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Místo stavby:   Praha - Řeporyje 

Stupeň dokumentace:  DSP 

Část:    Stavebně konstrukční část 

Vypracoval:   Štefan Tomašák 

Zodpovědný projektant: Ing. Ctislav Fiala, Ph.D.  

Datum:    20. 5. 2016 

ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 

Konstrukce jsou navrženy podle platných ČSN a EN. Nebyly předepsány zvláštní tolerance na 

provádění konstrukcí, předpokládá se dodržení platných norem. 
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POPIS OBJEKTU – všeobecně: 

Objekt se nachází na pozemku p.č. 149, katastrální území Zadní Kopanina v obci Praha. 

Jedná se o objekt o dvou nadzemních podlažích, stojící samostatně. Konstrukční systém je 

stěnový, materiál – zdivo z cihel plných vápenopískových. Vzhledem k malé výšce objektu 

(8m nad úrovní terénu) je ztužení objektu zajištěno dostatečně nosnými stěnami. Přenášení 

vodorovných sil je zajištěno tuhou stropní železobetonovou deskou. 

 

PŮDORYS 1.NP  

 
 

 

PŮDORYS 2.NP  
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ŘEZ 

 
 

TECHNICKÝ POHLED 

 
 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce  Štefan Tomašák 

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 

 

Založení stavby 

 

Objekt je založen na železobetonové desce, výšky 0,3 m. Pod základovou deskou je 

podkladový beton výšky 0,08 m. Pod podkladovým betonem je zhutněná drť z pěnového skla 

výšky 0,4m .  

 

 

Vstupní podlaží – 1.NP 

 

Svislé konstrukce 

Obvodové nosné konstrukce jsou tvořeny zdivem z cihel vápenopískových P 30 na maltu 

M 15 šířky 140 mm. Vnitřní nosné konstrukce jsou tvořeny zdivem z vápenopískových cihel 

P 30 na maltu M 15 šířky 140 mm a zdivem z vápenopískových bloků P 20 na maltu M 15 šířky 

240 mm. Schodišťový prostor ohraničují stěny tloušťky 140 a 240 mm z výše uvedeného 

zdiva.   

 

Vodorovné konstrukce 

Nad otvory v obvodových i vnitřních stěnách tl. 140 mm je umístěn vždy jeden kus 

železobetonového překladu šířky 140 mm. V případě stěn šířky 240 mm uvnitř dispozice jsou 

využity ŽB překlady šířky 240 mm. Stropní konstrukce je tvořena železobetonovou deskou 

tloušťky 150 mm, z betonu C 20/25, vyztužená ocelí třídy B 500 B. Schodiště je 

železobetonové monolitické, uložené do obvodové stěny v místě mezipodesty a na 

základovou stropní desku v místě podesty. 

2.NP 

 

Svislé konstrukce 

Obvodové nosné konstrukce jsou tvořeny štítovým zdivem z cihel vápenopískových P 30 na 

maltu M 15 šířky 140 mm a konstrukcí krovu mansardové střechy: krokve 200 x 80 mm, 

vaznice a sloupky 160 x 160 mm, pozednice 160 x 200 mm, kleštiny 2x 200 x 80 mm, pásky 80 

x 80 mm. Vnitřní nosné konstrukce jsou tvořeny zdivem z vápenopískových cihel P 30 na 

maltu M 15 šířky 140 mm.  Příčky jsou tvořeny zdivem z vápenopískových cihel P 30 na maltu 

M 15 šířky 140 mm. 

 

Vodorovné konstrukce 

Nad otvory v obvodových i vnitřních stěnách tl. 140 mm je umístěn vždy jeden kus 

železobetonového překladu šířky 140 mm. Střešní konstrukce je tvořena krovem mansardové 

střechy. Schodiště je železobetonové monolitické, uložené do obvodové stěny v místě 

mezipodesty a na stropní desku v místě podesty. 
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