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TECHNICKÁ   ZPRÁVA 
Stavebně-konstrukční část projektu pro stavební povolení  

 
 

1.  ÚVOD 
Předmětem projektu pro stavební povolení je novostavba rodinného domu se dvěma bytovými 

jednotkami na p.č. 1005/3+10 v katastrálním území obce Hajany. Jedná se o samostatně stojící objekt. Rodinný 

dům bude nepodsklepený, dvoupodlažní. 
Z konstrukčního hlediska se jedná o stěnový systém. Svislé nosné konstrukce vytváří příčný a 

podélný stěnový nosný systém. Stěny zajišťují tuhost objektu ve vodorovném směru. 
Svislé nosné konstrukce budou provedeny jako zděné stěny z keramických tvarovek tl. 250 a 

300 mm. Stropní konstrukce nad 1.np bude provedena jako křížem vyztužená monolitická deska tl. 250 mm. 
Plochá střešní konstrukce bude tvořena dřevěnými krokvemi v osových vzdálenostech 0,9 m, které budou 
uloženy na nosné stěny a ocelové vaznice. 

Založení objektu bude provedeno na základových pasech z prostého betonu.  
 
 

2.  PODKLADY 

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace byly: 

[1] Projektová dokumentace včetně výkresů architektonicko-stavební části projektu pro stavební 
povolení  

[2]  PBŘ 

[3] Obhlídka parcely a stávajícího objektu  

[5] Normy systému EUROKOD (ČSN EN 1990 až ČSN EN 1999) v platném znění a na ně navazující normy 
ČSN, ČSN EN, ČSN ISO v platném znění 

[6] ČSN 73100:1988 Základová půda pod plošnými základy 

[7] ČSN 731201:2010 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 

[8] ČSN 721006:1998 Kontrola zhutněných zemin a sypanin 

[9] „Navrhování základových a pažících konstrukcí, příručka k ČSN EN 1997“, Doc. Ing. Jan Masopust, 
CSc., vydáno v roce 2012 

[10] Připravovaná změna „Národní aplikační dokument k ČSN EN 1997-1“ z 18.3.2013 

[11] ČSN 732604:2012 Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a 
inženýrských staveb 

[12] ČSN 731702:2007 Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí – Obecná 
pravidla a pravidla pro pozemní stavby  

[13] Použitý software – viz statický výpočet 
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3.  STATICKÝ  VÝPOČET  A  ZATÍŽENÍ  KONSTRUKCÍ 

3.1. ZATÍŽENÍ  KONSTRUKCÍ 

Ve statickém výpočtu bylo stálé zatížení uvažováno těmito charakteristickými hodnotami: 
- Střešní plášť: 1,01 kNm-2  (povlaková krytina, tepelná izolace tl. 280mm, hydroizolace, plnoplošné 

bednění tl. 20mm, a SDK podhled) 
- Strop nad 1.NP: 2,16 kNm-2  (nášlapná + vyrovnávací vrstva, betonový potěr tl. 60mm, kročejová 

izolace tl. 30mm a omítka) 

Ve statickém výpočtu byla proměnná volná zatížení uvažována těmito charakteristickými hodnotami: 
- Obytné plochy: 1,5 kNm-2  (kategorie A dle ČSN EN 1991-1-1) 
- Obytné plochy - schodiště: 3,0 kNm-2  (kategorie A dle ČSN EN 1991-1-1) 
- Nepochůzí střechy: 0,75 kNm-2  (kategorie H dle ČSN EN 1991-1-1)  
- Obytné plochy - balkony: 3,0 kNm-2  (kategorie A dle ČSN EN 1991-1-1) 

Ve statickém výpočtu byla proměnná volná zatížení příčkami uvažována těmito charakteristickými 
hodnotami: 

- Příčky keramické tl. 150 mm - liniové zatížení 4,89 kNm-1  (kategorie A dle ČSN EN 1991-1-1) 
- Obvodové zdivo tl. 300 mm - liniové zatížení: 8,49 kNm-1  (kategorie A dle ČSN EN 1991-1-1) 

Ve statickém výpočtu byla proměnná pevná zatížení od větru uvažována těmito charakteristickými 
hodnotami: 

- maximální dynamický tlak: 0,829 kNm-2 (II. větrová oblast, kategorie terénu II., bez součinitele 
vnitřního a vnějšího tlaku) 

Ve statickém výpočtu byla proměnná pevná zatížení od sněhu uvažována těmito charakteristickými 
hodnotami: 

- sníh: 0,56 kNm-2 (včetně tvarového součinitele, předpoklad použití zachytávačů sněhu) 

 
3.2. STATICKÝ VÝPOČET A STATICKÝ  MODEL KONSTRUKCÍ 

3.2.1 Konstrukce krovu 
Krokve 
Krokve ploché střechy byly modelovány jako prostý nosník a byly dimenzovány na ohyb a 

posouvající sílu. Dřevěné konstrukce z hraněného rostlého dřeva byly navrženy na třídu pevnosti C22, 
konstrukce byla zařazena do třídy prostředí 1, modifikační součinitel byl uvažován hodnotou kmod = 0,9. 
Limitní deformace od okamžitého průhybu pro charakteristickou kombinaci byla stanovena na základě [5] 
na 1/300 rozpětí. Limitní deformace včetně dotvarování pro charakteristickou kombinaci byla stanovena na 
základě [5] na 1/250 rozpětí.  

Vaznice 
Ocelové vaznice ploché střechy byly modelovány jako prostý nosník a byly dimenzovány na ohyb a 

posouvající sílu. Vaznice jsou navrženy z konstrukční oceli třídy S235. Limitní deformace ocelových vaznic od 
celkového zatížení pro charakteristickou kombinaci byla stanovena na základě [5] na 1/250 rozpětí. Limitní 
deformace ocelových vaznic od užitného zatížení pro charakteristickou kombinaci byla stanovena na 
základě [5] na 1/400 rozpětí. 

3.2.2 Vodorovné konstrukce 
Stropní žb deska 
Železobetonová monolitická stropní konstrukce byla modelována jako desková konstrukce působící 

v obou směrech. Podpory byly zadány jako pružné, tuhost podpory byla zadána dle tuhosti konkrétní 
podpory. Konstrukce byla vypočtena metodou MKP. 

Únosnost byla posouzena na základě vypočtených vnitřních sil. Byla navržena minimální plocha 
výztuže. Deformace byla vypočtena pro kvazi-stálou kombinaci dle [5] zohledňující skutečnou tuhost 
konstrukce, dotvarování a smršťování železobetonové konstrukce. Limitní celková deformace desky byla 
stanovena na základě [5] na 1/250 rozpětí. Limitní deformace desky po zabudování příček byla stanovena 
na základě [7] na 15 mm.  Šířka trhlin byla vypočtena pro kvazi-stálou kombinaci dle [5]. Limitní šířka trhlin 
byla stanovena na základě [5] na 0,4 mm. 
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ŽB překlad 
ŽB překlad byl počítán jako prostý nosník, namáhaný ohybem a posouvající silou. Limitní deformace 

byla posuzována od celkového zatížení pro kvazistálou, charakteristickou a častou kombinaci pro 1/500 
rozpětí. 

3.2.3 Svislé konstrukce 
Zděné konstrukce 
Zděné konstrukce byly posuzovány jako prutový tlačený a ohýbaný prvek. Průběh momentů od 

rámového účinku přilehlých stropů a průběh momentů od zatížení větrem je uveden ve statickém schématu 
každého řešeného prvku. Statické schéma svislých konstrukci předpokládá přenesení všech vodorovných sil 
do tuhé stropní konstrukce a do ztužujících stěn. V obvodových stěnách byl moment od větru uvažován 
jako na prostém nosníku. Při výpočtu momentů od stropních konstrukcí bylo uvažováno s kloubovým 
spojením stropů a stěn, moment od stropní konstrukce je vypočten na základě excentricity zatížení na 
stěnu. Moment od excentricity zatížení se mění po výšce dle trojúhelníkového obrazce – v patě je nulová 
hodnota momentu. Zděné konstrukce byly počítány jako prutový tlačený a ohýbaný prvek. Ve zhlaví a v 
patě stěny je uvažován kloub. 

Ocelové sloupky 
Ocelové sloupky byly počítaný jako tlačený a ohýbaný prvek. Vnitřní síly byly převzaty z reakcí ŽB 

průvlaku a ŽB desky. 
 
3.2.4 Základové konstrukce  
Základy byly posouzeny na základě předpokládané geologie ve smyslu 2. Geotechnické kategorie 

dle [5], [9] a [10], objekt je zařazen do střední třídy následků Třída 2 dle [5].   
Na základě obhlídky parcely a na základě geologie celého regionu, projektant předpokládá, že 

geologická skladba základů je tvořena jednou geologickou vrstvou.  Projektant předpokládá, že v základové 
spáře se nacházejí jíly, konzistence tuhé až pevné dle [6] třídy F6.    

Základy byly z hlediska mechaniky zemin posouzeny na 1. a 2. mezní stav ve smyslu [5], [9] a [10]. 
Únosnost (napětí v základové spáře) a použitelnost (celkové sedání a nerovnoměrné sedání) byla 
posouzena ze směrných normových charakteristik předpokládané zeminy. Při výpočtu 1. mezního stavu byly 
základy posouzeny dle Návrhového přístupu 1 dle [5], [7] a [10].  Limitní celkové sedání základů bylo 
stanoveno dle [5] na 80 mm, limitní nerovnoměrné sedání základů (relativní průhyb) bylo stanoveno na 
základě [4] na 0,0015.  

 
3.2.5. Obecné předpoklady výpočtu a posouzení konstrukce  

 Konstrukce je zařazena do třídy následku CC2 dle [5]. 

 Zákazník nenárokoval žádné zvláštní požadavky ohledně životnosti konstrukce. Konstrukce je 
navržena dle standardní 4. kategorie návrhové životnosti, tj. s informativní návrhovou životností 50 
let dle [5].  

 Stavba se nachází na území s charakteristikou „Velmi malé seizmicity“ a nemusí být posuzována na 
účinky přírodního zemětřesení dle metodiky uvedené v normě ČSN EN 1998-1. 

 Zákazník nenárokoval žádné zvláštní požadavky ohledně mimořádného zatížení vozidly nebo 
výbuchem. Stavba není navržena na mimořádné zatížení dle ČSN EN 1991-1-7. 

 Konstrukce se nenachází v záplavovém území. Konstrukce nejsou navrženy na mimořádné zatížení 
vyvolané povodní.  

 Stavební pozemek se nenachází v blízkosti poddolovaného území. Stavba není posuzována dle ČSN 
73 0039. 

 Nosné konstrukce, u kterých byla požadována požární odolnost, byly posouzeny dle [5].  

Konkrétní statické schéma, zatížení, výpočet a posouzení je uvedeno ve statickém výpočtu. 

 
3.3. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Statický výpočet byl proveden na základě platných norem, vyhlášek a doporučení profesních 
organizací a sdružení.  Výpočet dle mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti byl proveden na 
základě stavební mechaniky, mechaniky zemin a pružnosti a pevnosti materiálů konstrukcí.  
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a/ Všechny konstrukce byly posouzeny na 1. mezní stav (únosnost). Konstrukce jsou navrženy na 
požadovanou únosnost a stabilitu dle platných norem – viz výše. Konstrukce vyhovují všem kritériím ČSN a 
požadovaným hodnotám investora vyplývající z účelu jednotlivých částí objektu. 

b/ Všechny konstrukce byly posouzeny na 2. mezní stav (použitelnost). Konstrukce jsou navrženy na 
požadovanou deformaci (průhyb, sedání, pootočení) a šířku trhlin dle platných norem – viz výše. Konstrukce 
vyhovují všem kritériím ČSN a požadovaným hodnotám investora vyplývající z účelu jednotlivých částí 
objektu. 

c/ Konstrukce jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN tak, aby nedošlo k poškození jiných částí 
stavby nebo technického zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření – viz bod b. 

d/ Konstrukce jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN tak, aby nedošlo k poškození staveb, 
komunikací a inženýrských sítí v okolí stavby důsledku přetvoření – viz bod b. 

e/ Konstrukce jsou navrženy tak, aby lokální poškození nosné konstrukce od mimořádných 
nepředpokládaných zatížení (výbuch, náraz vozidla či letadla, . . .) nezpůsobil destrukci celé konstrukce. 
Konstrukce jsou navrženy tak, aby lokální poškození nosné konstrukce od mimořádných 
nepředpokládaných zatížení nezpůsobil nepřiměřené škody nebo následky. 

f/ Konstrukce jsou navrženy tak, aby nedošlo k poškození stavby vlivem nepříznivých účinků 
podzemních vod vyvolaných zvýšením nebo poklesem hladiny přilehlého vodního toku nebo dynamickými 
účinky povodňových průtoků, případně hydrostatickým vztlakem při zaplavení.  

g/ Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a provedeny v souladu s normovými 
hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem 
účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí, a to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se 
mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby. 

h/ Stavba je navržena tak, aby byla zajištěna stabilita okolních terénů a svahů.  

ch/ Konstrukce jsou navrženy v souladu s platným požárně bezpečnostním řešením stavby [2]. 

i/ Konstrukce je zařazena do třídy následku CC2 dle [5]. 

j/ Zákazník nenárokoval žádné zvláštní požadavky ohledně životnosti konstrukce. Konstrukce je 
navržena dle standardní 4. kategorie návrhové životnosti, tj. s informativní návrhovou životností 50 let 
dle [7].  

k/ Stavba se nachází na území s charakteristikou „Velmi malé seizmicity“ a nemusí být posuzována 
na účinky přírodního zemětřesení dle metodiky uvedené v normě ČSN EN 1998-1. 

l/ Zákazník nenárokoval žádné zvláštní požadavky ohledně mimořádného zatížení vozidly nebo 
výbuchem. Stavba není navržena na mimořádné zatížení dle ČSN EN 1991-1-7. 

m/ Konstrukce se nenachází v záplavovém území. Konstrukce nejsou navrženy na mimořádné 
zatížení vyvolané povodní.  

n/ Stavební pozemek se nenachází v blízkosti poddolovaného území. Stavba není posuzována dle 
ČSN 73 0039. 

Na základě výše zmíněných faktů, které vycházejí ze statického výpočtu v tomto projektu je zřejmé, 
že stavba vyhovuje z hlediska mechanické odolnosti a stability. Jednotlivé konstrukce jsou popsány 
v následujících bodech. 

 

 

4.   STÁVAJÍCÍ  STAV A BOURACÍ PRÁCE   

Na pozemku se nenachází žádné objekty. 
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5.   POPIS KONSTRUKCÍ 

5.1 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

5.1.1 Základové poměry a obecné zásady provádění 
Inženýrsko-geologický průzkum nebyl proveden. Základové poměry budou zjištěny při provádění 

základů ve smyslu [5] a [9]. Základovou spáru převezme projektant konstrukční části nebo pověřený geolog 
nebo TDI. 

Na základě obhlídky parcely a na základě geologie celého regionu projektant předpokládá, že v 
základové spáře základů bude jíl s nízkou až střední plasticitou dle [6] třídy F6, tuhé konzistence.  

5.1.2 Výkopy 
Všechny výkopy budou paženy dle platných norem a vyhlášek nebo budou zabezpečeny dočasným 

svahováním tak, aby byla zajištěna, ve smyslu platných norem a statických výpočtů, stabilita svahu.  
Dočasné výkopy je možno svahovat v poměru 1:0,5 

5.1.3 Hutněné násypy a zásypy 
Všechny případné zásypy a násypy pod základovou desku budou provedeny z vhodné zeminy. 

Projekt předpokládá, že hutněný násyp a zásyp musí mít tyto minimální parametry: Cu>10 (číslo 
nestejnozrnitosti), Cc=1 až 3 (číslo křivosti), f<15% (podíl jemných částic). Postup hutnění a zvolené 
prostředky pro hutnění bude nutno zvolit tak, aby ulehlost prováděného násypu byla minimálně ID>0,80 a 
modul přetvárnosti zhutněného násypu byl minimálně Edef>45 MPa (Edef,2 > 45,0 MPa,  Edef,2 / Edef,1 < 
2,5).  

5.1.4 Základové pasy a patky  
Objekt bude založen plošně na monolitických základových pasech a patkách z prostého betonu. 

Minimální šířka základů bude provedena dle výkresové dokumentace stavební části. Základová spára 
obvodových základů bude minimálně 1200 mm pod upraveným terénem. Základy musí zasahovat 
minimálně 400 mm do rostlé zeminy. Základovou spáru bude nutno chránit proti promrzání a rozbřídání, 
posledních 200 mm zeminy nad základovou spárou bude vykopáno ručně těsně před betonáží základu. 
Betonáž základů je třeba provádět ihned po provedení výkopů, aby nedošlo k vysychání, případně 
k rozbřednutí zeminy ve výkopu. Výkopy a betonáž bude prováděna po záběrech tak, aby nedošlo 
k narušení sousedních objektů. 

Základy budou provedeny výšky minimálně 900 mm jako monolitická betonová konstrukce.  
Betonáž bude provedena přímo do výkopů. Monolitická část základů bude provedena z betonu C20/25-XC2. 

Na betonové základové konstrukce nejsou z hlediska PBŘ kladeny žádné nároky. 
Podrobná specifikace viz bod 6. 

 Jestliže budou zjištěny odlišné skutečnosti, než předpokládal projekt, budou základy výškově 
upraveny. 

 Základy budou vybetonovány na výšku vcelku, po délce bude možno provést šikmou pracovní 
spáru, kterou bude třeba řádně ošetřit a vložit ocelové trny (min 4x R16).  

 Prostupy pro ZTI, EL a ÚV v základech budou provedeny dle projektu stavební části 

 Základovou spáru převezme projektant konstrukční části. 

5.1.5 Základová deska pod podlahou 1.NP 
Nad základy bude provedena podkladní základová deska tl. 150 mm. Železobetonová základová 

deska bude vybetonována na zhutněný násyp tl. minimálně 200 mm nebo přímo na rostlou zeminu.  
Prostupy základovou deskou budou provedeny dle projektů specialistů (ZTI, EL, . . . )   

Základová deska budou provedeny z  betonu třídy C20/25-XC2.  
Na železobetonové základové konstrukce nejsou z hlediska PBŘ kladeny žádné nároky. 
Podrobná specifikace viz bod 6. 
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5.2 SVISLÉ KONSTRUKCE 

5.2.1 Zděné stěny 
Obvodové i vnitřní stěny budou provedeny z keramických pálených dutinových tvarovek.  Nosné 

stěny budou provedeny z tvarovek tl. 300 nebo 250 mm pevnosti P15. Stěny budou vyzděny na obyčejnou 
maltu pro zdění (G) nebo na maltu pro zdění pro tenké spáry (T) pevnosti min M5. V novém nosném zdivu 
není dovoleno provádět vodorovné drážky, mimo drážek uvedených na výkrese konstrukční části. 

Konstrukce nebyly posouzeny na požární odolnost dle [5]. Požární odolnost je řešena v [2]. 
Podrobná specifikace viz bod 6.  

 
5.3 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

5.3.1 Stropní deska nad 1.NP  
Stropní konstrukce nad 1.np bude provedena jako železobetonová křížem vyztužená monolitická 

deska. Deska bude betonována na jeden pracovní záběr. Deska bude tloušťky 250 mm. Stropní deska bude 
provedena jako železobetonová monolitická konstrukce z betonu třídy C25/30-XC1. 

Konstrukce nebyly posouzeny na požární odolnost dle [5]. Požární odolnost je řešena v [2]. 
Podrobná specifikace viz bod 6. 

5.3.2 Překlady 
Část překladů bude provedena z prefabrikovaných prvků, část jako železobetonové, součástí stropní 

desky. Prvky budou provedeny jako železobetonová monolitická konstrukce z betonu třídy C25/30-XC1.  
Konstrukce nebyly posouzeny na požární odolnost dle [5]. Požární odolnost je řešena v [2]. 
Podrobná specifikace viz bod 6. 
 

5.4 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE  

5.4.1 Dřevěné krokve 
Střešní konstrukce bude provedena z dřevěných krokví a ocelových vaznic. Dřevěné krokve budou o 

osové vzdálenosti max 0,9 m. Krokve budou uložené na pozednicích a pomocí ocelových plechů ukotveny 
do ocelových vaznic. Dřevěné krokve budou profilu 120x200 mm. 

Dřevěné konstrukce budou opatřeny vhodným nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. 
Dřevěné konstrukce nebyly posouzeny na požární odolnost dle [5]. Požární odolnost je řešena v [2]  

5.4.2 Ocelové vaznice 
Ocelové vaznice budou provedeny z ocelových válcovaných profilů I č.240. Vaznice bude uložena na 

nosných stěnách. Ocelová konstrukce bude provedena z oceli S235 JR+M dle ČSN EN 10025-2. Veškeré 
ocelové konstrukce jsou zařazeny třídy provedení EXC2 dle ČSN EN 1090-2.   

Ocelové konstrukce nebyly posouzeny na požární odolnost dle [5]. Požární odolnost bude zajištěna 
obklady nebo nátěry. Povrchová úprava ocelových konstrukcí bude nátěr. Povrchová úprava ocelových 
konstrukcí musí být v souladu s PBŘ a s architektonicko-stavební částí. Dodavatel navrhne konkrétní návrh 
povrchové úpravy každé ocelové konstrukce.  

Podrobná specifikace viz bod 6. 
 

 
 
 
6. SPECIFIKACE MATERIÁLU, POSTUPU PROVÁDĚNÍ, POVRCHOVÉ ÚPRAVY A  
GEOMETRICKÉ  TOLERANCE 

6.1. BETONOVÉ  KONSTRUKCE 

6.1.1 Specifikace betonu 
Označení betonu je navrženo dle ČSN EN 206:07/2014 a dle norem navazující na tuto normu. 

Složení betonové směsi, její konzistence a ošetřování betonu musí odpovídat zatřídění do příslušného 
stupně. Konzistence a maxim. frakce kameniva bude navržena dodavatelem stavby a odsouhlasena 
projektantem.  
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- základní požadavky:  

Základy: C20/25 – XC2(CZ) - CI 0,20 – Dmax 16-S3 

Ostatní konstrukce: C25/30 – XC1(CZ) - CI 0,20 – Dmax 16-S3 

- doplňující požadavky: 
- minimální teplota betonové směsi 10oC, maximální teplota 25oC 
- maximální teplota betonového dílce 45oC 

6.1.2 Specifikace výztuže do betonu  
Železobetonové konstrukce budou vyztuženy žebírkovou výztuží B500B a hladkou výztuži 10216. 

Označení žebírkové výztuže B500B je dle ČSN EN 10080:2005 a ČSN 420139:2007, výztuž musí být vždy 
válcovaná za tepla a musí mít parametry v souladu s výše uvedenými normami a normami navazujícími.  

Označení hladké výztuže 10216 je dle ČSN 420139 a ČSN 425512, výztuž musí mít parametry 
v souladu s výše uvedenými normami a normami navazujícími. 

6.1.3 Stykování výztuže  
Výztuž železobetonových konstrukcí bude stykována přesahem dle platné normy. 

6.1.4 Provádění betonových monolitických konstrukcí 

 Po provedení žb konstrukcí je třeba řádně ošetřovat žb. konstrukce po dobu min 7 dnů, základové 
konstrukce je třeba ošetřovat po dobu min 3 dnů . Pro teploty nižší než 5 ˚C se doba ošetřování prodlužuje  
o dobu rovnu trvání teploty nižší než 5 ˚C . Beton musí být po dobu ošetřování ve vlhkém stavu tak, aby 
proces hydratace betonu nebyl narušen – dodavatel žb konstrukce zajistí vhodným opatřením (plachty, 
nástřiky …).  

 Doprava, ukládání a ošetřování betonu musí splňovat všechna kritéria normy ČSN EN 13 670  
Provádění betonových konstrukcí, především je třeba dodržet články 6, 8 a přílohu E.  Teplota povrchu žb 
konstrukcí nesmí  klesnout pod +5 ˚C, dokud povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při kterém může 
odolávat  mrazu bez poškození ( fc > 7,5 MPa ). Pokud předpověď počasí uvádí, že teplota vnějšího prostředí 
bude v době ukládání betonu nebo v období jeho ošetřování nižší než  0 ˚C., musí se připravit předběžná 
opatření na ochranu betonu proti poškození mrazem. Pokud předpověď počasí uvádí, že teplota vnějšího 
prostředí bude v době ukládání betonu nebo v období jeho vysoká., musí se připravit předběžná opatření 
na ochranu betonu proti škodlivým účinkům těchto teplot.   

 Pracovní spára bude před dalším betonováním důkladně ošetřena. Nebude-li vrstva betonu zatuhlá, 
bude pracovní spára navlhčena. Bude-li beton již zatuhlý, bude spára vyčištěna, dobře provlhčena a pokryta 
cementovou maltou alespoň kvality odpovídající betonové směsi prvku. 

 Pracovní spáry po výšce konstrukcí vyplývají z geometrie dané konstrukce a technologických 
možností monolitického betonu. Uvedené množství pracovních spár může dodavatel, po konzultaci 
s projektantem, doplnit. 

 Na základě prováděcího projektu dodavatel betonové konstrukce zpracuje výrobní dokumentaci. 
Součástí výrobní dokumentace bude technologické postupy, montážní postup a výkresy výztuže.  

 Výkres výztuže výrobní dokumentace bude navržen dodavatelem stavby jako součást výrobní 
dokumentace včetně distanční výztuže pro horní výztuž a lemování otvorů. Tvar, uspořádání a stykování 
výztuže musí odpovídat a být v souladu s prováděcím projektem (včetně statického výpočtu), POV a 
normami [5] a [7]. Výkres výztuže výrobní dokumentace bude také obsahovat pozici pracovních spár, 
použití distančních prvků, případně požití dalších zapojovacích a kotevních prvků. 

 Technologické a montážní postupy budou v souladu prováděcím projektem, s odsouhlasenou 
definicí povrchové úpravy, s odsouhlasenou geometrickou tolerancí,  budou v souladu POV a platnými 
zákony a normami - viz bod 7, 8, 9 a 10.  

 Výrobní dokumentace bude odsouhlasena projektantem konstrukční části. 

 Dodavatel žb konstrukcí navrhne případné použití distančních prvků pro výztuž výztuž.  Distanční, 
napojovací a kotevní prvky nejsou obsaženy ve výkresové dokumentaci, použití těchto prvků je závislé na 
zvolené technologii a montážním postupu dodavatele betonových konstrukcí.  
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 Projekt předpokládá Δcdev = 5 mm ve smyslu ČSN EN 1992-1-1 čl. 4.4.1.3 a NA.2.24. Použití 
distančních prvků a provedení na dodavateli nezávislé kontroly bude provedeno dle výše uvedených článků.   

 Prostupy v betonových a železobetonových konstrukcích budou provedeny dle výkresů konstrukční 
části.  V průvlacích, stěnách a sloupech se nesmí provádět prostupy a drážky, mimo prostupů a drážek 
vyznačených v dokumentaci konstrukční části. 

 Při provádění betonových konstrukcí musí být v každém okamžiku zajištěna stabilita prováděné 
konstrukce až do doby plné pevnosti betonu (tj. 28 dní od provedení betonáže) a plného statického 
spolupůsobení s navazujícími konstrukcemi tak, jak předpokládal projekt. 

 Výztuž bude umístěna tak, aby při betonáži nedošlo k rozmíšení betonové směsi a aby bylo možno 
betonovou směs zhutnit, výztuž bude posunuta do nejbližší možného polohy i za cenu nerovnoměrného 
rozmístění výztuže. 

 Do železobetonových monolitických konstrukcí budou osazeny všechny kotevní prvky 

 Pracovní spáry po výšce konstrukcí vyplývají z geometrie dané konstrukce a technologických 
možností monolitického betonu. Uvedené množství pracovních spár může dodavatel, po konzultaci 
s projektantem, doplnit. 

 Před prováděním betonových konstrukcí resp. před zpracováním výrobní dokumentace budou 
ověřeny všechny důležité koty 

 Výztuž žb. konstrukcí převezme smyslu ČSN EN 1992-1-1 NA.2.24 projektant konstrukční části nebo 
TDI – viz hodnota Δ cdev = 5 mm. 

6.1.5 Zkoušky betonu 
Kontrola schody a kriteria schody pro betonové konstrukce bude prováděna dle ČSN EN 206-1 a 

dalších navazujících norem a právních dokumentů. Další podrobnosti i vlastnosti, které nejsou uvedeny 
v těchto normách, budou vzájemně odsouhlaseny dodavatelem a investorem stavby.  

 dodavatel před prováděním předloží průkazné zkoušky betonu 

 během stavby budou prováděny zkoušky identity, přičemž projektant požaduje tuto četnost: 
 -  konzistence - každých započatých 15 m3, každý mix vizuálně 

- pevnost, teplota betonové směsi, obsah vody v čerstvém betonu, nárůst teploty v betonu – 
každých započatých 20  m3 

6.1.6 Geometrické tolerance 
Geometrická tolerance betonových konstrukcí musí splňovat všechna kritéria normy ČSN EN 13 

670-1 , především je třeba dodržet články 10 a přílohu F.  

6.1.7 Povrchová úprava 

Povrch betonových konstrukcí bude proveden jako jednolitá celistvá konstrukce. Celková plocha 
všech dutin a štěrkových hnízd nesmí přesáhnout 4%, lokální kaverny nesmí být větší než 20 x20 mm a smí 
pronikat max. 15 mm pod povrch prvku. Trhlinky se připouští do max. šířky 0,2 mm. poškození hran se 
připouští do hloubky 10 mm. 

6.1.8. Požárně bezpečnostní řešení  
Betonové a železobetonové konstrukce nebyly posouzeny na požární odolnost dle [5]. Požární 

odolnost je řešena v [2]. 

 
6.2. ZDĚNÉ KONSTRUKCE  

6.2.1 Specifikace materiálu 

Jednovrstvá nosná stěna tl.250 mm    
- pálené keramické tvarovky kategorie I dle ČSN EN 771-1 
- skupina prvků LD dle ČSN EN 771-1 
- skupina zdících prvků 2 dle ČSN EN 1996-1-1 
- pevnost tvarovek P15 -  min 15 MPa v tlaku 
- obyčejná malta pro zdění (G) pevnosti  M5 (min 5,0 MPa v tlaku) nanesena celoplošně 
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- charakteristická pevnost zdiva minimálně  fk = 4,855 MPa dle ČSN EN 1996-1-1 
- přídržnost 0,20 N/mm2 dle ČSN EN 1015 
- třída reakce na oheň: A1 
- požární odolnost REI 180 DP1 

Jednovrstvá nosná stěna tl.300 mm    
- pálené keramické tvarovky kategorie I dle ČSN EN 771-1 
- skupina prvků LD dle ČSN EN 771-1 
- skupina zdících prvků 2 dle ČSN EN 1996-1-1 
- pevnost tvarovek P15 -  min 15 MPa v tlaku 
- obyčejná malta pro zdění (G) pevnosti  M5 (min 5,0 MPa v tlaku) nanesena celoplošně 
- charakteristická pevnost zdiva minimálně  fk = 4,855 MPa dle ČSN EN 1996-1-1 
- přídržnost 0,20 N/mm2 dle ČSN EN 1015 
- třída reakce na oheň: A1 
- požární odolnost REI 180 DP1 

6.2.2 Provádění zděných konstrukcí 

 Provádění zděných konstrukcí bude provedeno dle ČSN EN 1996-2, zdící prvky musí vyhovovat 
příslušné části normy ČSN EN 771, návrhové malty musí vyhovovat ČSN EN 998-2. 

 Tvarovky mohou být upravovány pouze řezáním, sekání tvarovek není dovoleno. Při zdění budou 
použity rohové a vyrovnávací tvarovky, případně tvarovky výšky 155 mm.  

 Tvárnice musí být v jednotlivých vrstvách převázány min o 100 mm. Cihly je nutné chránit před 
provlhčením jak při skladování, tak po vyzdění.  

 Teplota vzduchu a materiálu nesmí po dobu tuhnutí a tvrdnutí malty klesnout pod  5 ˚C.  Na 
zděné konstrukce nesmí být použit jiný materiál. Pří zdění z tvarovek musí být dodržovány technické a 
technologické podklady od výrobce a platné normy.  

 Ve svislých zděných konstrukcích nesmí být prováděny vodorovné drážky, mimo drážek 
uvedených na výkrese konstrukční části. Svislé drážky a výklenky, které nejsou uvedeny ve výkresové 
dokumentaci konstrukční části, lze provést dle ČSN EN 1996-1-1. Prostupy, které nejsou vyznačeny ve 
výkresech konstrukční části, je možno do velikosti 300/300 mm provést dle projektů a specifikací ostatních 
specialistů. 

6.2.3 Geometrické tolerance 
Zděné konstrukcí budou provedeny dle ČSN EN 1996-2. Velikost jednotlivých odchylek se řídí dle 

ČSN EN 1996-2a dalšími navazujícími normami. 

6.2.4. Požárně bezpečnostní řešení  
Zděné konstrukce nebyly posouzeny na požární odolnost dle [5]. Požární odolnost je řešena v [2]. 

 
6.3. DŘEVĚNÉ  KONSTRUKCE 

6.3.1. Jakost materiálu  

 Hraněné rostlé dřevo: C22 dle ČSN EN 338 

6.3.2. Výroba a montáž 

 Veškeré dřevěné konstrukce budou vyrobeny a montovány v souladu ČSN EN 14081-1, ČSN EN 
14080.  Výrobce musí mít evropský certifikát ve smyslu ČSN EN 14081-1, ČSN EN 14080 opravňující výrobce 
k označení výrobku CE. Výrobce musí mít zaveden management jakosti dle norem ISO řady 9000.  

Při převzetí dřevěné konstrukce dodavatel doloží certifikát pro použité materiály a certifikáty na 
použité spojovací prostředky (šrouby, elektrody, kotvy …) ve smyslu technických požadavků na vybrané 
stavební výrobky dle zákona 22/1997 Sb. – viz bod 10. 

 Výroba a montáž dřevěné konstrukce bude provedena dle ČSN 732810 a dalších navazujících 
norem. 

 Všechny dřevěné prvky z rostlého dřeva musí vyhovovat normě ČSN EN 14081-1 
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 Desky OSB musí být vyráběny a testovány dle ČSN EN 300. Vlastnosti těchto desek musí vyhovovat 
normě ČSN EN 13986 a dalším navazujícím normám. 

 Během stavebních prací bude nutno chránit stávající i nové dřevěné prvky před povětrnostními 
vlivy, především před srážkovou vodou. Maximální hodnoty vlhkosti nových a stávajících dřevěných prvků je 
20%.  

 Na základě prováděcího projektu dodavatel dřevěné konstrukce zpracuje výrobní dokumentaci 
(dílenskou dokumentaci). Součástí výrobní dokumentace budou také technologické postupy a montážní 
postupy.  Technologické a montážní postupy budou v souladu prováděcím projektem, POV a platnými 
zákony a normami - viz bod 7, 8, 9 a 10. 

 Výrobní dokumentace (dílenská dokumentace) dřevěné konstrukce včetně montážního postupu 
bude předložena projektantovi konstrukční části k odsouhlasení.  

 Pokud není uvedeno v dokumentaci jinak, budou dřevěné konstrukce spojovány standardními 
tesařskými spoji (osedlání, přeplátování, kampování, čepování, …). Tyto spoje budou provedeny v souladu 
s platnými ČSN.  Spoje budou řešeny a navrženy ve výrobní (dílenské) dokumentaci. 

 Při montáži musí být v každém okamžiku zajištěna stabilita montovaných dílů až do smontování 
celé dřevěné konstrukce, dodavatel navrhne případné montážní (dočasné) ztužení dřevěné konstrukce.  

 V dřevěných nosnících a sloupech je možné provádět pouze otvory vyznačené ve výkresové 
dokumentaci. 

 Výrobní dokumentace (dílenská dokumentace) dřevěných konstrukcí včetně montážního postupu 
bude předložena projektantovi konstrukční části k odsouhlasení 

 Před prováděním dřevěných konstrukcí resp. před zpracováním výrobní dokumentace budou 
ověřeny všechny důležité kóty 

 Projektant konstrukční části nebo TDI převezme vždy dílčí část smontované ocelové konstrukce. 

6.3.3. Povrchová úprava 
Ve výpočtu byla dle ČSN EN 1995-1 uvažována Třída provozu 1. 
Dřevěné prvky ze dřeva budou opatřeny ochranným nátěrem proti dřevokaznému hmyzu, 

dřevokazným houbám a plísním ve smyslu ČSN EN 351-1 a ČSN EN 460. Projektant předpokládá Třídu 
použití (ohrožení) 4 pro části prvků zabudovaných ve stěnách a pro prvky v exteriéru. Třída použití je 
definována normou ČSN EN 335-1 a  ČSN EN 335-1, resp. třída ohrožení je definována normou ČSN EN 460 
– příloha B.  

Dřevěné prvky viditelné v interiéru a exteriéru budou hoblovány a opatřeny vhodným nátěrem – viz 
architektonicko-stavební část. Nátěrový systém a barva nátěru u viditelných dřevěných prvků určí architekt.  

Ocelové spojovací prvky pro dřevěné konstrukce budou opatřeny povrchovou úpravou zinkováním.  
Povrchovou úpravu a tvar viditelných spojovací prvky určí architekt – bude specifikována v dalším stupni 
projektu. 

6.3.4. Geometrické tolerance 
Velikost jednotlivých odchylek se řídí dle platné normy a norem navazujících, konstrukce bude po 

smontování zaměřena a jednotlivé odchylky vyhodnoceny. 

6.3.5. Požárně bezpečnostní řešení  
Dřevěné konstrukce nebyly posouzeny na požární odolnost dle [5], požární odolnost je řešena v [2].   
 

6.4. OCELOVÉ KONSTRUKCE  

6.4.1. Jakost materiálu a profily 

 Konstrukční ocel  S235 J+M dle ČSN EN 10025-2 

 Duté profily z nelegované oceli tvářené za tepla  S235 JRH dle ČSN EN 10210-1 

 Šrouby, matice a podložky:  
    - šrouby pevnostní třídy 8.8 dle ČSN EN 24014  
  - matice pevnostní třídy 8 dle ČSN EN 24032   
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- podložky dle ČSN 021702 
  - podložky pro dřevěné konstrukce dle ČSN 021727 

6.4.2. Výroba a montáž 

 Veškeré ocelové konstrukce jsou zařazeny třídy provedení EXC2 dle ČSN EN 1090-2.  Ocelová 
konstrukce bude vyrobena a montována v souladu ČSN EN 1090-1, ČSN EN 1090-2. Konstrukce smí vyrábět 
a montovat pouze firma, která má k dané činnosti oprávnění ve smyslu ČSN EN 1090-1, ČSN EN 1090-2 a 
dalších navazujících norem.  Výrobce musí mít evropský certifikát ve smyslu ČSN EN 1090-1, ČSN EN 1090 - 
2 opravňující výrobce k označení výrobku CE. Výrobce musí mít zaveden management jakosti dle norem ISO 
řady 9000.  

Při převzetí ocelové konstrukce dodavatel doloží certifikát pro použité materiály a certifikáty na 
použité spojovací prostředky (šrouby, elektrody, kotvy …) ve smyslu technických požadavků na vybrané 
stavební výrobky dle zákona 22/1997 Sb – viz bod 10. 

 Veškeré spoje (svary, šrouby, svorníky, vruty) budou provedeny dle ČSN EN 1090-2. 

 V dalším stupni projektu musí na prováděcí projekt navazovat výrobní dokumentace. Na základě 
prováděcího projektu dodavatel ocelové konstrukce zpracuje výrobní dokumentaci (dílenskou 
dokumentaci). Součástí výrobní dokumentace budou také technologické postupy a montážní postup.  
Technologické a montážní postupy budou v souladu prováděcím projektem, ČSN 732601, POV a platnými 
zákony a normami - viz bod 7, 8, 9 a 10  

 Prvky pro žárové zinkování budou v rámci výrobní dokumentace upraveny dle pokynů dodavatele 
zinkování (úchyty, otvory, …).   

 Při montáži musí být v každém okamžiku zajištěna stabilita montovaných dílů až do smontování celé 
ocelové konstrukce, dodavatel navrhne případné montážní (dočasné) ztužení ocelové konstrukce.  

 Výrobní dokumentace (dílenská dokumentace) ocelové konstrukce včetně montážního postupu 
bude předložena projektantovi konstrukční části k odsouhlasení. 

 Před prováděním ocelové konstrukce resp. před zpracováním výrobní dokumentace budou ověřeny 
všechny důležité kóty. 

 Projektant konstrukční části převezme vždy dílčí část smontované ocelové konstrukce. 

6.4.3. Povrchová úprava 
Ocelová konstrukce - natíraná: Úprava podkladu nátěrové plochy, volba nátěrový systému, 

provádění nátěru a kontrola provádění nátěru bude v souladu s ČSN EN ISO 12944. Podklad pro nátěr bude 
očištěn od případných chemických nečistot a bude kompletně tryskán. Nátěrový systém konstrukcí v 
exteriéru (materiál, počet základní a následujících vrstev, celková tloušťka nátěru, … atd) bude odpovídat 
stupni korozivní agresivity C3. Nátěrový systém konstrukcí v interiéru bude odpovídat stupni korozivní 
agresivity C2. Životnost všech nátěrů bude více jak 15 let. Barva nátěru bude stanovena dle škály RAL  
v architektonicko-stavebním řešení. 

Spojovací prvky: Kotvy, šrouby, matice, svorníky, vruty a podložky budou opatřeny povrchovou 
úpravou zinkováním. 

6.4.4. Geometrické tolerance 
Velikost jednotlivých odchylek se řídí  dle ČSN 732611, konstrukce bude po smontování zaměřena a 

jednotlivé odchylky vyhodnoceny. 

6.4.5. Požárně bezpečnostní řešení  
Ocelové konstrukce nebyly posouzeny na požární odolnost dle [5], Požární odolnost je řešena v [2]. 
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7.   POUŽÍVÁNÍ  A  UDRŽBA KONSTRUKCE 

Po dokončení výstavby bude nutné konstrukce užívat, tak jak předpokládal projekt nebo tak jak 
předpokládal výrobce materiálu nebo konstrukce.  

Nosné konstrukce objektu budou pravidelně kontrolovány. Běžná kontrolní prohlídka nosných 
konstrukcí se bude provádět jednou za 5 let. Podrobná kontrolní prohlídka se bude provádět na základě 
doporučení běžné nebo mimořádné prohlídky, nejméně však jednou za 10 let. Kontrolními prohlídkami 
bude zjištěn stav nosných konstrukcí jak z hlediska [5] a [12], tak z hlediska životnosti konstrukce. Rozsah a 
způsob provádění kontrolních prohlídek bude řešen obdobně jako v [11]. Kontrolu bude provádět 
oprávněná (autorizovaná) osoba pro statiku a dynamiku staveb dle Zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.   

Konstrukce bude udržována v dobrém bezchybném stavu a budou prováděny standardní udržovací 
práce vyplívající s povahy a užívání konstrukce. Údržba a oprava nosných konstrukcí bude také vycházet ze 
zjištění v rámci pravidelných kontrol. 

Ocelové konstrukce budou udržovány a kontrolovány dle [11].  
Konstrukce je zařazena do třídy následku CC2 dle [5].  

 
 
8.   POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

Veškeré nosné konstrukce musí být provedeny v souladu s „požárně bezpečnostním řešením“, 
které je samostatnou částí projektu. 

 
 
9.   BEZPEČNOST PRÁCE 

Veškeré práce budou  prováděny podle platných zákonů, vyhlášek a nařízení vlády o bezpečnosti  a 
ochraně zdraví při práci. Především budou dodržovány nařízení vlády 110/2005 Sb 362/2005 Sb,  591/2005 
Sb.  Dodavatel stavby  zpracuje pro práce v tomto projektu  Bezpečnostní plán (dle ČSN EN 1090), který 
bude v souladu s projektovou dokumentací, POV,  platnými zákony a platnými normami  a bude 
zohledňovat všechna bezpečnostní rizika. Jestliže dodavatel stavby, resp. osoba zajišťující odborné vedení 
stavby (stavbyvedoucí), zjistí skutečnosti, které by mohli ohrozit život nebo zdraví osob nebo by mohli vést 
k materiálním nebo finančním ztrátám, ihned  uvědomí projektanta.   

 
 
10.   VŠEOBECNÉ INFORMACE 

- Před započetím stavební činnosti a v průběhu výstavby budou před započetím další ucelené části 
ověřeny všechny nezbytné koty, všechny rozdíly oproti projektové dokumentaci, které budou při stavbě 
zjištěny, budou neprodleně sděleny projektantovi. Projektant na základě zjištěných skutečností uváží 
případné změny projektu. Na základě zjištěných rozměrů dodavatel upraví rozměry jednotlivých prvků nebo 
konstrukcí navazujících. 

- Dodavatel stavby předloží zástupci investora při přejímce jednotlivých částí nosných konstrukcí, 
mimo jiné dohodnuté doklady, certifikát výrobku ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a to: 

- nařízení vlády č.163/2002 Sb. v platném znění 
- nařízení vlády 190/2002 Sb. v platném znění  

- Tato dokumentace je vypracována pro stavební povolení, na tuto dokumentaci musí navazovat 
prováděcí projekt a výrobní dokumentace zhotovitele stavby. Výrobní dokumentace zhotovitele stavby 
bude obsahovat, kromě výkresové dokumentace, plán jakosti, bezpečnostní plán a předávací dokumentaci. 
V plánu jakosti bude, mimo jiné, dodavatelem navržen způsob a četnost kontrol a zkoušek.  

- Projektant při návrhu, výpočtu a vypracování projektové dokumentace předpokládal, že stavba 
bude prováděna dle platných norem ČSN. Nedodržením platných norem při provádění znamená, že stavba 
není prováděna v souladu s touto dokumentací. Při nedodržení všech platných norem, projektant nebere za 
takto zhotovenou stavbu záruku. 
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- Technická úroveň materiálů a výrobků a technologická úroveň výroby v době provádění (dodání) 
stavby musí odpovídat technické a technologické úrovni dané doby. 

- Tato dokumentace je duševním vlastnictvím chráněným platnými zákony. Nesmí být bez 
předchozího písemného souhlasu autora kopírována, rozmnožována, upravována a zpřístupněna jiným 
fyzickým nebo právnickým subjektům či jinak zneužívána. Dokumentace nesmí být za žádných okolností bez 
předchozího písemného souhlasu autora modifikována nebo použita celá nebo její část k vytvoření jiné 
dokumentace pro stavbu. 

 
 
 
 
 
Datum: 09. 2018                                  Vypracoval:  Ing. Aleš Utíkal 

       bc. Pavel Formánek 

           

 

Zodpovědný projektant: Ing. Aleš Utíkal 




