih, na západ je orientovaná venkovní terasa. 

Obytné místnosti jsou orientovány na východ a západ. 

 Bakalářská práce se bude skládat z textové části, ke které budou připojeny 

grafické přílohy – architektonicky stavební část, stavebně konstrukční část a požární 

řešení; a výpočtové přílohy – stavební fyzika a další stavební výpočty. Součástí textové 

části bude seminární práce, zaměřená na konstrukční systém stavby. 
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A. Průvodní zpráva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: David Zelený          Květen 2015 
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1 Identifikační údaje 

 
  

1.1  Údaje o stavbě 

 

Název stavby:    Rodinný dům 

 

Místo stavby:   Kanice 

  

Okres:    Brno – venkov 

 

Katastrální území:  Kanice 

  

Parcelní číslo:   491/85  

 

Charakter stavby:  Novostavba rodinného domu  

  

Účel stavby:   Bydlení 

 

Stavební úřad:   Bílovice nad Svitavou 

 

Předmětem dokumentace je projekt novostavby rodinného domu v obci Kanice. 

 

 

1.2 Údaje o žadateli 

 

Stavebník:    Jan Donát, Ježkova 8, Brno 638 00 

 

 

1.3 Údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace 

 

Projektant:   David Zelený 

 

Číslo autorizace:  - 

 

Obor autorizace:  - 

 

Adresa:    Kanice 214, 664 01 

 

2 Seznam vstupních podkladů 

 

Investiční záměr investora a zpracovaná studie 

Katastrální mapa dotčeného pozemku a nejbližšího okolí 
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3 Údaje o území    

 
3.1  Rozsah řešeného území 

 

Území se nachází na nezastavěném pozemku v obci Kanice. Parcela je vedena 

územním plánem obce k zastavení. V katastru nemovitostí je vedena jako orná půda. 

Pozemek je mírně svažitý směrem od komunikace, která sousedí těsně s pozemkem na 

jižní straně.  

 

3.2 Dosavadní využití a zastavěnost území 

 

Pozemek není zastavěn a nemá žádné využití. 

 

3.3 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

 

Dotčený pozemek se nenachází se v památkové rezervaci, v památkové zóně, 

ani v chráněném území nebo v záplavovém území. 

 

3.4 Údaje o odtokových poměrech 

 

Pozemek je mírně svažitý obsahuje travnaté plochy, nepřepokládá se problém 

s odtokem vody. Veškeré vody odváděné ze střech budou svedeny do kanalizace a 

částečně do záchytné podzemní jímky, umístěné na zahradě. 

 

3.5 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 

 

Navržená stavba je v souladu s územním plánem obce. 

 

3.6  Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. Zastavěná plocha 

nepřesahuje 30% celkové plochy pozemku. 

 

3.7 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Dokumentace splňuje veškeré požadavky dotčených orgánů.  

 

3.8 Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Z hlediska využití území zde nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

3.9 Seznam souvisejících a podmiňujících investice 

 

Nejsou známy žádné další související nebo podmiňující investice. 
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3.10 Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 

katastru nemovitostí) 

 

Kanice, p.č. 491/24   - Rakšány Vladimír Ing., č.p. 322, 66401 Kanice 

Kanice, p.č. 491/87   - Rakšány Vladimír Ing., č.p. 322, 66401 Kanice 

Kanice, p.č. 491/68   - Andrle Miloš, Chodská 2820/19b, Královo Pole, 61200 Brno  

Kanice, p.č. 491/99   - Mikešová Lenka, č.p. 252, 66401 Kanice 

Kanice, p.č. 491/95   - Ostrá Zuzana Ing., Borová 494/14, Soběšice, 64400 Brno 

     Ostrý Miroslav Ing., Borová 494/14, Soběšice, 64400 Brno 

Kanice, p.č. 491/113 - Obec Kanice, č.p. 76, 66401 Kanice 

 

4 Údaje o stavbě 

 
4.1 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

Jedná se o novostavbu rodinného domu. 

 

4.2 Účel užívání stavby 

 

Objekt bude využíván k bydlení. 

 

4.3 Trvalá nebo dočasná stavba 

 

Jde o trvalou stavbu. 

 

4.5 Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.) 

 

Stavba není památkově chráněná. 

 

4.6 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

V projektu byly dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu dle vyhlášky  

č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Stavba není řešena jako 

bezbariérová. 

 

4.7 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

 

Všechny požadavky příslušných dotčených orgánů byly respektovány a splněny.  
 

4.8  Seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Nejsou žádány žádné výjimky ani navrhována úlevová řešení. 
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4.9 Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů / pracovníků 

apod.) 

 

Zastavěná plocha   144,6 m
2 

Obestavěný prostor   1004,4 m
3 

Užitná plocha    299,45 m
2 

Počet bytových jednotek   1 

Počet uživatelů (obyvatel)  4 

Světlá výška 1.NP   2,620 m 

Světlá výška podkroví  2,180 – 3,340 m 

Světlá výška 1.PP   2,520 m 

1 technické a skladovací podlaží + 1 obytné nadzemní podlaží + 1 obytné podkroví 

Plocha pozemku 491/55  1406 m
2 

Plocha zpevněných ploch  94,3 m
2 

Procento zastavění   10,3 % 

 

4.10  Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod.) 

 

Potřeby energie na vytápění a ohřev bude zajišťovat plynový kotel. Dešťová 

voda bude odváděna do obecní kanalizace a zčásti do zapuštěné dešťové jímky. 

S odpady bude nakládáno v souladu s platným zákonem. Odpady vzniklé během 

výstavby, jako stavební materiály, sutě a případně i zbylá zemina budou z výkopů 

odváženy na příslušné skládky.   

Stavba bude prováděna dodavatelem, způsob likvidace odpadů vzniklých při 

stavbě bude dokladován. Třída energetické náročnosti budov bude zpracována 

samostatně. 

 

4.11 Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy) 

 
Předpokládané zahájení stavby 06/2014 

Předpokládané ukončení stavby 05/2015 

Provedení stavby je plánováno v jedné etapě. 

 

4.12 Orientační náklady stavby 

 

Předpokládané náklady na výstavbu rodinného domu jsou 6,5 mil. Kč. 

 

5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 

Objekt není členěn na více stavebních objektů. 

 

Vypracoval: David Zelený                    Květen 2015 
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1 Popis území stavby 

 
1.1 Charakteristika stavebního pozemku 

 

Pozemek je veden v katastru nemovitostí jako orná půda. Pozemek je mírně 

svažitý směrem od komunikace, která sousedí těsně s pozemkem na jižní straně. Terén 

na pozemku se svažuje mírně směrem k severu. Hlavní vstup a vjezd bude vybudován 

ze severu z původní komunikace, která slouží jako obecní. Staveništní doprava bude 

prováděna po místních komunikacích, a není očekáváno větší omezení provozu, kvůli 

navýšení provozu. Před samotnou výstavbou bude pozemek vyňat z ochrany 

zemědělského půdního fondu. 

 

1.2  Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 

Objekt nemá náročné základové poměry, a podle místních zkušeností se 

nepředpokládá problém při zakládání stavby, nebude tedy nutné provádět geologický 

průzkum. Pouze se provede zběžné posouzení při výkopu základové jámy. V okolí se 

nepředpokládá podzemní voda, hydrogeologický nebude prováděn. Stavba nepodléhá 

historickému významu. 

 

1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Na pozemku se nenachází žádné trasy inženýrských sítí. Na pozemku se 

nevyskytují žádná bezpečnostní a ochranná pásma. 

 

1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

 

Realizace stavebného objektu neovlivní okolní stavby ani pozemky, vše se bude 

provádět na stavebním pozemku. Okolí stavby je třeba chránit běžnými prostředky, jako  

dodržovaní nočního klidu, zamezení nadměrné hlučnosti a prašnosti, sběr odpadů a suti 

a jejich skladování a třídění a poté odvoz na skládky. Bude dodržována čistota 

komunikací mimo stavební pozemek. 

Stavba nemění odtokové poměry v území. 

 

1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

V rámci stavby nejsou požadavky na asanaci, demolici a kácení dřevin.  

 

1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 
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Není třeba záborů zemědělského půdního fondu nebo lesa, pouze bude 

provedena skrývka ornice v tl. 20 cm. 

 

1.8  Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

 

Pozemek je v těsné blízkosti obecní komunikace, bude tedy pouze upraveno 

napojení pozemku na tuto komunikaci.  

Napojení na technickou infrastrukturu bude provedeno přípojkami na stávající 

veřejné vedení. Objekt bude napojen na vodovodní řad, kanalizační řad, rozvod plynu a 

elektrické vedení v zemi. 

 

1.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

Stavba bude prováděna v termínu dle projektové dokumentace. Nejsou zde 

žádné podmiňující, stavbou vyvolané nebo související investice. 

 

2  Celkový popis stavby  

 

2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Jedná se o novostavbu rodinného domu s nadzemním obytným podlažím, 

obytným podkrovím a jedním podzemním technickým a skladovacím podlažím. Objekt 

slouží k bydlení čtyřčlenné rodiny. 

 

Zastavěná plocha   144,6 m
2 

Obestavěný prostor   1004,4 m
3 

Užitná plocha    299,45 m
2 

Počet bytových jednotek   1 

Počet uživatelů (obyvatel)  4 

Světlá výška 1.NP   2,620 m 

Světlá výška podkroví  2,180 – 3,340 m 

Světlá výška 1.PP   2,520 m 

1 technické a skladovací podlaží + 1 obytné nadzemní podlaží + 1 obytné podkroví 

Plocha pozemku 491/55  1406 m
2 

Plocha zpevněných ploch  94,3 m
2 

Procento zastavění   10,3 % 

 

2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení  

 

2.2.1  Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

Územní rozhodnutí bylo vydáno se souhlasným stanoviskem v době zpracování 

projektové dokumentace. Veškeré podmínky územní regulace byly splněny při výstavbě 

rodinného domu. Vzhled domu nebude nijak narušovat okolní zástavbu. 

Objekt leží na mírném svahu a je podsklepený po celém půdorysu. Objekt se 

nachází 4,03 m od pozemní komunikace na jižní straně pozemku, 7,13 m od východní 
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hrany pozemku, 23,19 m od severní hrany pozemku a 11,80 m od západní hrany 

pozemku.  

Půdorysné rozměry RD budou 19,05 m x 10,5 m s výškou stavby 6,395 m. 

Zastřešení RD bude provedeno sedlovou střechou o sklonu 16° a 14,5° s hřebenem 

kolmým se stávající účelovou komunikaci a pultovou střechou o sklonu 10°. 

 

2.2.2 Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

 

Architektonické řešení domu vychází z jednoduchých obdélníkových tvarů, kde 

jednotlivé plochy stěn směřují téměř přímo ke světovým stranám. Objekt je vizuálně 

rozdělen na dva kvádry, v menším se nachází obývací pokoj s přístupem na terasu, a ve 

větším jsou ostatní společné prostory. Střecha nad podkrovím je sedlová, nad obývacím 

pokojem v 1.NP pultová. Zastřešení je s nízkým sklonem 10-16 stupňů plechovou 

krytinou v černé barvě. Výplně otvorů jsou dřevěné EURO v ořechovém odstínu. 

Fasáda je ze silikonové omítky v zelené barvě v kombinaci s tmavě šedým marmolitem 

na soklu. Podhledy a vnější obklady jsou z pvc palubek v ořechové imitaci.  

 

2.3  Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby  

 

Objekt se dělí na technickou s skladovací část v suterénu a společnou obytnou 

část v nadzemních podlažích. V suterénu se nachází technická místnost, sklad, wc, dílna 

a prostor herny a posilovny. V prvním nadzemním podlaží se nachází obývací pokoj 

s kuchyní, hala se šatnou, prostor na domácí práce, wc a garáž. Z obývacího pokoje je 

přístupná terasa, popřípadě zahrada. V druhém podlaží se nachází ložnice a pokoje, 

spolu s koupelnou.  

Hlavní vstup do objektu, který je kryt přístřeškem, je z jižní strany. Z jižní strany 

je rovněž vjezd do garáže, spolu s prostorem před garáží ke krátkodobému stání. 

Vedlejší vchody do domu jsou ze západní strany. Podlaží jsou propojeny schodišťovým 

prostorem. 

 

2.4  Bezbariérové užívání stavby  

 

Objekt není řešen jako bezbariérový. 

 

2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

 

Nejsou v platnosti žádná speciální opatření pro bezpečné užívání stavby. 

 

2.6  Základní charakteristika objektů  

 

2.6.1  Stavební řešení 

 

Jedná se novostavbu rodinného domu s podzemním podlažím a dvěma 

nadzemními. Podlaží 1.NP je z části zastřešeno pultovou střechou, 2.NP je střecha 

sedlová. Konstrukce objektu je tvořena zděným tvárnicovým materiálem a 

montovanými stropy.  
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2.6.2  Konstrukční a materiálové řešení 

 

Objekt je založen na základových pasech, podkladní beton je tloušťky 100 mm. 

Svislé nosné konstrukce jsou z dřevocementových tvárnic IZOBLOK, které fungují jako 

ztracené bednění. Vnitřní skladba obvodové tvárnice tl. 350 mm je tvořena 140 mm 

izolace z tvrzené PUR pěny a 130 mm betonového jádra, které probíhá přes všechny 

podlaží. Příčky tl. 150 mm jsou tvořeny pórobetonovými tvárnicemi YTONG. Stropní 

konstrukce jsou skládány ze stropních panelů SPIROLL v. 200 mm. Schodiště je 

monolitické dvouramenné, tvořené ze dvakrát zalomené žb desky. Střešní konstrukce 

jsou dřevěné z krokví 160 x 100 mm uložených na pozednicích 120 x 160 mm, 

s plnoplošným bedněním a nadkrokevní izolací ISOVER. Vnitřní plocha střechy 

v podkroví je tedy viditelná a bez podhledů. Krytina je z důvodu malého sklonu 10 – 15 

stupňů plechová zn. SATJAM se stojatými drážkami. Suterénní zdivo je kryto 

asfaltovými pásy a izolační přizdívkou z CPP. Izolační vrstva, zvuková i tepelná, 

v podlahách je z izolačních pásů ISOVER. Roznášecí vrstva je z anhydritového potěru 

tl. 60 mm. Výplně fasádních otvorů jsou dřevěné Euro VEKRA s izolačním trojsklem. 

Fasádní omítka je v tl. 20 mm z BAUMIT jádrové a štukové omítky se silikonovým 

rýhovaným nátěrem. Komín je vnější fasádní třívrstvý z nerezového plechu. 

 

2.6.3 Mechanická odolnost a stabilita 

 

Veškeré nosné konstrukce jsou navrženy a postaveny dle pokynů od výrobců 

jednotlivých prvků. Mechanická odolnost a stabilita objektu je zajištěna. 

 
2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

 

2.7.1 Technické řešení  

 

V objektu se nenachází větší technické nebo technologické zařízení. 

 

2.7.2  Výčet technických a technologických zařízení 

 

Z technických zařízení se jedná pouze o plynový turbokotel THERM, který bude 

sloužit pro vytápění a ohřev teplé vody. Ke kotli bude napojen válcový zásobník TV. 

 

2.8  Požárně bezpečnostní řešení  

 

Požárně bezpečnostní řešení je zpracováno jako samostatná příloha. 

 

2.9  Zásady hospodaření s energiemi 

 

2.9.1  Kritéria tepelně technického hodnocení 

 

Při navrhování konstrukcí a výplní otvorů bylo postupováno dle platné normy 

ČSN 730540. Tepelně technické řešení je zpracováno jako samostatná příloha. 
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2.9.2  Energetická náročnost stavby 

 

Součástí samostatné přílohy Tepelně technického řešení. 

 

2.9.3  Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 

Alternativní zdroje energií nebyly při projektování řešeny. 

 

2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 

apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 

 

Větrání objektu je navrženo jako přirozené okny otočně-sklopnými. Vytápění je 

řešeno ústředním vytápěním plynovým turbokotlem v suterénu, kotel je odvětrán nad 

střechu. Světlo do objektu je přiváděno přirozeně fasádními otvory, případně střešními 

okny. Je dodržen požadavek na minimální osvětlení obytných místností. Napojení na 

vodovodní řad bude provedeno novou přípojkou. Rozvody vody po objektu jsou 

navrženy dle platných norem a vyhlášek. Při provozu objektu za účelem bydlení bude 

vznikat běžný komunální odpad, ten bude případně tříděn a likvidován běžným 

způsobem. V rámci obce funguje svoz odpadů. 

 

2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

 

2.11.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

2.11.2  Ochrana před bludnými proudy 

2.12.3 Ochrana před technickou seizmicitou 

2.12.4 Ochrana před hlukem 

2.12.5 Protipovodňová opatření 

Měření radonu nebylo provedeno. Dle orientační mapy radonového indexu 

podloží leží pozemek do kategorie se středním radonovým indexem. Jako opatření bude 

provedena hydroizolace spodní stavby asfaltovými pásy. 

 Ochrana před bludnými proudy a technickou seizmicitou není řešena.  

Ochrana před hlukem je zajištěna stavebními konstrukcemi, které splňují požadavky na 

stavební neprůzvučnost v průběhu užívání stavby. 

 Stavba se nenachází v záplavovém území, není třeba provádět žádné opatření. 

 

3  Připojení na technickou infrastrukturu  

 

3.1 Napojovací místa technické infrastruktury 

 

Novostavba bude napojena novou přípojkou na veřejný vodovod přípojkou. 

Místa uzávěrů budou označena. Objekt bude napojen novou přípojkou na podzemní 

vedení NN přes rozvodnou skříň, která se nachází na hranici pozemku. Stavba bude 

rovněž připojena rozvody elektronických komunikací. 

Objekt bude napojen na jednotnou kanalizaci. Bude vybudována revizní šachta, 

umístěna před garáží. Dešťová voda bude svedena přes revizní šachtu do kanalizační 
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přípojky. Část dešťové vody bude svedena do podzemní jímky umístěné na východní 

straně pozemku. Objekt bude napojen novou plynovodní přípojkou na stávající 

plynovodní řad, vedoucí v komunikaci před pozemkem. 

 

3.2  Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Domovní vedení splaškové a dešťové kanalizace bude z PVC DN 125, bude 

napojeno přes novou revizní šachtu na novou kanalizační přípojku z PVC DN 150 

zaústěnou do stávajícího řadu jednotné kanalizace.  

 

Objekt bude napojen novou přípojkou z PE DN 32 přes novou vodoměrnou 

šachtu na stávající vodovodní řad, vedený v komunikaci. Domovní vedení bude 

z materiálu PE DN 32 mm.  

 

Bude vybudována nové elektro domovní vedení (zemní kabel CYKY 4xB16) 

vedenÉ ze stávající přípojkové skříně do nového sdruženého elektroměrového a 

plynoměrového pilířku, umístěného na hranici pozemku. Z pilířku bude vedeno nové 

domovní vedení do objektu. 

 

Objekt bude napojen novou plynovodní přípojkou PE DN 40 na stávající uliční 

plynovodní řad. Přípojka bude zaústěna do nového sdruženého elektroměrového a 

plynoměrového pilířku, umístěného na hranici pozemku. 

 

Veškeré přípojky a vedení budou uloženy do pískového lože s obsypem do 

výšky 150 mm nad úroveň vedení a opatřeny příslušnými signalizačními vodiči. 

Přípojky vedené pod komunikací budou prováděny protlakem. Výkop bude zasypán 

zeminou, lehce zhutněn a na povrchu zatravněn, případně opatřen zpevněným 

materiálem (dlažba). 

 

4  Dopravní řešení 
 

4.1  Popis dopravního řešení 

 

Nebude třeba provádět speciální dopravní řešení. V těsné blízkosti se nachází 

místní komunikace, ze které bude upraven nový sjezd na pozemek se zpevněnou 

úpravou zámkovou dlažbou.  

 

4.2  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 

Bude proveden nový sjezd na pozemek v délce 3,9 m a šířce 4,7 m.  

 

4.3  Doprava v klidu 

 

Před garáží bude vytvořena zpevněná plocha ze zámkové dlažby sloužící 

k nájezdu do garáže a k odstavnému šikmému či podélnému stání. Tento sjezd je přímo 

napojen na stávající komunikaci, pomocí nájezdových obrubníků. 
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4.4  Pěší a cyklistické stezky 

 

V okolí nejsou žádné cyklistické stezky. Místní komunikace slouží i k pěší 

komunikaci. 

 

5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

 

5.1  Terénní úpravy 

 

Bude provedeno zarovnání terénu po výkopu spodní stavby a mírné srovnání 

s původním terénem. Terén bude nově zatravněn a opatřen dřevinami. Na jižní části 

bude vybudována zpevněná plocha ze zámkové dlažby pro vjezd do garáže a vstup do 

domu. 

 

5.2  Použité vegetační prvky 

  

Provede se nové zatravnění a výsadba nižších křovin a dřevin. 

 

5.3  Biotechnická opatření 

 

Nejsou navrhována žádná biotechnická opatření. 

 

6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

6.1 Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 

Stavba je určena k bydlení, nebude zde prováděna žádná výroba. Nebude 

negativně ovlivňovat ovzduší žádnými zplodinami. Stavební konstrukce splňují 

požadavky na zvukovou neprůzvučnost, vzniklý hluk bude pouze z provozu za účelem 

bydlení.  

Splašková voda bude svedena do kanalizace, stejně tak část dešťové vody, 

zbytek bude sveden do podzemní jímky. 

Běžným provozem bydlení bude vznikat komunální odpad, který bude 

skladován v kontejnerech a následně odvážen. 

Půda nebude žádným způsobem znečišťována. 

 

6.2  Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,  

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajině 

 

Nebude zde žádný negativní vliv na okolní faunu i flóru, nebudou narušeny 

žádné vazby v krajině. 

 

6.3  Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 

Stavba ani její provoz nemá žádný vliv na chráněné území Natura 2000. 

 

 



8 
 

6.4  Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 

Není třeba zohledňovat žádné podmínky, stavba nepodléhá stanoviskům EIA. 

 

6.5  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky  

ochrany podle jiných právních předpisů 

 

Není nutno navrhovat ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

7  Ochrana obyvatelstva  

 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

 

Stavbou nevznikají žádné nebezpečí pro okolní obyvatele, není třeba provádět 

žádná opatření. 

 

8  Zásady organizace výstavby 

 

8.1  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

 

Bude provedena skrývka ornice v tl. 20 cm, část bude umístěna na severním 

kraji pozemku, ta se pak použije na násypy a terénní úpravy. Zbylá zemina bude 

odvezena na skládku. Pozemek bude oplocen plotem z drátěného pletiva se sloupky. 

Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie z předem nachystaného 

elektrorozvaděče, po smluvní dohodě s dodavatelem energie. Stavba bude napojena 

novou přípojkou přes novou vodoměrnou šachtu na pozemku na stávající vodovodní 

řad. 

 

8.2  Odvodnění staveniště 

 

Odvodnění staveniště není součástí projektové dokumentace.  

 

8.3  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 

Zásobování stavby bude po veřejných komunikacích. Bude dodržována čistota 

komunikací mimo staveništní pozemek. Napojení na technickou infrastrukturu bude 

provedeno napojením na stávající elektro rozvaděč. Pozemek bude napojen na 

komunikaci novým sjezdem. 

 

8.4  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Nepředpokládá se zásadní vliv při provádění stavby na okolní prostředí. Pouze 

se očekává krátkodobé omezení provozu na přilehlé komunikaci, z důvodu provozu 

větších vozidel při zásobování. Bude třeba minimalizovat vliv hluku a prašnosti na 

okolí. 

Pozemek bude od okolních pozemků oddělen 2 m vysokým drátěným plotem.  
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8.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

 

Ochrana bude zajištěna drátěným plotem, který rovněž vymezuje prostory pro 

skladování materiálů. Rovněž bude vybudována dočasná skládka stavebního odpadu a 

bude zajištěn sběr menšího odpadu, čímž se zabrání znečištění okolí staveniště. 

Nejsou navrhovány žádné asanace ani demolice. Provede se pouze pokácení 

menších křovin a jejich spálení. 

 

8.6  Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 

Trvalý zábor vzniká na stavební parcele 491/85, která bude ohraničena plotem. 

Další zábory se nepředpokládají. 

 

8.7  Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

 

Stavba nemá žádný negativní vliv na životní prostředí. Při realizaci stavby 

mohou vzniknout odpady dle Katalogu odpadů vyhl. 381/2001, s kategoriemi: 

 

08 01 11  Odpadní barvy a laky obsahující org. rozpouštědla nebo jiné nebezpečné 

látky  
08 01 12  Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11  

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly  

15 01 02  Plastové obaly  

17 01 01  Beton  

17 02 01  Dřevo  

17 02 03  Plasty  

17 03 02  Asfaltové směsi  

17 04 05  Železo, ocel  

17 04 11  Kabely  

17 05 04  Zemina a kamení (z výkopu stavební jámy)  

17 05 04  Zemina a kamení (z ostatních výkopů)  

17 06 04  Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03  

17 08 02  Stavební materiály na bázi sádry  

17 09 04  Směsné stavební a demoliční odpady  

 

Odpady vzniklé při výstavbě budou skladovány na příslušných prostorách na 

pozemku a poté odvezeny na určené splátky. Stavba bude prováděna dodavatelem, který 

bude dokladovat způsob likvidace odpadů. 

Provozem vzniknou pouze běžné komunální odpady, které budou skladovány 

v kontejnerech a sváženy na skládky. 

 

8.8  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

 

Bude provedena skrývka orné půdy v tl. 20 cm. Zemní práce budou prováděny 

v rozsahu výkopu spodní stavby a přípojek. Část vykopané zeminy bude skladována na 
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severní části pozemku a bude použita na vyrovnávací a úpravné práce na pozemku. 

Zbytek bude odvezen na skládku. 

 

8.9  Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Při výstavbě je nutné dodržovat veškeré platné předpisy a vyhlášky týkající se 

ochrany staveb a životního prostředí. Odpady vzniklé při výstavbě budou skladovány a 

zlikvidovány dodavatelem stavby. Veškeré dopravní prostředky budou při odjezdu 

řádně očištěny, aby neznečistily veřejné komunikace. Během výstavby musí být 

používané jen stroje a zařízení v náležitém technickém stavu tak, aby nemohlo dojít k 

úniku ropných látek do půdy, popř. do podzemních vod. Během stavby nesmí docházet 

ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného odpadu nebo nedostatečným 

zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. Při manipulaci s prašnými materiály 

budou tyto materiály případně zkrápěny, aby nedocházelo k nadměrné prašnosti. 

 

8.10  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

 

Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení 

nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví 

při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do 

hloubky. Odpovědnost na bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním 

dozoru. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 

č.309/2006 Sb. 

§15, odst. 2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na 

staveništi 

vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 

nebo 

poškození zdraví. K tomu zde v souladu s přílohou č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 

nedochází, 

neboť nehrozí pád z větší výšky než 10 m. 

Při manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. 

Pracující musí být vybaveny ochrannými pomůckami (helmy, brýle, rukavice, 

obuv) a proškoleni z bezpečnostních předpisů. 

Prostor staveniště je oplocen a vybaven bezpečnostními tabulkami označujícími 

polohu staveniště. 

 Při výstavbě není třeba přítomnost koordinátora bezpečnosti.  

 
8.11  Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 

Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není nutné provádět žádné 

úpravy. 
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8.12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Při výstavbě bude respektován provoz dopravy a chodců. Nepředpokládá se 

žádné dopravně inženýrské opatření. 

8.13  Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Výstavba nevyžaduje žádná speciální podmínky ani opatření pro provádění 

stavby. 

 8.14  Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

U navržené stavby se předpokládá běžný postup výstavby. 

Předpokládané zahájení stavby 06/2015 

Předpokládané ukončení stavby 05/2016 

Provedení stavby je plánováno v jedné etapě. 

Vypracoval: David Zelený Květen 2015 



FAKULTA STAVEBNÍ 

ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES 

 

 

 

 

D.1.1.01 Technická zpráva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: David Zelený          Květen 2015 
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a) Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení stavby 

 

Jedná se o novostavbu rodinného domu s nadzemním obytným podlažím, 

obytným podkrovím a jedním podzemním technickým a skladovacím podlažím. Objekt 

slouží k bydlení čtyřčlenné rodiny. 

Půdorysné rozměry RD budou 19,05 m x 10,5 m s výškou stavby 6,395 m. 

Zastřešení RD bude provedeno sedlovou střechou o sklonu 16° a 14,5° s hřebenem 

kolmým se stávající účelovou komunikaci a pultovou střechou o sklonu 10°. 

Architektonické řešení domu vychází z jednoduchých obdélníkových tvarů, kde 

jednotlivé plochy stěn směřují téměř přímo ke světovým stranám. Objekt je vizuálně 

rozdělen na dva kvádry, v menším se nachází obývací pokoj s přístupem na terasu, a ve 

větším jsou ostatní společné prostory. Střecha nad podkrovím je sedlová, nad obývacím 

pokojem v 1.NP pultová. Zastřešení je s nízkým sklonem 10-16° plechovou krytinou 

v černé barvě. Výplně otvorů jsou dřevěné EURO v ořechovém odstínu. Fasáda je ze 

silikonové omítky v zelené barvě v kombinaci s tmavě šedým marmolitem na soklu. 

Podhledy a vnější obklady jsou z pvc palubek v ořechové imitaci. 

Objekt se dělí na technickou s skladovací část v suterénu a společnou obytnou 

část v nadzemních podlažích. V suterénu se nachází technická místnost, sklad, wc, dílna 

a prostor herny a posilovny. V prvním nadzemním podlaží se nachází obývací pokoj 

s kuchyní, hala se šatnou, prostor na domácí práce, wc a garáž. Z obývacího pokoje je 

přístupná terasa, popřípadě zahrada. V druhém podlaží se nachází ložnice a pokoje, 

spolu s koupelnou.  

Hlavní vstup do objektu, který je kryt přístřeškem, je z jižní strany. Z jižní strany 

je rovněž vjezd do garáže, spolu s prostorem před garáží ke krátkodobému stání. 

Vedlejší vchody do domu jsou ze západní strany. Podlaží jsou propojeny schodišťovým 

prostorem. 

b)  Bezbariérové užívání stavby: 

 

V rámci projektové dokumentace není navržen trvalý pobyt a pohyb osob se 

sníženou možností pohybu a orientace. Nejedná se o veřejně přístupnou stavbu. Na 

objekt nejsou kladeny požadavky na bezbariérovost. 

 

c) Konstrukční a stavebně technické řešení stavby 

 

1.  Zemní a výkopové práce 

 

V rámci zemních prací, které budou provedeny pro celou zastavěnou plochu 

rodinného domu a zpevněných ploch, je navržen následující pracovní postup: 

Budou provedeny výkopové práce pro základové konstrukce, které budou 

provedeny podle výkresové dokumentace (D.1.2.01 Půdorys základů). Budou 

provedeny výkopové práci spojené se zarovnáním stávajícího sklonitého terénu v místě 

osazení předmětného RD. Vytěžená zemina bude deponována na pozemku stavebníka a 

použita na hrubé terénní úpravy nebo odvezena na příslušnou skládku. 

Pro zakládání je možno počítat s únosností F3: Rdt = 250 kPa – jemnozrnná 

zemina. 
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2.  Základové konstrukce 

 

Objekt je po celé ploše podsklepený. Je založen na základových pasech šířky 

550 mm pod obvodovými stěnami, 500 mm pod vnitřními nosnými. Výška základu je 

500 mm. Byl proveden výpočet základu, viz příloha E – Výpočet základu. Pasy budou 

z betonu C16/20 a budou ležet na podkladním betonu C12/15 tl. 100 mm.  

Betonová základová deska tl. 100 mm bude provedena z betonu C 20/25 XC2 

s vyztužením KARI z drátu 2x Ø 5 mm s oky 150/150 mm. Pod základovou deskou 

bude proveden hutněný násyp ze štěrkodrtě HDK frakce 0-64 mm v tl. 50 mm.  

Pod příčkami tl. 150 mm bude vložena do základové desky dodatečná výztuž 

z KARI sítě drátu Ø 6 mm s oky 100/100 mm v pásu šířky 1,2 m (umístěna na osu 

zdiva). 

 

3.  Svislé nosné a nenosné konstrukce 

 

Obvodové nosné konstrukce jsou z dřevocementových tvárnic IZOBLOK tl. 350 

mm, které fungují jako ztracené bednění. Vnitřní skladba obvodové tvárnice tl. 350 mm 

je tvořena 140 mm izolace z tvrzené PUR pěny a 130 mm betonového jádra z betonu 

C20/25, které probíhá přes všechny podlaží. Vnitřní nosné konstrukce jsou 

z dřevocementových tvárnic IZOBLOK tl. 300 mm, bez vnitřní izolace. Příčky tl. 150 

mm jsou tvořeny pórobetonovými tvárnicemi YTONG. 

Jako izolační přizdívka v suterénu slouží obezdění z cihel plných pálených, 

zděných na tl. 75 mm.  

Svislé konstrukce budou opatřeny jádrovou a štukovou omítkou BAUMIT, a 

následně vnějším a vnitřním nátěrem. Více viz výkres D.1.2.10 Skladby konstrukcí. 

 

4.  Vodorovné nosné konstrukce 

 

Stropní konstrukce jsou skládány ze stropních betonových panelů SPIROLL 

PPD 209 výšky. 200 mm. Panely jsou uloženy na asfaltovém pásu položeném na věnci. 

Věnec je tvořen vložením podélných prutů výztuže profilu 14 mm do drážek v tvárnici a 

následným zabetonováním společně se zdivem. Prostory mezi šikmými bočními 

stěnami panelů jsou zality betonovou zálivkou C 12/15. Na panely jsou následně 

položeny podlahové konstrukce.  

Rozměry a umístění stropních prvků viz výkres D.1.2.13 a D.1.2.14 Výkresy 

stropních dílců nad 1.PP a 1.NP. 

Překlady a parapety otvorů ve zdivu z tvárnic IZOBLOK se tvoří vložením 

výztuže 2ø14 mm B420B podélně do spodních drážek tvárnic (délka = šířka otvoru + 

750 mm za hrany otvoru). Překlad se podbední a zabetonuje společně se zdivem. Poloha 

výztuže je zajištěna distančními vložkami. 

 

5.  Vnitřní schodiště 
 

V objektu je navrženo vnitřní betonové schodiště dvouramenné. Šířka 

schodišťového ramene bude 1,1 m se šířkou podesty 1,1 m. Schodišťových stupňů 

v 1.PP bude 14 o výšce 178 mm a šířce 260 mm, V 1.NP bude stupňů 14 o rozměrech 

184,4 x 260 mm. Konstrukce schodiště bude doplněna o vnitřní zábradlí (ocelové madlo 

ve výšce 1000 mm nad hranou stupně). 
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Schodiště bude uloženo do betonového základu šířky 300 mm a hloubky 300 

mm. 

 

6.  Střešní nosný systém a konstrukce 

 

Střešní konstrukce bude tvořena dřevěnými krokvemi 100 x 160 mm uložených 

na pozednicích 160 x 200 mm (případně na ocelové pozednici z 2x U120). Na krokve 

bude umístěno plnoplošné z dřevěných palubek tl. 25 mm, nadkrokevní izolace z desek 

ISOVER v tl. 280 mm, laťování a plechová krytina SATJAM Rapid v černém odstínu.  

Střecha bude sedlová v části nad podkrovím ve spádu 16 a 14,5°, nad obývacím 

pokojem v 1.NP bude střecha pultová se sklonem 10 stupňů. Střecha bude opatřena 

systémovými sněhovými zábranami typ SATJAM - protisněhové háky. Množství a 

rozmístění háků odpovídá sklonu střešní roviny a sněhové oblasti. Protisněhové háky 

budou instalovány u okapní hrany a v ploše střešní roviny dle požadavků dodavatele. 

 Konstrukce krovu viz výkres D.1.2.04 Výkres krovu a kotvení a systém 

nadkrokevní izolace viz výkres D.1.2.06 Detail 1 – Ukončení střechy u okapu. 

 

7.  Ochrana proti půdnímu radonu a vlhkosti 

 

Měření radonu nebylo provedeno. Dle orientační mapy radonového indexu 

podloží leží pozemek do kategorie se středním radonovým indexem. Jako opatření bude 

provedena hydroizolace spodní stavby asfaltovými pásy. 

Na podkladní základovou betonovou desku bude provedena hydroizolace 

z asfaltového modifikovaného pásu s radonovou ochranou,, na asfaltovém penetračním 

nátěru. Vodorovná hydroizolace bude vytažena 200 mm na svislé obvodové stěny z 

jejich vnější strany. V koupelně a technické místnosti (se zvýšenou relativní vlhkostí 

vzduchu), bude proveden 2x hydroizolační nátěr. V konstrukci krovu bude umístěna 

parozábrana. Parozábrana bude umístěna pod tepelnou izolací tl. 280 mm (počítáno od 

interiéru) a bude provedena včetně přetmelení všech spojů a prostupů. 

Na celou konstrukci střechy RD bude umístěna pojistná difúzní fólie TYVEK 

SOFT. 

 

8.  Ochrana proti hluku 

 

Není nutné provádět dodatečná protihluková opatření. 

 

9.  Sádrokartonové konstrukce 
 

Na spodní hranu krokví bude zavěšen SDK podhled z kovového roštu z CW 

profilů včetně osazení sádrokartonovými protipožárními deskami tl. 25 mm. Desky 

budou kotveny do CW profilů a do pozednice pomocí vrutů (viz výkres D.1.2.06 Detail 

1 – Ukončení střechy u okapu). 

Odvětrání kotle nad střechu bude obloženo SDK obkladem tl. 25 mm kotveným 

do CW profilů. 

Spoje mezi sádrokartonovými deskami budou bandážovány. Spoje budou 

tmeleny a broušeny. V rozích a koutech bude provedeno tmelení akrylátovým tmelem. 

Hrany budou opatřeny profily z pozinkovaného plechu pro sádrokarton, přetmeleny a 
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přebroušeny. Pro připevňování sádrokartonových desek budou použity samořezné 

šrouby pro sádrokarton délky 35 mm. 

 

10.  Tepelně a zvukově izolační konstrukce 

 

V obvodovém zdivu v tvárnicích IZOBLOK je obsažena tepelná izolace z PUR 

pěny v tl. 140 mm. 

V podlahách suterénu je položena tepelná izolace ISOVER 200S v tl. 160 mm. 

Tepelná izolace střešní konstrukce je provedena jako nadkrokevní, je položena 

na plnoplošném bednění. Izolace je provedena z desek ISOVER ORSIK v tl. 280 mm. 

Je pokládána mezi nosné prvky ISOVER TRAM z extrudovaného polystyrenu, tyto 

prvky jsou kotveny do krokví pomocí dvouzávitových šroubů TWIN v délce 480 mm 

(viz výkres D.1.2.06 Detail 1 – Ukončení střechy u okapu). 

V podlahách podkroví jsou položeny jako zvuková izolace desky ISOVER 

TDPT v tl. 60 mm, na schodišti jsou použity desky v tl. 15 mm. 

 

11.  Podlahové konstrukce 

 

Podlahy v suterénu jsou v tl. 230 mm, v 1.NP a v podkroví v tl. 130 mm. Jsou 

provedeny jako těžké podlahy plovoucí. Nášlapná vrstva je z laminátových desek, 

keramické dlažby nebo cementové stěrky. Konstrukce podlah viz výkres D.1.2. 10 

Skladby konstrukcí. 
 

12.  Truhlářské konstrukce 

 

Více viz výkres D.1.1.10 Výpis truhlářských výrobků. 

 

13. Zámečnické konstrukce 

 

Více viz výkres D.1.1.11 Výpis zámečnických a klempířských výrobků. 

 

14. Klempířské konstrukce 

 

Více viz výkres D.1.1.11 Výpis zámečnických a klempířských výrobků. 
 

15. Povrchové úpravy 

 

15.1.  Vnitřní povrchové úpravy 

 

 Vnitřní povrchy omítek jsou tvořeny z jádrové omítky BAUMIT MANU 1, 

štukové omítky BAUMIT a barevného nátěru. Více viz výkres D.1.2. 10 Skladby 

konstrukcí. 

 

15.2.  Vnější povrchové úpravy 

 

Bude provedeno barevné oddělení soklové části fasády, systémem kamínkové 

omítky v tmavě šedém odstínu. 
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Vnější omítka bude tvořena z jádrové omítky BAUMIT MANU 2, štukové 

omítky BAUMIT a vnějšího nátěru BAUMIT SILIKONCOLOR v odstínu zeleném. 

Více viz výkres D.1.2. 10 Skladby konstrukcí. 

Jako obklad prvků krovu budou použity pvc palubky v odstínu ořech. 

 

16.  Výplňové prvky 

 

Více viz výkres D.1.1.10 Výpis truhlářských výrobků. 

 

16.1.  Vnější výplňové prvky 

 

16.1.1. Garážová vrata 

 

Jsou navržena sekční zateplená vrata včetně elektro pohonu a dálkového 

ovládání v odstínu ořech. Vrata budou zajíždět pod stropní konstrukci garáže a budou 

vybavena systémem nouzového otevírání. 

 

16.1.2. Okna 

 

Okna jsou s dřevěným rámem typ EURO, v odstínu ořech. Okna budou zasklena 

průhledným izolačním trojsklem. 

 

16.1.3. Vchodové dveře 

 

Dřevěný dveřní profil částečně prosklený průsvitným izolačním trojsklem, v 

odstínu ořech, s bezpečnostním kováním. 

 

16.1.4. Balkonové dveře 

 

Pro vstup na terasu budou použity dveře s dřevěným dveřním profilem, 

prosklené průhledným izolačním trojsklem, v odstínu ořech, bezpečnostní kování. 

 

16.1.5. Střešní okna 

 

Jsou použitá dřevěná střešní okna VELUX, se spodním ovládáním tyčí, opatřena 

bezbarvým lakem. 

 

16.2.  Vnitřní výplňové prvky 

 

Více viz výkres D.1.1.10 Výpis truhlářských výrobků. 

 

16.2.1. Vnitřní zárubně 

 

Vnitřní zárubně budou obložkové dřevěné, v provedení foliované. 

 

16.2.2. Vnitřní dveře 

 

Vnitřní dveře budou dřevěné v provedení foliované. 
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17.  Výpis vrstvených konstrukcí 

 

Viz výkres D.1.2. 10 Skladby konstrukcí. 

 

d)  Stavební fyzika 
 

1.  Tepelná technika 
 

 Viz samostatná část E. Tepelně technické řešení. 

 

2. Osvětlení 

 

Všechny obytné místnosti jsou osvětleny přirozeně okny. Ve všech místnostech 

je navrženo umělé osvětlení. 

 

3. Oslunění 

 

Obytné prostory jsou dostatečně osluněny. 

 

4.  Akustika 

 

Není nutné provádět dodatečná protihluková opatření, neboť není požadován 

vnitřní chráněný prostor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: David Zelený                    Květen 2015 
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1  Úvod 

Úkolem mé bakalářské práce je zpracování projektu k rodinnému domu. Při 

pracovní brigádě jsem se setkal se systémem IZOBLOK. Jedná se o dřevocementové 

tvárnice s vloženou tepelnou izolací. Rozhodl jsem se tedy pro zpracování rodinného 

domu z tohoto systému.  

Seminární práce bude zaměřena na zděné konstrukce, zdící prvky a primárně na 

tvárnicový systém IZOBLOK. 

 

2  Zděné konstrukce 

 

2.1  Zděné konstrukce obecně 

 

 Zděné konstrukce mají dlouhou historii, jsou jedny z nejstarších dochovaných 

stavebních konstrukcí. 

 Jsou charakteristické používáním relativně malých kusových stavebních dílců 

(cihel, bloků, tvárnic, kamenů) zpravidla vyzdívaných na spojovací vrstvu malty. 

V některých případech se zdí bez malty – tzv. zdění na sucho. Velikost a hmotnost 

zdících prvků by měla být taková, aby se s nimi dalo snadno manipulovat a ručně 

osazovat bez použití mechanizace. 

 Výsledné vlastnosti zdiva vyplývají z kombinace zdících prvků a spojovací 

malty. Základními požadavky zděných konstrukcí jsou:  

- únosnost - z hlediska bezpečnosti 

 - hospodárnost - z hlediska finančního 

    - z hlediska fyzikálně technických vlastností (tepelný odpor) 

 - požárně technické (schopnost odolávat účinkům ohně) 

 

2.2  Princip zdění, vazba zdiva 

 

 Zdící prvky se kladou vedle sebe v ležatých vrstvách tak, že svislé mezery mezi 

jednotlivými prvky jsou tzv. styčné spáry, vodorovné mezery tvoří ložnou spáru. 

Spojení spojovacím materiálem (maltou, lepidlem, …) spojí prvky v pevný plošný celek 

– zeď a zajišťuje roznášení svislého zatížení do spodních vrstev. 

 Tloušťka styčných a ložných spár závisí na přesnosti rozměru zdících prvků. 

V případě velmi přesných tvárnic (např. z pórobetonu) lze zdít na velmi tenkou vrstvu 

malty nebo lepidla (často nabízených výrobci zdících prvků). Tam se tloušťka pohybuje 

v několika milimetrech (2-3 mm). Zato u hrubých kamenných kvádrů tloušťka spár 

dosahuje i několika centimetrů.  

 Celistvost zděné konstrukce je zajištěna skladbou prvků – vazbou. Ta má velký 

vliv při rovnoměrnosti roznášení tlaků ve zdivu do stropní konstrukce a do základů. 
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3  Rozdělení zdících prvků 

 

3.1  Kamenné zdivo  

 

 Patří mezi nejstarší stavební materiály. Z důvodu snadné dostupnosti byl kámen 

často používán. V dnešní době se z důvodu finančních nákladů za dopravu a opracování 

používá kamenné zdivo výjimečně, hlavně tam, kde se uplatní jeho estetická kvalita, 

životnost, odolnost proti vlivům prostředí a velká pevnost v tlaku – např. opěrné zdi, 

v reprezentativních budovách, při rekonstrukcí historických budov. 

 

Zdivo z lomového kamene -  Používá se na základy a sokly, dříve i na celé stěny.  

Pro zdivo se používají kameny velikosti nejméně 150 mm,  

u soklových zdí 200 mm. Vazba zdiva je zajištěna pomocí   

vazáků, které procházejí hlouběji do zdiva nebo i celou 

stěnou. Líce zdiva tvoří vždy větší kameny a střed se 

vyplňuje kameny menšími. 

 

Kyklopské zdivo -  Především používáno jako lícové z estetických důvodů. Vyzdívá 

se z vybraného kamene opracovaného do tvaru nepravidelných 

čtyřúhelníků až osmiúhelníků. V líci zdiva se mohou stýkat pouze 

tři spáry. Nesmí vzniknout průběžná svislá spára.  

 

 
 

Řádkové zdivo -  Zdivo se vyzdívá z hrubých nebo čistých kopáků shodné výšky 

v rámci jedné vrstvy. Hrubé řádkové zdivo má spáry 15-40 mm 

široké. Čisté řádkové zdivo spáry 10-20 mm. 

 

Háklíkové zdivo - Jde o svisle provazované řádkové zdivo. Svislé kameny jsou na 

výšku dvou nebo tří vrstev. 
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Kvádrové zdivo - Kvádry mají přesně opracovaný tvar hranolu s určenými rozměry.  

 

Smíšené zdivo -  Používáno v dřívějších dobách jako kombinace cihel na vnitřním 

líci zdiva (pro omítku) a kameny. 

 

3.2 Cihelné zdivo  

 

 Tradičně se jedná o velmi rozšířený stavební materiál. Hlavní výhody zdiva 

z cihelných prvků jsou: - cihelný střep se dobře spojuje s maltou 

      - cihly se snadno upravují dělením a přisekáváním 

      - zdivo je poměrně únosné 

      - nenáročná technologie zdění 

 

Zdivo z cihel plných - Skladebný rozměr klasického formátu cihly je 300 x 150 x 75 mm 

(základní rozměr 290 x 140 x 65 mm). Poměr rozměrů 4:2:1 

umožňuje snadnou skladbu a vazbu ve zdivu. Často se používají 

tzv. tříčtvrtky nebo půlky, výjimečně čtvrtky nebo pásky. 

 
Zdivo z cihel svisle děrovaných - Cihly jsou skladebného formátu (označená CDm)  

    250 x 125 x 125 mm (240 x 115 x 113 mm). Poměr    

    2:1:1 opět umožňuje snadnou skladbu a vazbu zdiva. 

 

Zdivo z cihelných bloků - Větší dutinové cihly (cihelné bloky) se začaly vyrábět za 

účelem snížení pracnosti a zároveň zlepšit tepelné technické 

vlastnosti a snížit nároky na dopravu. Došlo k vývoji 

maximálně vylehčených cihel a nových technologií zdění. 

Základní principy řešení zdiva z cihelných bloků jsou: 

    - systém prostřídaných svislých dutin 

    - vlastní keramická hmota je vylehčena mikropóry 

    - styčné spáry mají zpravidla zámkový spoj a nemaltují se 
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Dutinové cihly se vyrábějí různých rozměrů a typů. Skladebná výška je 

zpravidla 250 mm. Pro obvodové zdi se používají speciální tepelně izolační 

cihly, vnitřní stěny jsou z únosnějších a levnějších cihel. Systém cihelných bloků 

často obsahuje poloviční cihly, rohové cihly a různé doplňkové bloky. Výrobce 

často doplňuje keramické překlady, věncové cihly, keramické polomontované 

stropy a také maltové a omítkové směsi. 

Největšími výrobci u nás jsou POROTHERM a HELUZ, kteří nabízejí 

široký sortiment keramických a k nim doplňkových výrobků. 

 

Zdivo z cihel a bloků z nepálené hlíny – Výhodou je nízká energetická náročnost na  

jejich výrobu a malé dopravní náklady. Zdivo 

je považováno za environmentálně příznivé. 

Nevýhodou je velká pracnost, nízká únosnost a 

horší tepelně izolační vlastnosti. 

 

Zdivo z vápenopískových cihel – Tvárnice se díky přesným rozměrům a vysoké  

odolnosti používají především pro lícové zdivo. 

V obvodové konstrukci se z důvodu horších 

tepelně izolační vlastností kombinují s jinými 

konstrukcemi s lepšími tepelně izolačními 

parametry. 

 

3.3 Zdivo z pórobetonových tvárnic 

 

 Pórobeton je druh lehkého betonu s jemnozrnnou strukturou vylehčený póry 

vyplněnými vzduchem. Tvárnice se vyrábějí o různých objemových hmotnostech. Pro 

obvodové stěny 600-800 kg/m
3
, vnitřní 800-1200 kg/m

3
. Pórobetonové tvárnice mají 

zpravidla velmi přesné rozměry (s tolerancí 1,5 mm) proto je lze zdít na velmi tenkou 

vrstvu malty (speciální tenkovrstvá malta). Styčné spáry jsou zpravidla bez malty, nebo 

se spojují pomocí drážky a pera. Zdění z pórobetonových tvárnic je snadné, tvárnice 

jsou lehké a lze je řezat dle potřeby pilou. 

 Pórobeton je vysoce nasákavý materiál, v nasáklém stavu se snižuje jeho 

pevnost a tepelně izolační vlastnosti. Proto jej není vhodné používat pro konstrukce 

s rizikem vystavení trvalé vlhkosti. Pórobetonové systémy obsahují i prvky pro příčky a 

speciální stěnové dílce.  

 Nejvíce známé pórobetonové značky jsou YTONG a HEBEL. 
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3.4  Zdivo z betonových tvárnic 

 

 Využívá se zdivo z betonových tvárnic různých typů s hutným nebo lehkým 

kamenivem. Tvárnice jsou zpravidla vylehčeny pro lepší manipulaci i pro zlepšení 

tepelně izolačních vlastností. Vylehčení se provádí pomocí lehkého kameniva a 

systémem dutin. Za účelem splnění tepelně technických požadavků se přidává další 

izolační vrstva, nebo jsou tvárnice vrstvené s tepelnou izolací uvnitř prvku. 

 

Tvárnice s lehkým kamenivem – Jako plnivo do betonu se používá expandovaný  

keramický granulát (např. keramzit). Tvárnice jsou 

vylehčeny svislými dutinami, případně mají dutiny a 

plné dno. Malta nesmí zatékat do dutin při zdění. 

Jedná se například o prvky značky LIAPOR, LIAPOR. 

 
 

Tvárnice s hutným kamenivem – Dutinové tvárnice se vyrábějí z vibrolisovaného betonu  

vyšší pevnosti. Jsou vhodné pro vnitřní nosné zdivo a 

jako nosná část vrstvené obvodové konstrukce.  

 Některé typy tvárnic z vibrolisovaného betonu mají 

velké čtvercové nebo obdélníkové dutiny a lze je použít 

i jako bednící dílce (tzv. ztracené bednění) pro 

vybetonování železobetonové stěny. 

 

Izolační vrstvené betonové tvárnice – Jedná se izolační tvárnice s průběžnou 100 mm tl. 

polystyrenovou vložkou. Tímto systémem lze 

dosáhnout výborných izolačních parametrů. 

Pouze je nutné použití speciálních doplňkových 

tvárnic a dílců a pro překlady a věnce. 

 

Bednící dřevocementové tvárnice – Tvárnice jsou vyráběny v délkách 800 – 1100 mm o  

jednotné výšce 250 mm, a tloušťkách 150 – 300 mm 

pro vnitřní kce a 300 -350 pro obvodové konstrukce. 

Tvárnice pro obvodovou stěnu mají uvnitř vrstvu 

izolace 70 – 150 mm. Jedná se např. o systém 

VELOX či IZOBLOK, který bude zpracován dále. 
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3.5  Speciální tvárnice 

 

 Jedná se o bednící tvárnice větších rozměrů (250 x 300 x 1000) mm vyráběné 

z tvrzených izolačních materiálů (styropor, polystyren), sloužících jako ztracené 

bednění. Výhodou je nízká hmotnost (0,8 – 1,2 kg) a vysoké tepelně izolační parametry, 

kde parametry tepelného odporu dosahují hodnoty přes 3 m
2
K/W. 

 

4  Dřevocementové tvárnice systému IZOBLOK 

  

  Dle předchozího rozdělení se jedná o systém z betonových, nebo spíše betonem 

vylévaných, tvárnic. Jak už název napovídá, základní surovinou tvárnic je dřevní štěpka, 

cement a voda. 

 

4.1 Suroviny a výroba 

 

Základní surovinou pro výrobu tvárnic je mineralizovaná smrková štěpka. Po 

smíchání s cementovým mlékem se vytvoří zavlhlá směs. Ta se následně v ocelové 

formě vibrolisu tvaruje do dutinové tvárnice velkých rozměrů. Úložné i boční styčné 

plochy tvárnic se později frézují a tak je zaručena tvarová a rozměrová přesnost s 

maximální povolenou odchylkou do 1%. 

Veškeré suroviny použité při výrobě jsou zdraví zcela neškodné. Tvárnice jsou 

tak zařazeny mezi ekologické materiály, které je možno plně recyklovat. Jsou šetrné 

k životnímu prostředí. 

 

 
 

4.2 Vlastnosti a technické informace 

 

4.2.1 Rozměrové parametry 

 

Jedná se o velkoformátové tvárnice o délce 1000 mm, výšce 250 mm a šířce 350 

až 150 mm dle použití. Tloušťka stěn tvárnic je 40 mm. Stabilita a statická únosnost je 
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zajištěna „tloušťkou“ betonového jádra o síle 130 mm. Tvárnice o šířce 300, 320 a 350 

mm lze použít na obvodové stěny, součástí těchto tvárnic je tepelná izolace o tloušťce 

70 – 140 mm. 

   
Tvárnice 35/14    Tvárnice 32/11 

 

Pro vnitřní nosné stěny se používají tvárnice šířky 200, 250 a 300 mm. Pro 

příčky tvárnice o tloušťce 150mm. Tyto tvárnice jsou bez vložené izolace, jsou tvořeny 

pouze betonovým jádrem o síle dle použité tvarovky, 80 – 220 mm. Tvárnice mají 

hmotnost 11 kg (u příček) až 18,5 kg (u obvodových konstrukcí). 

 

                              
Tvárnice 25/0     Tvárnice 15/0 

 

Velkou výhodou systému jsou velmi štíhlé rozměry. Svými rozměry šetří drahou 

obytnou a užitnou plochu. Bylo vypočteno, že na zastavěné ploše 113 m
2
 Vám nabídne 

o 5 m
2
 větší podlahovou plochu v porovnání s homogenní tvarovkou s nejvyšším 

tepelným  odporem. Při ceně za 1 m
2
 podlahové plochy v rozpětí 15 až 20 tisíc kč (i 

více) se jedná u dvoupodlažního domu o rozdíl větší než 100 000 Kč. 

 

Betonové jádro tvárnic, které probíhá přes celá budovaná podlaží, zajišťuje 

potřebnou stabilitu a statickou odolnost objektu, požadovanou akumulaci tepla a vysoký 

index vzduchové neprůzvučnosti. 

 

4.2.2 Tepelně a akusticky izolační vlastnosti 

 

Vzduchová neprůzvučnost 

 

IZOBLOK tvárnice se vykazují vysokou hodnotu indexu vzduchové 

neprůzvučnosti Rw až 59 dB. Nezateplené vnitřní nosné tvárnice jsou úsporným 
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řešením pro stavbu dělících konstrukcí mezi jednotlivými byty nebo jednotlivými 

sekcemi u řadové výstavby, kde norma požaduje zajištění minimálního indexu 

vzduchové neprůzvučnosti Rw = 52 dB včetně přenosu zvuku vedlejšími cestami. 

 

Použitá tepelná izolace 

 

Je možné použití různých druhů tepelné izolace. Při použití standartní 

polystyrenové izolace EPS o tloušťce 140 mm spolu se započítáním stěn tvárnice 

výrobce vykazuje hodnotu tepelného odporu 4,21 m
2
K/W (U=0,24 W/m

2
K), což splňuje 

doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla Urec,20=0,25 W/m
2
K, bez nutnosti 

dodatečné izolace.   

 

Novinkou v systému je použití jako tepelné izolace tvrzenou PUR pěnu. Poté 

tepelný odpor dosáhne hodnoty až 6,54 m
2
K/W (U=0,153 W/m

2
K). Tato hodnota 

splňuje hodnoty pro pasivní domy Urec,20=0,18-0,12 W/m
2
K. Což s nízkou tloušťkou 

tvárnice dělá systém IZOBLOK ideální zdivo pro nízkoenergetické a pasivní domy. 

 

Akumulace tepla 

 

Je zajištěna požadovaná akumulace tepla. U stavebního systému IZOBLOK, kde 

je vysoká tepelná izolace zajištěna stabilizovaným polystyrenem, případně PUR pěnou, 

spojená se schopností akumulovat tepelnou energii bez vzniku tepelných mostů, lze 

uvézt pro názornost, že například doba, za kterou se vyrovnají vnější a vnitřní teplota 

při rozdílu 20°C při nedodávání další tepelné energie je 240 hodin. 

 

Tepelné mosty 

Jednotlivé stavební systémy se liší plochou a místy vzniku tepelného mostu. U 

homogenních materiálů je to většinou svislá a vodorovná spára, která se vyplňuje 

pojícím materiálem, dále jsou to nadpraží a věnec. Sendvičové konstrukce, k nímž 

systém IZOBLOK náleží tento problém nemají. Svislé a vodorovné spáry díky 

polystyrénové vložce napojující jednotlivé tvárnice odpadají, překlady a věnce jsou 

tvořeny stejnými zateplenými tvárnicemi s použitím vložených výztuží.  

 Především díky sendvičové konstrukci a absenci jakýchkoliv spár ve zdivu 

dosahuje systém IZOBLOK velmi vysokých hodnot tepelného odporu. V technických 

parametrech uvádíme „výpočtovou hodnotu“ tepelného odporu. Tj. v ideálním průřezu 

zdiva, v místě vložené tepelné izolace, bez vlivu žeber. 

Dýchání konstrukce 

Sendvičový systém IZOBLOK s nasákavostí do 1% téměř neumožňuje 

kondenzaci vodních par uvnitř konstrukce, dochází k volnému prostupu vlhkosti 
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konstrukcí. Difúze vodních par je zajištěna příčnými žebry tvárnice, která jsou často 

špatně považována za pouhý tepelný most. V místě žeber je dosažena velmi nízká 

hodnota difuzního odporu, což umožňuje snadnější prostup vodních par z konstrukce. 

 Sendvičová konstrukce, kde je tepelně izolační materiál tvořen stabilizovaným 

polystyrenem, uchovává vysokou míru tepelného odporu i ve velmi vlhkém prostředí. 

Tím se vysvětlují velmi nízké náklady na vytápění (tedy okamžitou úsporu) hned v 

prvních měsících po dokončení stavby      

 Lze konstatovat, že vrstvené konstrukce, na rozdíl od homogenních, nejsou tak 

náchylné k sezónní kondenzaci vodních par. 

 

4.2.3 Prokázané odolnosti 

 

Neomítnutá tvárnice odolává povětrnostním vlivům. Při provedených zkouškách 

trvanlivosti (proti CHRL) se neprojevily žádné viditelné změny a nebyl zaznamenán 

úbytek hmotnosti. Tvárnice prošla více než 125 zmrazovacími cykly. 

  

Systém je ohnivzdorný. Požární odolnost neomítnutého fragmentu je dle ČSN 

EN 13 501-2 REI 90 D1 pro nosné stěny, REI 45 D1 pro příčky. Třída reakce 

stavebního výrobku na oheň dle ČSN EN 13 501-1 byla prokázána jako B-s1.  

Tvárnice obsahují velké množství celulózy, která je těžko stravitelná pro 

hlodavce. Proto nemají důvod upřednostňovat tento materiál před jinými systémy. 

4.2.4  Mechanické vlastnosti  

Kotvení předmětů 

Tvárnice IZOBLOK mají 40 mm tlusté stěny z dřevocementu. Je možné do ní 

kotvit předměty hřebíkem nebo dřevošroubkem. Výrobce uvádí, že únosnost pro 

kotvení pouze do stěny je cca 50 kg, to postačí pro bezproblémové kotvení nejen pro 

obraz nebo poličku, ale také pro kuchyňskou linku či bojler. V případě kotvení těžších 

předmětu můžeme ke kotvení využít následné betonové jádro tvárnice. 

 

Úprava tvárnic 

Tvárnice lze z důvodu vysokého podílu smrkové štěpky velmi snadno upravovat 

okružní nebo motorovou pilou. Drážky do tvárnic se provádí frézkou. Řez je rovný a 

hladký. To umožňuje tvárnici bez problémů upravovat do požadovaných rozměrů, 

oblouků a půdorysných zakřivení a to přímo na stavbě. 

4.2.5 Použití 

Systém IZOBLOK lze použít pro běžnou výstavbu. Dle svých vlastností se dá 

vhodně použít pro rodinné domy, hlavně nízkoenergetické případně pasivní. Je vhodný i 
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pro vícepodlažní objekty občanské výstavby. Tvárnice lze využít při budování 

protihlukových stěn kolem dálnic, železničních koridorů, letišť nebo zvukové oplocení 

výrobních areálů, vzhledem k její vynikající neprůzvučnosti, pohltivosti a zkouškám 

CHRL. 

Tvárnice je lehká a snadno opracovatelná – 1m
2 

= 4 ks tvárnic + 0,1 m
3
 betonu. 

4.3  Postup při výstavbě 

Založení 

Založení stavby se provádí na základové pasy nebo základovou desku. Drobné 

nerovnosti úložných ploch se vyrovnají cementovou maltou nebo vyklínkováním při 

uložení první řady tvárnic. Pod první vrstvu tvárnic na základových konstrukcích se 

vloží izolační pásy proti zemní vlhkosti, příp. proti radonu. Pod první vrstvu tvárnic na 

stropních konstrukcích lze vložit izolační pás proti přenosu hluku.   

 Úložné i boční styčné plochy tvárnic jsou po vyfrézování rovnoběžné a 

pravoúhlé. Aby byla tato přesnost využita, první vrstva tvárnic musí být uložena přesně 

vodorovně a svisle.  

  

Zdění a betonáž 

Tvárnice se kladou na „sucho" s vazbou 250 nebo 500 mm. Nejdříve se založí 

rohové tvárnice v rozích a krajní tvárnice řady a pak se pokládají mezilehlé. Otvor se 

tvoří zabedněním základní tvárnice v řadě. Vazba rohu se provede vystřídáním 

rohových tvárnic a vyříznutím otvoru 40 x 110 mm pro provázání betonu. 

 Po uložení maximálně čtyř vrstev se tvárnice zalijí betonem do výšky 100 mm 

pod horní hranu tvárnic. Pracovní spáry v betonu na výšku jednoho podlaží se 

doporučuje vyloučit. Pracovní spára v betonovém jádru zdi se neuvažuje, pokud bude 

betonování přerušeno minimálně 100 mm pod hranou poslední vrstvy tvárnic a pokud 

se pokračuje s betonováním do 24 hodin po přerušení.    

 Sloupce betonového jádra musí probíhat na celou výšku podlaží a to zejména v 

meziokenních pilířích. Vnější i vnitřní zdi s betonovým jádrem se provádějí současně. 

Přesnost uložení tvárnic se kontroluje vodováhou. 
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Betonová směs se nesmí lít pod velkým tlakem, aby nedošlo k pohybu tvárnic. 

Beton, jehož třídu určí projektant, musí být natolik plastický, aby bezpečně vyplnil 

všechny dutiny ve zdivu. Do betonové směsi se používá přírodní kamenivo o 

maximálním zrnu 16 mm.  

Zavázání příček 

Zavázání zdí lze s ohledem na akustické požadavky a materiál provést dvěma způsoby: 

 

- Vyříznutím vnitřní stěny tvárnice vnější zdi na šířku vnitřní zdi a vložení vnitřní 

tvárnice 4 cm do obvodové tvárnice – např. při použití zdiva YTONG 

 - Vyříznutím vnitřní stěny tvárnice vnější zdi na šířku betonového jádra vnitřní zdi a 

přiložení vnitřní tvárnice ke tvárnici obvodové – při použití příček IZOBLOK 

 

Zalití vnějších i vnitřních zdí a příček se provádí současně, z důvodu provázání 

betonového jádra. 

   

Zavázání příčky    Vyztužení parapetu 

Překlady a parapety 

Systém IZOBLOK nemá speciální překladové tvarovky, překlady se tvoří 

pomocí základních tvárnic, a vložením dolní a horní výztuže do výřezů v tvárnicích dle 

projektu. Překlad se podbední a zabetonuje spolu s ostatním zdivem.  



13 
 

Parapety se tvoří podobně jako překlady, vloží se 2 pruty konstrukční výztuže do 

horních drážek tvárnice tak, aby zasahovala minimálně 750 mm za hrany otvoru. Pokud 

je pilíř mezi otvory užší než 1500 mm, výztuž se nepřerušuje. Pokud není za hranou 

otvoru potřebných 750 mm pro osazení výztuže, pruty se ohnou do zdi.  

Konstrukce stropů 

K systému IZOBLOK lze použít jakékoliv stropní konstrukce. Poslední vrstva 

tvárnic se může upravit seříznutím podle výšky podlaží. Rovněž lze vytvořit věncovou 

tvarovku při seříznutí pomocí odříznutí vnitřní strany tvarovky a ponechání vnější hrany 

s izolační vložkou. 

    

    1  Prefabrikovaný strop              2  Monolitický strop                   3  Trámový strop 

1 Tvárnice zabetonují do úrovně úložné plochy prefabrikovaného stropu. Do 

betonu jádra v poslední vrstvě tvárnic se osadí výztuž obvodového věnce podle 

projektu. Stropní prefabrikáty jsou ukládány do lože z cementové malty. 

 

2 Tvárnice jsou zabetonovány do úrovně spodní hrany stropu, případně se poslední 

vrstva tvárnic zabetonuje zároveň se stropem. Výztuž obvodového věnce je součástí 

výztuže stropu. 

 

3 Pro uložení trámů se vyříznou kapsy do tvárnic pro uložení trámů, které se před 

betonáží zdi vybední.  

 

Strop je uložen na celou tloušťku betonového jádra. Do hloubky uložení stropní 

konstrukce (dle výrobce) se nezapočítává dřevocementová stěna tvárnice, ale pouze 

nosné betonové jádro. 

 

Drážky pro instalace 

 

Pro instalace malých průřezů stačí vyříznout či vyfrézovat drážky do 

dřevocementové stěny tvárnice (případně až k betonovému jádru). 

Pro instalace větších průřezů se vytvoří drážky buď vyříznutím stěny tvárnice a 

vybedněním tohoto průřezu nebo kónicky seříznutým dřevěným či polystyrenovým 

trámkem, který se vloží před betonáží do betonového jádra tvárnice. Po zatvrdnutí 
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betonového jádra se stěna tvárnice z dřevocementu vyřízne a trámek odstraní. Možnost 

oslabení jádra určí projektant. 

 

 
 

Jiné použití 

 

Systém IZOBLOK lze kombinovat s jinými systémy nebo materiály. Dají se 

použít ocelové nebo železobetonové prvky, dřevěné, cihelné nebo sádrokartonové 

materiály. 

Tvar tvárnic lze libovolně upravovat, řezat a lze je vrtat a sbíjet. Přesný prořez 

lze většinou použít v průběžném zdivu. 

 

Omítky 

 

Dřevocementové tvárnice jsou výborným nosičem omítek. Beton jádra musí být 

dobře spojen s dřevocementovými tvárnicemi. K dosažení požadované pevnosti betonu 

a spojení s tvárnicemi je třeba minimálně 28 dní, vysychání zdi však může probíhat 

mnohem déle. Omítání se může provádět, pokud vlhkost zdi před nanášením omítek 

není vyšší než 14 %. 
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5 Závěr 

 

Dřevocementový systém tvárnic IZOBLOK, jako sendvičové zdivo, je čím dál 

více používán pro výstavbu stavebních objektů, ať už pro bydlení, tak pro občanskou 

výstavbu. Hlavně z důvodů výborných tepelně izolačních a statických parametrů, které 

splňují hodnoty součinitele prostupu tepla pro nízkoenergetické i pasivní domy. Systém 

je velice variabilní a jednoduchý na výstavbu.  

I přes žádné zkušenosti se sendvičovým zdivem, jsem se rozhodl zpracovat 

bakalářskou práci z toho systému. Veškeré výše zmíněné parametry byly potvrzeny. Při 

zpracování projektu nevyvstaly žádné zásadní konstrukční problémy s tímto systémem. 

Výpočtem tepelné obálky budovy z tvárnic IZOBLOK 35/14 byl rodinný dům zařazen 

do kategorie A – velmi úsporný. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: David Zelený          Květen 2015 



Závěr 

Bakalářská práce byla zpracována na téma rodinný dům.  Byla zpracována dle 

zadání jako projektová dokumentace pro provádění stavby, dle vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

 

Projekt se zabývá novostavbou v obci Kanice, nedaleko města Brna. Novostavba 

je umístěna na obdélníkovém pozemku, částečně ve svahu. Objekt je navržen tak, aby 

respektoval urbanistické a architektonické požadavky dané lokality. 

Rodinný dům je dvoupodlažní, s obytným podkrovím a je plně podsklepen. 

Suterén je navržen převážně jako technický a skladovací. V prvním podlaží je jižně 

umístěna vstupní část s vjezdem do garáže, se společenskou částí, orientovanou na 

západ, v severní části dispozice. Z prvního podlaží vede betonové schodiště do klidové 

části v podkroví, které je zastřešeno sedlovou střechou s plechovou krytinou s malým 

sklonem. 

Objekt je vystavěn ze sendvičového systému IZOBLOK s panelovými stropy 

SPIROLL, na základových pasech z prostého betonu. 

 

Během vypracování práce byly provedeny menší dispoziční změny v uspořádání 

stavby, architektonické změny provedeny nebyly. 

Práce je rozdělena do samostatných příloh, dle vyhlášky zmíněné výše. Součástí 

bakalářské práce je seminární práce na téma zděné konstrukce a systém IZOBLOK, ze 

kterého bude novostavba postavena. 
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