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ANOTACE 

Cílem této diplomové práce bylo vytvořit návrh dřevostavby rodinného 

domu. Volba daného řešení spočívá v návrhu konstrukce domu, který se odvíjí 

od jeho architektonického ztvárnění.  

Hlavním úkolem bylo vytvořit technologické řešení obvodového pláště 

a dispozici dřevostavby rodinného domu, na které budou navazovat návrhy 

skladby vodorovných a svislých konstrukcí. Vytvoření optimálního návrhu 

vybraných konstrukčních prvku a jejich posouzení, dle mezních stavu únosnosti 

a použitelnosti a celkové stability budovy, bylo nedílnou součástí diplomové  

práce. 

 

Klíčová slova : Dřevostavba, statické posudky -výpočet proveden dle CSN EN 

1995-1 ,CSN EN 1991-1-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNOTATION 

The aim of this thesis was to create a design dřevostavby house. Choosing the 

solution lies in the design of the house , which is derived from its architectural 

design.The main task was to create a technology solution cladding and wooden 

houses available to a house , which will be followed by proposals tracks horizontal 

and vertical structures . Creating an optimal design of selected structural element and 

assess them according to limit state design and usability , and the overall stability of 

the building , was an integral part of the thesis. 

 

Keywords : timber, static reports - calculation made according to CSN EN 1995-1 , 

EN 1991-1-1 



Seznam zkratek :  

Ø = průměr [mm] 

d = tloušťka [m]  

Ti = návrhová vnitřní teplota [°C] 

Tae = návrhová venkovní teplota [°C] 

Te = teplota na vnější straně stěny [°C] 

Tai = návrhová teplota vnitřního vzduchu [°C] 

RHi = relativní vlhkost v interiéru [%] 

U = součinitel prostupu tepla [W/m2
K] 

f,Rsi = teplotní factor 

f,Rsi,cr = kritický teplotní faktor 

f,Rsi,m = průměrná hodnota teplotního faktoru 

f,Rsi,N = požadovaný teplotní faktor 

λ = součinitel tepelné vodivosti [W/mK] 

A – plocha [mm2, m2] 

a.j. – a jiné 

cca – circa, přibližně 

c. - číslo 

CSN – česká státní norma 

E – modul pružnosti materiálu [MPa] 

Emean – průměrná hodnota modulu pružnosti materiálu [MPa] 

E0,05 – 5 % kvantit modulu pružnosti materiálu [MPa] 

FAST –Fakulta stavební 

gd–návrhová hodnota stálého zatížení [kN/m, kN/m2] 

gk –charakteristická hodnota stálého zatížení [kN/m, kN/m2] 

HI. – hydroizolace 

Hz – hertz, hlavní jednotka frekvence 

Iy–moment setrvačnosti [mm4, m4] 

kN – kilonewton, jednotka síly, 1 kilonewton= 1000 newtonu 

kNm – jednotka ohybového momentu 

Kser – modul prokluzu [N/mm] 

LDS – lehký dřevěný skelet 

m – metr, základní délková jednotka 



m2 – metr čtvereční, jednotka plochy 

Md – návrhová hodnota ohybového momentu [kNm] 

mm – milimetr, délková jednotka 

mm2 – milimetr čtvereční. Jednotka plochy 

MPa – jednotka napětí [N/mm2] 

obj. - objekt 

odst. – odstavec 

OSB – Orientedstrandboard, konstrukční materiál 

qd – návrhová hodnota proměnného zatížení [kN/m, kN/m2] 

qk – charakteristická hodnota proměnného zatížení [kN/m, kN/m2] 

RD – rostlé dřevo 

Resp. - respektive 

Sb. – sbírky, sbírka 

SDK – sádrokarton 

tl. – tloušťka 

ufin – konečný průhyb [mm] 

uinst – okamžitý průhyb [mm] 

Vd– posouvající síla [kN] 

W – průřezový modul [mm3, m3] 

γ– objemová hmotnost [kg/m3] 

γG– dílčí součinitel pro stálá zatížení 

γM – dílčí součinitel pro materiálové vlastnosti 

γQ – dílčí součinitel pro proměnná zatížení 

π – poměr obvodu kruhu k jeho průměru, _ = 3,1415926535… 

ρk – charakteristická hodnota hustoty [kg/m3] 

σ – normálové napětí [MPa] 

τ – smykové napětí [MPa] 

λ – štíhlostní poměr 

Seznam použitých programů : 

Microsoft Word 2010 

Archicad 15 

Scia Engineer 

Microsoft Office Project 2007 

Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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1 ÚVOD 

 

   Zadání diplomové práce bylo zpracovat statické posouzení dřevostavby 

z rodinného domu z lehkého skeletu a technologické řešení svislého nosného 

obvodového pláště. Stěžení je vytvořit konstrukci, které bude odolávat 

veškerým zatížení a nepříznivým vlivům, které na něj působí  

a zároveň bude svým architektonickým ztvárněním a dispozičním řešením 

vytvářet příjemné prostředí pro bydlení. 

Jedná se o dřevostavbu, kde je důležité zejména dimenze nosných sloupků 

a technologického řešení. Konstrukce z lehkého dřevěného skeletu musí odolat 

působení bočního větru. S tím je spojena stabilita celé budovy a její statické 

posouzení. Musí být zajištěna horizontální tuhost konstrukce. 

   Podlahy a stěny musí být dostatečně zvukově odděleny, aby nebyla 

narušena zvuková pohoda jednotlivých místností. S tím souvisí kmitání stropů  

a přenášení krokových vibrací. Z tohohle hlediska musí být zajištěna dostatečná 

tuhost stropů a vyřešena otázka zvukové izolace v konstrukci. Na zhotovení 

popisovaných konstrukcí domu se použijí materiály z obnovitelných zdrojů, 

vyjma spojovacího materiálu. Spojovací materiál dřevěných prvků bude z oceli 

opatřené protikorozní úpravou (pozinkováním). Všechny používané materiály 

zabudovávané do konstrukce musí být opatřeny ochrannými nátěry a musí být 

zajištěna jejich objemová stálost dostatečným vysušením, vyzráním  

či zpracováním. 

 

2 CÍL PRÁCE 

 

Cílem této diplomové práce bylo vytvořit návrh dřevostavby rodinného 

domu. Volba daného řešení spočívá v návrhu konstrukce domu, který se odvíjí 

od jeho architektonického ztvárnění. 

Hlavním úkolem bylo vytvořit technologické řešení obvodového pláště 

a dispozici dřevostavby rodinného domu, na které budou navazovat návrhy 

skladby vodorovných a svislých konstrukcí. Vytvoření optimálního návrhu 

vybraných konstrukčních prvku a jejich posouzení, dle mezních stavů únosnosti 

a použitelnosti a celkové stability budovy, bylo nedílnou součástí diplomové 

práce. 
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3 LITERÁRNÍ ÚVOD  

 

3.1 DŘEVO 

Dřevo je jedním ze stavebních materiálů, který člověk využíval již 

nejstarších dobách na stavbu obydlí, lávek a mostů. 

Rozvoj dřevěných konstrukcí od minulosti do současnosti vždy úzce 

souvisel s možnostmi výroby, jak z hlediska zpracováni dřeva, tak i spojovaní 

dřevěných konstrukcí. Na dřevěné konstrukce se nejprve používala kulatina, 

další etapě přibylo deskové a hraněné zdivo a později lepené lamelové dřevo  

a materiály na bázi dřeva. Původní spojování dřevěných prvků vázáním 

různými provazci postupně nahradily tesařské spoje a později kovové spojovací 

prostředky a lepení. 

Současná etapa rozvoje dřevěných konstrukcí započatá na přelomu 70.  

a 80. let našeho století se vyznačuje používáním stále nejnovějších materiálů  

a konstrukčních prvků na bázi dřeva, vykazujících vysoké parametry pevností  

a dále a vývojem nových spojovacích prostředků, které umožňují provádět ty 

nejnáročnější spoje konstrukčních prvků. 

Předpoklady pro širší využití dřeva na stavební konstrukce jsou vytvářeny 

 i tím, že jsou formulovány stále dokonalejší metodiky pro navrhování 

dřevěných konstrukcí a metody nedestruktivního zjišťování užitných vlastností 

dřeva  

a materiálu na jeho bázi. 

Současnosti se dřevo používá při stavbách rodinných domů, hotelů, 

motorestů, stavbách kulturních, sportovních či církevních a na inženýrské 

konstrukce typu stožárů a lávek. Dřevo se též používá na zemědělské  

a průmyslové stavby, především proto, že je materiálem odolným chemicky 

agresivním prostředí. 

Dřevo jako materiál na stavební konstrukce je materiálem perspektivním, 

neboť se v přírodě stále obnovuje, díky svému organickému původu splňuje 

náročné ekonomické požadavky a je materiálem energeticky nenáročným  

a cenově přijatelným. [9] 
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3.2LESY A DŘEVO V ČR 

 

3.2.1  ZÁKLADNÍ ÚDAJE: 

   Výměra lesa se trvale mírně zvyšuje na současných 2634 tisíc hektarů. 

Lesnatost 33,4%. V druhové skladbě lesů převažují jehličnany – cca 77%. 

Z listnatých stromů převažují dub a buk. [11] 

   Kategorizace lesů je provedena s cílem ozdravit lesy a lépe v nich 

hospodařit. Lesy jsou rozděleny na hospodářské 61,5%, ochranné 3%, 

zvláštního určení 33,9%. Některé lesy plní více funkcí současně.(viz obr. 3.1  

a 3.2)  [11] 

 

Obrázek č. 3. 1. – Zastoupení hlavních dřevin [13]     

 

 

 

Obrázek č. 2. 2.  - Struktura vlastnictví lesů v ČR (%) [13]    



 

4 

 

Obrázek č. 3.2. - Výměry lesní půdy a lesnatost podle krajů a celkem za ČR [13]     
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3.3 VLASTNOSTI DŘEVA  

Dřevo má v různých směrech rozdílné vlastnosti. Výrazně se od sebe liší 

vlastnosti sledované rovnoběžné s vlákny a kolmo k vláknům. Ve směru kolmo 

k vláknům se potom ještě od sebe liší vlastnosti v radiálním a v tangenciálním směru 

(viz. obr. 3.4.) [12]     

   Nejlepší parametry pevnosti i tuhosti a zároveň nejmenší deformace od účinku 

teploty, sesycháním či bobtnáním má dřevo ve směru rovnoběžně s vlákny.  

 

 

Obrázek č. 3.4. - Anatomická stavba jehličnatého dřeva [12] 

 

1 – jarní dřevo, 2 – letní dřevo, 3 – letokruh, 4 – jarní tracheida s dvojtečkami, 5 – 

letní tracheida, 6 – pryskyřičný kanálek, 7 – dřeňový paprsek, 8 – příčná tracheida 

 

3.3.1 ZÁKLADNÍ ANATOMICKÉ SMĚRY VE DŘEVĚ 

Obrázek č. 3. 5. – základní anatomické směry ve dřevě [ 17] 

AS – axiální směr 

  RS – radiální směr 

         TS – tangenciální směr 
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Axiální směr, který je rovnoběžný s podélnou osou kmene. 

Radiální směr, který je vedený ve směru dřeňových paprsků a je kolmý  

na plochu tangenciálního řezu.(viz obr č. 3.5.)  

Tangenciální směr, který má směr tečny k letokruhům a je kolmý na plochu 

radiálního řezu. [12] 

 

3.4 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI DŘEVA  

Fyzikální vlastnosti dřeva jsou v důsledku této anatomické stavby v každém 

směru – řezu výrazně odlišné. Vliv na vlastnosti dřeva má jádro a běl kmene (viz. Obr. 

č. 3. 6.), které se vytváří postupně s růstem dřeva. Jádro dřeviny je tmavěji zabarvené, 

jeho dřevo má větší pevnost, lépe odolává hnilobě a vlhkost má kolem 30%. Běl dřeva 

je většinou světlá, je vždy po obvodě kmene a zvláště u smrku, jedle a buku  

je rozdělena na dvě části – vnitřní sušší (zralé dřevo) s vlhkostí 50 až 80%  

a vnější vlhkost až 180%. Šířka běli závisí na koruně a stáří stromu. Voda ve dřevě  

je ovlivňuje vlastnosti dřeva a způsobuje často jejich zhoršení. Se změnou obsahu 

vody ve dřevě jsou spojeny změny fyzikálních a mechanických vlastností, odolnosti 

proti houbám a napadením hmyzem a dalšími procesy. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3.6. – Letokruhy [14] 

 

 

3.4.1 VLHOST DŘEVA 

Vyjadřuje se podílem hmotnosti vody k hmotnosti dřeva v absolutně suchém 

stavu. Vlhkost se vyjadřuje nejčastěji v procentech (%). [12] 
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3.4.1.1 STUPEŇ VLHKOSTI: 

1. stupeň - je vlhkost čerstvého dřeva, příklady: DUB běl - 77 %, jádro - 74 %, 

BOROVICE běl – 120%, jádro – 33%. 

2. stupeň - je vlhkost mokrého dřeva, vyskytuje se u dřeva bazénovaného  

nebo plaveného, nebo na skládkách pod ochranným postřikem, může dosahovat až 200 %. 

3. stupeň - vlhkost na vzduchu vyschlého dřeva (15 - 20 %). 

4. stupeň - vlhkost uměle sušeného dřeva (6 - 12 %). (viz. Obr. č. 3.7.) [12] 

 

 

Obrázek č. 3.7. - Rovnovážná vlhkost dřeva [18] 

 

3.4.2 HUSTOTA DŘEVA 

Je základním údajem zvláště ve vztahu k mechanickým vlastnostem dřeva. 

 Čím vyšší hustota, tím vyšší je pevnost a tuhost dřeva. Předpokládána hustota  

je určována při 12% vlhkosti, dle současné EN 384/06.9/. Hustota dřeva  

je charakterizována podílem hmotnosti a objemu dřeva při určité vlhkosti. Hustota 

dřeva se zvyšuje s vlhkostí, ale hmotnost a objem dřeva nerostou stejným způsobem. 

Průměrná hustota dřeva jehličnatých dřevin se pohybuje mezi 350 a 500 kg/m3
, 

listnatých dřevin mezi 640 a1080 kg/m3 – obojí při 12%ním obsahu vlhkosti.  

Na hustotu dřeva má vliv také šířka ročních kruhů a podíl letního dřeva, stáří stromu  

a podíl reakčního dřeva. [12]       
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3.4.3 SESYCHÁNÍ, BOBTNÁNÍ 

 

Je-li vysušené dřevo uložené ve vlhkém prostředí, pohlcuje vlhkost a jeho 

rozměry se zvětšují – bobtná. Dřevo bobtná až do BNV. Ve směru Ve směru 

podélném bobtná o 0,1 až 0,6 %, ve směru radiálním bobtná o 3 až 6 % a ve směru 

tangenciálním bobtná o 6 až 12 %. Sesychání je opak bobtnání. [12]       

 

3.5 MECHANICKÉ VLASTNOSTI DŘEVA 

 

Dřevo má schopnost vzdorovat účinkům vnějších mechanických sil. Dále  

má v různých směrech různé mechanické vlastnosti. [12]       

 

3.5.1 PRUŽNOST DŘEVA 

 

Je vratná deformace dřeva působením vnějších sil; dřevo se ale po jejich působení 

vrací do původního tvaru. Modul pružnosti se udává v MPa, vyjadřuje napětí, při němž 

se v mezích pružnosti mění pevnostní parametry dřeva. Modul pružnosti se mění  

v závislosti na druhu dřeviny, na vlhkosti, na anizotropii,  

na vadách dřeva a na objemové hmotnosti. Modul pružnosti se zkouší podle  

ČSN EN 408. [12]       

 

3.5.2 PEVNOST DŘEVA 

Je nevratná deformace nebo celkové porušení dřeva působení vnějších sil. 

a) Pevnost v tahu 

Je odolnost dřeva proti působení síly, která se jej snaží prodloužit, při přeskočení 

meze pevnosti dřevěný prut praská. Na pevnost v tahu má vliv směr vláken, vlhkost 

dřeva a objemová hmotnost.  

b)Pevnost v tlaku 

Je odpor, který klade dřevo vnější síle, jež se snaží dřevo stlačit. Na pevnost 

v tlaku má vliv směr vláken, vlhkost dřeva a objemová hmotnost.  

c)Pevnost ve smyku 
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Je odolnost dřeva proti působení vnějších sil, které se snaží posunout jednu část 

tělesa po druhé. Pevnost ve smyku se zkouší podle ČSN 49 0118, ovlivňuje  

ji vlhkost, objemová hmotnost, anatomická stavba. 

 

d)Pevnost v ohybu  

 Je schopnost dřeva odolávat zatížení, je-li materiál podepřen a síla působí mimo 

tyto podpěry. Pevnost v ohybu je zkoušena podle ČSN 49 0115. Důležitá  

je u nosníků a stropních trámů. 

e)Pevnost ve vzpěru  

Je to zvláštní případ tlakové pevnosti a částečně zde spolupůsobí pevnost v ohybu. 

Vyskytuje se u stojek a podpěrných sloupů.  

 

 

  

 

 

Obrázek č. 3. 8. – Pracovní diagram dřeva  [19] 
 

 

f)Příčná pevnost proti rázovému ohybu (houževnatost) 

Schopnost dřeva odolávat síle, která působí v pohybu po určité dráze a zatěžuje 

element rázově (přerážecí práce). [12]      
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3.5.3 TVRDOST DŘEVA 

Tvrdostí dřeva rozumíme velikost jeho odporu proti vnikání cizího tělesa. Tvrdost 

dřeva ovlivňuje: směr vláken, vlhkost dřeva, objemová hmotnost, anatomická stavba. 

[12]      

 

 

3.5.4 ŠTÍPATELNOST DŘEVA 

Je to schopnost dřeva dělit se působením klínu na části. Štípatelnost dřeva  

se zkouší podle ČSN 49 0119, ovlivňuje ji: směr vláken, vlhkost dřeva, objemová 

hmotnost, anatomická stavba. [12]      

 

3.5.5 OHÝBATELNOST DŘEVA 

Je to schopnost materiálu přijmout účinkem vnějších sil nový tvar a podtrženo,  

i když síly přestaly působit. Ohýbatelnost ovlivňuje množství ligninu ve dřevě. Dřevo 

sedá plastifikovat teplem a vlhkem, ale také chemicky (např. čpavkem).  

Po ohnutí, aby byl ohyb fixován, se dřevo vysuší [12]       

 

4 LEHKÉ DŘEVĚNÉ SKELETY (LDS) A STŘECHY  

 

4.1.1 TRADICE A VÝVOJ SYSTÉMU 

Vzhledem k výchozí surovině- strom, kulatina – jsou rámové konstrukce 

převažující formou dřevěného stavění. Do poloviny 19 století byly aplikovány 

výhradně těžké skelety s masivními sloupy, trámy, vaznicemi a krokvemi  

bud v podobě středověké hrázděné konstrukce, nebo flexibilnějšího  

středně – rozponového trámu. Americká legenda /obrázek / spojuje zdi lehkého skeletu 

s Chicagem a tesařem Tailorem, který v roce 1833 místo tradičního těžkého skeletu 

použil na stavbu kostela Panny Marie lehké dřevěné profily 2x4 a 2x8 palců (cca 5 

x10 a 5 x 20 cm) a ve chvíli geniální intuice realizoval rámovou konstrukci 

s hřebíkovými spoji, která je označována jako Baloon frame system  

– (viz. obr.č. 4.1) Osová vzdálenost sloupků a stropnic je 16 palců (cca 40cm) sloupky 

přes dvě podlaží průběžné. [11]    
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Obrázek č. 4.1. Baloon frame systé [11]             4.2. Platform frame systém [11] 

 

Druhá spíše montážní než konstrukční varianta Platform frame systém 

 – (viz. obr. č. 4.2.) Má sloupky na výšku jednoho podlaží a stala se postupně 

převládající formou americko – kanadském bytovém ( nejen ) stavění a s dílčími 

úpravami je užívána dodnes. Po roce 1920 se idea lehkého dřevěného skeletu začala 

uplatňovat v Evropě, zvláště v Německu a Skandinávii. Na (viz. obr. č. 3.3.) 

 je princip dřevěného skeletu podle návrhu K. Wachsmanna z roku 1930. Wachsmann 

působil v tomto období v dessavském Bauhausu a úzce spolupracoval s W. Gropiem. 

Vznikla první sídla dřevěných rodinných domů ( Leupnitz – Neuostra  

u Dráždaň i vilové individuelní domy ( m.j. dům A. Einsteina u Potsdam). Po roce 

1960 PFS expandoval i do Japonska – země, která od středověku široce užívá 

a rozvíjí sofistikovaný dřevěný skelet založený na KIWARI – proporčním řádu. 

Dřevěným PFS ovlivnil i vývoj ocelových konstrukcí pro nízkopodlažní zvl. bytové 

objekty. Z lehkých za studena válcovaných profilů a se šroubovými spoji je navržen  

a realizován ocelový PFS (viz. Obr. č. 3.4.). Podobné profily sloupků i stropnic, stejná 

půdorysná modulace. Tloušťka plechu 1,5 mm. [11] 
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Obrázek č. 4.3. – dřevěný skelet [11] 

 

 

 

 

Obrázek č. 4.4 . – Lehký ocelový skelet [11] 

 

Úspěch a rozšíření PFS je dán zvláště následující fakty: 

-otevřenost a flexibilita skeletu, která umožňuje značně rozmanité dispoziční  

a objemové řešení (viz obr. č. 4.5.) 

- otevřenost vůči novým funkčním, materiálovým a technologickým možnostem  

a požadavkům 

- jednoduché hřebíkové nebo vrutové spoje 
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- rozměrová unifikace základních konstrukčních prvků a unifikovaná modulační 

síť 

- malá hmotnost – snadnost a rychlost montáže s investičně nenáročnými 

montážními prostředky [11] 

 

 

Obrázek č.4.5. – Rodinný dům z dřevěných panelů a jeho montáž [15] 

 

 LDS má tří organizačně – technologické formy: 

a) Staveništní – řemeslná forma, kdy zhoblovaných subjektivně – opticky,  

nebo lépe objektivně – mechanicky vybraných, resp. odzkoušených prvků na stavbě 

jsou montovány stěny a stropy (viz. obr. č. 4.6.) Neomezené – individuelní projektové 

řešení, minimální investiční nároky, delší doba výstavby. Této výchozí formě bude 

věnována hlavní pozornost. [11] 
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Obrázek č.4.6. – Staveništní montáž [15] 

 

b) Průmyslová (dílenská) výroba panelů (stěnových, stropních, střešních atd.) 

optimálně kompletizovaných. Výrobní styky obdobné jako u staveništní formy, 

montážní odlišné vzhledem k nepřítomnosti nosné konstrukce, zevnitř “.Předpokladem 

této varianty je řešení typových objektů – nejčastěji rodinných domů. Ekonomická 

efektivnost průmyslové výroby začíná na 50 až 100 objektech ročně.  

Na (viz. obr. č. 4.7.) je typový rodinný dům. [11] 

 

 

 

Obrázek č. 4.7. – Rodinný dům z dřevěných panelů [15] 
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5 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

5.1   A. Průvodní zpráva  

 

a) Název stavby:       Dřevostavba rodinného domu  

b) Místo stavby:    Mladé Buky, parc. Č. 335/1  

c) předmět projektové dokumentace:  Dokumentace pro stavební řízení  

 

A.1.2 Identifikační údaje stavebníka:  

 a)Stavebník (obchodní firma):   Petr Svoboda 

 b) Místo trvalého pobytu stavebníka:   Havránkova 555, Trutnov 

 (v případě firmy sídlo)  

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:  

a) Jméno :  Denisa Kalousková  

 b) Hlavní projektant: Ing. Jiří Teslík  

 

A.2  Seznam vstupních podkladů 

Záměrem stavebníka je vybudovat na vlastním pozemku nový standardní 

obytný rodinný dům včetně vedlejších stavebních objektů jako jsou oplocení, 

zpevněné plochy a komunikace, přípojky inženýrských sítí apod. Funkce stavby  

je čistě obytná bez komerčního či výrobního využití.  

Jako vstupní podklady posloužili:  

-polohopis daného území  

-údaje z katastru nemovitostí  

-zákres vedení vodovodu a kanalizace  

-zákres vedení plynovodu  

-osobní obhlídka pozemku  
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A.3 Údaje o území  

a) rozsah řešeného území 

Stavební parcela pro výstavbu rodinného domu se nachází v obci Mladé Buky.  

Pozemek stavebníka je nezastavěný a nachází se v území pro bydlení. Tento  pozemek 

má parcelní číslo 1259/20 v katastr. území Trutnov. Kultura stávajícího pozemku  

je vedena jako ostatní plocha. V této lokalitě se v současné době nacházejí inženýrské 

sítě, které jsou řešeny v územním řízení, ke kterým je potřeba objekt napojit. 

b) údaje o zvláštní ochraně území podle jiných právních předpisů (památkové 

území, chráněné přírodní území, záplavové území apod.): 

Projektová dokumentace domu nepředpokládá jeho umístění na seizmicky 

aktivním území, na poddolovaném ani záplavovém území. Pozemek nespadá  

do památkové chráněného území či chráněného přírodního území. 

Veškerá případná ochranná a bezpečnostní pásma budou respektována  

při vlastním situování a osazení stavby do území parcely staveniště.  

c) údaje o odtokových poměrech: 

Současný stav na staveništi, ani realizace stavby a souvisejících terénních úprav 

nesmí zhoršit odtokové poměry na pozemku a způsobit zaplavení sousedních pozemků 

srážkovou vodou. Veškeré dešťové vody z objektu budou trativodem 

 do stávající dešťové kanalizace. Pozemek se nenachází v ochranném pásmu vodního 

zdroje. 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas: 

Stavba splňuje podmínky územně plánovací informace a podmínky regulativ  

pro danou lokalitu. 

e) údaje o souladu s  územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou 

územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 

plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních 

úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 

plánovací dokumentací: 

Stavba splňuje podmínky územně plánovací informace a podmínky regulativ  

pro danou lokalitu. 
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f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 

Stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu dle Vyhlášky č. 268/2009 Sb.  

a je navržena v souladu s vyhláškou č. 269/2009 Sb. o obecných požadavcích  

na využívání území. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

Objekt splňuje veškeré požadavky správců dotčených inženýrských sítí. Seznam 

výjimek a úlevových řešení: 

Na pozemek se nevztahují žádné výjimky či úlevová řešení. 

h) seznam souvisejících a podmiňujících investic:  

V současné době nejsou zpracovateli projektu známé žádné související  

či podmiňující investice znemožňující průběh stavebního řízení a realizace výstavby 

objektu. 

i) seznam dotčených pozemků a staveb podle katastru nemovitostí:  

Stavba nebude míz zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Pozemek  

se nenachází v ochranném pásmu lesa ani v ochranném pásmu vodního zdroje. 

Krátkodobě může dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti, které bude bráněno plachtami. 

Během stavby bude třeba čistit kola dopravních prostředků tak,  

aby nedocházelo ke znečišťování komunikací.  

Stavba nenáleží do památkové zóny, ani jí nejsou dotčeny jiné stavby, 

které jsou kulturními památkami nebo nejsou kulturními památkami,  

ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách.   

Jediný dotčený pozemek je pozemek investora, Mladé Buky, parc. Č. 335/1,   

 k.ú. Trutnov. 

 

A.4 Údaje o stavbě 

a) Jedná se o novostavbu rodinného domu. 

b) Záměrem stavebníka je vybudovat na vlastním pozemku nový obytný rodinný 

dům včetně vedlejších stavebních objektů jako jsou oplocení, zpevněné plochy  

a komunikace, přípojky inženýrských sítí apod. Funkce stavby je čistě obytná  

bez komerčního či výrobního využití. 
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c) Jedná se o trvalou stavbu. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 

apod.) 

Stavba nenáleží do památkové zóny nebo památkové rezervace či zóny, ani není 

kulturní památkou, proto se k ní nevztahují jiné právní předpisy. 

e) Na vlastní stavbu se nevztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví 

obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Veřejně přístupné plochy tuto vyhlášku splňují. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

 z jiných právních předpisů: 

Doklady o splněných podmínkách dotčených orgánů jsou doloženy v dokladové 

části D. projektové dokumentace. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení: 

Na stavbu se nevztahují žádné výjimky či úlevová řešení. 

h) Navrhované kapacity stavby 

 

Sklon střechy:         34°, 31°              

Užitková plocha celkem:          173,24 m
2
                                                           

Obytná plocha celkem:                173,24 m
2
 

Zastavěná plocha:      275,73 m
2  

 

Základní obestavěný prostor:                         1169,37 m
3 

Počet bytů v rodinném domě:                       1 byt 

Předpokládaná obsazenost:        4 osoby 

 

i) Navržený rodinný dům splňuje požadavky na úsporu energie a ochranu 

tepladle §28 Vyhlášky Č. 268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích  

na výstavbu a zákona Č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších 
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předpisů. Tepelně technické vlastnosti (dle ČSN 730540 - viz dokladová část 

"Posouzení obvodových konstrukcí z hlediska tepelného odporu, teploty rosného bodu 

a průběhu kondenzace") a energetické vlastnosti stavby (dle vyhlášky č.78/2013 Sb. - 

viz. Průkaz energetické náročnosti budovy - bude řešeno v části 2)   

 

Energetická spotřeba stavby: 

 Potřeba vody: 

Uvažuje se s potřebou vody   …… 120l/os. den 

Počet osob    ……      4 osob 

Denní potřeba vody celkem      …… 480l/den 

 

j) Vzhledem k charakteru a rozsahu výstavby není nutné složité členění stavby. 

 Členění stavby:                                                                                                        

- příprava území - skrývka ornice                                                                                                  

- rodinný dům 

-oplocení 

-komunikace a zpevněnéplochy  zeleň 

Termín zahájení a předpokládaný termín dokončení stavby, včetně způsobu 

provedení stavby: léto 2015, předpokládaný termín dokončení stavby -  léto 2016, 

způsob provedení stavby dodavatelský, svépomoci. 

 

k) Orientační hodnota stavby činí 2 000 000 Kč bez DPH. 

Tento předpoklad finančních nákladů na provedení díla byl stanoven propočtem 

ceny za m
3
 obestavěného prostoru. Propočet nákladů stavby není součástí 

projektové dokumentace. Propočet finančních nákladů je orientační a slouží jako 

statistický údaj. 

 

 

 

 



   

  Diplomová práce 

 

20 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technologická zařízení  

Rodinný dům je navržen jako hlavní objekt. Dále budou součástí stavby vedlejší 

objekty, jako jsou oplocení, zpevněné plochy a komunikace, přípojky inženýrských 

sítí apod. 

5.2.  B Souhrnná technická zpráva – část 1 

B.1 Popis území stavby 

a) Stavební pozemek je ve vlastnictví stavebníka. Stavební parcela pro výstavbu 

rodinného domu se nachází v obci Mladé Buky. Pozemek stavebníka je nezastavěný  

a nachází se v území pro bydlení. Tento pozemek má parc.č. 335/1 

 v katastr. území Trutnov. Kultura stávajících pozemků je vedena jako ostatní plocha. 

V této lokalitě se v současné době nacházejí inženýrské sítě, které jsou řešeny  

v územním řízení,  ke kterým je potřeba objekt napojit.  

b) Stavba svými parametry splňuje střední radonový index. Výsledky 

radonového průzkumu se stanoveným radonovým indexem pozemku jsou zařazeny  

do dokladové části D. projektové dokumentace.  

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:  

Stavba je navržena tak, aby byla dodržena veškerá ochranná a bezpečnostní 

pásma. 

d) Radonový index není součásti dokladové části E 

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:  

V projektu se nepředpokládají požadavky na asanace, demolice, kácení zeleně. 

V projektu se nepředpokládá umístění objektu v záplavovém území 

 a na poddolovaném území.  

e) Územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu)  

K pozemku vede místní příjezdová komunikace, na kterou bude napojen vjezd pro 

osobní automobil a přístupový chodník. Objekt nebude umístěn  

na poddolovaném území.  

f) V projektu se nepředpokládají požadavky na bourací práce.  

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu  

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 



   

  Diplomová práce 

 

21 

 

Na pozemek nejsou kladeny požadavky na zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé). 

h)  Územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu)  

      K pozemku vede místní příjezdová komunikace, na kterou bude napojen vjezd 

na parkovací místo pro automobil s  přístupovým chodníkem. Objekt nebude umístěn 

na poddolovaném území.                                                                                                                                         

i) V současné době nejsou zpracovateli projektu známé žádné věcné a časové 

vazby ovlivňující, či znemožňující průběh stavebního řízení a realizace výstavby 

objektu. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1  Jedná se o novostavbu rodinného domu. Rodinný dům je řešený  

jako samostatně stojící objekt. Svým dispozičním řešením uspokojí nároky 4 členné 

rodiny. Dům je jednopodlažní a částečně podsklepený. Půdorysný tvar domu je tvar 

písmene L. Objekt je zastřešen dvěma zapuštěnými sedlovými střechami.  Účelem 

 a záměrem stavebníka je vybudovat na vlastním pozemku nový obytný rodinný dům 

včetně vedlejších stavebních objektů jako jsou oplocení, zpevněné plochy  

a komunikace, přípojky inženýrských sítí apod. Funkce stavby je čistě obytná  

bez komerčního či výrobního využití.  

B.2.2   Celkové, urbanistické, architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

Cílem je vytvoření stavby, která respektuje okolní zástavbu a svým hmotovým 

řešením nevyčnívá do okolí. Z přilehlé ulice je umožněn vjezd  

na pozemek investora. 

b) architektonické řešení – Dům je jednopodlažní, částečně podsklepený. 

Půdorysný tvar domu je tvar písmene L. Objekt je zastřešen dvěma zapuštěnými 

sedlovými střechami. Sklon střechy je 34°a 31°.  
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B.2.3 S výrobou se v objektu neuvažuje, funkce stavby je obytná  

a je  komerčního či výrobního využití. 

B.2.4 Na vlastní stavbu se nevztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb., kterou  

se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívaní staveb osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Veřejně přístupné plochy tuto vyhlášku 

splňují. 

B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba rodinného domu je navržena tak, že splňuje požadavky na bezpečnost  

při užívání staveb dle §26 Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecně technických 

požadavcích na výstavbu v aktuálním znění. Vzhledem k provozu a využití objektu 

nevznikají požadavky na omezení rizik, vznik bezpečnostních pásem a únikových cest. 

Únik osob z prostoru objektu na volné prostranství je zajištěn nechráněnými 

únikovými cestami v souladu s požadavky ČSN. 

B.2.6 Základní charakteristiky objektů 

a) Dům je jednopodlažní, částečně podsklepený. Půdorysný tvar domu je tvar 

písmene L. Objekt je zastřešen dvěma zapuštěnými sedlovými střechami.  

Sklon střechy je 34°a 31°. 

Hlavní vstup do rodinného domu je situovaný z vlastní přístupové komunikace  

z jihozápadní strany objektu. Ze zádveří je přístupná chodba se schodištěm. Chodba 

slouží jako hlavní komunikační prostor domu. Je propojená s obývacím pokojem  

s kuchyní, dvěma pokoji, ložnicí, pracovnou, koupelnou a technickou místností.  

Z kuchyně je přístupná spíž. V části obývacího pokoje je vchod na zahradu investora. 

Po schodišti se dostaneme do podzemního podlaží. V něm se nachází chodba, 

která spojuje sklad, posilovnu, pracovnu a koupelnu.  

b) konstrukční a materiálové řešení. 

Nadzemní část rodinného domu bude řešena jako dřevostavba. Podzemní část 

 je řešena pomocí betonu se ztraceným bedněním tl. 250 mm.  
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Základy: 

Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu C 16/20  

do nezámrzné hloubky na rostlý terén. S klesáním terénu objektu viz. výkres základů 

se bude snižovat hloubka základové spáry a to odstupňovanými základy, výškový 

přesah bude vyrovnávám tvárnicemi ztraceného bednění DITON  

ZB 250 x 300 x 500. 

Obvodové zdivo a příčky: 

Objekt je navržen z konstrukčního systému dřevěné stěny DEKMOME D. Hlavní 

nosný systém objektu tvoří dřevěné vnitřní a obvodové stěny ukončené dřevěným 

věncem. Podzemní podlaží je tvořeno monolitickým betonem  

se ztraceným bedněním a ztuženo ŽB věncem. 

Stropní konstrukce: 

Stropní konstrukce jsou řešeny dřeveným trámovým stropem, který je tvořen 

trámy 150x300. Obvodový věnec je dřevěný 2 x 60 x 120 mm, v podzemním podlaží 

železobetonový.  

Krov:  

Konstrukce krovu bude provedena z vaznicové soustavy. 

Střecha:  

Tvarově je střecha navržená jako průnik sedlových střech. Střecha bude 

pokryta keramickou taškovou krytinou.  

 

Výplně otvorů:   

Okna, dveře a vstupní dveře budou plastová, VELUX CLASSIC, zasklená 

izolačním trojsklem. Interiérová dveřní křídla téhož výrobce (alternativa např. Sapeli) 

v ocelových, případně dřevěných zárubních.  

Podrobný popis oken a dveří je zpracován na výkrese výpis výrobků. 
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Obklady, dlažby, zařizovací předměty:     

Vybavení objektu bude provedeno ze standardních výrobků dle výběru investora. 

Grafický návrh a specifikace dle požadavků investora.  

 

Vnější plochy:   

Stavební dílo rodinného domu bude doplněno vedlejšími stavebními objekty, jako 

jsou oplocení, zpevněné plochy, výsadba zeleně a sadových úprav, přípojky 

inženýrských sítí apod. Zpevněné plochy teras, přístupových komunikací  

jsou navrženy z dlažby od firmy BEST, a.s. 

Sklon zpevněných ploch (okapový chodníček, terasy je zámkových dlaždic BEST 

60x 40 cm) a  UT od objektu bude min. 1 %. 

Oplocení a drobné prvky zahradní architektury budou také od firmy BEST, a.s. 

Tato projektová dokumentace neobsahuje technické řešení teras, zpevněných ploch, 

terénních úprava prvků drobné architektury. 

Tepelné izolace: 

V projektu jsou navrženy tepelné izolace ISOVER.                                                                                                                               

c) Objekt je navržen tak, že je zaručena mechanická odolnost a stabilita 

v průběhu výstavby a užívání.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

a) Technické řešení: 

V projektu se počítá s deskovými otopnými tělesy. 

b) Výčet technických a technologických zařízení budov. 

 

 ZDROJ TEPLA: Vytápění elektrokotlem s otopnými deskovými radiátory 

 OTOPNÁ TĚLESA: Samostatný projekt vytápění 

 PŘÍPRAVA TUV: Samostatný projekt vytápění  
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B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Je řešeno samostatně v části D 1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení nejsou řešena 

b) energetická náročnost stavby řešeno v průkazu energetické náročnosti 

budovy. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

Nebudou využívány žádné alternativní zdroje. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní  

a komunální prostředí 

Denní osvětlení a oslunění odpovídá požadavkům ČSN 73 4301 a ČSN 73 0580. 

Velikost oken zabezpečí dostatečnou světelnou pohodu. Místnosti s malým,  

nebo žádným denním osvětlením, jsou přisvětleny umělým osvětlením.  

Umělé osvětlení je řešeno v části Zařízení silnoproudé elektrotechniky. Při volbě 

svítidel do místností je postup podle technických požadavků ČSN 36 0450 - tabulky 

osvětlenosti Epk v luxech pro kategorie osvětlení. Odvětrání většiny místností 

 je prováděno přirozenou cestou otevíracími nebo alespoň sklopnými okenními 

výplněmi. Projektová dokumentace řeší nucené větrání šatny a kuchyně se spíží. 

Odtah kuchyňských výparů od varné plochy je zajištěn digestoří. Odtah digestoře  

je navržen PVC trubkou o Ø150 mm s vývodem přes fasádu.  

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu podloží netýká se projektové dokumentace 

b) Ochrana před bludnými proudy není v projektu uvažována z důvodu typu 

stavby a umístění stavby. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou není v projektu uvažována z důvodu 

typu stavby a umístění stavby. 

d) Stavba nevyvolává nadměrný hluk. Stavba vyhovuje Směrnici č.502/2000 Sb. 

„Hygienické předpisy nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací“. 
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e) Protipovodňová opatření nejsou v projektu navržena z důvodu typu stavby 

 a umístění stavby. 

 

B.3            Připojení na technickou infrastrukturu 

a) napojovací místa technické infrastruktury, 

 Vodovod: 

Voda bude do domu dopravena přípojkou z veřejného vodovodu.  

 Splašková kanalizace:  

Objekt bude napojen kanalizační přípojkou na veřejnou kanalizační síť.  

 Elektroinstalace:  

Napojení vlastní podzemní přípojkou na veřejnou elektrickou síť. Domluva  

se správci sítí. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

 

Vodovod: 

Rozvod vody bude napojen na veřejnou vodovodní síť. Vedení mezi RD 

 a veřejnou vodovodní sítí bude provedeno napojením z plastických hmot  

PE SDR 11 032x4,4 mm.  

Vedení bude uloženo ve výkopu v hloubce min. 1,2 m pod terénem. Šířka rýhy 

bude taková, aby byl dodržen požadavek zajistit min. 15 cm mezi vnějším lícem 

potrubí a 1 stěnou výkopu pro provedení kvalitního obsypu.  

Potrubí bude uloženo na pískovém loži (velikost zrn do 20 mm) tI. 0,10 m  

ve spádu min. 0,3.  

Obsyp potrubí bude proveden do úrovně vrchu potrubí. Hutnění postačuje  

v rozsahu, který zaručí úplný obsyp potrubí.  

Zásyp potrubí bude proveden těženým pískem (velikost zrn do 20 mm) 0,3 m nad 

vrch potrubí, bez hutnění. Na této vrstvě bude uložena signalizační folie. Dále bude 

realizace vedení zahrnovat:  
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- Tlakovou zkoušku provozním tlakem, eventuálně až 1,0 MPa.  

- Proplach potrubí.  

- Odběr vzorků vody z provedeného úseku a jejich rozbor. 

Splašková kanalizace: 

Splašková voda z rodinného domu bude vedena kanalizační přípojkou  

do veřejné kanalizace.  

Svod mezi RD a veřejnou kanalizací bude navržen z PVC trub hrdlových  

DN 125. 

Uložen je ve výkopu na pískovém loži 0,10 m, v hloubce cca 0,8 m pod terénem, 

ve spádu min. 2%.  

Šířka rýhy min. 0,3 m. Materiál pro lože trouby - písek, musí být ukládán 

rovnoměrně po vrstvách po celé šířce rýhy, a musí být dobře zhutněn vhodnými 

mechanizačními prostředky. Vhodný materiál pro obsyp se rozprostře rovnoměrně  

po obou stranách trouby a vždy po vrstvách 0,10 - 0,15 m se pečlivě zhutní.  

Na obsyp bude položena výstražná folie. Hrdla PVC trub jsou utěsněna gumovým 

kroužky. Tlaková zkouška podle CSN 75 5911 se provede před úplným zasypáním 

rýhy.  

Při kolaudaci bude předložen doklad o nepropustnosti splaškové kanalizace. 

Dešťová kanalizace: 

Dešťové vody z objektu budou svedeny do stávající kanalizace. Svod bude 

navržen z PVC trub hrdlových DN 125. Uložen je ve výkopu na pískovém loži  

0,10 m, v hloubce cca 0,8 m pod terénem. Hrdla PVC trub jsou těsněna gumovými 

kroužky. 

Elektroinstalace: 

Napojení RD bude provedeno přípojkou z rozvodného pilíře umístěného proti 

objektu investora. Rozvodný pilíř je řešen jako vyzdívaný. Pilíř obsahuje rozvodné 

skříně distribuční soustavy. Uložení kabelu bude provedeno ve výkopu 35x80 cm 

 v kabelovém loži z prosátého písku, zásyp 25 cm zeminou, výstražná fólie 

 a dokončit zásyp. V zeleni pozemku bude provedeno napojení na RD kabelem CYKY 

J 4x16mm2. Při výstavbě RD musí bát dodržena stanoviska distribuce EON.                                                         
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B.4 Dopravní řešení 

a) popis dopravního řešení – K pozemku vede zpevněná místní příjezdová 

komunikace, na kterou bude napojen vjezd pro osobní automobil a přístupový 

chodník.  

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu - K pozemku vede 

zpevněná místní příjezdová komunikace, na kterou bude napojen vjezd pro osobní 

automobil a přístupový chodník. 

c) doprava v klidu – Parkování bude zajištěno zbudovanou zpevněnou plochou 

na pozemku investora pro stání automobilů. 

d) pěší a cyklistické stezky - V nejbližším okolí stavby se nachází.  

 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) terénní úpravy - Ornice bude po dobu stavby uskladněna na deponii  

na pozemku a po dokončení stavby bude použita na urovnaný terén na ozelenění 

pozemku. 

b) použité vegetační prvky -  Přilehlý pozemek bude zatravněn a osázen drobnou 

vegetací. 

c) biotechnická opatření – na pozemku se neplánují žádná biotechnická opatření 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 

Stavba nepodléhá posouzení dle zákonů č.17/1992 Sb., č. 244/1992 Sb.  

a č. 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stavba svým užíváním a provozem 

nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba při svém provozu nebude 

produkovat žádný nebezpečný odpad. 

Během výstavby objektu a zasazení do nosných konstrukcí budou vznikat odpady 

běžné ze stavební výroby - přebytečná výkopová zemina, různá stavební suť, zbytky 

stavebních materiálů, obalový materiál stavebních hmot (papír, lepenka, plastové 

fólie), odpadní stavební a obalové dřevo. Mohou se vyskytnout také  

v malém množství zbytky nejrůznějších izolačních hmot z jejich instalace - izolace 
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proti zemní vlhkosti, tepelná a zvuková izolace apod. Při provádění elektroinstalace, 

vodovodního a kanalizačního potrubí se mohou jako odpady vyskytnout také zbytky 

kabelů, prostupů, lepicích pásek, zbytků plastových nebo kovových trubek apod. 

 Při natírání konstrukcí, lepení např. podlahových krytin, dále při úklidu apod.  

se jako odpad vyskytnou nádoby z kovů i z plastů s obsahem znečištění a znečištěné 

textilní materiály. 

Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi. Odpady budou přednostně 

odevzdány oprávněné osobě k opětovnému použití. Odpady, které již nemají další jiné 

využití, budou předány oprávněné osobě k jejich ekologické likvidaci.  

Výkopové zeminy bez příměsí budou použity na terénní úpravy a na srovnání 

terénních nerovností stávajícího pozemku. 

Zařazení odpadů z výstavby dle katalogu odpadů (dle Vyhlášky č. 381/2001 Sb. 

Katalog. 

číslo 
Název druhu odpadu Kategorie 

   

   

 15  Odpadní obaly: absopční činidla, čistící tkaniny, filtrační 
materiály a ochranné oděvy jinak neurčené  

 

 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 

 15 01 02 Plastové obaly O 

 15 01 03 Dřevěné obaly O 

 15 01 04  Kovové obaly O 

 15 01 05 Kompozitní obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

N 

   

 17 00  Stavební odpady  

 17 01  Beton, hrubá a jemná keramika   

 17 01 01 Beton O 

 17 01 02 Cihly O 
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 17 01 03 Tašky a keramické výrobky O 

 17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a ker. výrobků O 

 17 02  Dřevo, sklo, plasty  

 17 02 01 Dřevo O 

 17 02 02 Sklo O 

 17 02 03 Plast O 

 17 04  Kovy, slitina kovů  

 17 04 05 Železo a ocel O 

 17 04 11 Kabely O 

 17 05 Zemina, kamení a vytěžená hlušina  

 17 05 04 Zemina a kamení O 

 17 05 06 Vytěžená hlušina O 

 17 06  Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu  

 17 06 04 Izolační materiály O 

 17 08 Stavební materiál na bázi sádry  

17 08 02 Stavební materiál na bázi sádry O 

 17 09  Jiný stavební a demoliční odpady  

 17 09 03 Jiný stavební a demoliční odpad N 

 17 09 04 Směsný stavební a demoliční odpad O 

   

 20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné 
živnostenské, průmyslové odpady a odpady u úřadů), včetně z 
odděleného sběru  

 

 20 01  Složky z odděl. sběru  

 20 01 01 Papír a/nebo lepenka O 

 20 01 02 Sklo O 

 20 01 11 Textilní materiál O 

 20 01 38 Dřevo O 

   

 20 03  Ostatní komunální odpad  
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 20 03 01 Směsný komunální odpad O 

   

 

Domovní komunální odpad z trvalého provozu bude umísťován  

do popelnicových nádob (kontejnerů) a vyvážen specializovanou firmou na skládku 

TKO. Splaškové odpadní látky budou svedeny do splaškové kanalizace.  

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

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

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Bude dodržena ochrana 

památných stromů, rostlin a živočichů na daném území. Ekologické funkce a vazby 

v krajině budou zachovány. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 – Stavba nemá vliv  

na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA:  

Vzhledem k charakteru, rozsahu a umístění stavby nebyla studie EIA řešena. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů: Daný pozemek se nenachází v žádném 

ochranném či bezpečnostním pásmu, ani zde nejsou kladeny podmínky 

 či omezení dle jiných právních předpisů. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba je řešena tak, aby vyhověla všem hygienickým požadavkům, stavba svým 

provozem a užíváním neprodukuje žádné nebezpečné látky, stavba je umístěna tak, 

aby sníh a voda z ní padající neohrožoval osoby a zvířata ve veřejném prostoru.  

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Staveniště bude napojeno na vodovod a elektrické vedení. El. energii bude 

možno odebírat ze staveništního rozvaděče po osazení jističem 25 A. Předpokládaná 

spotřeba el. energie je 250 kWh na měsíc. Voda pro zařízení staveniště bude odebírána 

z veřejné vodovodní sítě. Předpokládaná spotřeba vody na stavbu RD  

je 15-20 m
3. Materiál na stavbu bude dovážen a skladován pouze na pozemku 

investora. 
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b) odvodnění staveniště - spodní voda nedosahuje úrovně základových 

konstrukcí, a tudíž nepočítáme se zařízením pro odčerpávání této vody. 

V alternativním případě vzniku velkého množství srážkových a spodních vod 

vyskytlých v základové spáře, bude nutno tuto vzniklou problematiku řešit použitím 

ponorného čerpadla a vodu ze základové spáry odčerpat. 

c) napojení objektu na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  

K pozemku vede přístupový chodník.  

Hranici staveniště jsou tvořeny ocelovými sloupky s dřevěným oplocením 

pozemku investora. Vstup na staveniště bude nepovolaným zakázán. Staveniště bude 

zasahovat pouze na pozemek stavebníka. Z hlediska ochrany veřejných zájmů  

je nutno zajistit ochranu proti znečišťování komunikací, ochranu proti znečišťování 

ovzduší výfukovými plyny a prachem, ochranu proti znečišťování ovzduší 

výfukovými plyny a prachem, respektování hygienických předpisů a opatření 

v objektech zařízení staveniště.                                                                                                                    

V této lokalitě se v současné době nacházejí inženýrské sítě, které jsou řešeny 

 v územním řízení, ke kterým je potřeba objekt napojit. 

Staveniště bude napojeno na vodovod a elektrické vedení. V současné době  

je staveniště připraveno k zahájení stavebních prací. 

Elektrická energie bude odebírána ze skříně. El. energii bude možno odebírat  

ze staveništního rozvaděče po osazení jističem 25 A. Voda pro zařízení staveniště 

bude odebírána z veřejné vodovodní sítě. Součástí přípravy staveniště bude  

i ochranné zaizolování venkovních NN vodičů. 

d) Staveniště bude zasahovat pouze na pozemek stavebníka. Z hlediska ochrany 

veřejných zájmů je nutno zajistit ochranu proti znečišťování komunikací, ochranu 

proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem, ochranu proti znečišťování 

ovzduší výfukovými plyny a prachem, respektování hygienických předpisů a opatření 

v objektech zařízení staveniště.  

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

zeleně: Na pozemku se nepředpokládají žádné asanace, demolice ani kácení vzrostlé 

zeleně ohrožující okolí. 

f) maximální zábory pro stavbu (dočasné / trvalé): Pro objekt nejsou uvažovány 

žádné dočasné ani trvalé zábory. 
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g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

předpokládá se produkce cca 500 kg odpadu likvidovaného nebo ukládaného výhradně 

prostřednictvím oprávněné osoby a cca 5 m3 zeminy, která se uloží 

 na vhodné skládce. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin - zeminy 

budou ukládány na pozemku a využity k terénním úpravám. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě  

V době realizace stavby je nutné organizovat stavební práce tak, aby omezení 

provozu v přilehlých ulicích bylo minimální a hlavně aby nebylo negativně 

ovlivňováno bydlení v sousedství. Z hlediska péče o životní prostředí se musí 

účastníci výstavby zaměřit zejména na: 

- ochranu proti hluku a vibracím 

- ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 

- ochranu proti znečišťování komunikací 

- ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod 

- respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště 

Během výstavby bude docházet ke vzniku stavebního odpadu. Na stavební odpad 

je kladen požadavek maximální recyklovatelnosti. Všechen odpad  

bude během stavby likvidován v souladu s programem odpadového hospodářství 

dodavatele stavby. 

j) Při výstavbě je nutno pro bezpečnost pracovníků a zajištění ochrany zdraví 

při stavbě dodržovat platné právní předpisy a normy pro výstavbu, především zákon č. 

309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Při výstavbě je nutno postupovat 

dle technických listů pro jednotlivé výrobky, a dodržovat základní pravidla hygieny 

práce. Veškeré specializované práce musí provádět pracovníci s předepsanou 

kvalifikací. 
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:  

Na vlastní stavbu se vztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné 

technické požadavky zabezpečující užívaní staveb osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace. Veřejně přístupné plochy tuto vyhlášku splňují. Stavba nebude 

nijak negativně ovlivňovat ostatní stavby, je nutné provádět úpravy pro bezbariérové 

užívání. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření: Vzhledem k charakteru, rozsahu  

a umístění stavby nebude nutné dělat žádná dopravně inženýrská opatření. 

m) V době realizace stavby je nutné organizovat stavební práce tak,  

aby omezení provozu v přilehlých ulicích bylo minimální a hlavně, aby nebylo 

negativně ovlivňováno bydlení v sousedství hlukem a vibracemi, znečišťováním 

ovzduší výfukovými plyny a prachem, znečišťováním komunikací, znečišťováním 

podzemních a povrchových vod. Je třeba respektovat místní nařízení a vyhlášky  

a dodržovat bezpečnostní předpisy. 

n) Vzhledem k charakteru a rozsahu výstavby není nutné složité členění stavby. 

Členění stavby:                                                                                                                                                   

- příprava území - skrývka ornice                                                                                                  

- rodinný dům 

- oplocení 

- komunikace a zpevněné plochy 

- zeleň 

Termín zahájení výstavby jednotlivých stavebních objektů je předpokládán  

dle sdělení investora na jaro 2015. Termín dokončení stavby včetně terénních úprav  

je investorem plánován na léto roku 2016. Lhůta výstavby je navržena projektantem 

po dohodě s investorem stavby na základě zkušeností s ohledem na náklady stavby  

a podmínky realizace, jakož i vzhledem k náročnosti stavby.  
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5.3  A.  Architektonicko-stavební řešení 

D. Dokumentace stavby (objektů) 

 

Stavba:            Dřevostavba rodinného domu    

Místo stavby:     Mladé Buky, parc.č. 335/1 

Stavebník (obchodní firma):  Petr Svoboda    

Kontroloval:    Ing. Jiří Teslík 

Vypracoval:       Bc. Denisa Kalousková  

Datum:     06/2015 

D 1.1. Architektonicko-stavební řešení 

1.1.1. Technická zpráva  

Účelem a záměrem stavebníka je vybudovat na vlastním pozemku nový obytný 

rodinný dům včetně vedlejších stavebních objektů jako jsou oplocení, zpevněné 

plochy a komunikace, přípojky inženýrských sítí apod. Funkce stavby je čistě obytná 

bez komerčního či výrobního využití.  

Jedná se o novostavbu rodinného domu. Rodinný dům je řešený jako samostatně 

stojící objekt. Svým dispozičním řešením uspokojí nároky 4 členné rodiny. Dům  

je jednopodlažní a částečně podsklepený. Půdorysný tvar domu je tvar písmene L. 

Objekt je zastřešen dvěma zapuštěnými sedlovými střechami. 

Hlavní vstup do rodinného domu je situovaný z vlastní přístupové komunikace 

 z jihozápadní strany objektu.  

Hlavní vstup do rodinného domu je situovaný z vlastní přístupové komunikace 

 z jihozápadní strany objektu. Ze zádveří je přístupná chodba se schodištěm. Chodba 

slouží jako hlavní komunikační prostor domu. Je propojená s obývacím pokojem  

s kuchyní, dvěma pokoji, ložnicí, pracovnou, koupelnou a technickou místností. 

 Z kuchyně je přístupná spíž. V části obývacího pokoje je vchod na zahradu investora. 

Po schodišti se dostaneme do podzemního podlaží. V něm se nachází chodba, která 

spojuje sklad, posilovnu, pracovnu a koupelnu.  

S půdním prostorem se počítá, je přístupný jako odkládací prostor.  
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V technické místnosti se počítá s umístěním elektrického kotle a technického 

zázemí vytápění objektu. Detailní řešení není předmětem projektu.  

Rodinný dům je navržen jako typový projekt, který řeší pouze vlastní dům  

bez návaznosti na okolí domu.  

Na vlastní stavbu se nevztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví 

obecné technické požadavky zabezpečující užívaní staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace.  

Projektová dokumentace v tomto stupni vyhotovení neobsahuje technické řešení 

teras, zpevněných ploch, terénních úprava prvků drobné architektury.  

 

Sklon střechy:             34°,31°                                                          

Užitková plocha celkem:              173,24 m
2
 

Obytná plocha celkem:             173,24 m
2 
 

  Zastavěná plocha :             275,73 m
3
 

Základní obestavěný prostor:                     1 byt 

 

Orientace domu ke světovým stranám je vhodně volena. Denní osvětlení 

 a oslunění je v objektu dostačující a odpovídá požadavkům ČSN 73 4301 a ČSN 73 

0580. Velikost oken zabezpečí dostatečnou světelnou pohodu. Místnosti s malým,  

nebo žádným denním osvětlením, jsou přisvětleny umělým osvětlením. Umělé 

osvětlení je řešeno v části Zařízení silnoproudé elektrotechniky. Při volbě svítidel  

do místností je postup podle technických požadavků ČSN 36 0450 – tabulky 

osvětlenosti Epk v luxech pro kategorie osvětlení. 

TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pásy z prostého betonu C 16/20, 

šířky 600 mm. S klesáním terénu objektu viz. výkres základů se bude snižovat hloubka 

základové spáry a to odstupňovanými základy, výškový přesah bude vyrovnáván 

tvárnicemi ztraceného bednění DITON ZB 250 x 300 x 500 a 400 x 300 x 500. 
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Objekt je navržen z konstrukčního systému dřevěné stěny Standart 12. Hlavní 

nosný systém objektu tvoří dřevěné vnitřní a obvodové stěny ukončené dřevěným 

věncem. Podzemní podlaží je tvořeno monoliticky betonem se ztraceným bedněním  

a ztuženo ŽB věncem.  

Stropní konstrukce jsou řešeny dřeveným trámovým stropem tl. 250, který  

je tvořen trámy 120x250.0bvodové věnce jsou dřevěné 2 x 60 x 120 mm.  

Konstrukce krovu bude provedena z vaznicové soustavy. V projektu je k-ce krovu  

Střešní krytina je navržená z keramické taškové krytiny. Dle přání investora 

 je možné též použít jinou taškovou střešní krytinu (úprava rozteče vodorovného 

laťování). 

Nezapomenout na prostupy obvodovou konstrukcí od digestoře. Velikost otvoru 

se může měnit dle vybraného zařízení investorem.  

Vnější omítka je navržena v systémové skladbě od společnosti WEBER.  

Vnější dřevěné konstrukce opatřit lazurovacím lakem.  

Všechna okna a dveře jsou plastová VEKRA CLASSIC. Vniřní dveře je možno 

vměnit za jiné typové (např. Sapeli)  

Okna i dveře splňují požadavky EN 14351-1 i požadavky tepelně technických 

norem. Konstrukční řešení a použité materiály jsou navrženy tak, aby byla zaručena 

požadovaná životnost objektu. 

ZEMNÍ PRÁCE 

Před zahájením zemních prací se objekt rodinného domu vytýčí lavičkami. 

Zřetelně se označí výškový bod, od kterého se určují všechny příslušné výšky. Vlastní 

zemní práce se začnou skrývkou ornice, a to nejméně do hloubky 30 cm, která se uloží 

na vhodném místě stavební parcely. Samotné výkopové práce  

se doporučuje provádět strojně. Těsně před betonáží základů je potřebné ruční 

začištění až na základovou spáru, která nesmí být obnažena přes zimní období. 

Vytěženou zeminu je potřebné odvézt na předem určenou skládku. Na staveništi  

se ponechá jen zemina určená na, zpětné zásypy. Při odhalení základové spáry  

je potřebné přizvat statika a posoudit, základové poměry podloží. V typovém projektu 
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byla předpokládaná třída těžitelnosti 2 a únosnost zeminy na základové spáře 0,2 MPa, 

založení základů do rostlého a; homogenního podloží a hladina podzemní vody 

hlouběji než 1 m od nejhlubší konstrukce domu. V případě,  

že se zjistí nevhodné základové poměry (například méně únosná zemina, proměnlivé 

podloží, vysoká hladina podzemní vody nebo, výskyt navážek), je potřebné 

přehodnotit způsob založení stavby. Výkopové jámy se podle potřeby zapaží. Zpětné 

zásypy pod konstrukcemi je potřebné zhutnit na únosnost 0,2 MPa. Hloubku 

základové spáry je potřebné upřesnit vzhledem k osazení objektu v konkrétním 

teplotním pásmu a dle typu základové půdy. 

ZÁKLADY 

Výkopy pro základové pásy se musí ihned vybetonovat. Základové konstrukce 

jsou navrženy jako základové pásy z prostého betonu C16/20 šířky 600 mm.  

S klesáním terénu objektu viz. výkres základů se bude snižovat hloubka základové 

spáry a to odstupňovanými základy, výškový přesah bude vyrovnávám tvárnicemi 

ztraceného bednění DITON ZB 250 x 300 x 500 a 400 x 300 x 500. 

Po zhutnění zásypů mezi základovými pasy na 0,2 MPa a provedení zhutněného 

štěrkopískového podsypu se provede podkladní beton C16/20 tI. 150 mm vyztužený 

KARI sítí s oky 150/150/6 mm. 

Na podkladním betonu opatřeném se provede hydroizolační vrstva Glastek 40 

Special mineral, která slouží zároveň jako protiradonová izolace. Při realizaci dalších 

opatření proti pronikáni radonu je třeba postupovat podle části 2, která obsahuje 

 m.j. závěry měření radonu. 

Návrh hydroizolace platí pro osazení domu na rovinatém pozemku  

s odvodněným povrchem s HPV níže než 1 m pod nejhlubší konstrukcí domu. Pokud 

by se průběhu výkopových prací objevila podzemní voda, je potřeba přehodnotit 

materiál i způsob zhotovení základů a izolací. 

Po obvodu objektu se provede okapový chodníček z dlaždic BEST 60 x 40 cm 

sesklonem od objektu min2 %. Sklon zpevněných ploch a UT od objektu  

bude min. 2%. 
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Upozornění: Nesmí se zapomenout na vynechání prostupů pro ležaté rozvody 

kanalizace.  

SVISLÉ KONSTRUKCE 

Objekt je navržen z konstrukčního systému dřevěné stěny DEKHOME D.  

Hlavní nosný systém objektu tvoří dřevěné vnitřní a obvodové stěny ukončené 

dřevěným věncem 
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Podzemní podlaží je tvořeno monoliticky betonem se ztraceným bedněním 

 a ztuženo ŽB věncem. 

STROPY 

Stropní konstrukce jsou řešeny dřeveným trámovým stropem tI. 300, který 

 je tvořen trámy 150x300. Obvodové věnce jsou dřevěné 2 x 60 x 120 mm.  

SCHODIŠTĚ 

Schodiště je řešeno jako dřevěné dvouramenné s  mezipodestou.  

 

ZASTŘEŠENÍ 

Jedná se o sedlovou střechu. Konstrukce krovu je navržená z vaznicové soustavy. 

Převislé konce střech jsou opatřeny plastovou římsou z palubek tI. 15 mm  

(pero a drážka). Odstín určí investor.  

Střecha bude pokryta keramickou taškovou krytinou TONDACH. 

Dřevěné konstrukce procházející přes obvodovou stěnu se musí v místě průchodu 

konstrukcí chránit impregnací gumoasfaltem a polyetylénovou fólií proti absorbování 

vlhkosti ze zdiva. 

VÝPLNĚ OTVORŮ 

Okna, dveře jsou navržena plastová VELUX CLASSIC z pětikomorových profilů 

Velux a izolačních dvojskel s plastovými distančními rámečky. Rám i křídlo  

je vyztuženo ocelovou pozinkovanou výztuhou tl. 2 mm. Okna i dveře splňují 

požadavky EN 14351-1 i požadavky tepelně technických norem. 

Interiérové dveře jsou navrženy plné nebo prosklené od výrobce Velux. 

Specifikace modelové řady, typu křídla a zárubně viz příloha technické zpráv 

 a požadavků investora.  

Stavební pouzdra pro zásuvná dveřní křídla budou použity od firmy J.A.P. spol. 

s.r.o. 

POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

Všechny povrchy se před omítáním opatří cementovým postřikem Weber.dur 

podhoz. Vnitřní omítky budou lehčené vápenocementové Weber.dur 130 se štukovou 

omítkou Weber.dur štuk IN. Sanitární prostory budou opatřeny cementovými 
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omítkami Weber.dur cementový a budou obloženy keramickým obkladem lepeným 

flexibilním lepidlem Weber.for flex a spárovaným tmelem Weber.color comfort,  

do výšky zárubní dveří (obyčejně 2000 mm). V kuchyni se keramickým obkladem 

obloží stěny za kuchyňskou linkou do výšky spodní hrany zavěšených skříněk 

(obyčejně cca 800-1400 mm). Druh a barvu obkladů určí investor.  

Keramické obklady mohou být nahrazeny v prostoru kuchyňské linky 

celoskleněným obkladem z Grafoskla tI. 6 mm s grafikou dle požadavků investora  

od firmy. J.A.P. spol. s.r.o. Přerov.  

 

Na venkovní omítky bude použita omítací směs firmy WEBER ve složení 

Weber.dur podhoz, jádrová perlitová tepelně izolační omítka TERRALlT (pro 

eliminaci možnosti vzniku smršťovacích trhlin doporučujeme celoplošně aplikovat 

hmotu Weber.therm klasik LZS 710 se skleněnou síťovinou R117) a povrchová 

úprava probarvenou omítkou Weber.pas ExtraClean. Barevnou specifikaci určí 

investor. Alternativně dle zájmu investora o snížení výdajů za energie opatřit vnější 

stěny fasádním zateplovacím systémem Weber therm klasik. 

 

IZOLACE PODLAHOVÉ 

 

Izolace proti vodě z podloží a proti radonu viz kapitola Základy. V podlahách  

s mokrým provozem (koupelna, WC) se použije hydroizolační stěrka Weber.tec 

TERIZOL, kterou je třeba vytáhnout 150 mm na stěny (v místě sprchového koutu  

do výšky min. 1500 mm), tj. celoplošně pod keramickým obkladem i keramickou 

dlažbou, bandáž v koutech bude provedena z weber.BE 14 - elastickou páskou.  

 

IZOLACE STŘEŠNÍ 

Ve skladbě střechy jsou dvě vrstvy fólií. Vrchní vrstva - fólie TONDACH 

TUNING FOL-MONO slouží k ochraně tepelné izolace vůči promokání a připevňuje 

se na plošné bednění v místě krokví pomocí kontralatí 40/60 mm. Druhá vrstva 

TART-SUFFLEX ROOF-IN slouží jako parotěsná zábrana vůči navlhnutí tepelné 

izolace z interiéru. 
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IZOLACE TEPELNÉ 

Izolace střechy v místě obytného podkroví je realizovaná pomocí 

ISOVER.DOMO PLUS tl. 180 mm. Vodorovnou tepelnou izolaci je nutno chránit 

proti profukování difúzně otevřenou fólií nebo plošným prkenným bedněním. Izolace 

v podlahách – viz skladby podlah v této zpávě. 

 

KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ 

Oplechování parapetů oken, okapové žlaby a svody včetně doplňků  

jsou vyrobeny z poplastovaného ocelového pozinkovaného plechu LINDAB  

tl. 0,6 mm, který je bezúdržbový. Klempířské prvky doporučujeme sladit s barvou 

fasádní omítky. Systém je možno měnit po domluvě s investorem. 

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ  

Vytápění domu bude realizováno elektro-kotlem s otopnými deskovými radiátory. 

Návrh a provedení vytápění řeší dodavatelská firma. 

ZDRAVOTECHNIKA 

Řeší samostatná dokumentace. 

ELEKTROINSTALACE 

Řeší samostatná dokumentace. 

 

PODLAHY – SKLADBY 

SKLADBA  A:  

NÁŠLAPNÁ VRSTVA tl. 18 mm 

CEMENTOVÝ POTĚR C20/25 (VYZTUŽENÝ,kari síťí o 4/100/100 mm) + 
PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ tl. 50mm 

SEPERAČNÍ VRSTVA tl. 1 mm 

TEPELNÁ IZOLACE PODLAHY tl. 100 mm 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 5 mm 
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PODKLADNÍ BETON C 16/20 tl. 100 mm 

ŠTĚRKOVÝ PODSYP tl. 50 mm 

 

SKLADBA B: 

DESKA OSB tl.  2x15 mm   

DŘEVĚNÝ ROŠT Z LATÍ 60/40 S VLOŽENOU KROČ. IZOL. TL. 40 mm 

OSB DESKY TL. 2x22 mm  

TRÁM 150/300 mm  TL. 250 mm   

DŘEVĚNÝ ROŠT Z LATÍ 60/40mm 

PALUBKY TL. 12,5x96 mm  

 

SKLADBA C: 

KERAMICKÉ TAŠKY 

LAŤĚ 50X30 mm 

KONTRALATĚ 60X40 mm MEZI NIMI JE VĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA 

POJISTNÁ HYDROIZOLACE -DIFŮZNĚ OTEVŘENÁ FOLIE JUTADACH 

TEPELNÁ IZOLACE MEZI KROKVEMI ISOVER  ISPOHEN tl. 180mm 

PAROZÁBRANA 

DŘEVĚNÝ ROŠT 60X40 mm  
PALUBKY 12,5X96 mm 

 

SKLADBA D: 

ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm 
KLADECÍ VRSVA 4-8 mm, TL. 50 mm 
DRCENÉ KAMENIVO 8-15 mm, TL. 200mm 
ZHUTNĚNÉ PLÁŇ 

OBVODOVÉ STĚNNY 

S1: 

DESKA DEKCELL TL. 12,5 mm 

NEVĚTRANÁ VZDUCHOVÁ VRSTVA / DVOUSMĚRNÝ DŘEVĚNÝ ROŠŤ Z 
LATÍ  
DEKWOOD S10 60/40 

FOLIE AIRSTOP, SPOJOVÁNA PÁSKOU AIRSTOP FLEX 

NOSNÉ DŘEVĚNÉ SLOUPKY 60/120, PROSTOR MEZI SLOUPKY JE 
VYPLNĚN CELULOZOVÝMI VLÁKNY ISODEK 

DESKA DEKCELL TL. 12,5 mm 

VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM WEBER.THERM TL. 100 mm 

 

S2: 

 

ŠTUKOVÁ OMÍTKA VNITŘNÍ TL. 2 mm 

ZÁKLADOVÁ KONSTRUKCE TL. 350 mm 
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EPS PERIMETR TL. 100 mm 

WEBER THERM ELASIC LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA  
ARMOVACÍ TKANINA  
WEBER THERM ELASIC LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA  
WEBER.PAS MARMOLIT TL. 2 mm 

 

S3: 

 

ŠTUKOVÁ OMÍTKA VNITŘNÍ TL. 15 mm 

ZTRACENÍ BEDNEŠNÍ TL. 250 mm 

HYDROIZOLACE 

WEBER THERM ELASIC LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA 

ARMOVACÍ TKANINA  
WEBER THERM ELASIC LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA 

WEBER.PAS MARMOLIT 

 

 

S4: 

VNITŘNÍ OMÍTKA POROTHERM INIVERSAL TL. 15 mmTL. 2 mm 

ZTRACENÍ BEDNEŠNÍ TL. 250 mm 

HYDROIZOLACE 

EPS PERIMETR TL. 100 mm 

S5: 

MALBA 

DESKA DEKCELL TL. 12,5 mm 

NOSNÉ DŘEVĚNÉ SLOUPKY 60/120 MEZI SLOUPKY JE VYPLNĚN 
CELULOZOVÝMI VLÁKNY ISODEK 

DESKA DEKCELL TL. 12,5 mm 

MALBA 

 

S6: 

 

VNITŘNÍ OMÍTKA POROHTHERM UNIVERSAL TL. 15 mm 

ZTRACENÍ BEDNEŠNÍ TL. 250 mm 

VNITŘNÍ OMÍTKA POROHTHERM UNIVERSAL TL. 15 mm 

S7: 

VNITŘNÍ OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL TL. 15 mm 

ZTRACENÍ BEDNEŠNÍ TL. 250 mm 

VNITŘNÍ OMÍTKA POROTHERM UNIVERSAL TL. 15 mm 
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Poznámka: 

V mokrém provozu nezapomenou na hydroizolační stěrku  

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů:  

 - nosná obvodová stěna:  U = 0,21W/(m
2
.K)  

 - okna:  U = 0,70 W/(m
2
.K)  

 - vstupní dveře:  U = 1,50 W/(m
2
.K)  

Podrobněji viz dokladová část - Posouzení konstrukcí.  

 

5.4 A)  Stavebně konstrukční řešení  

D. Dokumentace stavby (objektů) 

 

Stavba :              Dřevostavba rodinného domu    

Místo stavby:              Mladé Buky, parc.č. 335/1 

Stavebník (obchodní firma):          Petr Svoboda, Havránkova 555, Trutnov  

Kontroloval:                       Ing. Jiří Teslík 

Vypracoval:                    Bc. Denisa Kalousková  

a) Objekt je navržen z konstrukčního systému dřevěné stěny DEKHOME D. 

Hlavní nosný systém objektu tvoří dřevěné vnitřní a obvodové stěny ukončené 

dřevěným věncem. 

Podzemní podlaží objektu je řešeno monoliticky betonem se ztraceným bedněním. 

Zde je ztužení dosaženo pomocí ŽB věnce.  

Stropní konstrukce jsou řešeny dřeveným trámovým stropem tI. 250, který 

 je tvořen trámy 120x250.  

Konstrukce krovu je navržená z vaznicové soustavy.  

b) Základové konstrukce domu jsou navrženy jako základové pásy z prostého 

betonu C16/20 šířky 600 mm. V projektu byla předpokládaná třída těžitelnosti 2  

a únosnost zeminy na základové spáře 0,2 MPa. V případě, že se prokáže nevhodné 

základové poměry, je potřebné přehodnotit způsob založení stavby. Základy budou 
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provedeny vždy do nezámrzné hloubky na rostlý terén s dostatečnou únosností. 

Způsob založení a hloubka základové spáry je potřebné upřesnit vzhledem k osazení 

objektu  

v konkrétním teplotním pásmu, dle typu základové půdy a dle hydrogeologického 

průzkumu.  

Objekt je navržen z konstrukčního systému dřevěné stěny DEKHOME D. Hlavní 

nosný, systém objektu tvoří dřevěné vnitřní a obvodové stěny ukončené dřevěným 

věncem. 
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Podzemní podlaží je tvořeno monoliticky betonem se ztraceným bedněním a ztuženo ŽB 

věncem. Překlady v dřevěných stěnách jsou dřevěné 60/220, překlady v 1.PP překlady jsou 

typové POROTHERM, Obvodové konstrukce je ztužena dřevěným věncem 2x60x120, 

podzemní část věncem železobetonovýrn. Všechny železobetonové konstrukce jsou 

navržené z betonu C20/25, výztuž 10 505,  

c) Uvažovaná zatížení:  

užitné zatížení - strop:             gn = 1,50 kN/m2  

sněhová oblast: IV    s, = 2,00 kN/m2  

větrná oblast:     Vref = 27,5 m.s:", charakter terénu II 

d) V objektu nejsou navrženy žádné zvláštní nebo neobvyklé konstrukce.  

e) Při výstavbě je nutné postupovat podle technologických postupů  

a technických listů daných výrobcem. Střešní vazníky se ukládají na dřevěný 

obvodový věnec 2 x 60 x 120 mm. 

f) Vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu objektu, tak se nepředpokládají 

žádné bourací ani podchycovaní práce. 

g) Zakrývané konstrukce před zakrytím musí převzít a zkontrolovat stavební 

dozor, resp. stavbyvedoucí a stavební úřad (pověřený zaměstnanec). 

h) Při zpracování této dokumentace byly mj. použity Podklady pro navrhování –

Statické tabulky, dále mj. tyto normy (včetně jejich změn): 

soubor norem EC1 - Zatížení konstrukcí  

EC5  - Navrhování dřevěných konstrukcí 

ČSN 73 1001 - Základová půda pod plošnými základy. 
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Při zpracování dokumentace byl použit následující software: MS Office, Teplo, 

ArchiCAD ,  

i) Rozsah a obsah dané dokumentace je dostatečný i pro vlastní realizaci stavby 

ta předpokladu dodání podkladu pro rozvody ZTI a elektro dodavatelem těchto prací. 

Pouze v případě, že místní podmínky jsou v rozporu s předpokládanými podmínkami 

(např: složitější základové poměry, poddolované území, vyšší sněhová oblast apod, 

 viz výše. Je nutno tyto místní podmínky zohlednit v realizační dokumentaci. 

 

6   TECHNOLOGICKÝ POSTUP OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ   

 

6.1.1  ŮVOD  

Předmětem tohoto technologického postupu je popsat způsob a podmínky 

provádění obvodové nosné dřevěné stěny rodinného domu. Konstrukční výška 

obvodové nosné stěny je 3 125 mm. Skladbu tvoří lehký obvodový plášť ze sloupků, 

tepelné izolace a desek DEKCELL.   

 

 

6.1.2 POPIS ŘEŠENÉHO OBJEKTU 

Jedná se o novostavbu rodinného domu. Rodinný dům je řešený jako samostatně 

stojící objekt. Svým dispozičním řešením uspokojí nároky 4 členné rodiny. Dům 

 je dvoupodlažní a částečně podsklepený. Půdorysný tvar domu je do L. Hlavní nosný 

systém objektu tvoří dřevěné svislé nosné stěny ( DEKHOME D ). Podzemní podlaží 

je vyzděno ze ztraceného bednění a ztuženo ŽB věncem. Stropní konstrukce je řešena 

dřeveným trámovým stropem s trámy 150x250 mm. Střešní konstrukce je tvořena 

dřevěným krovem vaznicové soustavy s vrcholovou vaznicí. Střešní krytina  

je zhotovena ze skládaných keramických tašek. Vnější omítka je navržena 

v systémové skladbě od společnosti WEBER. Konstrukční řešení a použité materiály 

jsou navrženy tak, aby byla zaručena požadovaná životnost objektu. Návrh 

jednotlivých  dřevěných skladeb musí zohledňovat požadavky na návrh a provedení 

stavby jako celku. Objekt by měl být navržen tak, aby vlhkostní režim konstrukce 

neohrozil životnost a trvanlivost nosných dřevěných prvků a byly splněny další 

tepelně-technické požadavky dle ČSN 73 0540-2. Základové konstrukce jsou navrženy 
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ze základových pásů třídy betonu C16/20. Na základových pasek bude vybetonován 

podkladní beton C16/20.  

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3 SVISLÁ NOSNÁ OBVODOVÁ  STĚNA 

Nosná stěna je tvořena dřevěnými nosnými sloupky dle výrobce typu  

DEKHOME D. Nosná konstrukce je opláštěna. Nosná konstrukce je tvořena 

dřevěnými sloupky 60/120 mm, které přenášejí veškeré zatížení do základů. Spoje 

sloupků se spodním hranolkem jsou provedeny pomocí ocelových prvků (vruty, 

hřebíky), do kterých jsou dřevěné sloupky ukotveny. [20] 

Nosná obvodová stěna je tvořena nosnou dřevěnou rámovou konstrukcí. Nosné 

sloupky stěny jsou z hranolků 60/120 mm v osové vzdálenosti max. 625 mm. Prostor 

mezi sloupky je vyplněn tepelně izolačními deskami z minerálních vláken. Na vnitřní 

straně nosné stěny je umístěna folie AIRSTOP, která omezuje difůzi vodní páry  

do skladby. Nosná dřevěná stěna je z vnitřní strany opláštěna sádrovláknitou deskou 

DEKCELL. Mezi  parozábranou a deskou DEKCELL je vymezenou latěmi 60/40 mm 

slouží, jako instalační dutina pro vedení rozvodů technických zařízení budovy. [20] 

Z vnější strany je nosná obvodová stěna oplástěna rovněž sádrovláknitou deskou 

DEKCELL. Na desky DEKCELL je  proveden vnější tepelně-izolační kontaktní 

systém. Ten zvyšuje tepelný odpor konstrukce. Skladba svislé dřevěné nosné stěny 

viz. obr. 6.1.  [20] 
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Obr. 6.1. Skladba obvodového pláště [20] 

 

 

6.1.4  RÁMY STĚN  

 

Rámová konstrukce se skládá ze spodního rámového hranolku, rámových sloupků 

 a horního rámového hranolku. Sloupky jsou umístěny v osové vzdálenosti max.  

625 mm. Zpravidla se z praktických důvodů omezují takto vztyčované stěny délkou 

 8 m. Po vztyčení rámu je nutné provést provizorní zavětrování i ve směru kolmém na 

stěnu. Stejným způsobem se realizují další stěny. Horní spojení stěn se provádí 

věncovým hranolem, který se pokládá na vazbu vůči hornímu rámovému hranolku.  

Spojení dřevěných prvků se provádí hřebíky 4/110. [20] 

Ve spodní ploše dolních rámových hranolků se vrtákem do dřeva vytvoří otvor  

pro závitové tyče přečnívající přes horní plochu základových prahů. ( viz Obr. 6.2)  

[20] 
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Obr. 6.2. Otvory pro svorníky v dolním rámovém hranolku [20] 

 

Rám stěny se montuje ve vodorovné poloze. V první fázi montáže stěny  

se smontují vodorovné rámové hranolky, sloupky, parapety a překlady. Zbývající 

prvky se doplňují až po vztyčení rámu. Zmíněné prvky rámu se nejprve sestaví do 

správné polohy. Dolní rámový hranolek se umisťuje k základovému prahu, na kterém 

bude později stěna uložena. Postupně se připevňují sloupky k rámovým hranolkům. 

Sloupky se připevňují dvěma hřebíky KONDOR 4/110 do čela sloupku přes 

vodorovný hranolek.  Po montážní spojení jednotlivých prvků se rám vztyčuje,usazuje 

do správné polohy a jeho dolní rámový hranolek se připevňuje k základovému prahu 

hřebíky po 300 mm. Po připojení k základovému prahu se rám stěny vyrovnává do 

svislé polohy v příčném a podélném směru. Svislá poloha rámu se příčně zajišťuje 

vzpěrami, podélně se zajišťuje diagonálou. [20] 

 

 

         Obr.6.3 Sestavování prvků    [20]                       Obr.6.4 Spojování hřebíky [20] 
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          Obr.6.5 Vztyčení rámu    [20]          Obr.6.6 Provizorní zajištění rámu stěny  [20]   

 

Rozměry překladů jsou uvedeny ve výpisu obvodových stěn (D1.1.b - 10). Délka 

překladu  je rovna světlosti otvoru a délek uložení překladu na obou stranách otvoru. 

NaObr.4.7 jsou řešeny styky rámových konstrukcí.  [20] 

 

 

 

                   

                                 Obr.6.7. Řešení styků rámové konstrukce [20] 

 

Po vztyčení a provizorním statickém zajištění rámu všech obvodových stěn 

 se do míst budoucího styku se spodním hranolkem rámu  připevňuje přířez parotěsná 

folieAIRSTOP. Přířez se připevňuje přes celou šířku stykového pole s přesahem přes 
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sloupky ohraničující pole min. 150 mm. Přířez se připevňuje sponkami ke sloupkům 

ohraničujícím pole a v dolní části na připravený přířez folie AIRSTOP lepící páskou 

AIRSTOPFLEX. Na obr. 6.8. je spojení přířezů parotěsná folie.  [20] 

 

 

 

 

 

Obr.6.8 Spojení přířezu parotěsná folie AIRSTOP a lepící páskou  [20] 

 

Napojení stěn s ostatními prvky se zajišťuje hřebíky do dřeva. Hřebíky  

se používají o rozměrech 4/110 po vzdálenosti 300 mm např. KONDOR  ve třech 

nebo čtyřech řadách. Vruty se používají délky 120-210 mm (dle tloušťky spojovaných 

prvků) o průměru 6 mm např. KONDOR. Umisťují se po vzdálenostech 600 mm  

viz. Obr. 6.9. Styky rámové konstrukce není třeba dimenzovat, jelikož veškerá zatížení 

svislá jsou přenášena ztužujícími stěnami a stropní tabulí. [20] 
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Po připevnění přířezu parotěsná folie se na horní rámové hranolky všech rámů 

připevňují dva ztužující věncové hranolky. Věncové hranolky se k hornímu rámovému 

hranolku připevňují hřebíky. Horní rámový hranolek i oba věncové hranolky musí být 

ve stycích stěn vzájemně převázány.  [20] 

 

 

 

 

Obr.6.9 Přířezy parotěsná folie na horních rámových hranolcích a provedené věncové 

hranolky [20] 

 

Obr. 4.10  Ukotvení rámové konstrukce do základového hranolku pomocí vrutů 

[20] 

 

 



   

  Diplomová práce 

 

55 

 

6.1.5 UKOTVENÍ ZÁKLADOVÉHO PRAHU K BETONOVÉMU 

PODKLADU 

Základový práh bude upevněn do podkladního betonu pomocí svorníků 10/100 

mm (např. KONDOR). Nejvíce namáhané jsou hřebíky, které upevňují kraje 

ztužujících polí. Tyto kotevní hřebíky se umísťují max. vzdálenosti 300 mm od kraje 

ztužujícího pole. Vzdálenost kotev z pásové oceli nesmí být více jak 1,8 m. Základový 

hranolek se kotví do k podkladní konstrukci svorníky. Svorníky se umisťují  

do podélné osy budoucích stěn. Rámová konstrukce vlastní stěny se kotví do tohoto 

základového hranolku. Silně namáhané sloupky, obvykle krajní sloupky stužujících 

polí, se kotví úhelníky z ocelové pásoviny 3/50 mm. Ty se kotví až po realizaci 

rámové konstrukce stěny přímo na sloupky dřevěného rámu a hranolky do rámu 

svorníkovými tyčemi do podkladního betonu. Před upevněním základového hranolku 

se nejprve provede vyrovnání a uklínování. Pak se provede přikotvení a následně 

podmaltování. K podmaltování se ponechává mezi dřevěnou kontrukcí a podkladem 

spára šířky cca 20-40 mm. Na obr.6.11. je přiklad kotvení rámové konstrukce.  [20] 

 

 

 

Obr.6.11. Kotvení rámové konstrukce(svorník,úhelník z ocelové  pásoviny) [20] 
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                 Obr.6.12 Fotografie kotvení základového prahu   [20] 

 

 Na obr.6.12 je základový hranolek, který musí být tlakově impregnován proti 

biologickým škůdcům . Základový hranolek je  ze spodní strany opatřen nátěrem 

DEKPRIMER a modifikovaným asfaltovým pásem GLASTEK 40 SPECIAL 

MINERAL. Dutina mezi základovým prahem a podkladem, která vznikne při 

vyrovnání základových prahů, se vyplňuje výplňovou maltou FERMACELL 

připravenou podle návodu na obalu. Malta se vtlačuje do dutiny špachtlí.  

 

7 POSTUP PRACÍ 

7.1 MONTÁŽ DŘEVĚNÝCH ZÁKLADOVÝCH PRAHŮ 

7.1.1  PŘEDANÍ STAVENÍ STAVENIŠTĚ 

Před zahájením montáže svislé nosné obvodové stěny musí být provedena 

přejímka podkladního betonu. Přejímka musí být zaznamenána v stavebním deníku 
s údaji: 

- Kontrola rovinnosti podkladního betonu nivelačním přístrojem a 2m latí 

- Kontrola hlavních rozměrů objektu 

Závěrem prověrky se vyhodnotí stav a stavební připravenost podkladu z hlediska 

zahájení montáže svislé nosné obvodové stěny. [20] 
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7.1.2  PROVÁDĚNÍ IZOLACE PODKLADNÍ KONSTRUKCE PROTI 

VODĚ A VLHKOSTI 

Izolace podkladní konstrukce proti vodě a vlhkosti se provádí hydroizolačním 

pásem z SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL v jedné 

vrstvě. Hydroizolační pás musí být umístěn v místě budoucích stěn s přesahem 300 

mm pro napojení pozdějších hydroizolačních pásů. Povrch podkladního betonu před 

natavením hydroizolačního pásu opatřuje nátěrem DEKPRIMER. [20] 

 

7.1.3  PŘIPEVNĚNÍ SVORNÍKOVÉ TYČE DO PODKLADNÍHO BETONU 

Po natavení hydroizolačního pásu se do podkladního betonu připevňují svorníky 

průměru 12 mm chemickou kotvou. Svorníky slouží ke konstrukčnímu přikotvení 

základových prahů k podkladnímu betonu. 

Svorníky se umisťují do podélné osy budoucích stěn. Rozteče a mezní vzdálenost 

svorníků od kraje podkladního betonu jsou na schématu 01.  Svorníky se nepřipevňují 

tam, kde budou ve stěnách dveřní otvory. Po rozměření polohy svorníků  

se do podkladního betonu vyvrtají otvory o průměru 24 mm a o hloubce minimálně  

130 mm. Do těchto otvorů se dají chemické kotvy následně se do otvoru vloží svorník. 

Celková délka svorníků je min. 250 mm a musí vyčnívat z podkladního betonu min. 

 120 mm. [20] 

 

 

Schéma 01: Rozmístěný svorníkových tyčí [20] 
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7.1.4  PŘÍPRAVA ZÁKLADOVÝCH PRAHŮ 

Dřevěné základové prahy jsou z profilů 60/120 podle typu profilů rámové 

konstrukce. Základové prahy obvodových stěn se nakrátí tak, aby lícovaly s hranou 

podkladního betonu schéma 01. Po nakrácení na přenosnou délku se na základové 

prahy přenáší poloha svorníků pomocí úhelníků. Poloha svorníků se viditelně vyznačí  

i na boční plochu základových prahů např. zářezem pilou. 

Otvory se vrtají pro svorníky do základových prahů vrtákem do dřeva o průměru 

 20 mm, usnadňuje polohovou rektifikaci základových prahů. Po vyvrtání otvorů  

se základové prahy se natřou impregnační látkou DEKSAN PLUS a po zaschnutí  

se na spodní plochu základových prahů nanáší asfaltová emulze DEKPRIMER. [20] 

 

7.1.5  OSAZENÍ A VYRORNÁNÍ ZÁKLADOVÝCH  PRAHŮ SVISLÉ 

NOSNÉ OBVODOVÉ STĚNY 

Impregnované základové prahy s předvrtanýmí otvory a opatřeny asfaltovým 

nátěrem se osazují na svorníky a připevňují se maticemi s podložkami. Vnější průměr 

podložky musí být minimálně o 10 mm větší než průměr otvoru v základovém prahu. 

Po lehkém dotažení matic se zkontroluje rovinnost základových prahů 2m vodováhou. 

Základové prahy musí být ve všech místech vodorovné a bez lokálních nerovností.  

Při zjištění nerovnosti se základové prahy vyrovnávají do roviny. [20] 

Prvním krokem při vyrovnání základových prahů je určení nejvyššího bodu 

 je určení nejvyššího bodu šech základových prahů obvodových stěn. Nejvyšší bod 

 se určuje nivelačním přístrojem. Od tohoto bodu se základové prahy vyrovnávají  

do roviny pomocí 2m vodováhy. Vyrovnání se provádí vtlačováním dřevěných klínků 

pod základový práh za současného povolování matice v místě vyrovnání schéma 02. 

Klínky se pod prahy vkládají do těsné blízkosti svorníků. [20] 
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Schéma 02: Vtlačování dřevěných klínů pod základový práh za současného 
povolování matice [20] 

 

7.1.6  VYPLNĚNÍ DUTIMY MEZI ZÁKLADOVÝM PRAHEM A 

PODKLADEM 

Dutina mezi základovým prahem a podkladem, která vznikne při vyrovnání 

základových prahů ,  se vyplní  výplňovou maltou FERMACELL připravenou podle 

návodu na obalu. Malta se vtlačuje do dutiny špachtlí. V první 

etapě se malta vtlačuje do dutiny pouze z jedné strany základového prahu. Malta  

se do dutiny vtlačuje tak dlouho, dokud nedosáhne zhruba do 2/3 šířky dutiny.  

Dále se přistoupí k vyplňování dutiny z druhé strany. Pouze tímto způsobem  

lze dosáhnout dokonalé vyplnění dutiny výplňovou maltou.  [20] 

 

 

7.1.7  PŘÍPRAVA NA ZAJIŠTĚNÍ SPOJITOSTI PAROTĚSNÍCÉ VRSTVY 

Po vyrovnání základových prahů a po vyplnění dutiny výplňovou maltou  

se provádí příprava pro budoucí spojité napojení parotěsná vrstvy obvodových stěn  

na vodorovnou hydroizolaci. Parotěsná vrstva obvodových stěn se napojuje na přířez 

hydroizolačního pásu přivařený z vodorovné hydroizolace  podle schématu 03.  

Se základovým prahem se přířez nenapojuje, pouze se o něj opírá.  [20] 
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Schéma 03: Nastavení přířezu asfaltového pásu na hydroizolaci (1) a zaříznutí okraje 
přečnívajícího přes základový práh (2) [20] 

 

7.2 MONTÁŽ RÁMU STĚN   

Konstrukce rámů stěn je vytvořena ze svislých sloupků, vodorovných rámových 

hranolků a doplňkových prvků jako jsou překlady a parapetní hranolky. Sloupky 

 i vodorovné rámové hranolky mají jednotný profil 60/120. Profil prvků i jejich 

půdorysná poloha jsou uvedeny projektové dokumentaci. Styky rámů jednotlivých 

stěn se konstruují podle konstrukčních detailů viz. Obr.6.7. Na schématu 04  

je znázorněna rámová konstrukce stěn DEKHOME D. Před zahájením montáže rámu 

stěn musí být osazeny, vyrovnány, přikotveny a podmaltovány základové prahy. Dále 

musí být  na vnitřní straně všech základových prahů obvodových stěn na hydroizolaci 

nataven přířez asfaltového pásu a opřen o základový práh. Ve všech místech napojení 
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vnitřní stěny na obvodovou stěnu musí být pod základový práh vnitřní stěny vložen 

přířez folie AIRSTOP. [20] 

 

Schéma 04:Rámová konstrukce stěn DEKHOME D- vymezení pojmů [20] 

 

7.2.1 KRÁCENÍ PRVKŮ DŘEVĚNÉHO RÁMU 

Krácení prvků dřevěného rámu  na přesnou délku se provádí pokosovou pilou, 

kterou lze docílit kolmého přesného řezu. Délky dolních vodorovných rámových 

hranolků se učí tak aby bylo možné provést jejich převázaní se základovými prahy 

schéma 05. Z kontroluje se zda dolní a horní hranolky mají oba stejnou délku. [20] 

Ve spodní ploše dolních rámových hranolků se vrtákem do dřeva vytvoří otvory 

pro svorníky přečnívající přes horní plochu základových prahů schéma 06. Průměr 

otvoru musí být minimálně o 4 mm větší než průměr podložky pod matkou svorníku. 

[20] 
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Schéma 05: Převázání dolních rámových hranolků se základovými prahy [20] 

 

7.2.2 ROZMĚŘOVÁNÍ POLOHY SLOUPKŮ 

Poloha svislých sloupků je zakreslena v projektové dokumentaci. Poloha všech 

sloupků se zakresluje na oba vodorovné rámové hranolky. Kontroluje se, aby polohy 

sloupků vyznačené na obou hranolcích, si vzájemně odpovídaly. [20] 

 

7.2.3 PŘÍPRAVAPŘEKLADU 

Rozměry a druhy překladů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Délka 

překladu je rovna součtu světlosti stavebního otvoru a délek uložení překladu a obou 

stranách otvoru. Požadovaná délka překladů je vždy větší nebo rovna šířce sloupku 60 

mm. [20] 

Překlady budou řešeny jako nosníky celistvého průřezu schéma 06. [20] 

 

 

 

Schéma 06: překlad v konstrukčním systému DEKHOME D [20] 
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7.2.4 MONTÁŽ RÁMU STĚNY 

Rám stěny se montuje ve vodorovné poloze. V první etapě montáže stěny  

se smontují vodorovné rámové hranolky, sloupky a překlady. Zbývající prvky  

se doplňují až po vztyčení rámu. [20] 

Prvky rámů se sestaví do správné polohy, Dolní rámový hranolek se umisťuje 

k základovému prahu, na kterém bude později stěna spočívat. [20] 

Postupně se připevňují sloupky k rámovým hranolkům. Sloupky se připevňují 

dvěma hřebíky do čela sloupku přes vodorovný hranolek. Překlady se připevňují 

hřebíky přes sloupek do čela překladu. Dále musíme dbát na správné polohy 

spojovacích prvků. [20] 

 

7.2.5 VZTYČENÍ A PROVIZORNÍ STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ RÁMU STĚNY 

Po montážním spojení jednotlivých prvků se rám vztyčuje, usazuje do správné 

půdorysné polohy a jeho dolní rámový hranolek se připevňuje k základovému prahu 

hřebíky. Po připojení k základovému prahu se rám stěny vyrovnává do svislé polohy 

v příčném a podélném směru. Svislá poloha rámu se příčně zajišťuje vzpěrami, 

podélně se zajišťuje diagonálou. [20] 
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Schéma 08: Postup vztyčení a provizorního zajištění rámu stěny  [20] 

 

1) Rám stěny připravený na vztyčení 

2) Vztyčení rámu stěny, usazení do správné polohy, připevnění dolního 

rámového hranolku k základovému prahu 

3) Vyrovnání rámu do svislé polohy v podélném směru, zajištění rámu 

diagonálou 

4) Vyrovnání rámu do svislé polohy v příčném směru, zajištění polohy rámu 

vzpěrou 

Vzpěry se demontují po vztyčení a spojní všech obvodových stěn.  Diagonály 

 se demontují až po pro vedení vnějšího opláštění.  Do té doby plní diagonály ztužující 

funkci. [20] 
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7.2.6  DOPLNĚNÍ ZBÝVAJÍCÍCH PRVKŮ 

Po vztyčení a zajištění rámu v svislé poloze se na rám připevňují zbývající prvky, 

zejména překladové a parapetní sloupky a parapetní hranolky okenních otvorů. [20] 

 

Schéma 09: Stanovení délky sloupku podepírající překlad [20] 

 

Délka překladových sloupků je o 2 mm větší než skutečná vzdálenost mezi spodní 

plochou překladu a horní plochou horního rámového hranolku. Větší délkou 

překladového sloupku se zajistí dostatečné podepření překladu. 

Na  schématu 10 je znázorněno stanovení délky překladového sloupku. [20] 
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Schéma 10: Postup kompletace okenního otvoru v rámu stěny [20] 

 

1. Připevnění překladových sloupků 

2. Připevnění parapetních sloupků 

3. Připevnění parapetního hranolku a doplnění zkráceného sloupku 

 

Při montáži všech prvků rámu je třeba dbát na dosažení takové rovinnosti,   

aby všechny prvky rámu v celé jejich délce. Vzniklé nerovnosti bude nutno 

 před zahájením montáže opláštění ohoblovat. [20] 

Výše popsaným způsobem se realizují nejprve rámy všech obvodových stěn.  

Před montáží rámů vnitřních stěn je třeba provést přípravu na budoucí spojité napojení 

parotěsné  vrstvy v obvodové stěně v místě styku obvodové a vnitřní stěny. [20] 

Po vztyčení a provizorní statickém zajištění rámu všech obvodových stěn 

 se do míst budoucího styku obvodových a vnitřních sten připevňuje přířez parotěsná  

folie AIRSTOP. Přířez se připevňuje přes celou šířku stykového pole s přesahem  

přes sloupky ohraničující pole min 150 mm. Přířez se připevňuje sponkami 

 ke sloupkům ohraničující pole a v dolní části na připravený přířez folie AIRSTOP, 

lepící páskou AIRSTOP FLEX. Následně se realizují rámy všech vnitřních stěn 

stejným postupem jakou u stěn obvodových.  [20] 

Po dokončení montáže všech rámů se obvodových i vnitřních stěn se na horní 

rámové hranolky všech rámů obvodových stěn (před montáží věncových hranolků) 

připevňuje přířez parotěsná folie AIRSTOP, který musí mít přesah přes hrany 

hranolku min. 150 mm na obě strany. Přířez folie se volně pokládá na horní plochu  

a provizorně se k hranolku připevňuje sponkami. [20] 
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7.2.7 MONTÁŽ VĚNCOVÍCH HRANOLKŮ 

Po připevnění přířezu parotěsná folie se na horní rámové hranolky všech rámů 

připevňují dva ztužující věncové hranolky  DEKWOOD S10 120/60. Věncové 

hranolky se k hornímu rámovému hranolku připevňují hřebíky. Horní rámový 

hranolek i oba věncové hranolky musí být ve stycích stěn vzájemně převázány. Princip 

převázání hranolků ve stycích stěn je na patrným schématu 04. [20] 

 

7.2.8 TAHOVÉ KOTVENÍ RÁMU STĚN 1.NP 

Po dokončení montáže věncových hranolků se provádí montáž tahových kotev 

1.NP. Tahovými kotvami se kotví všechny okrajové sloupky dřevěných rámů a dále 

všechny sloupky, které ohraničují okenní nebo dveřní otvor. 

Tahová kotva sestává ze tří prvků: 

- Kotevní úhelník 

- Svorníková kotva pro připevnění úhelníků do podkladní konstrukce 

- Hřebíky pro připevnění úhelníku ke sloupku 

Dimenze kotevního úhelníku, svorníkové kotvy a počet hřebíků pro připevnění 

úhelníku ke sloupku se volí podle rozteče sponek, kterými je připevněného opláštění 

k dřevěným rámům. V tabulce 01 je uvedena specifikace jednotlivých prvků tahové 

kotvy v závislosti na rozteči sponek opláštění. [20] 

 

Tabulka 01: Specifikace prvků tahové kotvy [20] 
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Při montáži tahového kotvení se nejprve vrtají otvory pro svorníkové kotvy  

do spodního rámového hranolku, základového prahu a podkladní konstrukce. 

Poloha otvoru je znázorněna na schématu 11. Průměr otvoru je shodný 

s průměrem svorníkové kotvy. Minimální hloubka otvoru v betonové vrstvě se volí 

podle tabulky 02. [20] 

 

Tabulka 02: Minimální hloubka otvoru v betonové vrstvě pro svorníkové kotvy [20] 

 

 

 Po vyvrtání je nutno stěny otvoru odstranit nečistoty kartáčkem. Nečistoty  

se z otvory odsají nebo vyfouknou proudem vzduchu. Následně se do otvoru vkládá 

svorníková kotva, na kotvu se nasazuje kotevní úhelník a přitahuje se matici.   

Po dotažení matice se úhelník připevní ke sloupku požadovaným počtem hřebíků  

viz.  tabulka 01 a následně se matice kotvy dotahuje napevno. [20] 

 

 

Schéma 11. Tahová kotva [20] 
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7.2.9 TAHOVÉ KOTVENÍ RÁMŮ STĚN 2NP. 

Tahové kotvení rámů stěn vyšších podlaží se provádí po dokončení montáže 

vnějšího opláštění. Rámy stěn vyššího podlaží se propojují s rámy stěn nižších podlaží 

ocelovými pásky 2/40 mm a vruty 3,0 x 50 mm. Pro rozmístění pásků platí stejné 

zásady jako rozmístění tahových kotev 1.NP.(viz. 7.2.8.) [20] 

Ocelový pásek se připevňuje do sloupku přes desku DEKCELL. V případě, 

 že poloha sloupku vyššího podlaží odpovídá poloze sloupku nižšího podlaží, provede 

se propojení z jednoho kusu ocelového pásku. V opačném případě se sloupek vyššího 

podlaží zakotví do vodorovných věncových hranolků a do podélné uloženého 

stropního nosníku (resp. rozpočet) a stejným způsobem se přikotví nejbližší sloupek 

nižšího podlaží. [20] 

Každý sloupek stěny 1.NP, ke kterému se přikotven sloupek vyššího podlaží musí 

být tahovou kotvou přikotven do podkladní konstrukce podle kapitoly (7.2.8). [20] 

Počet vrtů, kterými se připojuje ocelový pásek do obou sloupků, rep.  

do vodorovných dřevěných prvků, odpovídá počtu hřebíků pro připojení tahových 

kotev 1.NP (viz. tabulka 01). Princip tahového kotvení rámů stěn vyšších podlaží  

je znázorněn na schématu 12. [20] 

 

 

Schéma 12: Tahové kotvení rámů stěn vyššího podlaží [20] 
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7.2.10  HŘEBÍKOVÉ SPOJE DŘEVĚNÝCH PRVKŮ 

Veškeré hřebíkové spoje jednotlivých prvků dřevěné konstrukce, pokud není 

uvedeno jinak, se provádějí ocelovými hřebíky průměru 3,0 až 3,4 mm o délce  

110 mm. [20] 

Styky dvou vzájemně kolmých prvků se zajišťují vždy minimálně jedním 

hřebíkem kolmo do čela prvku a dvěma hřebíky šikmo z boku prvku. 

Styky dvou rovnoběžných prvků se zajišťují hřebíky v roztečí 300 mm. Vybrané 

styky jednotlivých prvků dřevěného rámu stěny jsou znázorněny na schématu 13. [20] 

 

 

 

Schéma 13: Řešení hřebíkových styků prvků dřevěného rámu [20] 
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7.3 MONTÁŽ RÁMŮ STĚN 2.NP 

Montáž rámů stěn 2.NP u domů se sedlovou střechou je na schématu 18. 

znázorněna rámová konstrukce stěn podkroví s vymezením pojmů. [20] 

 

 

 

Schéma 18: Konstrukce stěn podkroví [20] 

 

 

7.3.1 MONTÁŽ RÁMŮ POZEDNICOVÝCH STĚN 

Pozednicové stěny jsou stěny mále výšky, obvykle menší než 1,2 m, na které 

 jsou uloženy krokve. [20] 

Montáž pozednicových stěn je shodná s montáží stěn 1.NP včetně provedení 

přípravy na zajištění spojitosti parotěsná vrstvy viz. 7.2. [20] 

 

7.3.2 MONTÁŽ RÁMŮ ŠTÍTOVÝCH STĚN 

Konstrukce rámu štítové stěny vychází zejména z její délky, sklonu střechy,  

typu krovové soustavy a z požadavku na uložení vaznic. Na schéma 18. Je znázorněna 

konstrukce štítové stěny viz. projektová dokumentace.  Montáž jednotlivých štítových 

stěn je obdobná jako u stěny 1.NP. [20] 
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7.3.2.1 PŘÍPRAVA ZAJIŠTĚNÍ SPOJITOSTI PAROTĚSNÁ VRSTVA 

         Po dokončení montáže všech prvků rámu štítové stěny (před montáží   

věncového hranolku štítové stěny) se na horní rámové hranolky štítové stěny 

sponkami připevňuje přířez folie AIRSTOP, který musí mít přesahy přes hranolek 

min. 150 mm na obě strany. [20] 

Po připevnění přířezu folie se na horní rámové hranolky hřebíky připevňují 

věncové hranolky štítové stěny. [20] 

 

7.4  MONTÁŽ KOMPLETACE STĚN 

 

7.4.1 MONTÁŽ VNĚJŠÍHO OPLÁŠTĚNÍ 

Vnější opláštění se provádí sádrovláknitými deskami DEKCELL o tl. 12,5 mm. 

Vnější opláštění je nedílnou součástí nosné konstrukce stěn. [20] 

 

7.4.1.1 DOPRABA A SKLADOVÁNÍ DESEK DEKCELL  

Desky DEKCELL se skladují na plocho na podkladech uložených do roviny 

v rozteči max. 350 mm. Desky musí být ochráněny před stykem s kapalnou vlhkostí! 

Zároveň se musí zamezit prudkému nárazovému zahřívání a ochlazení desek. 

V případě navlhnutí se před osazením musí desky pozvolna vysušit. Jednotlivé 

desky se vysušují samostatně. Desky se přenášejí ve svislé poloze s použitím 

speciálního vybavení pro transport desek (transportní drážky). [20] 

 

7.4.1.2 ŘEZÁNÍ DESEK DEKCELL 

Deska DEKCELL je možné řezat ruční kotoučovou pilou nebo několika 

násobným naříznutím líce desky sádrokartonářským nožem a zlomením přes rovnou 

hranu. Při řezání desek nožem se nedocílí přesné a rovné hrany, proto se doporučuje 

řezání ruční kotoučovou pilou. [20] 

 

7.4.1.3 PŘIPEVŇOVÁNÍ DESEK DEKCELL NA DŘEVĚNÝ RÁM 

Před zahájením montáže vnějšího opláštění se zkontroluje rovinnost dřevěných 

rámů, zejména v místech vzájemného napojení rámových prvků. Případně nerovnosti  

se odstraní hoblováním. [20] 
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 Desky DEKCELL se na dřevěné rámy připevňují na výšku (delší hrana desky  

je svislá). Spodní hrana desky lícuje se spodní plochou základového prahu, horní hrana 

s horní plochou dolního věncového hranolku. Svislá spára mezi deskami musí být 

max. 5 mm. [20] 

Desky DEKCELL se připevňují k dřevěným rámům ocelovými sponkami. 

Maximalní rozteč sponek po obvodu desky i na středním sloupku je 150 mm.  

Na schématu 19 jsou uvedeny požadavky na zahloubení sponek. [20] 

 

 

Schéma 19: Požadavky na zahloubení sponek [20] 

 

Sponky se upevňují do dřevěné konstrukce s odklonem od vláken dřeva (podélné 

osy dřevěných prvků) pod úhlem větším než 30°-Schéma 20. [20] 

 

 

Schéma 20: Umístění spojovacích prostředků vůči okrajům desek DEKCELL a nosné 
rámové konstrukce [20] 
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U okenního nebo dveřních otvorů se desky připevňují tak, aby v rozích otvorů 

nebyla vodorovná nebo svislá spára. Z toho důvodu se okraje desek připevňuji 

/schéma 04/. Při montáži vnějšího opláštění se připevňuji desky na celou výšku rámu 

bez ohledu na okenní nebo dveřní otvory. Po připevnění všech desek jedné stěny  

se otvory pro okna nebo dveře v desce vyznačí z vnitřku vedenými vrty a z vnějších 

stran se vyříznou přímočarou pilou. [20] 

 

7.4.2 MONTÁŽ PAROTĚSNÉ VRSTVY OBVODOVÝCH STĚN 

Parotěsná vrstva obvodových stěn je vytvořena z folie AIRSTOP. Folie  

se umisťuje z vnitřní strany na dřevěné rámy všech obvodových stěn na stropy  

a střechu a u napojení vnitřních stěn na obvodové stěny. Pro vzájemné napojení folie 

AIRSTOP v ploše stěny i pro napojování na přířezy folie v detailech platí následné 

zásady: 

- Spoj se vždy provádí na pevném podkladu (např. sloupku rámu) 

- Spoj se přilepuje lepící páskou AIRSTOP FLEX o šířce min. 50 mm 

- Spoj se překrývá tuhou konstrukcí (např. latí vnitřního roštu) 

V místě uložení obvodové stěny na základ se folie napojuje na předem připravený 

přířez asfaltového pásu (viz. kapitola 7.1.7) těsnící hmotou AIRSTOP SPRINT.  

Na svislou plochu přířezu asfaltového pásu zbavenou nečistot se nanáší proužek 

těsnící hmoty. Ihned po nanesení se přikládá parotěsná folie a spoj se zajišťuje 

dřevěnou přítlačnou lištou. Postup napojení folie na přířez asfaltového pásu  

viz. schéma 20. [20] 
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Schéma 20: Nanášení těsnící hmoty AIRSTOP SPRINT na přířez asf. Pásu (1)  
a zajištění spoje přítlačnou lištou (2) [20] 

 

7.4.3 MONTÁŽ PAROTĚSNÉ VRSTVY OBVODOVÝCH STĚN 

Po provedení parotěsná vrstvy obvodových stěn se na dřevěné rámy z vnitřní 

strany připevňuje obousměrný nosný rošt z latí DEWOOD S10 40/60 mm /schéma 21/ 

V nitřní rošť je nedílnou součástí nosné konstrukce stěn. [20] 

 

Schéma 21: Vnitřní nosný rošť a poloha nejvyšší a nejnižší vodorovné latě [20] 
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Vodorovné latě jsou průběžné, světlá vzdálenost mezi vodorovnými latěmi  

je max. 300 mm. Nejníže umístěna lať se připevňuje na dolní rámový hranolek, 

nejvýše umístěna lať na horní rámový hranolek. V rohovém styku dvou stěn se latě 

připevňují v pořadí podle schématu 22. Vodorovné latě se připevňují ke sloupkům 

vždy jedním hřebíkem v místě styku latě se sloupkem. K rámovým hranolkům se 

vodorovné latě připevňují hřebíky s roztečí cca 300 mm. [20] 

 

 

 

 

Schéma 22: Rohové napojení rámových stěn-postup připevnění vodorovných latí vnitřního 
roštu [20] 

 

Svislé prvky roštu jsou tvořeny přířezy latí, které se připevňují ke sloupkům.  

Délka svislých přířezů odpovídá světlé vzdálenosti vodorovných latí. Svislé přířezy  

se ke sloupkům připevňují hřebíky v rozteči 50 mm. V poli mezi 2. a 3. vodorovnou 

latí od podlahy se svislé přířezy zkracují o 50 mm. Zkrácením svislých přířezů vznikne 

prostor pro vodorovné vedení elektrorozvodů schéma 21. Výše popsaný prostor  

pro vodorovné vedení elektrorozvodů lze vytvořit v jakémkoliv poli. V jedné stěně  

lze vytvořit maximálně dva takovéto prostory.  

Na sloupky ohraničující pole vyplněné minerální tepelnou izolací ORSIL FASSIL 

se připevňují svislé přířezy zkrácené o 50 mm. [20] 
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7.4.4 MONTÁŽ VNITŘNÍHO OPLÁŠTĚNÍ 

Vnitřní opláštění se provádí sádrovláknitými deskami DEKCELL o tloušťce 12,5 

mm. Zásady dopravy, skladování a řezání desek viz kapitoly 7.4.1.1 a 7.4.1.2. Vnitřní 

opláštění je nedílnou součástí nosné konstrukce stěn. [20] 

 

7.4.4.1 PŘIPRAVENOST STAVBY 

Vnitřní opláštění se realizuje po dokončení montáže vnitřního nosného roštu  

a (aplikaci tepelné izolace ISODEK  provádějí pracovníci DEKTRADE).  

Před zahájením montáže vnitřního opláštění musí být provedeny veškeré rozvody 

elektroinstalací, vody a kanalizace a případně dostěny jejich prostupy folii AIRSTOP. 

[20] 

 

7.4.4.2 PŘIPEVNĚNÍ DESEK DEKCELL NA VNITŘNÍ NOSNÝ ROST 

Desky DEKCELL se připevňují k nejvýše a nejníže umístěným vodorovným latím 

 (v rámci jednoho pole) a ke svislým přířezům latí. K mezilehlým vodorovným latím  

se desky připevňují. Desky DEKCELL se připevňují k vnitřnímu nosnému roštu 

ocelovými sponkami. Rozteč sponek pro vnitřní opláštění je shodná s roztečí sponek 

pro vnější opláštění. [20] 

 

7.4.4.3 SPOJOVÁNÍ  DEKCELL 

Vnitřní opláštění z desek DEKCELL  tvoří podklad pro finální povrchovou 

úpravu stěn. [20] Spojování desek vnitřního opláštění se provádí lepením nebo 

tmelením. Lepení desek lze použít pouze tehdy, jsou-li hrany desek rovné, tzn. u hran 

řezaných z výroby nebo na stavbě ruční okružní pilou podle vodící lišty. Nalepení  

se používá spárovací lepidlo Rigidur. Lepidlo se ve vytlačovaných pruzích nanáší  

na čistou, od prachu očištěnou čelní hranu již osazené desky. Lepidlo nesmí být nikdy 

nanášeno na prvky rámové konstrukce. Další deska se do lepidla přisadí tak, aby spára 

měla šířku max. 1 mm a byla zcela vyplněna lepidlem.  Po ztuhnutí se přebytečné 

lepidlo  vyteklé  ze  spáry odstraní stěrkou.  Finálního povrchu desek  DEKCELL   

se dosáhne přetmelením spár a spojovacích prostředků spárovacím tmelem  

a následným přebroušením. [22] V případě, že nelze realizovat spojení desek lepením, 

je nutné provést spáru mezi deskami v šířce ½ tloušťky desky a provést její zatmelení 

spárovacím tmelem. Tento způsob spojení  desek  se  často  používá  v  rozích, kde   
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z technologických důvodů není možné provést lepenou spáru. Aby se předešlo vzniku 

viditelné trhliny, nalepí se na desku před spárováním papírová páska schéma 23. [20] 

 

 

 

Schéma 23: Způsob spojování desek DEKCELL-vnitřní opláštění [20] 

 

8 FASÁDNÍ KONSTRUKCE A FASÁDNÍ OBKLADKY 

Zateplení stěn přejde  na  základ nebo suterénní  stěnu  70  mm pod úroveň 

osazovací spáry dřevěné  konstrukce.  Bok  základu  nebo suterénní stěna do hloubky  

1 m  pod  povrch terénu se   zateplí   deskami   DEKPERIMETER   o   2   cm   tenčími   

než   desky   EPS   na   stěně. Na výztužnou vrstvu na soklu se nanese akrylátová 

omítka. Zateplení se provádí s přesahem přes rám okna 40 mm, popřípadě   

cca   25  mm.[20] 
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8.1.1.1 MONTÁŽ VNĚJŠÍHO KONTAKTNÍHO SYSTÉMU 

Tepelně izolační desky z EPS 70F se lepí na nepenetrovaný povrch desek 

DEKCELL lepící hmotou webertherm technik. Lepící hmota se na tepelně izolační 

desky vždy nanáší plnoploše. Obkladové  prvky (palubky, profilované plechy,   

plechové  lamely) se kotví na dřevěné impregnované latě 40/60 umístěné po osové 

vzdálenosti 500-600 mm. Latě jsou upevněny přes vrstvu vnějšího   tepelněizolačního   

systému do desek  DEKCELL a  v úrovni  stropu,střechy a podlahy 1.NP  

do dřevěných prvků obvodové stěny. Do desek  DEKCELL se latě kotví kolmo   

samovrtnými vruty  EJOT TKR délky 200 mm po vzdálenosti  300 mm.   

Do dřevěných konstrukcí se použijí vruty EJOT TKR délky 280 mm šikmo   

v odklonu 30°. Vzduchová vrstva pod obkladem je větraná. Větrací otvory  

jsou umístěny v spodní části obkladu a v napojení obkladu na střechu. Otvor  

se zakrývají mřížkou proti hmyzu. Minimální čistý průřezvětracích otvorů  

se započtením mřížky je 250 mm 2/m délky obkladu. Palubky se k nosnému roštu 

obvykle upevňují  nerezovými  sponkami.  Profilované  plechy a plechové lamely  

se upevňují vruty FRS 4,8x35. Dřevěné prvky obkladu se opatřují nátěrem Remmers 

HK Lazur. [20] 

 

8.1.1.2 MONTÁŽ VNĚJŠÍHO PŘEDSAZENÉHO OBKLADU 

Fasádní obkladové prvky (dřevěné palubky, plechové lamely) se kotví na dřevěné 

impregnované latě 40/60. Vzájemná osová vzdálenost latí je 500 – 600 mm. Latě  

se připevňují přes vrstvu vnějšího zateplovacího systému do desek DEKCELL  

a v úrovni stropu, střechy a podlahy 1.NP také do vodorovných dřevěných prvků rámů 

obvodových stěn. [20] 

Do desek DEKCELL se latě kotví kolmo samořeznými vruty EJOT TRK  délky 

200 mm v rozteči 300 mm. Do vodorovných dřevěných prvků se latě kotvi vruty 

EJOT TRK délky 280 mm šikmo v odklonu 30°od vodorovné roviny. [20] 

 

8.2  ROZVODY TZB 

Montáž rozvodů TZB provádí specializované firmy podle příslušné části 

projektové dokumentace. [20] 
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8.2.1 ELEKTROINSTALACE 

Rozvody elektroinstalací se provádí po dokončení montáže vnitřního nosného 

roštu. Veškeré elektroinstalace musí být provedeny před montáží vnitřního opláštění. 

[20] 

Kabely se sníženou hořlavostí se umisťuje přímo na dřevěnou konstrukci.  

Ostatní kabely se vedou v chráničkách. [20] 

U obvodových stěn se svislé elektroinstalace vedou v dutině vymezené vnitřním 

roštem. Svislé vedení v obvodových stěnách překonává vodorovné latě roštu mezi latí 

 a folií AIRSTOP. Veškeré prostupy kabelů a potrubí parotěsnící vrstvou se utěsňují 

systémových manžetami AIRSTOP. [20] 

 

8.2.2 ROZVODY VODY A KANALIZACE 

Svislé i vodorovné rozvody vody a kanalizace se vedou v instalačních 

předstěrách. Instalační předstěna se konstruuje z dřevěných profilů a sádrovláknitých 

desek DEKCELL. Tloušťka instalační předstěny se volí podle rozměru největšího 

potrubí. Instalační předstěna se vždy konstruuje po dokončení montáže vnitřního 

opláštění. [20] 

 

8.3 MONTÁŽ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ 

 

8.3.1 MONTÁŽ OKEN 

Montáž otvorových výplní se provádí po dokončení montáže parotěsná folie 

obvodových stěn. Na ostění, nadpraží i parapet okenního otvoru se připevní přesah 

parotěsná folie stěny lepící páskou AIRSTOP FLEX. 

Napojení parotěsná folie na rám okna se provádí páskou AIRSTOP FB. 

Připojovací spára okna z vnější strany opatřuje lepící páskou AIRSTOP F11. [20] 
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9 Konstrukční detaily 

 

1) Roh obvodové stěny  sloupku 60/120 [20] 

 

 

 

2) Kout obvodové stěny sloupku 60/120 [20] 
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3) Obvodová stěna- napojení vnitřní stěny- sloupky 60/120 [20] 
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10 HARMONOGRAM PRACÍ  

 

 



   

  Diplomová práce 

 

84 

 

11  PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 

Staveniště bude oploceno přenosným oplocením výšky 2 m. Součástí oplocení  

je dvoukřídlá uzamykatelná vstupní brána. Zařízení staveniště bude osvětleno 

halogeny z důvodu osvětlení staveniště v nočních hodinách. Zpevněná plocha  

je ze silničních panelů. Na staveništi budou umístěny skládky materiálů. Budou 

realizovány přípojky vodovodů a energetické energie.  

 

11.1 PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 

Převzetí staveniště pro montáž dřevěné obvodové stěny je možné až po vyzrání 

základových pásu v nepodsklepené části objektu. 

Při přebírání staveniště se zkontroluje správnost poležení hydroizolace  

a celistvost. Dále se bude kontrolovat správné umístění závitových tyčí pro základové 

prahy dřevěného skeletu, kde ke kontrole je podrobena zejména délka vytažení 

závitové tyče nad úrovní hydroizolace nebo betonového podkladu, dále je také nutné 

zkontrolovat správnou rozteč tyčí. 

Při převzetí staveniště je nutné ukázat pracovní četě odběrná místa vody  

a elektrické energie. Je potřeba seznámit se skladovacími prostory, staveništní 

komunikací. Technologickým postupem a bezpečnostmi předpisy, zejména  

pak protipožárními. 

 

12  OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 

 

Nosné stěny musí bez problému odolávat výkyvům teplot, povětrnostním vlivům, 

srážkové vodě a zachovávat vhodné klima uvnitř objektu v rámci hygienických 

podmínek budov.  

K zastavení prací musí dojít, pokud povětrnostní podmínky ovlivňovali správnost 

 a kvalitu provedení obvodové stěny. 

     Při realizaci mokrých procesů a jejich technologických přestávkách  

by se teplota vzduchu měla pohybovat v rozmezích teplot +5°C do 30°C a zároveň, 

teplota podkladu nesmí být nižší než +5°C. Při intenzivnímu slunečnímu záření  

se před urychlenému vysychání doporučuje použít ochranou síť, která se umisťuje 

na lešení objektu. Při nanášení vrstev s mokrým procesem nebo jejich zrání, musí 

být zajištěna ochrana před deštěm. 
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Všechny prostupující, vystupující a přilehlé konstrukce musí být zhotoveny vůči 

obvodovému plášti zhotoveny tak, aby v něm nevyvolávaly škodlivé trhliny nebo 

zadržování či pronikání vody. Těmto vlastnostem se předchází použitím systémových 

profilů, tmelů a požadovaných sklon. 

 

13  SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY 

Vedoucí jednotlivých čet korigují práce tak, aby technologicky na sebe 

navazovaly a byly prováděny za sebou. 

Vedoucí prací- je osoba, která je zodpovědná za správnost zhotovení dřevěného 

skeletu, dohlíží na podřízené pracovníky, zajišťuje jim ochranné pomůcky a školení 

pro bezpečnost práce a technologického postupu prací. Objednává dle potřeby materiál 

na výstavbu. Přebírá zodpovědnost za dodržení harmonogramu prací  

a technologického předpisu. 

3 x tesaři- za pomoci vedoucího prací provádějí dřevěný skelet a vyplňuje  

jej dle instrukcí svého nadřízeného. Jsou povinni se seznámit s technologickým 

postupem a bezpečnostními přepisy při práci a získané vědomosti při práci dodržovat. 

 

14  PRACOVNÍ STOROJE A POMŮCKY 

 

14.1.1 PRACOVNÍ POMŮCKYA STROJE PRO VÝSTAVBU DŘEVĚNÉHO 

RÁMU 

Motorová pila, kladiva,  spojovací materiál, dvousložkové lepidlo pro chemické 

kotvy s výtlačnou pistolí, vrtací kladivo, vodováha, aku vrtačka, pomocné lešení  

do výšky 1,9 m. 

 

15  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Za bezpečnost při provádění prací zodpovídá dodavatel prací.  

Ten se musí řídit platnými přepisy výrobce materiálu, normami a zákony, které jsou 

platné v daném státě, popřípadě evropskými směrnicemi. Dodavatel prací  

je také zodpovědný za údržbu a revize ochranných pracovních pomůcek 

 a nástrojů. Aby tyto bezpečnostní předpisy byly na stavbě dodržovány, dodavatel 

prací určí odpovědného pracovníka (nejčastěji stavbyvedoucího). 
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Před započetím prací jsou pracovníci povinni se prokazatelně seznámit s platnými 

předpisy BOZP a technologickým postupem a během prací tyto předpisy dodržovat.  

Pro maximální možnou ochranu zdraví při práci musí pracovníci použít tyto pomůcky: 

pracovní rukavice, pracovní oděv, pevnou obuv, bezpečnostní přilba (pro pracovníky 

ohrožených pádem předmětu). 

Ochrana pracovníků před pádem z výšky 1,5 m způsob zabezpečení není 

stanoven, každá práce či pohyb pracovníka v této úrovni však vyžaduje náležitou 

pozornost. Jako vyvýšená místa pro práci se však nesmí používat vratkých předmětů 

nedostatečných rozměrů anebo takových, které nejsou k tomuto účelu určeny. Ochrana 

proti pádu z výšky 1,5 m musí být zajišťována buď kolektivním, nebo osobním 

zajištěním. Na dané stavbě bude použito kolektivního zajištění prostřednictvím lešení 

se zábradlím. Pracovníci jsou povinni se na lešení chovat disciplinovaně, dle návodu 

výrobce lešení a být zdravotně způsobilí pro práci ve výškách. 

Při dopravě a manipulaci materiálu je třeba dbát všech bezpečnostních opatření 

vyplývajících ze zákona a příslušných předpisů, zejména práce se zavěšeným 

břemenem ČSN ISO 12480-1.  
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16 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ KRITÉRIÍ DLE ČSN 73 -0540 – (2011) 

 

16.1 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 

(20011) 

 
 Název konstrukce:   Střešní plášť 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn  0,0125       0,180  157,0 
   2  Rošt 60x40 mm s uzavřenou vzdu  0,040       0,079  1,0 
   3  Jutafol N AL 170 Special  0,0002       0,390  938600,0 
   4  Isover Isophen Plus  0,180       0,057  1,0 
   5  Jutadach 150  0,0004       0,390  100,0 
   6  Uzavřená vzduch. dutina tl. 10  0,040       0,074  1,0 
   7  Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn  0,030       0,180  157,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,793 = 0,808 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,947 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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16.2 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 

(2011) 

 
 Název konstrukce:   Strop nad 1NP 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+3,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Dřevo měkké (tok kolmo k vlákn  0,0125       0,180  157,0 
   2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 15  0,040       0,103  0,67 
   3  Uzavřená vzduch. dutina tl. 30  0,250       1,437  0,03 
   4  OSB desky  0,044       0,130  50,0 
   5  OSB desky  0,030       0,130  50,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr  =   0,793= 0,808 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,832 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,73 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
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  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,458 kg/m2,rok 
  (materiál: Uzavřená vzduch. dutina tl. 30). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0807 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,8094 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011Svoboda Software 
 

 

 

16.3 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 

(2011) 

 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+3,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  DESKA DEKCELL  0,0125       0,350  40,0 
   2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 40  0,040       0,079  1,0 
   3  Airstop  0,0003       0,350  61275,0 
   4  Celulózová vlákna ISODEK  0,120       0,050  1,0 
   5  DESKA DEKCELL  0,0125       0,350  40,0 
   6  Rigips EPS 70 F Fasádní (1)  0,130       0,039  20,0 
   7  weber.therm elastik  0,004       0,900  20,0 
   8  Terranova silikátová omítka  0,002       0,900  60,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr  =   0,793 = 0,808 
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  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,962 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 

 

 

 

16.4 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 

(2011) 

 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna v 1.PP 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
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 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+3,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Železobeton 2  0,250       1,580  29,0 
   2  Glastek 40 special mineral  0,005       0,210  50000,0 
   3  Rigips EPS P Perimeter (1)  0,100       0,034  30,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,793= 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,927 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,30 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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16.5 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 

(2011) 

 
 Název konstrukce:   Podlaha nad terénem 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Dlažba keramická  0,018       1,010  200,0 
   2  Železobeton 2  0,050       1,580  29,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,100       0,037  30,0 
   5  Sklobit Extra  0,0044       0,210  15000,0 
   6  Železobeton 3  0,100       1,740  32,0 
   7  Štěrk  0,100       0,650  15,0 
 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =  0,793= 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,924 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,60 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,32 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   8,03 C 
  dT10 > dT10,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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17 NÁVRH STROPU 

 

Stropní konstrukce je tvořena stropními trámy. Stropní trámy se skládají 

 ze stropních trámu 150/300 mm z rostlého dřeva C24 a desky OSB. Deska OSB 

tloušťky 2 x15 mm je připevněna na stropní trámy shora pomocí hřebíku Ø 2,8/ 63 

mm po 80 mm. Mezery mezi stropními trámy,  jejichž  největší osová vzdálenost  

je 800 mm jsou vyplněný tepelnou izolací. Dále je podbito laťovým podhledem 40/60 

mm. 

 

 

Obr.16.1. Schéma stropu nad 1.NP 

 

 

Výpočet proveden dle CSN EN 1995-1 [9], CSN EN 1991-1-1 [6]. 
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Obr. 16.2. Skladba stropní konstrukce 

 

17.1  STANOVENÍ ZATÍŽENÍ 

Tab. 16.1. Výpočet stálého zatížení 

STÁLÉ 
tl.vrstev*obj.hm* 

os. Vzdálenost 
tramů 

char.zatížení 
Součinitel 

γG,γQ 

navrh. zatížení  

qk (kN/m )              qd(kN/m)   

DESKA  OSB tl. 2x15 mm 2*0,015*10*0,8 0,24 1,35 0,324 

Kročejová izolace tl. 40 mm 0,04*2,5*0,8 0,08 1,35 0,108 

Dřevěný rošť 60/40 mm 
0,06*0,04*5/0,8 0,015 1,35 0,0205 

OSB DESKY TL. 2x 22 mm 
2*0,022*6,5*0,8 0,229 1,35 0,309 

Trám 120/250 mm 0,120*0,25*5 0,015  1,35 0,0202 

Laťový rošť 40/60mm 0,04*0,06*5/0,8 0,015 1,35 0,02025 

Palubky 12,5/96 mm 0,0125*0,096*5*0,8 0,0015 1,35 0,002025 

 0,595  0,788 

UŽITNÉ 1,5 *0,8 1,2 1,5 1,8 

    1,816   2,632 

 

Statické schéma: 

 

Výpočet vnitřních sil:  

Max ohybový moment: Md  = 1/8 * qd* l
2
 = 1/8* 1,795* 5,45

2
=6,65 kNm 

Max posouvající síla: Vb = qd*L/2 =1,795*5,45/2= 4,89kN 

 

 



   

  Diplomová práce 

 

96 

 

V: 

 

 

 

 

 

 

      M: 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16.3. Průběhy vnitřní síl 

 

17.2 Posouzení ohybové únosnosti nosného vodorovného trámu 

                   Tab. 16.2. Vstupní parametry 

b 0,12 m 

h 0,25 m 

Ftk 24 MPa 

 kmod 0,8   

                    γM 1,3   

                                                                                             

Md=  18,56 kNm 

W= 1/6 * b * h
2
 = 1/6 * 0,12 *0,25

2 
= 1,25 * 10 

-3
 m

3
 

σ   = Md/w = 6,65* 10
3
 / 1,25*10

-3
= 5,32 MPa 

Ftm  =kmod* Ftk / γM = 0,8* 24/1,3 = 14,77 MPa 

 

PODMÍNKA  

σ <  Ftm                VYHOVÍ 5,32  Mpa<14,77MPa 
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17.3  Posouzení smykové únosnosti nosného vodorovného trámu 

 

                      Tab. 16.3. Vstupní parametry 

Vd 7,17 kN 

A 0,12*0,25=0,03 m
2
 

kmod 0,8   

fvk 4 MPa 

kcr 0,67   

 

τd =3/2 * Vd/A = 3 /2 * 4,89 / 0,03 =      0,245 MPa 

fvd= kmod * fvk/ γM * kcr= 0,8* 4/1,3 * 0,67 = 1,65 MPa 

 

PODMÍNKA    

τd<fvd                  VYHOVÍ  0,245MPa< 1,65 MPa 

   

 

17.4 Posouzení v otlačení podpoře 

 

Reakce v místě podepření:  Ra = 4,89 kN 

σc,90,g,d = ≤ 1,73 MPa                   VYHOVÍ  

xmin=   

Navrhuji délku uložení 130 mm 

 

17.5  Posouzení stropního vodorovného trámu na mezní stav únosnosti 

                   Tab. 17.4. Vstupní parametry 

 

 

 

 

 

E 11 000 MPa 

I 1,563*10
-4

 m
4
 

qk 1,2 kN/m 

L 5,45 m 

kdef 0,6  

gk 0,6165 kN/m 

ψ2 0,3  
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Okamžitý průhyb 

uinst,G=  

uinst,Q=   

uinst = uinst,G + uinst,Q= 3,97 + 8,00 = 11,97mm 

 

PODMÍNKA   

   

uinst,<L/300  VYHOVÍ 11,97  mm<18,17mm 

 

Konečný průhyb 

ufin,G = uinst,G(1+kdef) 3,97*(1+0,6) = 6,35  mm 

ufin,Q= uinst,G(1+ψ2*kdef) =8,0*(1+0,3*0,6) = 9,44 mm 

unet, fin= ufin,G + u fin,Q =  6,35 + 9,44 = 15,79 mm 

 

PODMÍNKA 

unet, fin< L/250                             VYHOVÍ                            15,79 mm < 21,8 mm 

 

 

STROPNÍ TRÁM O PRŮŘEZU 120/250mm třídy pevnosti C24 VYHOVÍ dle 
mezních stavů. 
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18 NÁVRH VNITŘNÍHO DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU 

 

Stropní konstrukce se skládá ze stropních trámů  a průvlaku ,  jejichž délka  

je 5,8m.Vnitřní průvlak je z rostlého dřeva C24 a průřezu 160/250. Průvlak musí 

přenést zatížení, které vyvolají reakce stropního panelu a svou vlastní váhu. 

 

 

Obr. 17.1. Schéma stropu nad1.NP- umístění průvlaku v půdoryse 
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18.1  STANOVENÍ ZATÍŽENÍ  

                  Tab. 18.1. Stálé zatížení 

Název vrstvy Obj. hmotnost (kg/m
2
) gk.grkN/m 

PRŮVLAK tl. 
160/250mm 

500 0,16*0,25*5= 0,04 

 

Reakce od stropního trámu 120/250 mm v charakteristických hodnotách: 

L= 4,85 M 

γQ = 1,5 

γG = 1,3 

Rg,k =  gk * L /2 =  0, 595* 4,85/ 2 = 1,44 kN 

Rq,k = qk *L/2 = 1,2 * 4,85/2 = 2,91  kN 

Rd = Rg,d + Rq,d =  1,44+2,91 = 4,35 kN 

Reakce od stropního trámu 150 /250 mm: 

L= 4,85 M 

γQ = 1,5 

γG = 1,3 

Rg,k =  gk * L /2 =  0,6165  * 4,85/ 2 = 1,49 kN 

Rq,k = qk * L/2 = 1,2 * 4,85/2 = 2,91  kN 

Rd = Rg,d + Rq,d =  1,49+2,91 = 4,40 Kn 

 

Statické schéma: 
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Výpočet vnitřních sil: 

Vd = 19,91 kN 

Md = 10,81 kNm 

 

V: 

 

 

M: 

 

 

Obr.18.1. Průběhy vnitřních sil 
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18.2 POSOUZENÍ OHYBOVÉ ÚNOSNOSTI VNITŘNÍHO PRŮVLAKU 

 

Materiálové charakteristiky: RD C24 

Maximální moment: Md = 10,81  kNm 

     

   Tab.18.2. Vstupní parametry 

 

 

Únosnost v ohybu: 

fm,g,d = kmod * fm,g,k / γM  = 0,8* 24 /1,3  = 14,77 MPa 

σm = Md/ w =10,81 / 1,66 * 10
-3

 = 6,51 MPa 

 

PODMÍNKA 

σm  <  fm,g,d                           VYHOVÍ                       6,51 MPa  14,77 MPa 

 

18.3 POSOUZENÍ SMYKOVÉ ÚNOSNOSTI VNITŘNÍHO PRŮVLAKU 

 

Materiálové charakteristiky: RD C24 

Maximální moment: Vd = 19,91 kN 

 

        Tab.18.3. Vstupní parametry 

kmod 0,8  

γM 1,3  

fm,g,k 24 MPa 

W 1,66*10
-3

 m
3
 

kmod 0,8  

γM 1,3  

fv,g,k 4 MPa 

kcr 0,67  

Av 0,04 m
2
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Únosnost ve smyku: 

fv,g,d = kmod * fv,g,k / 1,3 * kcr   = 0,8 * 4/1,3 * 0,67 = 2,46 MPa 

τd  =3/2 Vd/A  = 3/2 * 19,91/0,04 =  0,746 MPa 

 

 

PODMÍNKA 

τd   fv,g,d                                                       VYHOVÍ                        0,746 MPa   2,46 MPa                               

 

18.4  POSOUZENÍ V OTLAČENÍ PODPOŘE 

 

Reakce v místě podepření:  Ra = 37,39 kN 

σc,90,g,d =                            VYHOVÍ   

 

xmin=   

 

18.5  POSOUZENÍ PRŮHYBU VNITŘNÍHO PRŮVLAKU 

 

             Tab.18.4. Vstupní parametry 

I 1/12 * b*h
3
 1,565*10

-4
 m

4
 

E  11 000 MPa 

L  5,8 m 

kdef  0,6  

 

Okamžitý průhyb 

uinst,G = 2,6 mm 

uinst,Q = 1,8 mm 

uinst = uinst,G + uinst,Q=  2,6+ 1,8= 4,4 mm 
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uinst,Q: 

    

 

 

 

 

uinstG:  

 

 

 

 

 

 

                            

Obr. 18.2. Deformace průvlaku 

 

 

PODMÍNKA 

   

uinst,<L/300 VYHOVÍ 4,4mm<19,3mm 

 

Konečný průhyb 

ufin,G = uinst,G(1+kdef) = 2,6* (1+0,6) = 4,16 mm 

ufin,Q= uinst,G(1+ψ2*kdef) = 1,8*(1+0,3*0,6) = 3,24  mm 

unet, fin= ufin,G + u fin,Q = 4,16 + 3,24 =7,4 mm 

 

PODMÍNKA 

unet, fin< L/250                             VYHOVÍ                        7,4 mm < 23,2 mm 

 

 

PRŮVLAK O PRŮŘEZU 160/250 mm třídy pevnosti C24 VYHOVÍ dle mezních 
stavů. 



   

  Diplomová práce 

 

105 

 

 

19 NÁVRH PŘEKLADU: 

Překlad nad oknem je tvořen profilem2x60x 220 mm z rostlého dřeva C 24. Jeho 

osové rozpětí je 1500 mm a musí přenést zatížení ze stropního trámu  a stálé zatížení 

od obvodového pláště. 

 

 

 

Obr. 19.1. Pohled 

19.1  STANOVENÍ ZATÍŽENÍ 

 

Tab. 19.1 Stálé zatížení: 

Název vrstvy Tlou

-šťka 

(m) 

Objemová hmotnost 

(kg/m
2
) 

Výpočet gk 

(kN/m) 

Překlad 2x60*220  500 2*0,06*0,22*5 0,135 

Minerální vlna 0,2 70 0,2* 1,2 *0,07 0,17 

Práh 120/60  500 0,15*0,05*5*3 0,1125 

celkem    0,4175 
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Reakce od stropního trámu 120/250: 

L= 5,45 m 

Rg,k =  gk * L /2 =  0,595 * 5,45/ 2 = 1,62 kN 

Rq,k = qk *L/2 = 1,2 * 5,45/2 = 3,27  kN 

Rd = Rg,d + Rq,d 1,62+3,27 = 4,89 kN 

 

Statické schéma: 

 

 

 

Md = 3,36 kNm 

Vd =  5,69kN 

 

V: 
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M: 

 

Obr. 19.2. Vnitřní síly 

 

19.2  POSOUZENÍ OHYBOVÉ ÚNOSNOSTI PŘEKLADU 

 

Md = 3,36 kNm 

-RD C24 

 

Tab. 19.2. Materiálové charakteristiky 

fm,k 24 MPa 

kmod 0,8  

γM 1,3  

 

Únosnost v ohybu: 

fm,g,d = kmod * fm,k / γM = 0,8* 24/1,3  = 14,77 MPa 

σm = Md/ w = 3,36*10
 3
 /9,68 *10

-4 = 3,47 MPa 

 

PODMÍNKA 

σm  <  fm,g,d                         VYHOVÍ                         3,47MPa  14,77 MP 
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19.1  POSOUZENÍ SMYKOVÉ ÚNOSNOSTI PŘEKLADU 

 

Materiálové charakteristiky: RD C24 

Maximální moment: Vd = 5,69 kN 

 

Tab.19.3. Vstupní parametry 

kmod 0,8  

γM 1,3  

fv,g,k 4 MPa 

kcr 0,67  

Av 0,0264 m
2
 

 

 

Únosnost ve smyku: 

fv,g,d = kmod * fv,g,k  / γM   = 0,8 * 4/1,3 = 2,46 MPa 

 

τd  = = 3/2 * Vd/A = 3/2 * 5,69/0,0264= 0,355 MPa 

 

PODMÍNKA 

τd   fv,g,d                                                       VYHOVÍ                    0,355 MPa   2,46 MPa                               

 

 

19.2 POSOUZENÍ PRŮHYBU PŘEKLAKU 

 

Tab.19.4. Vstupní parametry 

I 1/12 * b*h
3
 5,324*10

-5
 m

4
 

E  11 000 MPa 

L  1,5 m 

kdef  0,6  
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Okamžitý průhyb 

uinst,G = 0,5mm 

uinst,Q =0,4 mm 

uinst = uinst,G + uinst,Q=  0,5+ 0,4= 0,9 mm 

 

 

 

uinst,G: 

 

 

 

 

 

uinst,Q: 
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PODMÍNKA 

uinst,<L/300 VYHOVÍ 0,9 mm<5m 

 

Konečný průhyb 

ufin,G = uinst,G(1+kdef) = 0,5 *(1+0,6) = 0,8 mm 

ufin,Q= uinst,G(1+ψ2*kdef) = 0,4*(1+0,3*0,6) = 0,72 mm 

unet, fin= ufin,G + u fin,Q =  0,8 + 0,72 = 1,52 mm 

 

PODMÍNKA 

unet, fin< L/250                            VYHOVÍ                        1,52mm < 6 mm 

 

 

 

20 POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO SLOUPKU 

 

Model konstrukce sloupku – od horního líce kleštin k podlaze  = 2680 mm 

Obr. 20.1. Nákres 

 

Reakce od stropního trámu 120/250mm: 

L= 4,85 M 

γQ = 1,5 

γG = 1,3 

Rg,k =  gk * L /2 =  0,595* 4,85/ 2 = 1,44 kN 

Rq,k = qk * L/2 = 1,2 * 4,85/2 = 2,91  kN 

Rd = Rg,d + Rq,d =  1,44+2,91 = 4,35 kN 
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Obr. 20.1. Nákres 

 

Model konstrukce zatížení: 
Sloupek je navržen z RD 160/160 

Sloupek je zatížen reakcí od stropního trámu : Ned= 4,35 kN 

 

Průřezové charakteristiky: 

 

A = b*h = 160 *160 =                    0,0256                       m
2
 

Iz = 1/12 * b.h
3
 = 1/12 *0,16*0,16

3
=    1,09*10

-4
                 m

4
 

iz = odm.(Iz/A) =  46,18                                   mm  

 

Tab. 10.16. Materiálové charakteristiky: 

fc,0,k 30  

fc,90,k 2,7  

kmod 0,8 (RD, střednědobé 
zatížení, třída vlhkosti 
1) 

E0,05 8000  

γM 1,3  
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fc,0,d= kmod.fc,o,k/γM= 18,46 MPa 

fc,90,d= kmod.fc,90,k/γM= 1,66 MPa 

 

Lcr,z  = 2680 mm 

λz = Lcr,z / iz = 2680/46,18 = 58,0 

σcr,crit,y = π2 
* E0,05 / λz

2
 = π2 * 

8000/58
2
 =  23,47 MPa 

λreal = odm. (fc,o,k/ σcr,crit,y) =odm. 30/23,47 =1,13 

βc = 0,2   pro rostlé dřevo 

kz = 0,5*(1+ βc ( λrea l- 0,3) + λreal
 2

) =0,5* (1+ 0,2 (1,13-0,3)+1,13
2
) =0,710 

kc,z = 1/ (kz + odm.(kz
2
 – λ2

real) = 1/ = 0,629 

 

 

Posudek: 

 

σc,o,d = Ned / A =4,35*10
3
/0,0256 = 0,169 MPa 

PODMÍNKA 

0,169MPa < kc,z . fc,o,d= 0,629*18,46=11,61 MPa                           VYHOVÍ                          

 

Posudek - tlak kolmo k vláknům: 

σc,o,d = Ned / A =4,35*10
3
/0,0256=0,169 MPa 

 0,169MPa  <=      fc,90,d=   1,66 MPa                                              VYHOVÍ 
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21 ZÁVĚR 

 

Cílem této diplomové práce bylo vytvořit návrh rodinného domu. Volba daného řešení 

spočívá v návrhu konstrukce domu, který se odvíjí od jeho architektonického ztvárnění. 

Hlavním úkolem bylo vytvořit dispoziční řešení rodinného domu, na které budou  navazovat 

návrhy skladby vodorovných a svislých konstrukcí a technologický postup svislé nosné 

obvodové dřevěné stěny . Vytvoření optimálního návrhu vybraných konstrukčních prvku  

a jejich posouzení, dle mezních stavu únosnosti a použitelnosti a celkové stability budovy, 

bylo nedílnou součástí diplomové práce. 
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Ráda bych poděkovala vedoucímu své diplomové práce Ing. Jiřímu  Teslíkovi, 

za odborně vedené a za projevenou ochotu a pomoc při konzultacích.  Dále děkuji svým 

rodičům za jejich podporu v průběhu mého studia. 
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22 PŘÍLOHY 

 

22.1 B) VÝKRESOVÁ ČÁST  

 

NÁZEV    MĚŘÍTKO 

 

C-C3            KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VYKRESY  1:200 

D1.1.b. 01  VÝKOPY      1:50 

D.1.1.b.02  PŮDORYS ZÁKLADŮ    1:50  

D.1.1.b.03  PŮDORYS 1.PP     1:50   

D.1.1.b.04 PŮDORYS 1.NP     1:50 

D.1.1.b.05 PŮDORYS STŘECHY    1:50 

D.1.1.b.06  ŘEZ A1-A1´      1:50 

D.1.1.b.07  ŘEZ A2-A2´      1:50 

D1.1.b. 08 POHLEDY      1:50 

D1.1.b. 09 POHLEDY      1:50 

D.1.1.b.10  VÝPIS PRVKŮ RÁMOVÝCH STĚN  1:50 

D1.1.b. 11  VÝPIS OKEN A DVEŘÍ    1:50 

D.1.2.b.01 PŮDORYS STROPŮ NAD 1.PP   1:50 

D.1.2.b.02 PŮDORYS STROPU NAD 1.NP   1:50 

D.1.2.b.03 NOSNÉ RÁMY STĚN 1.NP    1:50 

D.1.2.b.04 NOSNÉ RÁMY POZEDNICOVÝCH STĚN 1:50  

D.1.2.b.05 KONSTRUKČNÍ SYSTÉM RÁMŮ 1.NP  1:50 

D.1.2.b. 06 KONSTRUKČNÍ SYSTÉM RÁMŮ POZEDNICOVÝCH STĚN  1:50 

D.1.2.b. 07  KROV       1:50 

D.2.b.   01 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ    1.50 
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