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1. Základní údaje o projektu 

1.1. Obecný popis stavby 

 

Název stavby:   Rodinná vila, Tábor 

 

Místo stavby:   Tábor, Jihočeský kraj 

 

P edm tem projektu je novostavba rodinné vily s bazénem a ocelovým p íst eškem.  

1.2. Podklady pro zhotovení projektu 

 ČSN ISO 23ř4 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí 
 ČSN EN 1řř0 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 1řř1-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – 

Zatížení sn hem 

 ČSN EN 1řř1-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí- Část 1-4: Obecná zatížení -

Zatížení v trem.  
 ČSN EN 1řř2-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: 

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

 ČSN EN 1řř3-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: 

Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby  
 ČSN EN  1992-3. Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže 

na kapaliny a zásobníky.  
 ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 

 ČSN 73 1204 Navrhování betonových deskových konstrukcí p sobících ve dvou 
sm rech 

 ČSN EN 206: Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba, shoda 

 ČSN P 73 2404 - Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda- Doplňující 
informace 

 ČSN 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 

 ČSN EN 13670 - Provád ní betonových konstrukcí 
 ČSN 42 013ř - Ocel pro výztuž do betonu - Sva itelná betoná ská ocel žebírková 

a hladká 

 ČSN 10 080 - Ocel pro výztuž do betonu - Sva itelná betoná ská ocel - Všeobecn  

 

1.3. Použitý software 

 AutoCAD 2014 

 SciaEngineer 15 

 Microsoft Excel 

 Microsoft Word 
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2. Základní charakteristika konstrukčního řešení 
2.1. Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení stavby 

Jedná se o novostavbu rodinné vily umíst né v obci Tábor. Území leží nad ekou 

Lužnicí v Tábo e, v místní části Mared v vrch. Pozemek je p ístupný ze stávající 

komunikace. Pozemek je svahován k severo-západní stran  pozemku.  

 Objekt je t ípodlažní o p dorysných rozm rech domu 21,2 x 13,3m. 

ůrchitektonicky je objekt pojednán formou jednoduchých kubických hmot situovaný ve 

východní části pozemku sestavených na p dorysu otev eného nádvo í tvaru  “L“ 

otev eného sm rem západním na p ím stskou část Tábora-Čelkovice. Jednotlivé 

místnosti obou podlaží jsou vesm s orientovány do tohoto nádvo í, které umožňuje 

v maximální mí e ochránit soukromí života rodiny. Nádvo í je navrženo jako další 

venkovní obytný prostor s bazénem, terasou a posezením. Součástí objektu je také 

ocelový p íst ešek pro dva osobní automobily. 

2.2. Technické řešení stavby 

Jedná se o st nový konstrukční systém z kombinovaných ŽB obvodových 

suterénních st n a st n z tvárnicových prvk , který je dopln n pilí i a sloupy.  

 Základové konstrukce jsou ešeny plošn  pomocí pas . Podlaha je tvo ena 

betonovou podkladní deskou, na které je uloženo souvrství plovoucí podlahy Ě TI 

vrstva, roznášecí betonová mazanina, nášlapná vrstvaě. Podlaha 1.NP bude tvo ena ŽB 

deskou tl. 150mm pro zachycení zemního tlaku.   

Stropní konstrukce jsou tvo eny jako ŽB monolitické desky s obvodovými 

pr vlaky Ěatikamiě. V 1.PP nad sklepem je navržená tloušťka stropu 250 mm z d vodu 

vykonzolování desky nesoucí dv  nadzemní patra. V nadzemních podlažích je navržená 

tloušťka desky 1Ř0 mm. 

Konstrukční výška podlaží je 31Ř0 mm, celková výška objektu o 3. podlažích je 

9,8 m. Jelikož je pozemek ve svahu je horní hrana atik vystupující nad terén 3,94 m. V 

objektu nejsou navrženy dilatace, z d vodu nejdelšího rozm ru objektu 21,2 m. 

Prostorová tuhost bude zajišt na pomocí hlavních obvodových a p íčných st n, 

ŽB strop , pr vlak , v nc  a základových pas .  

Součástí návrhu objektu je také ŽB konstrukce bazénu o p dorysných rozm rech 

6,9x4,3 a hloubce 1,8m.  

K vile p iléhá p íst ešek pro dva osobní automobily, který je ešen ocelovou 

konstrukcí. 
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2.3. Materiálové řešení stavby 

 Základy: plošn  pomocí monolitických základových pas : beton C25/30 XC2– Cl 

0,2 – Dmax 16 – S3 + stupeň z betonových tvárnic tl.300mm 

 Obvodové st ny 1.PP a 1.NP: betonové tvárnice tl.300mm C25/30 XC2– Cl 0,2 – 

Dmax 16 – S3 

 Nosné st ny: keramické tvárnice tl. 300mm, pevnosti min. P15 MPa zd ných na 

p nu. Zdící prvky kategorie I, skupina zdících prvk  2. 

 Sloupy, stropní konstrukce, schodišt : železobetonové, beton 25/30 XC1– Cl 0,2 – 

Dmax 16 – S3 

 Balkónové desky a st íšky: železobetonové monolitické : beton C25/30 XC2, 

XF3– Cl 0,2 – Dmax 16 – S3 

 Bazén: beton C25/30 XD2,XF3 Cl 0,2 – Dmax 16 – F3 

Drátkobeton: STEELCRETE V - FC 33/37- 3,2/2,8/0,8 

 Ocelový p íst ešek: ocel S235, šrouby 5.6 

 Výztuž železobetonových konstrukcí: ocel B500B. 

 

3. Zatížení 
Uvedeny jsou charakteristické hodnoty zatížení. Pro získání hodnot návrhových je 

nutno provést p enásobení pat ičným dílčím součinitelem spolehlivosti zatížení, který 

byl uvažován hodnotou 1,35 pro stálá a 1,5 pro prom nná zatížení. 

3.1. Stálá zatížení 

Vlastní tíha železobetonových konstrukcí je uvažována hodnotou 25 kN/m3
.  

Vlastní tíha zd ných konstrukcí je uvažována hodnotou Ř,5 kN/m3
.  

Vlastní tíha jednotlivých podlah je 1,69 kN/m
2
 v obytných prostorách podlaží, v míst  

garáže 3,55 kN/m2, balkóny 1,Ř5 kN/m2
 

Tíha st ešního plášt  je 0,61 kN/m
2
. 

Suterénní st ny budou zatíženy zemním tlakem od zásypu provedeného z nenamrzavé 
zeminy o objemové hmotnosti 20 kN/m

3
. 

3.2. Zatížení příčkami 

V objektu se vyskytují p íčky pouze v okolí koupelny a WC. Do výpočtu nejsou 

uvažovány. 
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3.3. Užitná zatížení 

V garážích v 1.NP je uvažováno zatížení 2,5 kN/m2
 Ěkategorie F dle ČSN EN 1řř1-1-

1).  

V místnosti obytných budov a dom  je uvažováno zatížení 1,5 kN/m
2
 (kategorie A dle 

ČSN EN 1řř1-1-1).  

Na balkónech a schodištích je uvažováno zatížení 3,0 kN/m
2
 Ěkategorie ů dle ČSN EN 

1991-1-1).  

Uvažované zatížení nepochozí st echy je 0,75 kN/m
2
 (kategorie H dle ČSN EN 1řř1-1-

1).  

3.4. Zatížení sněhem 

Budova se nachází ve II. sn hové oblasti, má plochou st echu a je situována v terénu s 

normální topografií, kde nebude docházet k významným p esun m sn hu vlivem v tru. 

Stanoveno bylo charakteristické zatížení sn hem 0,Ř kN/m
2
. 

3.5. Zatížení větrem 

Budova se nachází ve II. v trné oblasti ĚTábor)   vo = 25,0 m/s. Nosný systém objektu 

je tvo en st nami a tuhou ŽB stropní deskou, které zajistí dostatečnou tuhost objektu. 

Pro výpočet zatížení v trem na p íst ešek je postupováno dle ČSN 1řř1-1-4 - kap 7.3 - 

p íst ešky. 

 

4. Základové konstrukce 

4.1. Výsledky inženýrsko-geologického průzkumu 

Složení p dy bylo stanoveno takto: 0 - 0,2m hlína humózní, 0,2 – 2,7m hlína písčitý 

hn dá-pararula v ostrohranných úlomcích, 2,7 - 3,6m suť hlinitý- částice ádov  

centimetrové, 3,6 - 28m pararula-žulový aplit. Bez výskytu podzemní vody. 

4.2. Zemní práce 

Vytyčení vn jších obrys  stavební jámy bude provedeno oprávn ným geodetem, který 

vytyčí vztažné body objektu. Dále se provede vytyčení objektu pomocí laviček, které se 

umístí tak, aby nedošlo k jejich poškození b hem zemních prací. Ornice bude sejmuta 

nakladačem, deponována na skládce v blízkosti stavby a použita pro pozd jší terénní 

úpravy pozemku. Dno základových rýh 1.PP se nachází v hloubce -6,61 m od 

srovnávací roviny, dna základových rýh 1.NP pak v hloubce -4,46. Základová rýha 

bude mezi t mito úrovn mi odskákána betonovými tvárnicemi po výšce 0,5m. 
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4.3. Základové konstrukce 

Založení objektu je ešeno plošn  pomocí monolitických základových pas  betonu 

C25/30 XC2 š.600-1000mm v.500-650 mm, ocel B500B, na tento základ je 

vybetonován stupeň z betonových tvárnic tl.300mm a vyztužených konstrukční výztuží. 

V míst  založení suterénu 1.PP dojde k postupnému výškovému odskočení základového 

pasu, až na úroveň základové spáry 1.PP. V míst  severní fasády je navržený ŽB 

základový pas. Základová spára nesmí být vystavena negativním klimatickým vliv m, 

zvlášt  pak proti pronikání vody do odkryté rýhy. Hloubka založení bude min. 1,2 m 

pod UT, min. však 0,Ř m pod PT. Založení ocelového p íst ešku pro osobní automobil 

pomocí monolitických patek. 

5. Navržený systém 

5.1. Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce rodinné vily jsou navrženy ze 2 materiál : 

 Obvodové st ny 1.PP a 1.NP, zapušt né pod terénem jsou tvo eny ze svisle 

pnutých monolitických železobetonových st n, chrán nými z vn jší strany hydroizolací 

a XPS - černá vana. Zásyp v okolí suterénních st n bude tvo en nenamrzavou zeminou 

G4. Beton je použitý t . C25/30 XC2, ocel B500B.  

Zd né obvodové svislé nosné st ny a pilí e z tvárnicových blok  tl. 300mm. Jedná 

se o zdící prvky kategorie I, skupina zdících prvk  2. Jedná se o systém broušených 

cihelných blok  pevnosti min. P15 MPa zd ných na p nu. Ědle pokyn  výrobceě 

Vnit ní nosné zdivo bude tl. 250mm z akustických broušených cihelných blok  

pevnosti min. P15 MPa, zd ných na p nu. Ědle pokyn  výrobceě 

ŽB Sloupy jsou navrženy pr ezu 300x300 mm, 300x750mm,. Beton C25/30 

XC1, ocel B500B. 

5.2. Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce v 1.PP  je navržena jako ŽB monolitická deska tl. 250mm z 

d vodu vykonzolování desky nesoucí dv  nadzemní patra. V nadzemních podlažích je 

navržená tloušťka desky 1Ř0 mm. Beton C25/30 XC1, ocel B500B Součástí stropních 

konstrukcí jsou také nosné pr vlaky, v nce a atiky tvo ené z ŽB - beton C25/30 XC1, 

ocel B500B. Ze stropní konstrukce jsou vykonzolované balkónové ŽB desky tl. 180mm 

a 160mm. Beton C25/30 XC2, XF3, ocel B500B. Pro p erušení tepelného mostu 

izolační p echodové prvky firmy SCHÖCK – isokorb. 
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P eklady jsou ešeny pomocí systémových p eklad , v n kterých obvodových 

p ekladech a dve ních otvorech jsou p eklady tvo eny ŽB monolitickými pr vlaky. 

 

5.3. Svislé komunikační prvky 

Nosná konstrukce schodišt  je navržena jako ŽB monolitická jednosm rn  pnutá 

deska tl.160mm. Beton C25/30 XC1, ocel B500B. Schodišťové stupn  budou 

provád ny současn  z deskou. Schodišťová deska bude uložena na konstrukci stropu 

p es akustické p echodové prvky firmy SCHÖCK – isokorb. 

5.4. Zajištění vodorovného ztužení 

 Nosný systém objektu je tvo en kombinací ŽB sloup  a st n se 

železobetonovými stropními deskami. S ohledem na malou výšku objektu nebyla 

prostorová tuhost ov ována podrobným výpočtem. 

5.5. Bazén 

 Bazén je navržen jako vodonepropustná konstrukce o tloušťce st n a základové 

desky 300 mm. V míst  styku st n a základové desky budou použity t snící plechy. 

Beton C25/30 XD2,XF3 (dle ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404, tab. F.1ě, Max. pr sak 50 

mm podle ČSN EN 12 3ř0-8, Sm sný cement ČSN EN 1ř7-1 - CEM V 32,5 N, 

pevnostní součinitel: fcm,2/ fcm,28  ≤ 0,15 – velmi pomalý nar st pevnosti, vodní 

součinitel: w ≤ 0,55, ocel B500B 

5.6. Přístřešek pro auto 

 Konstrukce p íst ešku je ešena jako ocelová konstrukce. St ešní konstrukci tvo í 

válcované nosníky IPE 200 uložené na ocelové čtvercové sloupky JAKL 100/100/4,0. K 

nosník m jsou kloubov  uchyceny vaznice IPE 100, na n  uchycen nosný trapézový 

plech 50/250/0,75. Prostorová tuhost objektu je zajišt na st ešními a podélnými 

ztužidly.  St ešní plášť je ve sklonu 5° sm rem od objektu. 
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6. Ochrana nosných konstrukcí proti nepříznivým vlivům 

6.1. Ochrana proti požáru 

Požární odolnost železobetonových konstrukcí je v objektu zajišt na dostatečnými 

rozm ry konstrukčních prvk  a dále dostatečným krytím výztuže betonovou krycí 

vrstvou (min. 25 mm).  

Požární odolnost ocelové konstrukce není ešena. Je proto t eba vypracovat samostatný 

posudek požární odolnosti konstrukce. 

6.2. Ochrana proti korozi 

Protikorozní odolnost železobetonových konstrukcí je zajišt na dostatečným krytím 

výztuže betonovou krycí vrstvou Ěmin. 25 mm).  

Veškeré ocelové konstrukce jsou zabudovány v exteriéru budovy, kde se nachází vlhké 
prost edí. 

Protikorozní ochrana je navržena v souladu s ČSN EN ISO 12ř44 Ě1řřŘě: 

- Stupeň korozní agresivity: C3 – st ední (venkovní OK v m stské atmosfé eě 

- P edpokládaná životnost: Velmi dlouhá ĚVHě – 25 až 40 let 

- P íprava povrchu: Sa 21/2
 – Otryskávání – odstran ní okují, rzi, nát r  a cizích  

 látek 

- Zvolený systém ochrany :  žárové zinkování 

- Požadovaná tloušťka povlaku: 40 μm 

 

7. Technologie, výroba a provádění stavby 

7.1. Technologie betonáže 

P i betonování základové desky bazénu je nutné z konstrukce vytrnovat svislou výztuž 

st n a osadit t snící plech do pracovních spár. Zabetonování plechu musí být min. 

30mm. Konstrukci je možné odbednit až beton dosáhne dostatečné pevnosti pro p enos 

uvažovaných namáhání tj. po 2Ř dnech ode dne betonáže. 

 

Ukládání betonu na staveništi bude probíhat pomocí čerpadel. Hutn ní betonu bude  

provedeno pomocí ponorných vibrátor . Doprava musí být taková, aby nedošlo 
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k rozmísení či znehodnocení složek. Bedn ní musí být navrženo ve výrobní 

dokumentaci a musí být dostatečn  spolehlivé. Účinek zatížení nesmí zp sobit taková 

p etvo ení, která by zp sobila v tší odchylky geometrických parametr .  

Na výztuž do betonu lze použít jen výztuž odpovídající p íslušným normám a 

odpovídající požadavk m projektové dokumentace. Ocel pro výztuž musí být 

skladovaná odd len  dle druh  a velikosti prut . Každé sva ování smí být provád no 

jen p i d sledném dodržení podrobných technologických podmínek. Výztuž bude 

uložena v poloze dle projektové dokumentace. 

Betonová sm s musí být zpracována co možná nejd íve po zamíchání. Betonová sm s 

musí být ukládána plynule v souvislých a co možná vodorovných vrstvách. Sm s musí 

být ukládána tak, aby nedošlo k porušení či posunutí výztuže. Sm s se nesmí voln  

házet či spoušt t z výšky v tší než 1,5 m. Pracovní spáry se provád jí dle projektové 

dokumentace. 

B hem tuhnutí a tvrdnutí musí být beton udržován v normálních tepeln  vlhkostních 

podmínkách. Čerstvý beton nesmí být vystaven náraz m a ot es m a dalším škodlivým 

účink m po dobu min. 7 dní. K ochran  proti vysychání bude použito zakrytí betonu. 

S vlhčením je t eba začít hned po ztvrdnutí betonu. 

Bedn ní musí být odstraňováno tak, aby nedošlo k poškození odbedňovaných ploch 

konstrukce i bedn ní a aby byl vyloučen vznik nep ípustných nap tí. Odbedňování 

stropu lze po 28 dnech.  

7.2. Bednění 

Pro bedn ní svislých konstrukcí bude použito rámové systémové bedn ní. Betonáž 

jednotlivých podlaží bude s ohledem na malou plochu provád na v jednom záb ru.   

Pro bedn ní vodorovných konstrukcí bude použito prvkové stropní bedn ní. Betonáž 

jednotlivých podlaží bude s ohledem na malou plochu provád na v jednom záb ru. 

Návrh konkrétních bednících prvk  a návrh typu a rozmíst ní stojek bude proveden 

dodavatelem bedn ní s ohledem na p sobící zatížení a únosnosti jednotlivých prvk . 

Výškové pracovní spáry se budou nacházet vždy nad a pod úrovní stropní konstrukce. 

Výsledné rozm ry ŽB konstrukcí se nesm jí lišit od rozm r  specifikovaných ve 

statickém výpočtu o více než 20 mm. 
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Montáž i demontáž bedn ní musí být provedena v souladu s technologickým manuálem 

dodavatele bedn ní. Zejména je nutné zabezpečit bedn ní jako celek i jednotlivé jeho 

části proti uvoln ní, posunutí, vybočení nebo zborcení. 

Nosné bedn ní se nesní odstranit d íve, než beton dosáhne dostatečné pevnosti pro 

p enos uvažovaných namáhání. Odbedn ní a odstojkování stropu je možné po 28 dnech 

ode dne betonáže stropu. 

 

7.3. Armování 

Vyztužení konstrukce musí odpovídat údaj m uvedeným na výkresech výztuže. 

Zejména je nutno kontrolovat: 

 druh oceli, 

 pr m r jednotlivých prut  výztuže, 

 délky a tvary prut  výztuže, 

 počet prut , 

 čistotu povrchu výztuže Ěmastnota či organické znečišt ní je nep ípustné, koroze 

povrchu výztuže není na závaduě, 

 správné umíst ní míst stykování a nastavování prut . 

Poloha jednotlivých prut  výztuže jakož i vzdálenosti mezi nimi se nesm jí lišit od 

hodnot p edepsaných v projektové dokumentaci o více než 20 %, nejvýše však o 30 

mm. Zm ny oproti výkres m výztuže jsou možné pouze se souhlasem odpov dného 

statika.  

Pro veškerou výztuž musí být zajišt no krytí betonem v minimální tloušťce dle 

projektové dokumentace. K tomuto účelu budou použity certifikované distanční 

podložky. Výztuž v navzájem kolmých sm rech musí být pevn  spojena vázacím 

drátem. 

7.4. Výroba ocelové konstrukce 

Ve výrobním závod  prob hne výroba konstrukce v souladu s ČSN EN 10ř0-2 

ĚProvád ní ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. Část 2: Technické 

požadavky na ocelové konstrukceě. Výrobní skupina EXC 1. 
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7.5. Montáž ocelové konstrukce 

Konstrukce je navržena jako šroubovaná. Jednotlivé rámy se skládají ze dvou 

montážních celk , jež budou vyrobeny v díln  a poté p evezeny na stavbu, kde budou 

sešroubovány p es čelní desku. Hotové rámy se vztyčí a ukotví do p edem p ipravených 

základových patek. Dále bude následovat osazení p íčnými a podélnými ztužidly na 

p edem p ipravené styčníkové plechy. Poté dojde k p išroubování vaznic. Nakonec 

bude provedeno st ešní oplášt ní konstrukce. 

8. Závěr 

Statický výpočet ov il návrhové parametry jednotlivých hlavních konstrukčních 

prvk  stavby. Jedná se o pom rn  členitou stavbu, která má náročné požadavky na 

nosnou konstrukci. Je d ležité provád t stavbu dle platných ČSN a v souladu 

s harmonizovanými p edpisy.  

Realizace stavby, její provedení a následné užívání nebude mít negativní vliv na 

statickou funkci navrhovaného objektu a nedojde k jeho poškození, z ícení ani 

nadm rné deformaci všech konstrukčních součástí nebo konstrukce jako celku. Vliv 

stavby z hlediska statické funkce navrhovaného objektu na okolní pozemky a stavby je 

zanedbatelný. Návrh konstrukce je proveden v souladu s platnými ČSN a právními 

p edpisy. 
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9. Použité výrobky 

Nosné obvodové zdivo  

https://wienerberger.cz/produkty/porotherm-30-profi-dryfix 
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Přerušení tepelného mostu u volně vyložených balkónů 

http://www.schoeck-wittek.cz/cs/isokorb-typ-k 
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Akustický prvek - schodiště 

http://www.schoeck-wittek.cz/cs/tronsole-typ-t 
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Těsnící plech 

http://www.redrock-cz.com/katalog/produkty/pdf/Redstop_SK 
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