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Anotace 

 Předmětem diplomové práce je vyhodnocení variant obvodového plášť z hlediska 

časové a finanční náročnosti. Vyhodnocení variant obvodového pláště je prakticky aplikováno 

na návrh bytového domu s kavárnou v Havířově. Varianta těţkého dřevěného skeletu 

s dřevěnou rámovou výplní se porovnává s klasickým zděným systémem. Součástí diplomové 

práce je také vypracovaná projektová dokumentace pro provedení stavby dle platné legislativy 

a norem. Technologií výstavby se zabývá stavebně-technologický projekt, který obsahuje 

technologický předpis provádění obvodového pláště dřevěné rámové výplně, harmonogram 

výstavby, poloţkový rozpočet, zařízení staveniště a pouţité mechanismy. 

 

Klíčová slova 

 Technologie stavby, finanční a časová náročnost výstavby, obvodový plášť, těţký 

dřevěný skelet 

 

 

Abstract 

The objective of thesis is to evaluate the variants of the external wall of temporal and 

financial cost. Evaluation of variants is practically applied to the design of an apartment 

building with a cafe in Havirov. The variant of the heavy wooden frame with wooden framed 

panels are compared with the traditional brick system. The thesis is also developed design 

documentation for construction in accordance with applicable laws and standards. Technology 

is engaged in building construction and technological project, which includes the 

implementation of technological specification cladding timber frame panels, the construction 

schedule, budget, site facilities and mechanisms used. 

 

Key words 

 Building technology, financial and time demands of construction, external walls, 

heavy timber frame  
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Seznam použitého značení 

 

BOZP Bezpečnost ochrany a zdraví při práci 

Bpv Baltský výškový systém po vyrovnání 

ČSN Česká technická norma 

EN Evropská norma 

EPS Pěnový expandovaný polystyren 

ETICS External Thermal Insulation Composite Systems 

k. ú. Katastrální úřad 

KVH Konstruktions-Voll-Holz  (dřevěné konstrukční hranoly) 

LLD Lepené lamelové dřevo 

PD Projektová dokumentace 

PO Poţární ochrana 

PVC Polyvinylchlorid 

TDS Těţký dřevěný skelet 

TP Technologický předpis 

XPS Extrudovaný polystyren 
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1 Úvod 

 Návrh technologie obvodových plášťů se v současné době stává důleţitým prvkem při 

návrhu objektu, neboť obvodový plášť je povětšinou nejrozměrnější konstrukcí oddělující 

vnější a vnitřní prostředí navrhovaných staveb. Na obvodové pláště jsou v současnosti 

kladeny přísnější nároky a poţadavky neţ tom bylo v minulosti. Na trhu existuje mnoho 

firem, které nabízí návrh a následně provedení obvodového pláště budov. Kromě stavebních 

parametrů, tepelně-technických charakteristik je také nezbytné sledovat stránku finanční  

a časové náročnosti. 

 

 Předmětem diplomové práce je vypracování investičního záměru. Investor ţádá 

doporučení konstrukčního řešení na objekt bytového domu v Havířově. Hlavními kritériem 

investora je časová a finanční náročnost. V investičním záměru jsou posuzovány dvě varianty. 

Varianta A je navrţena jako těţký dřevěný skelet s dřevěnou rámovou výplní. Varianta A 

bude porovnána s variantou B, která je navrţena jako klasický zděný obvodový plášť systému 

Porotherm. 

 

 Součástí diplomové práce je i vypracovaná projektová dokumentace pro provedení 

stavby dle platné legislativy a část technologická. Technologická část obsahuje technologický 

postup pro provádění obvodového pláště, zařízení staveniště, poloţkový rozpočet  

a harmonogram stavby pro variantu těţkého dřevěného skeletu.  
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2 Investiční záměr 

 

 Obchodní společnost X se sídlem v Havířově zabývající se developerskou činností 

vyhlásila investiční záměr. Investiční záměr řeší poţadavky na bydlení ve městě Havířov. 

Jedná se o výstavbu bytového domu na ulici Nad terasou v městské části Podlesí 

v Havířově. Bytový dům o 3 nadzemních podlaţích a jedním podzemním podlaţím bude 

obsahovat 6 bytových jednotek a prostor pro obchodní činnost ve formě pohostinství  

(v současné době uvaţována kavárna).  

 

 V současné době investor uvaţuje nad konstrukčním řešením výstavby bytového 

domu. Investor zaţádal o zpracování investičního záměru na výstavbu bytového domu 

v Havířově. Investor poţaduje doporučení konstrukčního systému, kterým má být stavba 

provedena s ohledem na kritéria investičního záměru.  

  

 Investor jako soubor zadání předloţil studii stavby s textovou částí, která obsahuje 

kritéria hodnocení jednotlivých poţadavků na konstrukční systém stavby bytového domu 

v Havířově. Kritéria hodnocení konstrukčního systému jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

 

Kritéria hodnocení 

Doba výstavby 

Náklady na výstavbu 

Energetická náročnost 

Dispozice, velikost užitné plochy 

Životnost objektu 

Vliv na životní prostředí 

Tab. č. 1: Kritéria hodnocení 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3 Konstrukční řešení 

3.1 Varianta A 

 

Horní stavba varianty A je navrţen jako dřevostavba, kde nosnou část tvoří těţký 

dřevěný skelet z lepeného lamelového dřeva o průřezech sloupů a průvlaků 250 x 250 mm. 

Těţký dřevěný skelet je vyplněn dřevěnou rámovou konstrukcí s vloţenou tepelnou izolací 

RockWool AirRock LD. Konstrukce dřevěné rámové výplně i těţkého dřevěného skeletu je 

opláštěná sádrovláknitými deskami Fermacell. Na vnější sádrovláknité desky je proveden 

vnější kontaktní zateplovací systém pěnovým polystyrenem EPS Rigips 70 F tloušťky  

60 mm.  

 

Strop je navrţen jako dřevěný trámový s osovou vzdáleností trámů 1000 mm. Průřez 

trámů je 120 x 220 mm. Trámy jsou k těţkému dřevěnému skeletu přichyceny pomocí 

trámových botek ve tvaru U. Mezi stropní trámy je vloţená tepelná izolace tloušťky 180 mm 

 

Spodní stavba je navrţena jako vyztuţený betonový skelet z betonu C20/25, který je 

vyzděn zdivem Porotherm 30 CB DF tloušťky 300 mm na maltu Porotherm CB 10 MPa. 

Konstrukční řešení spodní stavby je v obou variantách stejné. 

 

Obr. č. 1 Schéma těžkého dřevěného skeletu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.2 Varianta B 

 

Horní stavba varianty B je navrţena v klasickém zděném systému Porotherm. Vnější 

nosné stěny jsou vyzděny z cihel Porotherm 44 P+D na tepelně izolační maltu Porotherm 

TM. Vnitřní nosné zdi jsou vyzděny z cihel Porotherm 30 P+D na obyčejnou maltu  

MVC 15. Nenosné příčky jsou vyzděny zdivem Porotherm 11,5 systémem Porotherm Profi 

Dryfix. Celý objekt je následně zateplen vnějším kontaktním zateplovacím systémem, 

pěnovým polystyrenem EPS Rigips. 

 

Obr. č. 2 Řešení ostění a parapetu cihel Porotherm s použitím doplňkových koncových cihel.  

Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm – Katalog výrobků[16] 

 

 Strop varianty B je tvořen cihelnými vloţkami Miako a keramickobetonovými 

stropními nosníky vyztuţenými svařovanou prostorovou výztuţí. Stropní nosníky jsou 

navrţeny s osovou vzdálenostní 625 mm. Keramickobetonové vloţky Miako a nosníky POT 

jsou zality betonem C16/20 tloušťky 60 mm. Celková tloušťka stropu je 210 mm. 

 

Obr. č. 3 Řez keramickým stropem Porotherm 

Zdroj: Konstrukční řešení Porotherm – Katalog výrobků[16] 
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Obr. č. 4: Materiálová studie varianty A 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Obr. č. 5: Materiálová studie varianty B 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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4 Materiálové řešení obvodových plášťů 

4.1 Skladba vnější stěny varianty A 

 

Objekt ve variantě A je navrţen jako těţký dřevěný skelet, který je vyplněn dřevěnou 

rámovou konstrukcí, která je zateplena EPS tloušťky 60 mm. Celková tloušťka vnější 

obvodové stěny je 360,0 mm a součinitel prostupu tepla se započítáním vlivu 

systematických tepelných mostů nosných dřevěných sloupů je 0,19 W/m
-2

.K
-1

. Tepelně 

technické posouzení a průběh teplot průřezem konstrukce je uveden v přílohách PD. 

 

Název d [m]  [W/(m.K)] C [J/kgK]  [kg/m3] M i[-] 

Jemný finální tmel Fermacell  0,0005 0,350 1000 1000 10 

Fermacell  15 + 12,5 mm 0,0275 0,320 1000 1250 13 

Uzavřená vzduchová mezera 0,0500 0,273 1010 1,2 0,2 

Parozábrana Jutafol N 140  0,0003 0,390 1700 560 16000 

OSB 3 Eurostrand  0,0180 0,130 1700 650 200 

Rockwool Airrock LD/KVH 0,1800 0,062 840 100 2 

Fermacell  15 mm 0,0150 0,320 1000 1250 13 

Rigips EPS 70F  0,0600 0,037 1270 20 30 

Vnější omítka StoMiral 0,0087 0,087 900 1450 25 

Tab. č. 2:  Popis skladby konstrukce obvodového pláště varianty A 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výstupu TEPLO 2009 

 

4.2 Skladba vnější stěny varianty B 

 

Vnější stěny varianty B jsou navrţeny v systému Porotherm. Jako vnější obvodové 

zdivo je navrţen materiál Porotherm 44 P + D zděný na tepelně izolační maltu Porotherm 

TM s  zateplením EPS tl. 80 mm. Celková tloušťka konstrukce je 540,00 mm. Skladba 

konstrukce varianty B je navrţena tak, aby měla stejný součinitel prostupu tepla jako 

varianta A, tj. 0,19 W/m
-2

.K
-1

. Tepelně technické posouzení skladby vnější stěny je uvedeno 

v přílohách DP. 

 

Název d [m]  [W/(m.K)] C [J/kgK]  [kg/m3] Mi[-] 

Omítka Porotherm Universal 0,0100  0,800  840  1450  14  

Zdivo Porotherm 44 P +D  0,4400  0,149  960   800  7  

Rigips  EPS 70F  80 mm 0,0800  0,039  1270  15.4 20  

Omítka Porotherm Universal  0,0100  0,800  840  1450  14  

Tab. č. 3 Popis skladby konstrukce obvodového pláště varianty B 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výstupu TEPLO 2009 
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5 Časová náročnost 

5.1 Časová náročnost provedení obvodových plášťů 1NP 

 

 Časová náročnost jednotlivých typů obvodových plášťů je spočtena pouze na první 

nadzemní podlaţí. Časová náročnost je vyjádření, za kolik hodin, popřípadě dní, bude daná 

konstrukce provedena. Časovou náročnost provádění jednotlivých stavebních prací lze 

vyjádřit vzorcem: 

  
   

 
 

 

 Hodnota t představuje čas, který je potřeba ke zhotovení popsané stavební či montáţní 

činnosti, Q vyjadřuje mnoţství v měrných jednotkách, nejčastěji v m
2
 a m

3
. P vyjadřuje 

směrnou pracnost zdění v hodinách na danou měrnou jednotku, n vyjadřuje počet pracovníků 

pracovní čety podílející se na dané činnosti.  

 

 

5.2 Varianta A 

 

 Pří výpočtu doby provádění varianty A je počítáno i s montáţí těţkého dřevěného 

skeletu na celém prvním nadzemním podlaţí. Směrná pracnost výroby a montáţe jednotlivých 

stavebních prvků obvodového pláště je dána součtem jednotlivých směrných pracností 

jednotlivých vrstev konstrukce vnější stěny. Doba provádění jednotlivých stavebních činností 

je závěrem sečtena. Časová náročnost jednotlivých procesů dle časových ukazatelů prací  

a dodávek: 

 

Montáž těžkého dřevěného skeletu 

- Lepené lamelové dřevo Gl 36 h    30,00 m
3
 

- Směrná pracnost pro montáţ TDS    1,70 hod/m
3
 

- Počet pracovníků      7 pracovníků
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- Výroba a montáž dřevěného obvodového pláště 

- Obvodový plášť      245,00 m
2
 

- Směrná pracnost výroby a montáţe rámů   0,172 hod/m
2
 

- Směrná pracnost přibití vnějšího opláštění   0,108 hod/m
2
 

- Směrná pracnost vloţení tepelné izolace   0,053 hod/m
2
 

- Směrná pracnost přibití OSB desek    0,108 hod/m
2
 

- Směrná pracnost připojení parozábrany   0,021 hod/m
2
 

- Směrná pracnost výroby a montáţe roštu   0,172 hod/m
2
 

- Směrná pracnost přibití vnitřního opláštění   0,108 hod/m
2
 

- Směrná pracnost celkem     1,078 hod/m
2
   

- Počet pracovníků      7 pracovníků
 

   
         

 
                    

 

 

- Celková doba provádění obvodového pláště 

                 
   

 

5.3 Varianta B 

 

 Časová náročnost provádění u varianty B lze také rozčlenit na následující procesy: 

zdění vnějších nosných stěn a betonáţ sloupů kolem velkoformátových oken. Časová 

náročnost jednotlivých procesů dle časových ukazatelů prací a dodávek: 

 

- Zdění vnějších nosných stěn 

- Porotherm 44 P+D     245,00 m
2 

- Směrná pracnost zdění Porotherm   1,38 hod/m
2 

- Počet pracovníků     5 pracovníků
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- Betonáž sloupů a překladů   
 

- Ţelezobeton C20/25 + O 010 505 (R)  7,00 m
3
 

- Směrná pracnost provedení sloupů   7,63 hod/m
3
 

(bednění, výztuţ, betonáţ, odbednění) 

- Počet pracovníků     5 pracovníků
 

   
         

 
                    

 

- Celková doba provádění obvodového pláště 

                  
 

 

 

5.4 Vyhodnocení 

 

 Časová náročnost provedení varianty A je 6 dní a varianty B 10 dní. Časová náročnost 

provedení jednotlivých variant však nezobrazuje nutné technologické přestávky při 

jednotlivých stavebních činnostech. Varianta A je navrţena jako suchá konstrukce, od které se 

poţaduje výstavba v co nejkratším čase, aby nedošlo ke zvýšení vlhkosti dřevěných prvků. 

Naopak je to u varianty B, která se musí nechat vyzrát.  

 

 Jednotlivé návaznosti stavebních prací jsou zobrazeny v kapitole 6.5. Časová 

náročnost celého objektu, kde se porovnávají časové plány výstavby jednotlivých variant 

i s nutnými poţadovanými přestávkami.  

 

Graf č. 1: Časová náročnost provádění obvodových plášťů 1NP 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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5.5 Časová náročnost celého objektu 

 

 Jedním z kritérií investora je doba výstavby objektu. Záměrem developerské 

společnosti X je objekt bytového domu postavit co v nejkratším termínu z důvodu dřívější 

návratnosti investice. Čím dříve se vrátí investorovi vloţený kapitál, tím dříve bude moci 

zahájit nový investiční projekt. Doba realizace objektu dle varianty A, tj. těţký dřevěný skelet 

s dřevěnou rámovou výplní, v porovnání s klasickým zděným systémem varianty B je 

jednoznačně kratší z důvodu suché montáţní technologie výstavby. 

  

 Poţadavek na dobu výstavby u dřevostaveb je co nejkratší doba výstavby, neboť 

vlivem zdlouhavé realizace objektu ze dřevěných prvků můţe dojít ke zvýšení relativní 

vlhkosti dřevěných prvků a k objemovým změnám. Dřevěné prvky, které jsou vystaveny delší 

dobu povětrnostním vlivům a měnící se relativní vlhkosti vzduchu můţou být snáze 

napadnutelné biologickými škůdci. 

 

 Zcela opačný postup je u objektu postaveného na bázi silikátů. Na zděný objekt je 

pouţito sto, nebo i tisíce litrů vody, která je zabudovaná do konstrukce. Vnitřní omítky je 

doporučeno provádět nejdříve po dvou měsících od vyzdění konstrukce, kdyţ je zdicí malta 

dostatečně vyzrálá a vlhkost zdiva, zejména v zimních měsících, nepřekračuje stanovenou 

mez uvedenou v ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí. Provádění vnějších omítek je 

doporučeno provádět minimálně 2 měsíce po provedení vnitřních omítek, aby došlo 

k dostatečnému vysušení zdiva. Další časové prodlevy ve výstavby vznikají nutnou 

technologickou přestávkou po vybetonování vrstvy betonu na vloţky Miako ve stropních 

konstrukcích. Je nutné vyčkat, neţ dojde k zatvrdnutí betonu, neţ bude moţné pokračovat ve 

zdění svislých konstrukcí vyššího podlaţí. Technologická pauza na zatvrdnutí betonu je 

minimálně 48 hodin. 

 

 V tabulce č. 4 je porovnána doba výstavby jednotlivých technologických etap 

výstavby objektu bytového domu, datum zahájení a dokončení stavebních prací dané etapy. 

Zahájení výstavby bytového domu je plánováno na 1. 2. 2011. Doba výstavby počítá 

 s 5 denním pracovním týdnem a osmihodinovou pracovní dobou. Lepší přehlednost 

porovnání obou etap v době provádění je znázorněna pomocí časoprostorového grafu. Doba 

výstavby varianty A je 192 dnů a doba výstavby varianty B je 351 pracovních dnů. 
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Technologické etapy 

Těžký dřevěný skelet Zděný systém Porotherm 

Čas Zahájení Dokončení Čas Zahájení Dokončení 

Zahájení stavby  1. 2. 2011   1.2.2011  

Přípravné práce na staveništi 19 dnů 2.2.2011 28.2.2011 19 dnů 2.2.2011 28.2.2011 

Zařízení staveniště 7 dnů 1.3.2011 9.3.2011 7 dnů 1.3.2011 9.3.2011 

Zemní práce 10 dnů 10.3.2011 23.3.2011 10 dnů 10.3.2011 23.3.2011 

Základy 15 dnů 24.3.2011 13.4.2011 15 dnů 24.3.2011 13.4.2011 

Spodní stavba 1PP 38 dnů 18.4.2011 8.6.2011 38 dnů 18.4.2011 8.6.2011 

Hrubá vrchní stavba 1NP 12 dnů 10.6.2011 27.6.2011 48 dnů 9.6.2011 15.8.2011 

Hrubá vrchní stavba 2NP 10 dnů 28.6.2011 11.7.2011 40 dnů 16.8.2011 10.10.2011 

Hrubá vrchní stavba 3NP 9 dnů 12.7.2011 22.7.2011 30 dnů 11.10.2011 21.11.2011 

Zastřešení 12 dnů 25.7.2011 9.8.2011 14 dnů 28.11.2011 15.12.2011 

Provádění příček a instalací 19 dnů 10.8.2011 5.9.2011 22 dnů 16.12.2011 16.1.2012 

Provádění vnitřních omítek  15 dnů 24.8.2011 13.9.2011 15 dnů 21.2.2012 12.3.2012 

Provádění podlah, povrchů  26 dnů 24.8.2011 28.9.2011 18 dnů 2.3.2012 27.3.2012 

Vnitřní kompletace 17 dnů 5.9.2011 27.9.2011 25 dnů 2.3.2012 5.4.2012 

Vnější úpravy, fasáda 37 dnů 5.9.2011 25.10.2011 38 dnů 13.4.2012 5.6.2012 

Předání a převzetí stavby   26.10.2011   6.6.2012 

Tab. č. 4: Doba výstavby technologický etapa objektu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Graf č. 2 Časoprostorový graf jednotlivých etap výstavby 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6 Finanční náročnost 

6.1 Finanční náročnost obvodového pláště 

 

 Finanční náročnost jednotlivých obvodových plášťů je vyjádřena náklady na materiál 

a stavební práce programem Build Power firmy RTS a.s. Náklady na obvodový plášť jsou 

vyjádřeny a spočteny pro první nadzemní podlaţí. V tabulkách níţe jsou uvedeny jednotlivé 

poloţky prací a materiálů s měrnou jednotkou a cenou v Kč.   

 

Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 

Izolace tepelné         

Izolace tepelná stěn přibitím na dřev. konstrukci  m2 150,00 48,20 7 230,00 

Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2  m2 245,00 124,00 30 380,00 

Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů  m2 205,00 54,30 11 131,50 

Deska fasád polystyrenová EPS 70 F m3 14,70 1 955,45 28 745,12 

Deska izolační fasádní AIRROCK LD 100x60x 18 cm m2 150,00 272,16 40 824,00 

Fólie JUTAFOL N 140 standard parozábrana m2 205,00 21,87 4 483,35 

Izolace tepelné celkem       122 793,97 

Konstrukce tesařské         

Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn  m2 245,00 524,00 128 380,00 

Obložení stěn OSB brus18 P+D přibit  m2 205,00 319,00 65 395,00 

Mtž obložení stěn deska dřevotř  m2 735,00 93,50 68 722,50 

Mtž obložení stěn podkladový rošt  m 860,00 49,40 42 484,00 

Deska FERMACELL FC 12,5 3000x1250x12,5 mm m2 245,00 191,17 46 836,65 

Deska FERMACELL FC 15 3000x1250x15 mm m2 490,00 238,60 116 914,00 

Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm m2 205,00 161,47 33 101,35 

Konstrukce tesařské celkem       501 833,50 

Dřevostavby         

Montáž sloupů plnostěnných pl. do 3000 cm2  m 171,00 509,00 87 039,00 

Výroba + montáž základ. a věncového rámu  m 860,00 224,50 193 070,00 

Montáž stropů z nosníků plnos.do 15 m, pl.0,1 m2  m 277,00 276,00 76 452,00 

Montáž spoj.prostředků ocelových,kotevních želez  kg 500,00 33,40 16 700,00 

Lepené lamelové dřevo GL 36h Cecolegno m3 30,00 17 000,00 510 000,00 

Dřevostavby celkem       883 261,00 

Základ pro DPH 20,0 %     1 507 888 Kč 

DPH 20,0 %    301 578 Kč 

CENA CELKEM     1 809 466 Kč 

Tab. č. 5: Rozpočtové náklady obvodového pláště 1NP varianty A 

Zdroj: Výstup z programu Build Power 



 

20 

 

Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 

Svislé a kompletní konstrukce         

Zdivo POROTHERM 44 P+D P 15 na MC 10  m2 245,00 1 723,00 422 135,00 

Osazení překladů keramických sv. do 180 cm 

 překlad Porotherm 150 x 23,8 x 7 cm 

kus 12,00 473,00 5 676,00 

Osazení překladů keramických sv. do 375 cm 

 překlad Porotherm 250 x 23,8 x 7 cm 

kus 12,00 1 044,00 12 528,00 

Beton překladů železový  C 8/10   (B 10)  m3 3,16 2 755,00 8 705,80 

Bednění překladů - zřízení  m2 30,00 481,50 14 445,00 

Bednění překladů - odstranění  m2 30,00 130,00 3 900,00 

Výztuž překladů a říms z betonářské oceli  t 0,13 27 900,00 3 763,71 

Beton sloupů a pilířů železový C 16/20  (B 20)  m3 3,50 3 785,00 13 247,50 

Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - 

zřízení  

m2 28,80 265,50 7 646,40 

Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-

odstranění  

m2 28,80 76,10 2 191,68 

Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli  t 0,13 30 400,00 4 100,96 

3 Svislé a kompletní konstrukce       498 340,05 

Izolace tepelné         

Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2  m2 245,00 124,00 30 380,00 

Deska fasád polystyrenová EPS 70 F m3 19,60 1 955,45 38 326,82 

713 Izolace tepelné       68 706,82 

Základ pro DPH  20 % 567 047 Kč 

DPH   20 % 113 409 Kč 

CENA CELKEM     680 456 Kč 

Tab. č. 6 Rozpočtové náklady obvodového pláště 1NP varianty B 

Zdroj: Výstup z programu Build Power 

 

 Z výstupů programu Build Power lze jednoznačně říci, ţe menší rozpočtové náklady 

na realizaci obvodového pláště jsou u silikátové varianty navrţené ve zděném systému 

Porotherm. Náklady na realizaci obvodového pláště varianty B činí 680 456,00 Kč s DPH. 

Rozpočtové náklady pro provedení těţkého dřevěného skeletu s dřevěnou rámovou výplní 

jsou 1 809 466,00 Kč s DPH. Je důleţité si uvědomit, ţe do výpočtu nákladů varianty A je jiţ 

započítána nosná konstrukce těţkého dřevěného skeletu celého prvního nadzemního podlaţí. 

Vnitřní a stropní konstrukce bude jiţ tedy levnější, právě o rozpočtovanou nosnou konstrukci 

těţkého dřevěného skeletu. Naopak je tomu u varianty B, kde vnitřní nosné stěny a vodorovná 

nosná konstrukce bude draţší. Výpočet rozpočtových nákladů vnitřních svislých 

a vodorovných stropních konstrukcí není předmětem řešení diplomové práce. 
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 Při porovnání rozpočtových nákladů s plochou obvodového pláště lze vyjádřit cenu 

obvodového pláště na jeden metr čtvereční. Varianta A má rozpočtové náklady na 1 m
2
 

obvodového pláště 7 400 Kč. U varianty B jsou rozpočtové náklady na 1 m
2
 zděného 

obvodového pláště přibliţně 2 800 Kč 

 

Graf č. 3: Rozpočtové náklady obvodového pláště 1NP 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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6.2 Ocenění celého objektu 

 

Ocenění jednotlivých variant stavby je zhodnoceno ve fázi plánování stavby pomocí 

cenových ukazatelů pro rok 2010 na základě jednotné klasifikace stavebních objektů. Ocenění 

obou variant spočívá ve vyjádření měrné jednotky ve formě obestavěného prostoru objektu 

v metrech krychlových vynásobené cenou za měrnou jednotku dle cenových ukazatelů ve 

stavebnictví.   

č. Konstrukce Popis OP Kč/m
3
 Cena 

1. Suterén, základy Konstrukce monolitická betonová  1850 m
3
 6 894 Kč 12 753 900 Kč 

2. Dřevěný skelet, střecha Konstrukce dřevěná  4040 m
3
 6 894 Kč 27 851 760 Kč 

Celkem 40 605  660 Kč 

Tab. č. 7: Odhadovaná cena dle obestavěného prostoru varianty A 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

č. Konstrukce Popis OP Kč/m
3
 Cena 

1. Suterén, základy Konstrukce monolitická betonová  1850 m
3
 6 894 Kč 12 753 900 Kč 

2. Dřevěný skelet, střecha Konstrukce zděná z cihel, tvárnic 4040 m
3
 4 491 Kč 18 143 640 Kč 

Celkem 30 897 540 Kč 

Tab. č. 8: Odhadovaná cena dle obestavěného prostoru varianty B 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Z výpočtu ukazatele ceny je u varianty A odhadovaná cena na 40 605 660 Kč. 

U varianty B je odhadovaná cena výstavby 30 897 540 Kč. Varianta B je v porovnání 

s variantou A levnější o 9 708 120 Kč. Varianta A je tedy podle provedeného propočtu draţší 

o 31 %. 

 

Graf č. 4: Odhadovaná cena objektu dle obestavěného prostoru 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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7 Energetická náročnost 

 

 Varianta B postavená na bází silikátů, tedy z tvárnic Porotherm má vyšší tepelnou 

akumulaci oproti variantě postavená na bázi dřeva a dřevěných hmot. Trvá delší dobu, neţ se 

objekt vytopí, ale po vypnutí topení teplo zpětně sálá do vnitřního prostoru objektu a déle drţí 

poţadovanou pokojovou teplotu. U objektu na bázi dřeva sice trvá vytopení kratší dobu, ale 

po vypnutí topení se vnitřní prostory rychle ochlazují. Tomuto jevu je částečně zabráněno 

vnějším zateplením obou variant. 

  

 V případě vyhotovení energetického štítku obálky budovy pro variantu A, která 

zohledňuje všechny konstrukční celky objektu dělící vnitřní a vnější prostor objektu, se zjistí, 

ţe dle ČSN 73 0540 spadá objekt do třídy B. Podrobný výpočet včetně protokolu je součástí 

projektové dokumentace pro provedení stavby. 

 

 V případě varianty B je zjištění identické, neboť součinitel prostupu tepla vnější stěny 

je stejný jako u varianty A. Skladba střešního pláště stropních konstrukcí je totoţná. U obou 

variant budou pouţita stejná okna i dveře. 

  

 

Obr. č. 6: Energetický štítek obálky budovy varianty A 

Zdroj: Výstup z programu LOUISA 
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8 Dispoziční řešení a celková užitná plocha 

 

Dispoziční řešení varianty zděného objektu i navrhované dřevostavby je stejné. 

Z materiálové studie je zřejmé, ţe při zachování velikosti vnějších obrysů stavby se celková 

uţitná plocha varianty B ze zděného systému zmenší. Pro výpočet poměru zmenšení celkové 

uţitné plochy je uvedena celková uţitná plocha v prvním nadzemním podlaţí.  

 

Ozn. Název místnosti Plocha – Var. A [m
2
] Plocha – Var. B [m

2
] 

1.01 Zádveří 7,23 6,97 

1.02 Vstupní hala 24,59 24,52 

1.03 Chodba 10,11 10,16 

1.04 Obývací pokoj + kuchyň 49,45 46,30 

1.05 Ložnice 15,29 13,97 

1.06 Koupelna + WC 11,03 10,97 

1.07 Šatna personál 15,29 14,00 

1.08 Chodba 7,23 7,06 

1.09 Kuchyň + přípravna 15,29 14,88 

1.10 Sklad 7,23 7,06 

1.11 Sklad 7,23 7,06 

1.12 Kancelář 7,23 6,60 

1.13 Kavárna 127,37 123,76 

1.14 Zádveří 7,23 7,33 

1.15 Chodba 15,29 15,95 

1.16 WC muži – předsíň 7,36 6,95 

1.17 WC muži 15,45 14,24 

1.16 WC ženy - předsíň 8,10 8,00 

1.17 WC ženy 17,00 16,37 

 
 
 

Celková užitná plocha Plocha – Var. A [m
2
] Plocha – Var. B [m

2
] 

1 NP  375,00 362,15 

Tab. č. 9 Srovnání celkové užitné plochy v 1NP u obou variant 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 Z tabulky č. 9 je zřejmé, ţe uţitná plocha u zděného systému je o 12,85 m
2
 menší neţ 

u objektu, který je navrţen jako dřevostavba. Dle ČSN 73 4301 Obytné budovy je minimální 

plocha pro dvoulůţkovou loţnici stanovena na 12,00 m
2
.  Z tohoto faktu můţeme vyvodit, ţe 

při provedení objektu na bázi dřevních hmot je v prvním nadzemním podlaţí celková uţitná 

plocha větší o jednu místnost (dvoulůţkovou loţnici). 
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 Při porovnání změřených uţitných ploch pomocí přímé úměry vyjde, ţe celková uţitná 

plocha u zděného systému je v porovnání s dřevostavbou o 3,5 % menší. Tuto skutečnost lze 

aplikovat na celý objekt. Celková uţitná plocha 2NP a 3NP pro zděný systém se spočte jako 

0,965 násobek z uţitné plochy dřevostavby. Uţitná plocha suterénu je u obou variant 

uvaţována jako totoţná, neboť materiálové a konstrukční řešení je u obou variant stejné. 

Tabulka č. 10 uvádí přehled uţitné plochy spočtené na celý objekt. Dle tabulky je zřejmé, ţe 

uţitná plocha u zděného objektu je menší o 35,63 m
2
. 

 

Celková užitná plocha Plocha – Var. A [m
2
] Plocha – Var. B [m

2
] 

1 NP  375,00 362,15 

2 NP  368,75 355,84 

3 NP  253,07 244,21 

1 PP  403,28 403,28 

  

Celková užitná plocha Plocha – Var. A [m
2
] Plocha – Var. B [m

2
] 

Celkem  1400,10 1365,48 

Tab. č. 10 Srovnání celkové užitné plochy bytového domu 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

 

Graf č. 5: Celková užitná plocha objektu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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9 Životnost stavby 

 

 Ţivotnost stavby je doba od jejího vzniku aţ do doby jejího zchátrání a znemoţnění 

plnění své funkce za předpokladu běţné údrţby. Dle přílohy č. 15 Opotřebení staveb vyhlášky 

č. 3/2008 Sb., oceňovací vyhláška je předpokládaná ţivotnost při běţné údrţbě zpravidla 

u budov, hal, rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků se zděnými, 

betonovými a ocelovými svislými nosnými konstrukcemi 100 let; u ostatních druhů 

konstrukcí 80 let a méně. 

  

 U varianty B, která má zděný obvodový plášť, lze předpokládat, ţe bude svou funkci 

plnit po dobu 100 let. U varianty A, která je navrţena na bázi těţkého dřevěného skeletu 

s dřevěnou rámovou výplní, je ţivotnost dle výše zmiňované vyhlášky maximálně 80 let. 

 

 Některé studie zabývající se ţivotností dřevostaveb uvádějí technickou ţivotnost 

staveb v rozmezí 70 – 100 let s odkazem na pravidelnou údrţbu a kvalitu provedení. 

 

 Ačkoli ţivotnost staveb se uvádí 100 let, je nutné počítat s nároky na bydlení 

a stanovením bytového standardu. Jen málokdo by chtěl bydlet v domě starém 80 let, který 

není modernizován a rekonstruován dle poţadavků na soudobé trendy v bydlení. Dřevostavbu 

lze během doby své ţivotnosti rekonstruovat a modernizovat relativně s malým časovým 

a finančním úsilím. Přestavba zděného domu se můţe v takovém případě stát časově pracnější 

a finančně nákladnější neţ rekonstrukce dřevostavby. 

 

Graf č. 6: Životnost objektu 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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10  Vliv stavby na životní prostředí 

 

 Základním materiálem varianty A je dřevo. Dřevo je obnovitelný, zcela ekologický 

a relativně nevyčerpatelný materiál. Na jeho získání a zpracování se spotřebuje minimum 

energie ve srovnání s jinými stavebními materiály. Dřevo lze povaţovat za bezezbytkový 

materiál, neboť vzniklé odřezky najdou uplatnění v jiném průmyslu či výrobě. Odřezky 

z kulatiny odřezané na hranoly, které jsou vhodné pro nosnou konstrukci, lze nadále 

zpracovávat. [6] 

 

Varianta B je navrţena z dnes převládajících silikátových zdrojů. Silikátové materiály 

(vápence, štěrkopísky, cihlářská hlína) patří mezi neobnovitelné a doba těţitelnosti zásob se 

odhaduje zhruba na 200 let. Těţba a přeprava neobnovitelných silikátových zdrojů vţdy 

poškozuje krajinu. Nesmí se také opomenout ztráty při těţbě a zpracování silikátových 

surovin. [6] 

 

V tabulkách č. 11 a 12 je vyčíslena hmotnost materiálů potřebná pro výstavbu 

obvodového pláště prvního nadzemního podlaţí. Jsou zde zahrnuty všechny převládající 

materiály dané varianty. Stavební materiál drobného charakteru a nízké hmotnosti, jako je 

parozábrana, spojovací prostředky, atd., jsou ve výpočtu opomenuty.  

 

Materiál Množství *m
3
] Objemová hmotnost *kg/m

3
] Hmotnost [kg] 

Těžký dřevěný skelet 30,00    450,00    13 500,00 

Řezivo KVH 11,79    350,00   4 126,50 

AirRock LD 180 mm 27,00    100,00   2 700,00 

Desky Fermacell 10,40 1 250,00 13 000,00 

Desky OSB 3 3,69     650,00   2 398,50 

EPS 70F 60 mm 14,70        18,00      264,60 

Celkem   35 989,60 

Tab. č. 11: Výpočet hmotnosti materiálu obvodového pláště varianty A 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Materiál Množství *m
3
] Objemová hmotnost *kg/m

3
] Hmotnost [kg] 

Porotherm 44 P+D 107,8    790,00 80 850,00 

Malta Porotherm TM 11,32   (suchá směs) 450,00    5 093,55 

Železobeton    7.00 2 500,00 17 500,00 

EPS 70F 80 mm 19,60      18,00       352,80 

Celkem   103 796,35 

Tab. č. 12: Výpočet hmotnosti materiálu obvodového pláště varianty B 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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 Po sumarizaci jednotlivých hmotností obou variant lze vyjádřit, ţe obvodový plášť 

varianty A, i se započítáním těţkého dřevěného skeletu, celého prvního nadzemního podlaţí 

je 36 tun. Hmotnost materiálu potřebného pro zděnou variantu obvodového pláště je 104 tun.  

Obvodový plášť varianty A je tedy o 68 tun lehčí neţ u varianty B.  

 

Graf č. 7: Hmotnost konstrukce obvodového pláště 1NP 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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přepravních prostředků.  
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vyuţití. 
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11 Vyhodnocení 

 

 V této kapitole je provedeno celkové vyhodnocení jednotlivých kritérií investičního 

záměru, které byly popsány v diplomové práci.  

  

Časová náročnost je jedna z hlavních kritérií vyhodnocení investičního záměru. Doba 

výstavby objektu u varianty A je 192 dnů, u varianty B 351 dnů. V případě, ţe investor hodlá 

výstavbu provést v co nejkratším časovém termínu, doporučuje se varianta A, která je 

provedena suchou montáţní technologií.  

 

Při porovnání časové náročnosti na provedení samotného obvodového pláště jiţ takové 

rozdíly nejsou. Provedení obvodového pláště u varianty A, i se započítáním doby provádění 

těţkého dřevěného skeletu, je 6 dní. Obvodový plášť zděného systému Porotherm bude 

zrealizován za 10 dní. Je nutné si však uvědomit, ţe zděný systém je proveden mokrou 

technologií výstavby a je zde nutné dodrţovat nutné technologické přestávky (např. provádění 

vnitřních omítek po 2 měsících od vyzdění, atd.). 

 

 Finanční náročnost je dalším z důleţitých aspektů pro vyhodnocení. Obvodový plášť 

ze dřeva a dřevní hmoty má rozpočtové náklady na první nadzemní podlaţí i s provedením 

těţkého dřevěného skeletu  1 809 466 Kč. Zděný systém má rozpočtové náklady na provedení 

obvodového pláště prvního nadzemního podlaţí 680 456 Kč. Obvodový plášť dřevěné 

rámové výplně má rozpočtové náklady na 1 m
2
 7 400 Kč. Zděný systém Porotherm má 

rozpočtové náklady na 1 m
2
 2 800 Kč. 

 Při porovnání finančních nákladů na celý objekt, dle obestavěného prostoru 

a cenových ukazatelů, jsou náklady u varianty A 40 605 660 Kč, u varianty B 30 897 540 Kč. 

V případě, ţe investor hodlá ušetřit investiční náklady na výstavbu, doporučuje se zděná 

varianta, která je o 31 % levnější neţ varianta na bázi dřeva a dřevních hmot. 

 Energetická náročnost u obou variant je uvaţovaná stejná. Dle ČSN 73 05 40 je objekt 

klasifikován do třídy B, tedy úsporný. Součinitel prostupu tepla obvodového pláště obou 

variant je 0,19 W.m
-2

.K
-1

. Přepokládají se stejné tepelně – technické vlastnosti i u ostatních 

druhů konstrukcí (střešní konstrukce, podlaha na terénu, okenní a dveřní výplně) jsou totoţné. 

Z hlediska energetické náročnosti nelze investorovi doporučit jednu variantu před druhou. 
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 Dispozice u obou variant je identická. Při zachování vnějších rozměrů stavby je 

velikost celkové uţitné plochy u varianty A 1 400,11 m
2
, u varianty B 1 365,48 m

2
. Při 

zvolení varianty A získá investor celkovou uţitnou plochu větší o 35,63 m
2
, neţ u varianty B. 

Investorovi se doporučuje varianta A. 

 Ţivotnost objektu při pravidelné údrţbě je u zděného systému 100 let. U varianty 

postavené na bázi dřeva a dřevních hmot je ţivotnost maximálně 80 let. Lepší ţivotnost 

objektu má tedy varianta B. Je nutné také zváţit potřeby na rekonstrukci a modernizaci 

objektu. Variantu A lze rekonstruovat poměrně s malým finančním a časovým úsilím oproti 

variantě zděné. Ačkoli varianta B má větší ţivotnost nedá se přímo investorovi doporučit, 

neboť je nutné zváţit časovou a finanční náročnost na přestavbu objektu, která je rychlejší 

a levnější u varianty A. 

 Při porovnání vlivu objektu na ţivotní prostředí má varianta A jednoznačně lepší 

předpoklady. Dřevo je ekologický, obnovitelný a relativně nevyčerpatelný stavební materiál. 

Naproti tomu varianta B, silikátová varianta, značně zatěţuje ţivotní prostředí a zásoba 

silikátových zdrojů je odhadována na 200 let. Při těţbě silikátů je nutné zohlednit ztráty při 

těţbě a velkou energetickou náročnost při zpracování, která negativně ovlivňuje ţivotní 

prostředí.  

 Z výpočtu potřeby materiálů lze konstatovat, ţe hmotnost stavebního materiálu 

potřebného pro realizaci obvodového pláště prvního nadzemního podlaţí je u varianty A je 36 

tun, u varianty B 104 tun. Obvodový plášť prvního nadzemního podlaţí dřevěné varianty je 

o 68 tun lehčí neţ u varianty zděné. Varianta A má tedy podstatně niţší energetické nároky na 

dopravu materiálu, coţ pozitivně sníţení vznik škodlivých emisí. 

 Likvidace objektu u varianty A je poměrně snadná, levná, rychlá a stavební materiál 

a odpad na bázi dřeva a dřevních hmot lze dále vyuţít. Naopak u varianty B se musí zbourat, 

přemístit a uskladnit desítky tun stavebního materiálu a odpadu, který jiţ ve větší míře nemá 

ţádné další uplatnění. Z hlediska hodnocení vlivu na ţivotní prostředí se investorovi 

doporučuje varianta A. 
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12 Závěr 

 

Cílem diplomové práce je vyhodnocení investičního záměru a doporučení jedné ze dvou 

variant konstrukčního řešení. Dle vyhodnocení jednotlivých kritérií je investorovi doporučena 

varianta A, tedy výstavba objektu pomocí těţkého dřevěného skeletu. 

 

Součástí diplomové práce je zpracovaná projektová dokumentace pro provedení stavby. 

Předmětem projektové dokumentace je objekt bytového domu s kavárnou v Havířově, který je 

navrţen jako těţký dřevěný skelet. K dokumentaci pro provedení stavby je přiloţena studie 

stavby. 

 

 K projektové dokumentaci pro provedení stavby je přiloţen stavebně technologický 

projekt, který obsahuje technologický předpis provádění obvodového pláště dřevěného 

skeletu, harmonogram, poloţkový rozpočet a zařízení staveniště. 
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1 Průvodní zpráva 

1.1 Základní údaje a doklady o klientovi  

 

- Název      společnost X 

- Sídlo      Nároţní 1875 

     Havířov 

     708 33 

 

 

1.2 Údaje a doklady o zpracovateli dokumentace  

 

- Jméno     Bc. Kraus Michal  

- Adresa (sídlo)    Roţnovská 344, 

     Frenštát pod Radhoštěm  

     74401  

 

- Spojení    kra576@vsb.cz 

Tel: 602 357515 

 

 

1.3 Charakteristika území a stavebního pozemku 

1.3.1 Poloha v obci 

 

 Stavební pozemek se nachází na okraji města Havířov, v centru městské části Podlesí. 

Objekt bytového domu je zasazen na okraj panelové výstavby.  Na předmětných pozemcích 

p. č. 311/1, č. 311/2, č. 312, č. 313, č. 314 je situován polyfunkční objekt bytového domu 

s kavárnou. Předmětem projektové dokumentace pro provedení stavby je polyfunkční dům, 

který se stává z šesti bytových jednotek, technického zázemí a kavárny. 

 

1.3.2  Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 

 

Dle ÚPD je stavba lokalizována v okrajové zóně města. Stavební parcely jsou podle 

územního plánu určeny k zastavění objekty slouţícími k bydlení. 

mailto:kra576@vsb.cz
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1.3.3 Údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 

 

Výstavba polyfunkčního domu je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

 

1.3.4 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

- Orgány ochrany veřejného zdraví (hygieny) 

Vyjádření KHS Moravskoslezského kraje.  

 

- Katastrální orgány  

Výpisy z KN všech dotčených pozemků + kopie katastrální mapy 1:1000. 

 

- Orgány pro energetická odvětví 

Vyjádření dotčených orgánů energetických odvětví . 

 

- Orgány poţární ochrany  

Vyjádření orgánů poţární ochrany.  

 

- Orgány spojových sítí (telekomunikace, radiokomunikace) 

Vyjádření komunikačních orgánů.  

 

- Orgány pro kontrolu odpadového hospodaření 

Vyjádření dotčených orgánů.  

 

- Orgány spojových sítí (telekomunikace, radiokomunikace) 

Vyjádření komunikačních orgánů.  

 

- Orgány (státní) památkové péče 

Nevzniká potřeba vyjádření. 

 

- Orgány státní správy pro dopravu     

Nevzniká potřeba vyjádření. 
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- Pro dopravu na pozemních komunikacích 

Nevzniká potřeba vyjádření. 

 

- Pro dopravu dráţní 

- Nevzniká potřeba vyjádření. 

 

 

1.3.5 Možnosti napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

 

 Objekt polyfunkčního domu bude napojen na pozemní komunikace města Havířov.  

Příjezd k objektu bude moţný z ulice Nad Terasou. Příjezdová komunikace je znázorněna na 

výkresu č. 01 - Koordinační situace. 

 

  Objekt bude připojen na vedení vodovodního řádu, kanalizaci, elektrické 

vedení, plynovod a teplovodní dálkovou soustavu města Havířov.  Napojení technické 

infrastruktury je znázorněno na výkresu č. 01 – Koordinační situace. 

 

 

1.3.6 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 

 

  Předpokládaný objem střešních sráţkových vod z navrhovaného objektu bude napojen 

na odpadní dešťovou kanalizaci. Zvýšená hladiny podzemní vody, vzhledem k mírně 

svaţitému terénu, se nepředpokládá a není tudíţ potřeba provádět ţádná opatření.  

 

 Na území dané lokality je ornice (naváţka) v průměrné tloušťce 0,2 m – třída 

těţitelnosti II. Spodní vrstva geologického profilu je soudrţná zemina – tuhé a pevné jíly 

– třídy těţitelnosti III. Stavební jáma je situována v mírně svaţitém terénu, stěny jámy 

nebudou paţeny. Hloubka podzemní vody se nachází v hloubce 5,5 m pod úrovní terénu. 

   

   Jiné zvláštní zásahy v zemské kůře nebo vlivy poddolování nejsou známy. Objekt se 

rovněţ nenachází v záplavovém území 
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 Výsledky radonového průzkumu pozemku určeného pro stavbu, zařadili danou 

lokalitu do kategorie nízkého radonového indexu, kdy není nutné podle  

ČSN 730601 – Ochrana staveb proti radonu, z podloţí provádět ochranná opatření. 

 

1.3.7 Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 

 

 Výstavba na parcelách p. č. 311/1, č. 311/2, č. 312, č. 313, č. 314 k. ú. Havířov se 

zásadním způsobem nedotkne okolních pozemků k. ú. Havířov. Dotřené parcely: 

 

 

- Č. parcely    p. č. 311/1 

- Výměra    326 m
2
 

- Druh pozemku   Zahrada 

- Způsob vyuţití   Travní porost 

- Vlastník    Adam Kosiec, Nad Terasou 1158/3, 

     Havířov, Podlesí, 736 01 

 

 

- Č. parcely    p. č. 311/2 

- Výměra    434 m
2
 

- Druh pozemku   Zahrada 

- Způsob vyuţití   Travní porost 

- Vlastník    Adam Kosiec, Nad Terasou 1158/3, 

     Havířov, Podlesí, 736 01 

 

 

- Č. parcely    p. č. 312 

- Výměra    380 m
2
 

- Druh pozemku   Zahrada 

- Způsob vyuţití   Travní porost 

- Vlastník    Adam Kosiec, Nad Terasou 1158/3, 

     Havířov, Podlesí, 736 01 
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- Č. parcely    p. č. 313 

- Výměra    335 m
2
 

- Druh pozemku   Zahrada 

- Způsob vyuţití   Travní porost 

- Vlastník    Evţen Przybyla, Nad Terasou 1159/1, 

     Havířov, Podlesí, 736 01 

 

- Č. parcely    p. č. 314 

- Výměra    748 m
2
 

- Druh pozemku   Zahrada 

- Způsob vyuţití   Travní porost 

- Vlastník    Evţen Przybyla, Nad Terasou 1159/1 

     Havířov, Podlesí, 736 01 

 

 

1.3.8 Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby 

 

 Přístup na staveniště po dobu výstavby bude zřízen po dočasně vybudované 

komunikaci ze silničních panelů poloţených na zhutněné štěrkové loţe o mocnosti 150 mm. 

 

 

1.3.9 Zajištění vody a energií po dobu výstavby 

 

 Na dosavadní řády vodovodu a elektrické energie budou napojeny provizorní přípojky, 

slouţící k zajištění potřebných dodávek vody a energií po dobu výstavby objektu. Část nově 

vybudovaných přípojek je jiţ definitivní a během výstavby objektu dojde k jejich napojení 

k navrhovanému objektu.  
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1.4  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

1.4.1 Účel užívání stavby 

 

 Předmětem projektu je výstavba nového bytového domu s kavárnou. Objekt je 

podsklepený se třemi nadzemními podlaţí. Parkování je řešeno v suterénu domu. Současně 

s výstavbou objektu jsou plánovány i stavební a zahradní úpravy okolních prostor, které by 

měly slouţit jako zahrada a technické zázemí objektu (zásobování kavárny a odvoz 

komunálního odpadu).  

 

 

1.4.2 Trvalá nebo dočasná stavba 

 

 Jedná se o objekt bytové výstavby. 

 

 

1.4.3 Novostavba nebo změna dokončené stavby 

 

 Jedná se o novostavbu.   

 

 

1.5 Orientační údaje stavby 

1.5.1 Základní údaje o kapacitě stavby 

 

SO1 Vlastní objekt  451 m
2
   

SO2 Příjezdová komunikace 83 m
2
 

SO3 Vjezd do garáţí 47 m
2
 

SO4 Komunikace pro pěší 51 m
2
 

SO5 Terénní úpravy 1627 m
2
 

SO6 Přípojka – vodovod 46 m 

SO7 Přípojka – kanalizace 47 m 

SO8 Přípojka – plynovod 56 m 

SO9 Připojení elektrického vedení 49 m 
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Plochy, objemy řešené části: Řešená část: SO1 - Vlastní objekt - 451 m
2
 

- Plocha řeš. území 2260 m
2
 

- Plocha staveniště 700 m
2
 

- Zastavěná plocha 451 m
2
 

- Plocha podlaţní 1400 m
2
 

- Obestavěný prostor 5890 m
3 

 

 

1.5.2 Požadavky na elektronické komunikační zařízení komunikační sítě 

 

 Příjem televizního, rozhlasového a satelitního signálu bude zajištěn odpovídajícím 

technickým zařízením umístěným na střeše objektu. Rozvod televizního, rozhlasového 

a satelitního signálu je proveden do všech bytů a kavárny. Rozvod bude proveden formou 

jednotlivých slaboproudých rozvodů. 

 

 

1.5.3 Předpokládané zahájení výstavby 

 

 Přípravné práce a zahájení výstavby objektu je naplánováno na začátek února 2011. 

 

 

1.5.4 Předpokládaná lhůta výstavby 

 

 Stavba na připravených základových poměrech by měla být hotova do 10 měsíců.  

Výstavba se můţe zpomalit vlivem nepříznivých klimatických poměrů a blíţe 

nespecifikovaných okolností. 
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2 Souhrnná technická zpráva 

2.1 Popis stavby 

2.1.1 Zdůvodnění výběru stavebního pozemku a objektu 

 

 Přáním investora je vybudovat nové bytové jednotky. Objekt je navrţen jako dřevěný 

skelet, který je ekologický k ţivotnímu prostředí. Objekt bytového domu s kavárnou je 

navrţen vedle objektu školy (Vyšší odborná škola Havířov) a vedle menšího nákupního 

centra. Poblíţ objektu se nachází řada panelových domů. Předpokládá se, ţe kavárna bude 

slouţit obyvatelům objektu, občanů bydlících v okolí i studentům ve chvílích volna. 

V blízkosti se nacházejí dvě zastávky MHD, takţe dostupnost je vyhovující. 

 

 

2.1.2 Zhodnocení staveniště 

 

 Vymezené staveniště objektu, předmětu, této projektové dokumentace na pozemku je 

téměř pravidelného, obdélníkového tvaru. Před započetím výstavby je nutné provést 

demolici objektů na daných parcelách. Předmětné parcely jsou mírně svaţité směrem 

k západu. Je nutné vybudovat příjezdové komunikace pro motorová vozidla i pro pěší. 

Inţenýrské rozvody budou napojeny na stávající inţenýrské sítě v okolí.  Výškové převýšení 

od paty do vrcholu svahu pozemku činí cca 2,0 m. Srovnávací rovina ± 0,000 = úroveň čisté 

podlahy 1NP je vztaţena k výškové úrovni 296,00 m n. m. 

 

Umístění vůči dosavadním objektům, výškové osazení stavby a orientace nového 

objektu je patrna z výkresu č.  1.1  - Koordinační situace. 
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2.2 Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 

 

 Objekt je tvořen jednou kompaktní hmotou půdorysného tvaru L. Poslední podlaţí je 

odsazené a dává vzniknout střešním terasám, které budou slouţit k rekreaci především 

v letních obdobích. Fasáda je navrţena bílá s šedo-bílým kamínkovým soklem. 

 

Návrh řešení exteriéru reaguje na současné tendence architektury moderní výstavby, 

zároveň se však snaţí dodrţet jisté zásady výstavby v dané lokalitě. Návrh celého domu je 

koncipován, aby zapadl do městské krajiny.  

 

 

2.3 Zásady dispozičního a provozního řešení  

 

 1NP: První podlaţí je řešeno jako dvou-provozové s oddělenými vstupy – kavárna 

a bytový dům. Hned za hlavními dveřmi kavárny je navrţeno zádveří, za kterým se nachází 

vlastní prostor kavárny. V daném prostoru se uvaţuje o umístění barového pultu s obsluhou 

a také několik stolů. Na prostor kavárny navazuje přímo kancelář pro vedoucího provozu, 

kuchyně pro přípravu studeného i teplého občerstvení a chodba. Na chodbu navazují toalety 

pro muţe i ţeny. Obojí toalety jsou odděleny předsíní s umyvadly. Na pánských toaletách je 

navrţena úklidová komora pro úklid prostor. Na toaletách pro dámy je navrţena jedna 

kabina s bezbariérovým přístupem. Chodba na konci ústí do chodby pro personál. Napravo 

se nachází šatny pro personál. Šatna je vybavena sprchou, umyvadlem a toaletou. Nalevo je 

umístěna jiţ zmíněná kuchyně. Na kuchyň dispozičně navazují dvě místnosti určené pro 

skladování. Ze skladu vedou zásobovací dveře ven z objektu na technickou infrastrukturu 

určenou pro zásobování a odvoz komunálního odpadu. Dveře jsou umístěny na předsazené 

podestě se schodištěm z důvodu svaţitého terénu. Druhý vstup slouţí obyvatelům 

samotného bytového domu. Za vstupem je navrţeno zádveří. Na zádveří dispozičně 

navazuje chodba se schodištěm do podzemního a nadzemních poschodí. V prvním 

nadzemním podlaţí je také navrţena jedna bytová jednotka s bezbariérovým přístupem, 

prostorná chodba s vestavenou skříní dále navazuje na koupelnu, která je navrţena pro 

imobilní občany, loţnici a společenskou místnost, která slouţí jako obývací pokoj a kuchyně 

zároveň. Z velkoprostorové dispozice je moţný vstup na terasu, která je oplocena ţivým 

trvale zeleným plotem. 
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2NP:  Na druhém podlaţí jsou navrţeny 3 bytové jednotky o celkové uţitné ploše 

360 m
2
. První bytová jednotka má navrţenou po vstupu předsíň oddělenou od chodby 

posouvajícími dveřmi. Chodba navazuje na předsíň s umyvadlem, samostatnou toaletou 

a koupelnou s umyvadlem, vanou a toaletou. Dispozičně chodba pokračuje do pokoje, 

slouţící jako dětský pokoj. Na chodbu navazuje velkoprostorová dispozice slouţící jako 

obývací pokoj s kuchyní a jídelnou. Také je zde umístěn vstup na balkón a dveře do loţnice 

rodičů. Zbylé dvě dispoziční jednotky jsou zrcadlově shodné a lišící se pouze ve velikosti 

a tvaru chodby. Na vstup bytové jednotky navazuje šatna, toaleta s umyvadlem, koupelna 

s vanou, umyvadlem a toaletou a dětský pokoj, na který navazuje další šatna. Na chodbu 

také dispozičně navazuje velkoprostorová dispozice, slouţící jako kuchyň a obývací pokoj. 

Na chodbu je také připojen vstup do loţnice. Jedna bytová jednotka má také balkón 

přístupný z velkoprostorové dispozice.  

 

 3NP:  Na třetím podlaţí jsou navrţeny 2 bytové jednotky s prostornými střešními 

terasami. Za vstupem do první bytové jednotky je umístěna koupelna, která je přístupná 

z chodby. Chodba navazuje na velkoprostorovou dispozici a dva pokoje. Z jednoho pokoje 

je umoţněn vstup do loţnice. Z pokoje je také umoţněn vstup na terasu. Druhá bytová 

jednotka začíná chodbou, do které ústí koupelna, velkoprostorová dispozice, pokoj 

a pracovna. Z pracovny je umoţněn vstup do loţnice. Z velkoprostorové dispozice je 

umoţněn vstup na prostornou střešní terasu, na kterou má přístup i první bytová jednotka 

z velkoprostorové dispozice.  

 

 1PP:  V suterénu je navrţena garáţ s parkovacím systémem Krenotech ParkPlatte 

501. Je navrţeno 6 parkovacích míst (v případě potřeby lze parkování doplnit ještě 

o 2 parkovací místa).  Dále je v suterénu navrţena kolárna, která navazuje na kotelnu. 

V suterénu je navrţeno 6 sklepních boxů, sklad a prostor pro skladování komunálního 

odpadu. Na tento prostor navazuje vnější zdvihací hydraulická plošina, pro snadné vyvezení 

odpadu na úroveň terénu.  
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2.4 Stavebně-technické řešení 

2.4.1 Úvod 

 

 Návrh konstrukčního řešení vychází z předpokladu, ţe stavba dřevěného skeletu 

a následného opláštění bude realizována odbornou stavební firmou za pomoci běţných 

mechanizačních prostředků a technologií dle povahy prováděných prací. Veškeré stavební 

a montáţní práce budou prováděny pověřenou odbornou firmou dle platných technických 

norem a legislativy 

 

 

2.4.2 Vytýčení objektu 

 

 Stavba bude vytýčena v souřadnicovém systému S - JTSK a pomocí výškopisných 

bodů (Balt po vyrovnání). Vytýčení provede osoba k tomuto úkonu odborně způsobilá 

a vyhotoví protokol a vytyčovací výkres. Na staveništi pak budou provedeny pro účely 

vytýčení dočasné stabilizační body. 

 

 

2.4.3 Zemní práce 

 

 Na parcele se nacházejí budovy, které musí být zbourány. Proto budou provedeny 

nejprve bourací práce. Na parcele se nachází několik křovin a osamocených keřů, část z nich 

bude před započetím výkopových prací odstraněna a aţ potom mohou započít zemní práce.  

 

 Po vytyčení vnějšího obrysu objektu se hlavní vytyčovací body přenesou do 

vzdálenějších míst, tak aby nedošlo k poškození těţícím strojem. Ručně se odstraní porost 

 a strojně se sejme ornice. Ornice (naváţka třída těţitelnosti II) se sejme v tloušťce 0,2 m 

pásovým dozerem (např. Caterpillar D3).  

 

 Vytyčení stavební jámy je patrno z výkresu č. 2.1 - Výkopy. Úroveň hloubky dna 

stavební jámy bude stanovena teodolitem. Hladina vody je pod úrovní základové spáry. 

Stavební jáma bude vytěţena kolovým rypadlem (např. Caterpillar M322D). Výškové těţení 

stavební jámy je navrţeno ve dvou stupních a to ve výškových kótách: -2,000 m a -3,475 m. 
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Zemina bude odváţena automobily (např. T 815-250S01/41) na skládku vzdálenou 10 km, 

z toho 2 km v terénu. Současně s těţením stavební jámy se těţí i stavební rampa o sklonu  

17 % pro vjezd a výjezd mechanizačních prostředků. 

 

 Po vytěţení stavební jámy se vytyčí základové pásy (rampa zůstává). Rýhy budou 

vytěţeny kolovým rypadlem (např. CATERPILLAR E434E). Zemina bude odváţena 

automobily (např. T 815 -250S01/41) na skládku vzdálenou 10 km.  

 

 Ruční dočištění se předpokládá v rozsahu 5% strojových výkopů. Výkres výkopů je 

součástí projektové dokumentace. 

 

 Při provádění zemních prací bude nutné dodrţovat ustanovení o ochraně základové 

spáry proti klimatickým vlivům, aby nedošlo ke zhoršení fyzikálně mechanických vlastností 

zemin v době výstavby. 

 

 Pro realizaci stavebních prací nutno dodrţet zejména ustanovení níţe uvedených 

platných norem: 

 

 ČSN EN 1997 - EUROKÓD 7: NAVRHOVÁNÍ GEOTECHNICKÝCH K-CÍ. 

 ČSN  73 0420 - PŘESNOST VYTYČOVÁNÍ STAVEB. 

 ČSN  73 2810 - DŘEVĚNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE. PROVÁDĚNÍ. 

 

 

2.4.4  Základy 

Základové pásy jsou navrţeny z prostého betonu do nezámrzné hloubky. Základová 

spára je navrţena v hloubce -4,195 m. Základové pásy budou zality odpovídajícím betonem 

C 20/25. Základový pás je navrţen jako jednoduchý obdélníkový. Patka je navrţena jako 

stupňovitá. První stupeň je navrţen z prostého betonu C 20/25. Druhý stupeň patky je 

navrţen ze ţelezobetonu C 20/25 + O 10 505 (R). 

 

Pod podkladní beton bude proveden hutněný podsyp tloušťky 150 mm s modulem 

deformace min. Edef=80 MPa. Po vybetonování základových pásů a patek bude 

vybetonovaná podkladní deska tl. 150 mm, která bude v místě parkoviště vyztuţená kari sítí 

150 x 150 x 5. Před začátkem betonáţe dodavatel zajistí převzetí základové spáry statikem. 
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Základovou konstrukci je potřeba chránit před vlhkostí. Betonáţ základů proběhne při 

teplotě nad 5 °C. Přesné rozměry základových konstrukcí a tvary základů jsou zobrazeny na 

výkrese č. 2.2 – Základy. 

 

 Pro realizaci základových konstrukcí nutno dodrţet zejména ustanovení níţe 

uvedených platných norem: 

  

 ČSN EN 1997 - EUROKÓD 7: NAVRHOVÁNÍ GEOTECHNICKÝCH K-CÍ. 

 ČSN EN 1992 - EUROKÓD 2: NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ. 

 ČSN EN 13670 - PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ.  

 ČSN  73 2810 - DŘEVĚNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE. PROVÁDĚNÍ. 

 ČSN  74 3305 - OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ. 

 

 

2.4.5 Izolace proti zemní vlhkosti a protiradonová ochrana 

 

Na podkladní beton, zbavený povrchových nečistot a ostrých hran, provedeno 

poloţení podkladní vrstvy textilie FILTEK a na takto upravený povrch se celoplošně poloţí 

hydroizolační PVC fólie ALKORPLAN 35034 tloušťky 1,5 mm. Fólie ALKORPLAN typ 

35034 jsou nevyztuţené fólie z měkčeného PVC (PVC-P) určené pro realizace povlakových 

hydroizolací staveb. Izolace proti zemní vlhkosti slouţí zároveň jako protiradonová zábrana. 

Na poloţenou fólii ALKORPAL 35034 se poloţí opět textilie FILTEK. 

 

 Provedený radonový průzkumu pozemku, zařadil danou lokalitu do kategorie 

nízkého radonového indexu, kdy není nutné dle ČSN 730601 – Ochrana staveb proti radonu, 

z podloţí provádět ochranná opatření. 

 

 

2.4.6 Svislé nosné konstrukce 

 

 Konstrukce suterénu je navrţena jako monolitický betonový skelet z ţelezobetonu 

C20/25 + O 10 505 (R). Rozměry sloupů jsou 300 x 300 mm. Sloupy je potřeba vyztuţit dle 

statického návrhu. Umístění a vzdálenosti sloupů je patrné z výkresu č. 3.1 – Půdorys 1PP.  
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 Vzniklý betonový skelet bude vyzděn z cihlových tvarovek Porotherm 30 CB DF 

tloušťky 300 mm na maltu Porotherm CB 10 MPa.   Překlady v 1PP jsou navrţeny 

z cihlového systému Porotherm jako skládané dle tloušťky zdiva příslušných délek dle 

světlosti otvoru. 

 

Rovinnost podkladu, na kterou bude umístěna dřevěná rámová konstrukce, by měla 

mít mezní odchylku max. 5 mm na 2 m lati.  

 

 Hlavní nosná konstrukce je navrţena jako dřevěný skelet z lepeného lamelového 

dřeva třídy GL 36h, která je osově navrţena s rozpětím sloupů 3 metry. Průřez nosných 

sloupů je 250 x 250 mm. Dodavatel nosných sloupů bude firma CECOLEGNO, s.r.o. Na 

vnější straně je sloup ošetřen patřičným difuzním nátěrem, vnitřní strana je ošetřena nátěrem 

s vysokým difuzním odporem. Spoje sloupů s průvlaky jsou řešeny pomocí ocelových 

vkládaných prvků 

 

Vyplňující obvodová konstrukce je navrţena jako rámová dřevěná konstrukce 

s fasádním zateplením Rigips (Isover) EPS 70 F tloušťky 60 mm. Surová rámová stavba 

bude chráněna deskami Fermacell o tloušťce 18 mm, která slouţí jako protipoţární ochrana. 

Vnitřní obklad stěn bude připevněn na dřevěný rošt, který slouţí pro vedení rozvodů. 

Z vnitřní strany je konstrukce opláštěná deskami Fermacell o celkové tloušťce 27,5 mm, 

která slouţí jako protipoţární konstrukce. Hlavní nosnou kostru rámové konstrukce tvoří 

štíhlé stojky 60 x 180 mm, prahy a vaznice s rozměry průřezu 60 x 180 mm. Rastrový 

půdorysný rozměr svislých štíhlých stojek je cca 625 mm. Nosná kostra objektu je navrţena 

ze smrkového lepeného dřeva, třídy pevnosti GL28 s vlhkostí dřeva 12 % ± 2 %.  Pomocná 

nosná konstrukce je od hlavní nosné konstrukce oddělena deskou OSB 3 Eurostrand. 

Pomocnou nosnou kostru rámové konstrukce tvoří štíhlé stojky 50 x 60 mm, prahy a vaznice 

s rozměry průřezu 50 x 60 mm. Rastrový půdorysný rozměr svislých štíhlých stojek je cca 

650 mm. 

 

Základový hranolek se kotví k podkladní konstrukci závitovými tyčemi po 

vzdálenosti cca 1,5 m. Krajní sloupky ztuţujících polí a případně vnitřní sloupky silně 

namáhané tahem se kotví tahovými kotvami. Tahové kotvy z plechových profilů se 

připevňují na sloupky a do podkladního betonu přes základové hranolky. Veškeré kotevní 
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prvky musí být opatřené ochranným nátěrem, pozinkované nebo z korozivzdorné oceli. 

Základový hranolek se rektifikuje dřevěnými klíny, spára pod ním se vyplňuje cementovou 

směsí ASOCRET V MK 30. Rámové spoje se zajišťují hřebíky 4/110. Jsou pouze montáţní, 

definitivní spojení zajistí opláštění deskami. 

 

Mezi nosnou dřevěnou konstrukcí je navrţena tepelná izolace ROCKWOOL 

AIRROCK HD o tloušťkách 180 mm. Celková tloušťka tepelné izolace je 240 mm. 

 

 Celková tloušťka svislé obvodové stěny je 360 mm. Se započítáním vlivu 

systematických tepelných mostů dřevěných sloupů je součinitel prostupu tepla U roven 

0,19 W.m
-2

.K
-1 

 a odpovídá poţadavkům ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov. Podrobná 

skladba vnější svislé konstrukce je znázorněna na výkresu č. 2.4 – Půdorys 1NP.  

 

Veškeré nosné dřevěné prvky budou ošetřeny protipoţárním bezbarvým nátěrem 

PLAMOSTOP D. Nátěr musí být proveden při minimální teplotě + 5 °C. Plamostop D je 

odstranitelný vodou, proto je potřeba nátěr chránit před stykem s vodou.  

  

 

Obr. č. 1: Ukázka spoje nosníků a sloupů pomocí ocelových prvků 

Zdroj: E3 [online]. 2007 [cit. 2010-03-08]. Dostupné z WWW: <http://www.e3berlin.de/>.[19] 
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Obr. č. 2 Ukázka spoje nosníků a sloupů pomocí ocelových prvků 

Zdroj: E3 [online]. 2007 [cit. 2010-03-08]. Dostupné z WWW: <http://www.e3berlin.de/>.[19] 

 

 

 Pro realizaci svislých konstrukcí je nutno dodrţet zejména ustanovení níţe 

uvedených platných norem 

 

 ČSN EN 1996-1 - EUROKÓD 6: NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ. 

 ČSN EN 1996-2 - EUROKÓD 6: NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ. 

 ČSN EN 13670 - PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ. 

 ČSN  73 3150 - TESAŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ. 

 ČSN  73 2810 - DŘEVĚNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE. PROVÁDĚNÍ. 

 ČSN EN 12810 - PODPĚRNÁ LEŠENÍ- POŢADAVKY NA PROVEDENÍ. 

 ČSN EN 1992 – EUROKÓD 2: NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ. 

 ČSN EN 1995 – EUROKÓD 5: NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. 

 



 

20 

 

2.4.7 Příčky 

 

 Nosná kostra příček je navrţena jako rámová dřevěná konstrukce tloušťky 310 mm 

s tloušťkou tepelné izolace ROCKWOOL AIRROCK ND 160 mm. Dále jsou ještě pouţitý 

příčky o tloušťce 110 mm. Dělící příčka tloušťky 110 mm slouţí pouze k rozdělení prostoru. 

Je navrţena z dřevěných stojek 80 x 40 mm vyplněných tepelnou izolací ROCKWOOL 

AIRROCK ND tloušťky 80 mm a opláštěnou sádrovláknitými deskami FERMACELL 

tloušťky 15 mm. Podrobná skladba vnitřních stěny a příčky je znázorněna na výkresu č. 3.2 

– Půdorys 1NP. 

 

 

2.4.8 Vodorovné nosné konstrukce 

 

Vodorovná nosná konstrukce stropu nad 1PP je řešena z monolitického betonu a je 

uloţena na průvlaky ze ţelezobetonu vyztuţeného dle statického návrhu. Strop je řešen jako 

ţebírkový, kde do vzniklých ţeber je lepena tepelná izolace EPS STABIL 100 S tloušťky 

140 mm. Pod konstrukci je zavěšen podhled ze sádrokartonu. Tloušťka celé monolitické 

betonové konstrukce je 220 mm, kde 70 mm tvoří monolitická betonová deska a 140 mm je 

výška vyztuţeného ţebra o šířce 100 mm a osovou vzdáleností 1 metr. 

 

Stropní konstrukci nad 1NP, 2NP a 3NP je řešeno jiţ jako dřevěná. Konstrukce je 

navrţena jako trámový strop. Osová vzdálenost trámu je 1000 mm (většinou). Rozměry 

průřezů trámů jsou navrţeny 120 x 220 mm. Tepelná izolace EPS Stabil 100S je tloušťky 

180 mm. Trámy jsou k průvlakům připojeny pomocí trámové botky tvaru U 120 x 180. 

Průvlaky jsou profilu 250 x 250 mm ze smrkového lepeného dřeva, třídy pevnosti GL28. 

Trámy jsou z lepeného lamelového dřeva třídy GL36 stejného výrobce jako nosné sloupy. 

Na trámy a nosníky těţkého dřevěného skeletu se přibije dřevěný záklop z desek OSB 

STERLING 22KB (N) 4 P+D o tloušťce 22 mm. 

 

Celková tloušťka nosné vodorovné konstrukce i s podlahovou krytinou je 350 mm. 

Podrobná skladba stropní konstrukce je znázorněna na jednotlivých výkresech uloţení 

stropu.  
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 Pro realizaci vodorovných konstrukcí je nutno dodrţet zejména ustanovení níţe 

uvedených platných norem 

 

 ČSN EN 1992 - EUROKÓD 2: NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ.  

 ČSN EN 1996 - EUROKÓD 6: NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ. 

 ČSN EN 1995 - EUROKÓD 5: NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. 

 ČSN EN 13670 - PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ.  

 ČSN  73 3150   - TESAŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ. 

 ČSN  74 3305 - OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ. 

 ČSN  73 2810   - DŘEVĚNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE. PROVÁDĚNÍ. 

 ČSN EN 12810 - PODPĚRNÁ LEŠENÍ- POŢADAVKY NA PROVEDENÍ. 

  

. 

2.4.9 Schodiště a rampy 

 

Vnitřní schodiště je navrţeno jako dřevěné dvouramenné schodiště. Nosná 

konstrukce schodišťového ramene je tvořena ze dvou schodnic z lepeného dřeva, které jsou 

pomocí speciálních kotev ukotveny do podest a mezipodest.  Zábradlí je dřevěné firmy 

SWN Slovakia a kotveno pomocí kotev do schodnice, dle technické dokumentace výrobce. 

Na zábradlí je osazeno madlo kruhového průřezu průměru 48 mm.  Sklon schodiště je 28° 

a výška stupně je 167 mm, schodiště tedy odpovídá poţadavkům na objekty bytové 

výstavby. 

 

Předsazené schodiště pro zásobování kavárny je řešeno jako ocelové z jednotlivých 

ocelových prvků, dle statického výpočtu a je obloţeno deskami FERMACELL a opatřen 

povrchovou úpravou organicko kamínkovou omítkou STO SUPERLIT stejného odstínu jako 

sokl.  

 

Pro vývoz komunálního odpadu ze suterénu na terén je navrţena hydraulická 

zdvihací plošina firmy Zvedací plošiny s.r.o. Firma provede její instalaci a také dá přesné 

poţadavky pro podklad a umístění zdvihací plošiny. Plošina je navrţena o rozměrech  

1800 x 1800 mm se zdvihem do 2,5 m a nosností 8000 kg. 
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2.4.10 Konstrukce střechy 

 

Konstrukce střechy je navrţena z dřevěných trámových prvků a průvlaků. Stropnice 

mají průřez 120 x 220 mm a je na nich zavěšen podhled z desek FERMACELL. Osové 

vzdálenosti stropnic jsou voleny po 1 metru. K průvlakům jsou upevněny pomocí trámových 

botek U 120 x 180. Na stropnice je uloţena deska OSB 3 EUROSTRAND tloušťky 18 mm, 

na kterou je poloţena hydroizolace GLASTEK 40 MINERAL SPECIAL. Na ní leţí spádová 

vrstva z EPS 100S Stabil, která má nejmenší tloušťku u vpusti 30 mm. Dále následuje 

tepelná izolace o tloušťce 160 mm DOW ROOFMATE. Na kterou je lepena PU lepidlem 

fólie ALKORPLAN 35 179. Jako podklad pod ní je navrţena polypropylenová fólie 

FILTEK 300.  

 

Okraj atiky je navrţen ve výšce + 10,120 m a je chráněn profilem z titanzinku. 

Veškeré prostupy přes střešní plášť musí být řešeny tak, aby bylo zabráněno proniknutí vody 

do střešního pláště. Podrobný výkres střešní konstrukce viz výkres č. 7.2. 

 

 

2.4.11 Podlahy 

 

 Podlahy jsou různého povrchu, jsou přizpůsobeny účelu místnosti a jsou označeny na 

jednotlivých výkresech.  Skladba podlahy začíná nášlapnou vrstvou a končí na hydroizolaci 

či na začátku skladby stropní konstrukce. Přesná skladba veškerých podlah je rozepsána na 

výkrese č. S6 – Skladba podlah 

 

 Obecné zásady: 

- nerovnost betonového podkladu musí odpovídat ČSN (± 2 mm na 3 m lati) 

- podklad pod dlaţby, podlahoviny, nátěry a stěrky musí být pevný, suchý, nosný, 

prostý dělících prvků a trhlin, zbavený volných částic a mastnoty 

- podklad podlah musí být po celém svém obvodu oddělen od stěn podlahovým 

dilatačním páskem (MIRELON), který je součástí dodávky podlah 

- pokládání nášlapných vrstev provádět dle technických podmínek pro montáţ 

 a technologických předpisů 
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- dodavatel musí bezpodmínečně dodrţovat technologický předpis výrobce pro 

provádění všech druhů podlah, včetně všech předepsaných pracovních postupů, 

úprav podkladu, technologických přestávek a podobně 

 

P1 Podlaha na terénu 155 mm 

- Cementový potěr    20 mm 

- Betonová mazanina  100 mm 

- Ochranná separační vrstva  2 mm 

  (hydroizolační, zamezující zatečení vody z betonu)    

- Tepelná izolace ROCKWOOL STEPROCK ND 50 mm 

- PVC Fólie ALKORPLAN 35 034  3 mm 

  (oddělena netkanou geotextílií FILTEK z obou stran) 

- Podkladní beton  150 mm 

 

P2 Podlaha na terénu – parkovací systém  155 mm 

- Cementový potěr  20 mm 

- Betonová mazanina  100 mm 

- Ochranná separační vrstva  2 mm 

  (hydroizolační, zamezující zatečení vody z betonu)    

- Tepelná izolace ROCKWOOL STEPROCK ND 50 mm 

- PVC Fólie ALKORPLAN 35 034  3 mm 

  (oddělena netkanou geotextílií FILTEK  z obou stran) 

- Podkladní beton vyztuţený  150 mm 

 

P3 Podlaha – keramická dlažba 80 mm 

- Keramická dlaţba RAKO + lepidlo UNIFIX 2K 9 + 4 mm 

  (dlaţdice RAKO GATF3F027 39,7 x 39,7 x 9; tmavě modrá) 

  (stěrková izolace SANIFLEX)   

- Desky DEKCELL 12,5 mm 

- Deska DEKPERIMETR PV 55 mm 

- Separační PE fólie DEKSEPAR 0,15 mm   

- Ţelezobetonový strop 
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 Rozvody teplovzdušného vytápění jsou umístěny v systémové desce 

DEKPERIMETR PV s kovovými teplovodními prvky. 

 

P4 Podlaha – dřevěné vlysy 85 mm 

- Dřevěné vlysy 10 mm 

- Desky DEKCELL 12,5 mm 

- STEICO THERM 40 mm 

- Deska STERLING OSB 22 KB (N) 4 P+D 22 mm 

- Dřevěná stropní konstrukce    

 

 Rozvody teplovzdušného vytápění jsou umístěny v rovině desek STEICO. Rozvody 

teplovzdušného vytápění jsou z dolní i horní strany separovány od konstrukcí přířezy 

pěnového PE EKOFLEX tl. 5 mm 

 

P5 Podlaha – keramická dlažba 85 mm 

- Keramická dlaţba RAKO + lepidlo UNIFLEX 2K 9 + 4 mm 

  (dlaţdice RAKO GATF3F027 39,7 x 39,7 x 9; tmavě modrá) 

  (stěrková izolace SANIFLEX)   

- Litý potěr na bázi síranu vápenatého 30 mm 

- Separační PE fólie DEKSEPAR 0,15 mm   

- STEICO THERM 20 mm 

- Deska STERLING OSB 22 KB (N) 4 P+D 22 mm 

- Dřevěná stropní konstrukce    

 

P6 Podlaha – dřevěné vlysy 80 mm 

- Dřevěné vlysy 10 mm 

- PODLAHOVÉ DÍLCE RIGIDUR E20 20 mm 

- Deska DEKPERIMETER PV 50 mm 

- Separační PE fólie DEKSEPAR 0,15 mm   

- Ţelezobetonová stropní konstrukce 

    

Rozvody teplovzdušného vytápění jsou umístěny v systémové desce 

DEKPERIMETER PV s kovovými teplovodními prvky.  
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P7 Podlaha – terasa 115 mm 

- Terasový systém TWINSON O TERRACE 35+28 mm 

- Polypropylenová fólie FILTEK 300 0,15 mm 

- EPS STABIL 100 S ve spádu 1°  min. 30 mm 

- Polypropylenová fólie FILTEK 300 0,15 mm 

- PVC fólie ALKORPLAN 35 177 1,5 mm 

- Polypropylenová fólie FILTEK 300 0,15 mm 

- Deska STERLING OSB 22 KB (N) 4 P+D 22 mm 

- Dřevěná stropní konstrukce 

 

 Twinson O-Terrace je vyroben ze dřeva a PVC. Terasové desky tl. 28 mm jsou 

uloţeny na profily tl. 35 mm s roztečí max. 500 mm. Barva navrţené terasové desky je 

mandlově béţová. 

 

Obr. č. 3: Terasový systém TWINSON O TERRACE 

Zdroj: Terasy Twinson [online]. 2010. 2010 [cit. 2010-11-02]. Dostupné z WWW: <www.twinson.com>. [29] 

 

 P8 – Balkón 

- Terasový systém TWINSON O TERRACE 35+28 mm 

- Vrchní hydroizolační pás ELAST PV 200 S 40 HQ FINA 5,2 mm  

- Podkladní hydroizolační pás  ELAST ST 200 S 40 (HQ)  4,0 mm   

 - Deska STERLING OSB 22 KB (N) 4 P+D  22 mm 

 - Dřevěná nosná konstrukce balkónu 
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2.4.12 Úpravy vnějších a vnitřních povrchů 

 

 Je navrţen vnější omítkový systém STO THERM MINERAL. Vnější obvodová 

konstrukce bude opatřena minerální vrchní omítkou STO MIRAL s odstínem bílé barvy. 

Omítka je vysoce propustná pro vodní páry a CO2, hydrofobizovaná a odolává 

povětrnostním vlivům. Podklad pro omítky musí být pevný, čistý, nosný a bez mastnoty 

a prachu. Doporučuje se příprava podkladu materiálem STO PREP MIRAL. Sokl bude 

upraven organickou kamínkovou omítkou STO SUPERLIT v odstínu šedo – bílém. Výška 

úpravy soklu je + 0,300. 

 

 Podklad nátěrů a obkladů tvoří desky FERMACELL. Spáry desek je nutné přetmelit 

spárovacím tmelem FERMACELL. Pro rovinnost podkladu se provede celoplošné 

přetmelení a pro přebroušení finálním jemným tmelem FERMACELL v tloušťce 0,5 mm. 

 

 Pro nátěry jsou vhodné disperzní barvy na bázi akrylátové nebo polyvinylacetátové 

disperze (např. FLÜGER FLUTEX 5). V koupelnách se pouţijí silnovrstvé akrylátové 

nátěry.  

 

 Pro úpravu vnitřních povrchů nejsou vhodné nátěry na minerální bázi (vápno, silikát) 

a hlinkové nátěry. Silikátové disperzní barvy lze pouţít pouze v případech, kdy výrobce 

zaručí jejich vhodnost na desky na bázi sádry. 

 

 Povrchy stěn a podlah v koupelně se před provedením obkladu a dlaţby opatří 

stěrkovou izolací SANIFLEX. V rozích, koutech a prostupech se pouţijí systémové 

tvarovky a pásky ASO-DICHTBAND 2000.  Na stěrku se keramické dlaţby a obklady lepí 

elastickým systémovým lepidlem na dlaţby UNIFIX 2 K. 

 

 Obklady stěn a výška obloţení jsou specifikovány v legendách jednotlivých 

místností uvedených na jednotlivých půdorysech.  Keramické obklady jsou navrţeny od 

firmy RAKO. 

 

 - Koupelny, toalety: RAKO, WATP3049 25 x 45 mm, světle modrý obklad 

 - Kuchyně: RAKO, DAA44361 44,5 x 44,5 mm, tmavě hnědý v dezénu dřeva 
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 Vnitřní povrch podzemního podlaţí bude upraven cementovou omítkovou směsí 

WEBER.DUR CEMENTOVÝ. Omítková směs je vhodná pro pouţití v prostorách se 

zvýšeným poţadavkem na pevnost a odolnost proti vodě. Má hrubou povrchovou strukturu. 

Doporučená tloušťka je 20 mm. Omítka se vyrábí v odstínu přírodní šedé barvy. 

 

 

2.4.13 Výplně otvorů 

 

Vstupní dveře jsou navrţeny jako prosklené hliníkové dvoukřídlé se světlíkem, 

výrobce firma Aligno. V případě potřeby je moţné otevřít obě křídla a vznikne tak volný 

únikový prostor. 

 

Okna jsou navrţena profilu dřevo-hliník HQ 95. Které v interiéru budou 

povzbuzovat dojem dřevostavby. Vnější hliníková konstrukce je lépe odolná vůči 

povětrnostním vlivům a zároveň umoţňuje maximalizovat velikost a tíhu skleněné výplně. 

Součinitel prostupu tepla  U = 1,1 W/m
2
.K. Výrobce oken je firma AQ Okna. Přesná 

specifikace oken viz výkres č. S1 – Specifikace oken 

 

Interiérové dveře jsou navrţeny od firmy POL SKONE. Přesná specifikace dveří viz 

výkres č. S2 – Specifikace dveří. 

 

 Veškeré dodávané kompletizované konstrukce oken, dveřních výplní a dalších 

výrobků nutno před výrobou zaměřit na stavbě, při realizaci díla můţe dojít k drobným 

rozdílům a odchylkám oproti projektovému předpokladu. 
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2.4.14 Tepelné izolace 

  

- Tepelná izolace podlahy na terénu: - ROCKWOOL STEPROCK ND 50 mm 

 

 Deska STEPROCK ND je určena pro stavební tepelné a akustické izolace těţkých 

plovoucích podlah s poţadavky na sníţení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti. Deska 

Steprock ND odolává rovnoměrně rozloţenému tlaku, který na ni má být roznášen pomocí 

dostatečně tuhé betonové nosné roznášecí desky. 

 

- Tepelná izolace stropů a podlah:  - EPS STABIL 100 S  140, 180, 220 mm 

 

 Polystyren EPS STABIL 100 S  je určen pro středně a málo tlakově namáhaná místa 

a konstrukce. Je vhodný zejména pro ploché střechy nebo podlahy s běţným zatíţením.  

 

 - STEICO THERM  20, 40 mm 

 

 Dřevovláknitá deska STEICO THERM je pouţitelná jako izolace střech, stěn 

a podlah. Jedná se o stabilní izolace z přírodního dřevního vlákna pro suché pouţití. Odolná 

proti stlačení. Vhodná i jako izolační deska pod betonovou mazaninu. 

 

 - DEKPERIMETER PV 50, 55 mm 

 

 Desky z pěnového expandovaného polystyrenu DEKPERIMETER s uzavřenou 

povrchovou strukturou mají nízkou dlouhodobou nasákavost. V případě desek 

DEKPERIMETER s oříznutými okraji dosahuje dlouhodobá nasákavost 1,8 % objemu. 

Perimetrové desky DEKPERIMETER jsou proto vhodné jako tepelná izolace suterénů 

a soklů obvodových stěn, kde jsou konstrukce namáhány stékající a odstřikující vodou, nebo 

vlhkostí přilehlého pórovitého prostředí. 

 

- Tepelná izolace vnějších stěn:  - ROCKWOOL AIRROCK LD  180mm 

    

 Deska Airrock LD je určena pro stavební tepelné a protipoţární izolace vnějších 

konstrukcí provětrávaných fasád – jako výplň do kazetových prvků a mezi vodorovné rošty, 

vnitřních konstrukcí – dělicích příček s niţšími nároky na akustické vlastnosti. 
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 - RIGIPS EPS 70F 60 mm 

 

 Izolační desky Isover EPS 70F jsou určeny zejména pro fasádní zateplovací systémy 

a ostatní aplikace bez významných poţadavků na zatíţení tlakem. Desky jsou vhodné pro 

izolační vrstvy energeticky úsporných staveb (nízkoenergetické a pasivní domy). 

 

- Tepelná izolace vnitřních stěn: - ROCKWOOL AIRROCK ND  160 mm 

 

 Desky Airrock ND jsou určeny pro stavební tepelné a protipoţární izolace vnějších 

konstrukcí provětrávaných fasád – s kotvením hmoţdinkami a na trny, pro vloţení do 

sendvičového zdiva – s kotvením spínacími sponami, do provětrávaných šikmých střech 

a střech s nadkrokevním zateplením systému TOPROCK, do vnitřních konstrukcí – dělicích 

příček s vyššími nároky na akustické vlastnosti. 

 

- Tepelná izolace střechy: - DOW ROOFMATE 160 mm 

 

 Tepelně izolační desky z extrudované polystyrenové pěny (XPS). Desky s hladkým 

extruzním povrchem a polodráţkou. Vhodné pro tepelnou izolaci plochých střech (obrácené 

střechy), suterenních stěn a podlah Mohou být instalovány v místech výskytu podzemní 

vody a pod nosnou konstrukční deskou. 

 - EPS STABIL 100 S  min. 30 mm 

 

 Spádové klíny z EPS STABIL 100 S 

 

 Základy stavby jsou opatřeny tepelně izolačními deskami z extrudovaného 

polystyrenu DEKPERIMETER o tloušťce 80 mm.   

 

 Vlivem konstrukčního systému, těţký dřevěný skelet, se předpokládá výskyt 

systematických tepelných mostů. Tepelný most je posouzen v příloze č. A ve výpočetním 

programu AREA. 
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2.4.15 Hydroizolace, parozábrany a difuzní fólie 

 

Hydroizolace spodní stavby je navrţena nevyztuţená měkčená PVC Fólie 

ALKORPLAN 35034, která se uloţí na geotextílii FILTEK. Hydroizolace sloţí i jako 

protiradonová ochrana. 

 

Na vnějších obvodových stěnách je navrţena hydroizolace (blíţe interiéru) 

JUTAFOL N 140 SPECIAL, která bude kotvena na nosný systém. Veškeré prostupy kotvení 

musí být zalepeny páskou JUTAFOL SP1.  

 

Vnější povrch střešní konstrukce je tvořen fólií ALKORPLAN 35 179, která je 

nalepena PU lepidlem na polypropylenovou fólií FILTEK 300, která je poloţena na tepelné 

izolaci DOW ROOFMATE tloušťky 160 mm. Spádová vrstva je tvořena z tepelné izolace 

EPS Stabil 100S, která má v nejtenčím místě tloušťku 30 mm Pod tepelnou izolací je 

navrţen asfaltový modifikovaný pás SBS GLASTEK 40 MINERAL SPECIAL.  

 

2.4.16 Izolace zvukové 

 

 Dodatečná zvuková izolace nebyla shledána potřebnou. Kročejová izolace nebyla 

shledána potřebnou. 

 

 

2.4.17 Klempířské konstrukce 

 

 Veškeré klempířské výrobky jsou uvedeny v tabulce klempířských prvků  

viz S3 – Specifikace klempířských prvků. Jako materiál bude pouţit Ti- Zn (titanzinek)  

tl. 0,7 mm a hliník. Okapový systém bude od firmy ARCOS CZ. 
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2.4.18 Zámečnické konstrukce 

 

 Veškeré zámečnické výrobky jsou uvedeny v tabulce zámečnických prvků,  

viz S4 – Specifikace zámečnických prací. Jedná se o zábradlí, ocelové sloupové botky, 

ocelové trámové botky. 

 

 

2.5 Bezpečnost práce při provádění stavebních prací 

 

 Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými předpisy, 

vyhláškami, nařízeními vlády a zákony, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  

na staveništích i mimo ně a současně i s platnými technologickými předpisy a ustanoveními 

příslušných ČSN. 

 

 S ohledem na pracoviště a pracovní prostředí, na výrobní a pracovní prostředky  

a zařízení, dále na bezpečnostní značky, značení a signály, na předcházení ohroţení ţivota  

a zdraví v návaznosti na rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma,  

na zákaz výkonu některých prací, na odbornou způsobilost, na povinnosti koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je nutné dodrţovat zákon 309/2006  

ze dne 23. května, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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2.6 Seznam použitých podkladů 

 

Při provádění stavebně-montáţních prací je nutné dodrţovat bezpečnost dle zákona 

číslo 309/2006 Sb. a dalších platných prováděcích vyhlášek a ustanovení ČSN např.: 

  

 ČSN  73 0420 - PŘESNOST VYTYČOVÁNÍ STAVEB. 

 ČSN EN 1997 - EUROKÓD 7: NAVRHOVÁNÍ GEOTECHNICKÝCH K-CÍ. 

 ČSN EN 1992 - EUROKÓD 2: NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ. 

 ČSN EN 13670 - PROVÁDĚNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ.  

 ČSN 73 2810 - DŘEVĚNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE. PROVÁDĚNÍ. 

 ČSN 74 3305 - OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ. 

 ČSN 730601 - OCHRANA STAVEB PROTI RADONU Z PODLOŢÍ. 

 ČSN EN 1996 - EUROKÓD 6: NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ. 

 ČSN  73 3150 - TESAŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ. 

 ČSN 73 2810   DŘEVĚNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE. PROVÁDĚNÍ. 

 ČSN EN 12810 - PODPĚRNÁ LEŠENÍ- POŢADAVKY NA PROVEDENÍ. 

 ČSN EN 1995 - EUROKÓD 5: NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. 

 ČSN 73 1901 - NAVRHOVÁNÍ STŘECH – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 

 ČSN  73 3130 - TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ. 

 ČSN 73 3150 - TESAŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ. 

 ČSN 73 3610 - NAVRHOVÁNÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ. 

 ČSN 73 4130 - SCHODIŠTĚ A ŠIKMÉ RAMPY – ZÁKLADNÍ POŢADAVKY. 

 ČSN 74 4505 - PODLAHY - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 

 ČSN 73 0540 - TEPELNÁ OCHRANA BUDOV. 

 ČSN 73 0080 - OCHRANA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI KOROZI. 

 ČSN P 73 0600 - HYDROIZOLACE STAVEB – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 

 ČSN 73 3450 - OBKLADY KERAMICKÉ A SKLENĚNÉ. 

 ČSN 73 8101 - LEŠENÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 

 ČSN 73 8106 - OCHRANNÉ A ZÁCHYTNÉ KONSTRUKCE. 

 ČSN EN 12812 - PODPĚRNÁ LEŠENÍ – POŢADAVKY NA PROVEDENÍ. 

 ČSN EN 1990 - EUROKÓD: ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ KONSTRUKCÍ. 
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2.7 Napojení inženýrských sítí a technické řešení 

2.7.1 Vodovod 

 

 Vodovodní přípojka bude napojena na vodovodní řád potrubím odpovídající 

dimenze. Přípojka vodovodního potrubí je uloţena v pískovém loţi a obsypána pískem 

o mocnosti 300 mm. Trasa přípojky je vedena tak, aby respektovala prostorovou normu 

vedení inţenýrských sítí.  

  

 Rozvody SV a TUV nesmí oslabovat průřez nosného statického systému těţkého 

dřevěného skeletu. Rozvody se vedou v instalačních předstěnách a musí být tepelně 

izolovány dle vyhlášky č. 10/1996 Sb. Svislé rozvody vodovodu jsou vedeny v instalačních 

šachtách určených pro rozvod technického zařízení budov.  

 

Podrobnější řešení této kapitoly není obsahovou náplní diplomové práce. 

 

 

2.7.2 Kanalizace 

 

 Objekt bude napojen na veřejnou kanalizaci na západní straně objektu.  

 

 Rozvody kanalizace nesmí oslabovat průřez nosného statického systému těţkého 

dřevěného skeletu. Rozvody se vedou v instalačních předstěnách. Svislé rozvody vodovodu 

jsou vedeny v instalačních šachtách určených pro rozvod technického zařízení budov.  

 

Podrobnější řešení této kapitoly není obsahovou náplní diplomové práce. 
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2.7.3 Rozvod elektrické energie 

 

Objekt bude napojen na rozvod elektrické energie. Kabely elektrických rozvodů jsou 

proti zkratu jištěny výkonovými tavnými pojistkami. Veškeré elektrické rozvody musí být 

proveden dle platných norem a technických listů. Elektro přípojka stavby je důleţitou částí 

projektové dokumentace (není předmětem řešení diplomové práce) a poţaduje se vyjádření 

ČEZ Distribuce, a.s. 

 

V dřevostavbách se návrh a realizace elektroinstalací řídí poţadavky platných ČSN, 

především: 

 ČSN 33 2000 - ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY. ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ. 

 ČSN 33 2312 - ELEKTRICKÉ ZARIADENIA V HORLAVÝCH LÁTKÁCH. 

 

 Pouţívají se kabely se sníţenou hořlavostí dle poţadavků ČSN 33 3212, které je 

moţné upevňovat přímo na dřevěnou konstrukci. Jiné kabely musí být vedeny 

v chráničkách. Veškeré elektroinstalace je nutné provádět před realizací vnitřního opláštění. 

 

 Vodorovně se izolace rozvádí pouze v podlaze podél stěn. Vodorovné rozvody je 

také moţno umístit do dutin obvodových stěn vymezené roštem z latí. 

 

 Svislé elektroinstalace se rozvádí ve svislých instalačních prostorech, sloupky 

vnitřních stěn nebo v mezeře vymezené roštem z latí.  

 

 Podrobnější řešení této kapitoly není obsahovou náplní projektové dokumentace. 

 

 

2.7.4 Rozvod tepelné energie 

 

Objekt bude napojen na soustavu centralizovaného zásobování teplem města 

Havířova. V kotelně budou instalovány výměníky tepla pro ohřev teplé vody i pro vytápění 

objektu. Kotelna bude nuceně větrána. 

 

Podrobnější řešení této kapitoly není obsahovou náplní projektové dokumentace. 
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2.8 Zdůvodnění navrženého řešení stavby  

 

 Navrţené řešení stavby dodrţuje obecně platné poţadavky na výstavbu a je 

v souladu s územně plánovací dokumentací 

 

 

2.9 Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

2.9.1 Údaje o provedených a navrhovaných průzkumech 

 

 Na předmětné parcele bylo provedeno: 

- Měření půdního radonu 

- Hydrogeologický průzkum pro vsakování střešních dešťových vod 

 

- Pouţité podklady: 

- Zadání investora 

- Průběţné konzultace s investorem 

- Protokol o demoličních pracích původní výstavby 

- Studie, zpracovatel: Kraus Michal 

- Kopie snímku katastrální mapy 1:1000 

- Polohopisné a výškopisné zaměření pozemku a blízkého okolí 

 

 

 

2.9.2 Údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území  

 

 Předmětnou parcelu neprotíná ţádná ochranná pásma, ani neleţí v chráněných 

územích dotčených na výstavbu. 

 

 

2.9.3 Uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 

 

 Před zahájením prací výstavby je nejprve nutno zdemolovat původní objekty 

a provést vykácení keřů v blízkém okolí. 
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2.9.4 Požadavky na zábory zemědělského půdního fondu 

 

 Na předmětné parcele je navrţen objekt určen pro bydlení v souladu s Územním 

plánem  - Havířov. Je proveden zábor parcel p. č. 311/1,311/2,312,313 a 314 k. ú. Havířov.   

 

 

2.9.5 Údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací 

 

 Celá parcela bude připravena na výstavbu. Bude provedena skrývka ornice 

v rozsahu budoucích zpevněných ploch a zastavěné plochy domu v mocnosti cca 0,20 m.  

 

Ornice bude deponována v severovýchodní části parcely a po dokončení výstavby 

pouţita ke konečným terénním úpravám. 

 

 

2.10 Zásady zajištění požární ochrany stavby 

 

 Podrobné řešení není předmětem řešení projektové dokumentace. 

 

 

2.11 Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci bude zabezpečena dodrţováním předpisů 

a norem, zvláště pak vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce při výrobě, přípravě, 

montáţi, provozu, údrţbě a opravách strojů a zařízení jsou obsaţeny v technické 

dokumentaci výrobce a uţivatel je povinen tato respektovat. Neoddělitelnou součástí výše 

uvedené dokumentace musí být zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek a revizí. 
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2.12 Řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

2.12.1 Povodně 

 

 Objekt se nenachází v záplavové oblasti, není tedy potřeba provádět ţádná opatření. 

 

 

2.12.2 Sesuvy půdy 

 

 Podle geologické stavby a hydrogeologických poměrů není potřeba na zájmové 

lokalitě k. ú. Havířov zavádět ţádné opatření proti sesuvu půdy. Vzhledem k mírně 

svaţitému terénu k sesuvům půdy nedochází. 

 

 

2.12.3 Poddolování 

 

 Objekt se nenachází v oblasti důlní činnosti, není potřeba navrhovat opatření 

účinkem poddolování.  

 

 

2.12.4 Seizmicita 

 

 Objekt se nenachází v oblasti aktivní seizmicitní činnosti a není potřeba navrhovat 

ţádná opatření. 

 

 

2.12.5 Radon 

 

 Výsledky měření půdního radonu nepřekročili vyhláškou stanovený limit. Přesto je 

ve spodní stavbě navrţena hydroizolační PVC fólie ALKORPLAN, která slouţí také jako 

protiradonová ochrana.  
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2.12.6 Hluk v chráněném venkovním prostoru  

 

 Objekt se nenachází v oblasti zvýšené hladiny hluku a nejsou navrhována ţádná 

opatření. 
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3 Seznam výkresů 

 

Označení Název Měřítko Formát 

1.1 Koordinační situace 1:250 A3 

2.1 Výkopy 1:50 A0 

2.2 Základy 1:50 A0 

3.1 Půdorys 1PP 1:50 A1 

3.2 Půdorys 1NP 1:50 A0 

3.3 Půdorys 2NP 1:50 A0 

3.4 Půdorys 3NP 1:50 A0 

4.1 Pohled jiţní a severní 1:50 A2 

4.2 Pohled východní a západní 1:50 A2 

5.1 Řez A 1:50 A1 

6.1 Uloţení stropu 1PP 1:50 A1 

6.2 Uloţení stropu 1NP 1:50 A1 

6.3 Uloţení stropu 2NP 1:50 A1 

7.1 Střešní konstrukce 1:50 A1 

7.2 Půdorys střechy 1:50 A1 

    

D1 Detail – ostění 1:5 A4 

D2 Detail – nadpraţí 1:5 A4 

D3 Detail – parapet 1:5 A4 

D4 Detail - atika 1:10 A4 

D5 Schéma – sloup vetknutý v patě 1:10 A4 

D6 Schéma řešení styků rámové konstrukce  A4 

D7 Schéma provedení tahové kotvy  A4 

    

S1 Specifikace oken  A3 

S2A,  S2B Specifikace dveří  A3 (2x) 

S3 Specifikace klempířských prací  A3 

S4 Specifikace zámečnických prací  A3 

S5 Specifikace truhlářských prací  A3 

S6 Skladby podlah  A3 
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4 Seznam příloh 

 

Příloha A Tepelně – technický posudek  

Příloha B Energetický štítek budovy 

Příloha C Bilance a potřeba energií 

 

 

 

 




























































