
Bakalářská práce - polyfunkční dům 
v Českých Budějovicích 

Technická zpráva 
1. Obecné informace o projektu: 

 Předmět: Bakalářská práce 

 Zadal: Fakulta stavební ČVUT – katedra K124 – katedra konstrukcí 
pozemních staveb 

 Vedoucí projektu: Ing. Lenka Hanzalová, Ph.D. 

 Vypracoval: Lukáš Zábranský 
2. Informace o objektu 

2.1. Obecně o objektu 
 umístění objektu: České Budějovice – Suché Vrbné  

 popis objektu: Polyfunkční dům 

 počet zaměstnanců v objektu: 10 

 Počet stálých obyvatel objektu: 40 

 Počet bytových jednotek: 13x(2+kk); 1x(3+kk); 5x(1+kk) 
Jedná se o budovu se šesti nadzemními a jedním podzemním podlažím. V 1.NP se 
nachází prodejní plochy, zázemí pro zaměstnance a vstup do vyšších pater objektu. Ve 
vyšších patrech jsou situovány byty. V suterénu je technická místnost, sklepní kóje, 
posilovna a kočárkárna. 

2.2. Podklady pro zhotovení projektu 
 Projektová dokumentace stavebně architektonického řešení objektu 

 ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí 

 ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících 
konstrukcí 

 ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

 ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - 
Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

 ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: 
Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

 ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná 
pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 

 ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: 
Obecná pravidla 

 ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

 ČSN 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 

 ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 

 ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení 

 ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 
Pozemní stavební objekty 

 ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

 ČSN 73 4130 - schodiště a šikmé rampy 

 ČSN 73 05402 Tepelná ochrana budov 

 Produktový katalog POROTHERM 
 

 



2.3. Použitý software 
 Archicad 18 

 Teplo 2014 EDU 

 Edubeam 

3. Základní charakteristika konstrukčního řešení 
3.1. Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení stavby 

Předmětem projektu je Polyfunkční dům. Celkové půdorysné rozměry objektu jsou 
16,31m x 19,16m, nejvyšší bod nosné konstrukce se nachází 19,31m nad úrovní 
okolního terénu. Konstrukční výška suterénu je 2710 mm. Konstrukční výška 1.NP je 
3310 mm. Ostatní podlaží mají konstrukční výšku 2960mm 

3.2. Technické řešení stavby 
Objekt je založen na základových pasech a patkách. Svislé nosné konstrukce budovy 
tvoří ŽB sloupy a ŽB stěny. Stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové. 
Desky jsou podepřeny průvlaky nebo jsou uloženy na stěnách. Hlavní schodiště je 
řešeno jako železobetonové deskové tříramenné. Celé schodiště je řešeno jako 
monolitické. Vodorovné ztužení objektu je zajištěno prostorovým uspořádáním stěn. 
Rozmístění jednotlivých stěn, průvlaků a sloupů je patrno z výkresů tvaru jednotlivých 
podlaží. 

3.3. Materiálové řešení stavby 
Nosná konstrukce je navržena ze železobetonu  

 Základy, ŽB stěny, průvlaky sloupy, stropní konstrukce, schodiště: železobetonové, beton 

C30/37 XC1 (CZ) – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3. 

 Výztuž železobetonových konstrukcí: ocel B500B. 

4. Práce HSV 
4.1. Zemní práce 

Vytyčení vnějších obrysů stavební jámy bude provedeno oprávněným geodetem, 
který vytyčí vztažné body objektu. Dále se provede vytyčení objektu pomocí laviček, 
které se umístí tak, aby nedošlo k jejich poškození během zemních prací. Všechny 
další vytyčovací práce budou prováděny z daných laviček. Srovnávací rovina se 
nachází ve výšce 395 m.n.m. (BpV). 
Stavební jáma je situována v rovinatém terénu. Na území dané lokality je průměrná 
tloušťka ornice 0,2 m s třídou těžitelnosti I. Ostatní vrstvy včetně mocnosti jsou 
uvedeny v příloze „Stratigraficky vymezený výpis geologické dokumentace archivního 
vrtu. 
Ornice bude sejmuta nakladačem Caterpillar 914G (objem lopaty 1,4 m3), 
deponována na skládce v blízkosti stavby a použita pro pozdější terénní úpravy 
pozemku. Odvoz ornice budou zajišťovat nákladní automobily Tatra T815-2 6x6. 
Zemina bude odtěžena pomocí rypadla s hloubkovou lopatou Caterpillar 318C (objem 
lopaty 1,2 m3). Dno hlavní figury se nachází v hloubce -2,96m od srovnávací roviny. 
dna vedlejších figur pak v hloubce -3,46m a -4,11m(dojezd výtahu). Odvoz 
vytěženého materiálu mimo prostor staveniště budou zajišťovat nákladní automobily 
Tatra T815-2 6x6. 
Stavebním pozemkem neprocházejí žádné stávající inženýrské sítě, není tedy nutno 
řešit ochranu ani přeložky sítí. 

4.2. Základové konstrukce 
Objekt bude založen na základových pasech a na základové desce. Půdorysné a 
výškové uspořádání základů je patrné z výkresové dokumentace. V místě dojezdu 
výtahu bude základová spára snížena v rozsahu daném požadavky použitého výtahu. 
Do všech základových konstrukcí je nutno osadit kotevní výztuž pro ŽB sloupy a 
stěny. 
Mezi pasy bude provedena ŽB deska tloušťky 150 mm. 
Bude provedena bariérová izolace proti zemní vlhkosti a radonu v podobě 
modifikovaných asfaltových pásů typu S. 



 

4.3. Nosný systém 
4.3.1. Svislé nosné konstrukce 
Všechny ŽB stěny v objektu jsou tloušťky 200mm. V suterénu a v 1.NP jsou dále 
navrženy ŽB sloupy čtvercového průřezu 400x400 mm. Poloha otvorů ve stěnách je 
dána výkresovou dokumentací. Vyztužení ŽB prvků bude zajištěno betonářskou 
výztuží B500B v souladu s podrobným statickým výpočtem, který bude proveden 
v následující fázi projektové dokumentace. 

4.3.2. Vodorovné nosné konstrukce 
Všechny stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové. Pnutí desek je 
uvažováno dle výkresů tvaru jednotlivých podlaží. Tloušťka desky je všude 210mm. 
Dále jsou v objektu navrženy ŽB průvlaky. Umístění jednotlivých průvlaků je patrno 
z výkresů tvaru. Velikost průvlaků je pak patrná z předběžného statického výpočtu 

4.3.3. Zajištění vodorovného ztužení 
Nosný systém objektu je tvořen kombinací ŽB stěn a ŽB sloupů se železobetonovými 
stropními deskami. Všemi podlažími prochází ŽB schodišťové jádro. 

4.4. Ostatní svislé konstrukce 
4.4.1. Obvodový plášť 
Obvodový plášť je proveden z nosné ŽB stěny a zateplením z polystyrenu Isover 
GREYWALL tl. 180mm. Dle požárních předpisů je polystyren místy nahrazen 
požárními pruhy z minerální vaty stejné tloušťky jako polystyren. 

4.4.2. Příčky 
Příčky budou vyzděny ze zdiva POROTHERM 8 Profi dryfix na tenkovrstvou maltu 
POROTHERM profi 
Instalační předstěny budou postaveny z hliníkových profilů a zakryty sádrokartonem 

4.5. Střecha 
Střecha bude plochá, jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev. Jednotlivé vrstvy 
jsou popsány ve skladbách konstrukcí. Odvodnění střechy dle výkresové 
dokumentace. Střecha je zateplena tepelnou izolací XPS Styrodour 4000 CS tl. 
240mm 

4.6. Komunikace 
V objektu je navrženo jedno tříramenné schodiště z podzemního podlaží do 6.NP. 
Toto schodiště slouží jako požární úniková cesta. V objektu se také nalézá výtah. 
Požadavky na výtahovou šachtu jsou v samostatné příloze 

 

5. Práce PSV 
5.1. Izolace proti vodě a vlhkosti 

Provádění izolačních prací smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci a je nutné 
provádět práce dle výkresové dokumentace a dle pokynů výrobce. Zvláště je třeba 
věnovat pozornost detailům. 

5.1.1. Izolace proti zemní vlhkosti 
Izolace bude provedena z asfaltových pásů ELASTODEK 40 Special mineral. Izolace 
bude natavena na podkladovou desku. Před pokládkou izolace bude ještě použit 
asfaltový penetrační nátěr. Izolace bude také natavena na suterénní stěny a bude 
vytažena 300mm nad terén. Svislá a vodorovná izolace budou napojeny zpětným 
spojem dle výkresové dokumentace. 

5.1.2. Parozábrana 
Parozábrana bude provedena dle výkresové dokumentace z asfaltových pásů 
FOALBIT AL S40. Před pokládkou parozábrany je potřeba na podkladní vrstvu 
nanést asfaltový penetrační nátěr. 
 
 
 



 
 

5.1.3. Izolace na střeše a střešní terase 
Horní vrstvu izolačního souvrství tvoří asfaltový pás s ochranou proti UV záření 
ELASTODEK 40 Medium dekor 
Spodní vrstvu izolačního souvrství tvoří asfaltový pás ELASTODEK 40 Special 
mineral 

5.1.4. Izolace balkonu 
Izolace balkonové konstrukce bude provedena z hydroizolační stěrky MAKO SE 6 
v minimální tloušťce 2 mm 

5.1.5. Ostatní 
Další izolování dle podkladu skladby konstrukcí 

5.2. Tepelné izolace 
5.2.1. Tepelná izolace střechy 
Na střeše bude použita tepelná izolace XPS STYRODOUR 4000 CS tloušťky 240mm. 
Izolace bude na střeše volně ložená a bude přitížena horními vrstvami střechy 

5.2.2. Tepelná izolace obvodového pláště 
Bude použita Izolace Isover GREYWALL tl. 180mm. Izolace bude ke zdivu přilepena 
lepidlem a bude kotvena hmoždinkami. Způsob kotvení izolace je popsán 
v podkladech výrobce. Požární pásy budou tvořeny izolací z minerální vaty Isover NF 
333 tl. 180mm. 

5.2.3. Tepelná izolace stropu nad suterénem 
Tepelnou izolaci stropu budou tvořit desky z minerální vaty Isover NF 333 tl.60mm. 
Izolace bude přilepena na spodní stranu stropu a dále bude kotvena hmoždinkami dle 
podkladů výrobce. 

5.2.4. Tepelná/zvuková izolace v podlaze 
Jako zvuková izolace bude použita izolace Isover EPS RIGIFLOOR 5000 tl. 40 mm 

5.2.5. Zateplení soklu a suterénní stěny 
Na soklu do výšky 300mm nad terénem a na suterénní stěně do hloubky 1m pod 
terénem bude provedeno zateplení z XPS Styrodour 4000 CS tl. 140mm. 
Suterénní stěna hlouběji pod terénem bude zateplena polystyrénem XPS Styrodour 
4000 CS tl. 40mm. Tato izolace bude zároveň sloužit jako ochrana hydroizolace. 

5.3. TZB 
TZB je řešeno v samostatné části. Pro tuto část je vyhotovena samostatná technická 
zpráva. 

5.4. Podlahy 
Skladby podlah jsou popsány ve skladbách konstrukcí. Nášlapná vrstva je popsána 
ve výkresové dokumentaci 
 
 
 

5.5. Úpravy povrchů 
5.5.1. Koupelny, záchody 
Zde bude proveden keramický obklad do výšky 2m. Konkrétní obklad vybere investor. 
Neobložené části budou omítnuty a bude na nich provedena výmalba. 

5.5.2. Ostatní místnosti 
Povrchy budou omítnuty a bude provedena výmalba 

5.6. Výplně otvorů 
Poloha a velikost oken a dveří je popsána ve výkresové dokumentaci. Okna a dveře 
do exteriéru budou provedena jako hliníková s tepelněizolačním dvojsklem. V 1.NP 
budou okna a dveře provedeny jako bezpečnostní. Anglické dvorky v 1.PP budou 
opatřeny světlíkem ACO ALLROUND 1000x1000x400mm (vnitřní rozměry světlíku) 
 



 

6. Tepelně technické vlastnosti konstrukcí 
Popsáno v příloze „Komplexní posouzení skladby stavební konstrukce z hlediska 
šíření tepla a vodní páry“ 

7. Výsledky inženýrsko-geologického průzkumu 
Svrchní vrstva geologického profilu do hloubky cca 0,2 m je tvořena humózní hlínou. 
Pod ní se v hloubce 0,2 – 0,6 m nalézá písek jílovitý, pevný. V hloubce 0,6 – 1,7 m se 
nachází štěrkopísek jílovitý, max. velikost částic 10cm. Hloubka 1,7 – 3,8 m je 
tvořena hlínou písčitou, jílovitou, konzistence pevná. Hloubku 3,8 – 6 m tvoří písek 
stmelený, tvrdý 
Ustálená hladina spodní vody je v hloubce 0,6 m 

8. Dopravní řešení a parkovací stání: 
Před objektem bude vytvořeno parkoviště pro obyvatele objektu, pro zaměstnance 
objektu a pro zákazníky obchodů. 

9. Ochrana objektu před nepříznivými vlivy 
9.1. Ochrana proti požáru 

Požární odolnost železobetonových konstrukcí je v objektu zajištěna dostatečnými 
rozměry konstrukčních prvků a dále dostatečným krytím výztuže betonovou krycí 
vrstvou (min. 20 mm). Požární odolnost zděných konstrukcí je zajištěna dostatečnými 
rozměry stěn a pilířů. 
Objekt bude rozdělen do jednotlivých požárních úseků. 
Podrobné řešení požární bezpečnosti není předmětem tohoto projektu. 

9.2. Ochrana proti korozi výztuže 
Protikorozní odolnost železobetonových konstrukcí je zajištěna dostatečným krytím 
výztuže betonovou krycí vrstvou (min. 20 mm) 
 

9.3. Protiradonová opatření 
Vzhledem k tomu, že se v kontaktním podlaží nenacházejí obytné prostory, tak není 
zapotřebí navrhovat zvláštní opatření. 

9.4. Protipovodňová ochrana 
Objekt stojí mimo záplavovou oblast. 
 


