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1. Základní údaje o projektu 
1.1. Obecný popis stavby 

 Předmětem projektu je novostavba rodinné vily v Pardubicích. Objekt se nachází 

v proluce mezi dvěma rodinnými domy bez suterénu. Z důvodu hlubší základové spáry 

novostavby je třeba dále uvážit opatření pro stávající objekty.  

 

1.2. Podklady pro zhotovení projektu 

 Projektová dokumentace objektu 

 ČSN EN 1990 Eurokód: Základy navrhování konstrukcí, ČSNI, 2004  

 ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Obecná zatížení – Část 1-1: 

Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení budov, ČSNI, 2006  

  ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení 

sněhem, ČSNI, 2004  

 ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení 

větrem, ČSNI, 2005  

 ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby  

 ČSN EN  1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

 ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – Část 1-1: Obecná 

pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

 ČSN EN 206-1: Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, ČSNI, 2001  

 POROTHERM – podklad pro navrhování č. 15. Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., 

2017.  

1.3. Použitý software 

 AutoCAD 2016 

 Dlubal RFEM 5.17 

 Microsoft Excel 

 Microsoft Word 
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2. Základní charakteristika konstruk čního řešení 

2.1. Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení stavby 

 Rodinná vila o dispozici 7+kk se nachází v proluce mezi dvěma rodinnými domy v ulici 

Labská v Pardubicích. Pozemek objektu se směrem od ulice svažuje k řece, která protéká za 

hranicí pozemku. Výškový rozdíl terénu činí 2 m. Svažitost pozemku je využita pro podzemní 

podlaží, které je částečně zapuštěno do země. 1.PP je přístupno nájezdovou rampou z ulice 

Labská a je využito pro parkování, technickou místnost a wellness. V podlažích 1. - 3.NP se 

nachází obytné místnosti, ložnice a pracovna. 

 Budova se dělí na dvě části. Jedna část je viditelná směrem z ulice a koresponduje svými 

rozměry s okolními objekty. Druhá část směřuje dovnitř pozemku a je výškově i plošně 
odstupňovaná, čímž jsou tvořeny terasy. Na okrajích teras jsou vybudované externí květníky, 

které jsou součástí železobetonové konstrukce.  

 Největší půdorysné rozměry objektu jsou 34,7 x 14 m. Celková výška nosných 

konstrukcí budovy je 11,35 m. Konstrukční výšky nadzemních podlaží jsou 3,25 m, 3,18 m, 

podkroví 5 m a suterénu 2,7 m. 

2.2. Technické řešení stavby 

 Budova je řešena jako kombinovaný konstrukční systém se zděnými a 

železobetonovými stěnami doplněnými o ocelové sloupy v 1. a 2.NP. Stropní konstrukce jsou 

uvažovány jako monolitické železobetonové podepřené průvlaky a stěnami. Ve všech podlažích 

mají desky tloušťku 220 mm, kromě stropní konstrukce v 1.PP o tloušťce 130 mm, která je 

vyvýšená a zatížena pouze vegetačním souvrstvím. Střešní konstrukce je řešena jako vaznicový 

dřevěný krov. 

Schodiště objektu je navrženo jako trojramenné železobetonové monolitické. 

Schodišťová ramena jsou od nosných konstrukcí oddělena akustickými prvky Shöck Tronsole 

typu Z a T.  

 Objekt je založen plošně pomocí desky z vodonepropustného železobetonu. Prostorová 

tuhost budovy je zajištěna kombinací obvodových a vnitřních stěn doplněných o 

železobetonové stropní desky, průvlaky a věnce.  
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2.3. Materiálové řešení stavby 

 Základová deska a suterénní železobetonové stěny: železobeton 

beton C30/37 XC2 – XA1 – Cl 0,2 - Dmax 16 - S3 

 Stěny 1.NP a vnitřní stěny 1.PP, stropní desky, schodiště: železobeton 

beton 30/37 XC1 – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3. 

 Stěny 1. NP - 3. NP: keramické zdivo  

POROTHERM 44 T Profi P8 na maltu pro tenké spáry 

POROTHERM 30 T Profi P8 na maltu pro tenké spáry 

 Krov:  řezivo KVH C24 

 Ocelové nosné sloupy: ocel S235 

 Výztuž železobetonových konstrukcí: ocel B500B 

 

3. Zatížení 

Uvedené hodnoty zatížení jsou charakteristické. Přenásobením bezpečnostními 

součiniteli 1,35 pro stálé a 1,5 pro proměnné jsou získány hodnoty návrhové. 

3.1. Stálá zatížení 

Vlastní tíha železobetonových konstrukcí je uvažována hodnotou 25 kN/m3 a zděných 

6,7 kN/m3. 

Vlastní tíhy podlah jsou podrobně spočteny v kapitole 2.1.2. Pro výpočet je zjednodušeně 
uvažována nejvyšší hodnota 2,92 kN/m2 v rámci všech podlaží. Zatížení od střešního pláště je 

0,65 kN/m2.  

Na suterénní stěny působí tlak od zeminy o objemové hmotnosti 21 kN/m3. 

3.2. Zatížení příčkami 

V objektu se nachází příčky YTONG o tloušťce 100 a 150 mm, jejichž objemová 

hmotnost je 5 kN/m3. Pro výpočet je tato hodnota nahrazena plošným zatížením o velikosti 1,2 

kN/m2. 
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3.3. Užitná zatížení 

Na parkovacích plochách v 1.PP je uvažováno zatížení 2,5 kN/m2 (kategorie F dle ČSN 

EN 1991-1-1).  

V obytných místnostech je uvažováno zatížení 1,5 kN/m2, pro schodiště a terasy  

3 kN/m2 (kategorie A dle ČSN EN 1991-1-1).  

Střecha je nepochozí s výjimkou běžné údržby a oprav. Uvažováno zatížení 0,75 kN/m2 

(kategorie H dle ČSN EN 1991-1-1).  

3.4. Zatížení sněhem 

Budova se nachází v Pardubicích v I. sněhové oblasti a je situována v terénu s normální 

topografií, kde nebude docházet k významným přesunům sněhu vlivem větru. Zatížení sněhem 

je navrženo v kapitole 2.2.3 pro šikmou a plochou (terasy) střechu. 

3.5. Zatížení větrem 

Budova se nachází v Pardubicích ve větrné oblasti II s kategorií terénu III. Zatížení bylo 

stanoveno v kapitole 2.2.4 jak na šikmou střechu, tak na plochou (část teras) a na stěny.  

 

4. Základové konstrukce 

4.1. Výsledky inženýrsko-geologického průzkumu 

 Geologická sonda byla provedena na vzdálenější části pozemku směrem od přístupové 

ulice. Budova se nachází v labské oblasti české křídové tabule. Základová půda je zde tvořena 

1 – 1,5 m mocnými povodňovými hlínami (tř. zeminy F6, F8) v tuhých konzistencích. Pod nimi 

se nachází cca 3 m mocné nivní štěrkopísková terasa (tř. zeminy S3, S2).  

 Území je trvale a spojitě zvodnělé mělkou podzemní vodou v hloubce asi 2,5 m s volnou 

hladinou korespondující s hladinou blízkého řečiště. 

4.2. Základové konstrukce 

 Budova je založena plošně na desce z vodonepropustého betonu C30/37 – XC2 – XA1. 

Základová spára se nachází -3.295 m pod srovnávací rovinou. Pro těsnění pracovních spár v bílé 

vaně jsou použity těsnící plechy.  
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 Z důvodu výstavby budovy v proluce je nutno zajistit základy sousedních budov, které 

nejsou podsklepené. Je třeba snížit jejich základovou spáru do úrovně spáry novostavby, aby 

nedošlo k nežádoucím deformacím ve stávajících objektech. Toto je provedeno technikou 

postupného podezdění základů, kdy se základ půdorysně rozdělí na úseky po 1 m. Proces je 

rozdělen do tří fází, kdy se odkope vždy jeden ze tří úseků. V 1. fázi se odkope zemina ob dva 

záběry do hloubky cca 1m a základ se podezdí / podbetonuje. Následuje aktivace „nového“ 

základu pomocí pevnostních reaktivních malt, kdy dojde k vyplnění zbytkové mezery mezi 

původním základem a podezdívkou. Ve fázi 2 a 3 je postup stejný.  

 

5. Nosný systém 

5.1. Svislé nosné konstrukce 

V objekt se nachází železobetonové stěny o tloušťce 300 mm v suterénu a o tloušťce 200 

mm. V 1. PP jsou obvodové stěny tvořeny z vodonepropustného betonu C30/37-XC2-XA1 

s přísadou Xypex. Zásyp okolo suterénních stěn bude tvořen nenamrzavou zeminou. Pro ostatní 

stěny a pilíře o tloušťce 400 mm v 1.PP je použit beton C25/30.  

Další nosné svislé konstrukce jsou zděné vnitřní stěny Porotherm 44 T Profi a 30 T Profi 

o pevnosti P8 zděné na maltu pro tenké spáry. 

V objektu v části teras se vyskytují ocelové sloupky HE160A o pevnosti S235. 

5.2. Vodorovné nosné konstrukce 

Všechny stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové o tloušťce 220 mm, kromě 
vyvýšené desky v 1.PP, která má tloušťku 130 mm, z důvodu zatížení pouze vegetačním 

souvrstvím. Součástí stropní konstrukce jsou také průvlaky, které se vyskytují ve všech 

podlažích. V 1. PP mají rozměr 400x430 mm, v 1.NP 200x500 mm a ve směru do ulice se 

nachází železobetonové překlady o rozměru 350x500 mm. Ve 2.NP jsou průvlaky 200x500 

podepírány ocelovými sloupky a průvlaky 300x320 jsou uloženy na zděné stěny. Ve všech 

nadzemních vodorovných nosných konstrukcích je užit beton C25/30. 
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5.3. Svislé komunikační prvky 

Konstrukce tříramenného schodiště je uvažována jako jednosměrně pnutá deska a střední 

rameno je pnuto mezi rameny uloženými ve stěně. Deska je tloušťky 170 a 180 mm z betonu 

C25/30. Schodišťové stupně jsou v 1.PP a 2.NP o rozměrech 275/176,67 mm a v 1.NP  

275/179,16 mm. Schodiště je od nosných konstrukcí odděleno akustickými prvky Shöck 

Tronsole typu T a Z. 

5.4.  Zajištění vodorovného ztužení 

Nosný systém objektu je tvořen kombinací železobetonových a zděných stěn s věnci, 

ocelových sloupů a železobetonových stropních desek. S ohledem na malou výšku budovy 

nebyla prostorová tuhost ověřována podrobným výpočtem. 

5.5. Krov 

Krov je řešen jako vaznicový systém ze dřeva C24. Rozměry jednotlivých prvků viz 

kapitola 3.9. 

 

6. Ochrana nosných konstrukcí proti nepříznivým vlivům 

6.1. Ochrana proti požáru 

Požární odolnost železobetonových konstrukcí je v objektu zajištěna dostatečnými 

rozměry konstrukčních prvků a dále dostatečným krytím výztuže betonovou krycí vrstvou (min. 

25 mm). Požární odolnost zděných a ocelových konstrukcí zde není řešena, je třeba zvlášť 
vypracovat posudek. 

6.2. Ochrana proti korozi 

Protikorozní odolnost železobetonových konstrukcí je zajištěna dostatečným krytím 

výztuže betonovou krycí vrstvou (min. 25 mm).  

Vzhledem k umístění ocelových sloupů ve vytápěných prostorách budovy s čistou 

atmosférou, není antikorozní nátěr nutný. 
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7. Technologie a provádění stavby 

7.1. Technologie betonáže 

Před betonáží základové desky je třeba připravit výztuž pro navázání stěn a vjezdové 

rampy. Dále je nutno osadit těsnící plech pro pracovní spáry se zabetonováním alespoň 30 mm.  

Ukládání betonu na stavbě bude provedeno pomocí čerpadel. Doprava betonu na stavbu 

z betonárny bude zajištěna pomocí autodomíchávačů. Hutnění betonu bude probíhat pomocí 

ponorných vibrátorů. 

Během výstavby je třeba dodržovat požadavky na kvalitu prováděných prací dle  

ČSN 73 24 00: 

 Doprava musí být taková, aby nedošlo k rozmísení či znehodnocení složek. Bednění musí 

být navrženo ve výrobní dokumentaci a musí být dostatečně spolehlivé. Účinek zatížení 

nesmí způsobit taková přetvoření, která by způsobila větší odchylky geometrických 

parametrů. 

 Na výztuž do betonu lze použít jen výztuž odpovídající příslušným normám a 

odpovídající požadavkům projektové dokumentace. Ocel pro výztuž musí být skladovaná 

odděleně dle druhů a velikosti prutů. Každé svařování smí být prováděno jen při 
důsledném dodržení podrobných technologických podmínek. Výztuž se musí uložit 

v poloze dle projektové dokumentace. 

 Betonová směs musí být zpracována co možná nejdříve po zamíchání. Betonová směs 

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

být ukládána tak, aby nedošlo k porušení či posunutí výztuže. Směs se nesmí volně házet 

či spouštět z výšky větší než 1,5 m. Pracovní spáry se provádějí dle projektové 

dokumentace. 

 Během tuhnutí a tvrdnutí musí být beton udržován v normálních tepelně vlhkostních 

podmínkách. Čerstvý beton nesmí být vystaven nárazům a otřesům a dalším škodlivým 

účinkům po dobu min. 7 dní. K ochraně proti vysychání se používá zakrytí betonu. 

S vlhčením je třeba začít hned po ztvrdnutí betonu. 

 Bednění musí být odstraňováno tak, aby nedošlo k poškození odbedňovaných ploch 

konstrukce i bednění a aby byl vyloučen vznik nepřípustných napětí. Odbedňovat lze ve 

lhůtách stanovených v projektové dokumentaci. 
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 Jakost povrchu se musí zkontrolovat co nejdříve, nejpozději však do 3 dnů po odbednění. 

Stanovení pevnosti betonu v konstrukci lze provádět buď na tělesech vyjmutých 

z konstrukce nebo nedestruktivní metodou. 

7.2. Bednění 

Bednění konstrukce bude provedeno pomocí systémového bednění. Návrh konkrétních 

dílců a stojek bude upřesněno dodavatelem bednění. Betonáž jednotlivých podlaží bude 

s ohledem na malou plochu prováděna v jednom záběru. Výškové pracovní spáry se budou 

nacházet vždy nad a pod úrovní stropní konstrukce. Montáž i demontáž bednění bude provedena 

v souladu s pokyny dodavatele bednění. Nosné bednění nesmí být odstraněno dříve, než beton 

dosáhne dostatečné pevnosti pro přenos uvedených namáhání.  

7.3. Armování 

Poloha i vzdálenosti výztuže konstrukce musí odpovídat výkresům výztuže a 

dokumentaci. Zejména je nutno kontrolovat: 

 druh oceli, 

 průměr jednotlivých prutů výztuže, 

 délky a tvary prutů výztuže, 

 počet prutů, 

 čistotu povrchu výztuže (mastnota či organické znečištění je nepřípustné, koroze povrchu 

výztuže není na závadu), 

 správné umístění míst stykování a nastavování prutů. 

Minimální krytí nosné výztuže dle dokumentace musí být splněno. Poloha nosné výztuže 

musí být zajištěna distančními podložkami a spojena vázacím drátem v kolmých směrech. 

7.4. Zdění 

Zdění nosných i nenosných stěn a příček bude probíhat podle Podkladu pro provádění 

systému POROTHERM vydaného společností Wienerberger. 
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8. Použité výrobky 
Nosné obvodové zdivo  

[https://wienerberger.cz/produkty/porotherm-44-t-profi#collapse-collapse1366232729722] 
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Nosné vnitřní zdivo  

[https://wienerberger.cz/produkty/porotherm-30-t-profi#collapse-collapse1366232729722]
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Překlady 

[https://wienerberger.cz/fakta/p%C5%99eklad-porotherm-kp-7] 
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[https://wienerberger.cz/fakta/keramick%C3%BD-p%C5%99eklad-porotherm-kp-vario]
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Akustický prvek – schodiště (typ T) 

[https://www.schoeck-wittek.cz/cs/tronsole-typ-t] 

 

Akustický prvek – schodiště (typ Z) 

[https://www.schoeck-wittek.cz/cs/tronsole-typ-z] 
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Těsnící plech 

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

 

 


