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ANOTACE 

Pavel Šandera:  

Projekt stavební části administrativní budovy včetně podrobného položkového rozpočtu a 

časového harmonogramu postupu prací - Bakalářská práce 

VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 

2014, 60 stran 

Vedoucí bakalářské práce: ing. Zdeněk Peřina, Ph.D. 

 

Předmětem mé bakalářské práce je vytvořit projekt adaptace stávajícího fiktivního 

objektu skladu na novou administrativní budovu smyšlené firmy Lampa, s.r.o., podrobný 

položkový rozpočet na danou stavbu a časové harmonogramy prací pro vybranou část 

budovy.  

Součástí projektu je dokumentace bouracích prací a dokumentace stavební části včetně 

příslušných textových a výkresových částí. Dokumentace slouží pro realizaci výstavby. 

Podrobný položkový rozpočet je sestaven pro bourací a pro stavební práce.                

Je zpracován ve verzi s cenami a s výkazem výměr. Tento rozpočet slouží zejména jako 

podklad pro investora. Lze jej však upravit na rozpočet slepý, který je možno využít             

při výběrovém řízení. 

Dva časové harmonogramy postupu stavebních prací jsou navrženy pro realizaci 

přístavby k objektu. Jeden počítá s jednosměnnou výstavbou, druhý počítá s dvousměnnou 

výstavbou. Harmonogramy jsou určeny jako vodítko pro rozvržení plánovaných nákladů a 

výnosů v čase, pro operativní řízení výstavby a pro včasné zajištění stavebních materiálů a 

lidských zdrojů pro jednotlivé etapy realizace. V neposlední řadě mají sloužit jako orientační 

kalendář pro předávky konstrukčních výztuží technickému dozoru investora před betonáží. 

 

Cílem tohoto projektu je ukázat jednu z možných variant přestavby stávajícího 

částečně nevyužitého objektu na novou moderní a plně funkční administrativní budovu. Dále 

má pak ukázat finanční náklady na tuto akci a časovou potřebu pro provedení přístavby 

k tomuto objektu. 

 

 

 



 

 

ANNOTATION 

Pavel Šandera: 

Project of a constructional part of an administrative building including a detailed budget and 

a time schedule of progress of work – Bachelor thesis 

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Building Construction 

Department 2014, 60 pages 

Thesis supervisor: Ing. Zdeněk Peřina, Ph.D. 

 

The objective of the bachelor thesis is a creation of a project of a fictitious storehouse 

renovation to a new administrative building of a fabricated company Lampa, s.r.o., a detailed 

budget for this building and a time schedules of work for the selected part of the building. 

Part of the project is a documentation of demolishing and building operations including 

relevant text and drawing documentation. The documentation serves for a realization of the 

construction. 

The detailed budget is drawn up for demolishing and building operations. It is 

processed in two versions, with prices and with a bill of quantities. This budget serves mainly 

as a basic document for the investor. It is possible to adjust it to a blind budget with a possible 

use during a selection procedure. 

Two time schedules of progress of work are designed for the realization of an addition 

to a building. One of them supposes one-shift construction; the other supposes two-shift 

construction. The schedules are determined to be a guideline for a distribution of planned 

costs and earnings in time, for operating management of the construction and for timely 

arrangement of a construction material and human resources for the individual stages of 

realization. Last but not least, they are supposed to serve as an orientation calendar for 

handovers of constructional supports to an engineering supervision of the investor before 

concreting. 

 

The aim of this project is to point out to one of the possible variants of the 

reconstruction of the partly idle premises to the new modern and fully functional 

administrative building. It should also point out to the financial charges for this action and a 

time request for carrying out the addition to the building. 

 

 



 

 

OBSAH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 Seznam použitého značení .................................................................................  1 

 1. Úvod ...............................................................................................................  2 

 2. Dokumentace bouracích prací ........................................................................  3 

  A Průvodní zpráva ....................................................................................  3 

 A.1 Identifikační údaje .......................................................................  3 

 A.2 Seznam vstupních podkladů ........................................................  4 

 A.3 Údaje o území .............................................................................  4 

 A.4 Údaje o stavbě .............................................................................  5 

 A.5 Členění odstraňované stavby ......................................................  6 

 B Souhrnná technická zpráva ....................................................................  7 

  B.1 Popis území stavby ......................................................................  7 

  B.2 Celkový popis stavby ..................................................................  8 

  B.3 Připojení na technickou infrastrukturu ........................................  9 

  B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby ...............  9 

  B.5 Zásady organizace bouracích prací .............................................  10 

 C Situační výkresy ....................................................................................  18 

 D Dokumentace.........................................................................................  18 

 E Dokladová část ......................................................................................  20 

 3. Dokumentace pro provádění stavby ...............................................................  21 

  A Průvodní zpráva ....................................................................................  21 

   A.1 Identifikační údaje .......................................................................  21 

   A.2 Seznam vstupních podkladů ........................................................  22 

   A.3 Údaje o území .............................................................................  22 

   A.4 Údaje o stavbě .............................................................................  24 

   A.5 Členění stavby na objekty a na tech. a technolog. zařízení .........  26 

  B Souhrnná technická zpráva ....................................................................  27 

   B.1 Popis území stavby ......................................................................  27 

   B.2 Celkový popis stavby ..................................................................  29 

   B.3 Připojení na technickou infrastrukturu ........................................  37 

   B.4 Dopravní řešení ...........................................................................  37 

   B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ........................  38 



 

 

   B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana ...............  38 

   B.7 Ochrana obyvatelstva ..................................................................  39 

   B.8 Zásady organizace výstavby ........................................................  40 

  C Situační výkresy ....................................................................................  44 

  D Dokumentace objektů a tech. a technolog. zařízení ..............................  45 

   D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu ................  45 

   D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení ..............  57 

  E Dokladová část ......................................................................................  57 

 4. Závěr ...............................................................................................................  58 

 5. Seznam použitých zdrojů ...............................................................................  59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PŘÍLOHY 

 

 VÝKRESY BOURACÍCH PRACÍ   

  D.1.1 - PŮDORYS 1.PP – BOURACÍ PRÁCE .....................................  M 1:100 

  D.1.2 - PŮDORYS 1.NP – BOURACÍ PRÁCE .....................................  M 1:100 

  D.1.3 - PŮDORYS 2.NP – BOURACÍ PRÁCE .....................................  M 1:100 

  D.1.4 - PŮDORYS 3.NP – BOURACÍ PRÁCE .....................................  M 1:100 

  D.1.5 - STŘECHA – BOURACÍ PRÁCE ..............................................  M 1:100 

  D.1.6 - ŘEZ D-D – BOURACÍ PRÁCE .................................................  M 1:100 

  D.1.7 - POHLEDY – BOURACÍ PRÁCE ..............................................  M 1:100 

  

 VÝKRESY NOVÉHO STAVU 

  D.2.1 - STUDIE OBJEKTU ...................................................................  M 1:100 

  D.2.2 - VÝKOPY ....................................................................................  M 1:50 

  D.2.3 - ZÁKLADY .................................................................................  M 1:50 

  D.2.4 - PŮDORYS 1.PP - NOVÝ STAV ...............................................  M 1:50 

  D.2.5 - PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV ..............................................  M 1:50 

  D.2.6 - PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV ..............................................  M 1:50 

  D.2.7 - PŮDORYS 3.NP - NOVÝ STAV ..............................................  M 1:50 

  D.2.8 - STŘECHA - NOVÝ STAV ........................................................  M 1:50 

  D.2.9 - ŘEZ A-A - NOVÝ STAV ..........................................................  M 1:50 

  D.2.10 - ŘEZ B-B - NOVÝ STAV .........................................................  M 1:50 

  D.2.11 - POHLEDY - NOVÝ STAV .....................................................  M 1:100   

  D.2.12 - DETAILY .................................................................................  M 1:5 

  D.2.13 - KOORDINAČNĚ - SITUAČNÍ VÝKRES ..............................  M 1:100 

 

 HARMONOGRAMY 

  D.3.1 - HARM. PRACÍ PRO HRUBOU STAVBU PŘÍSTAVBY ........  - 

 

 POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY 



 

1 
 

Seznam použitého značení: 

 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

IČ – identifikační číslo 

č.p. – číslo parcely 

PD – projektová dokumentace 

mm - milimetr 

m – metr 

m² - čtverečný metr 

m³ - krychlový metr  

DPH – daň z přidané hodnoty 

tl. - tloušťka  

STL - středotlak 

SLP - slaboproud 

NN – nízké napětí 

Qmax – maximální průtok 

PVC - polyvinylchlorid 

PP – podzemní podlaží 

NP – nadzemní podlaží 

HUP – hlavní uzávěr plynu 

ÚT – ústřední topení 

EPS – expandovaný polystyren 

XPS – extrudovaný polystyren 

P+D – pero a drážka 

N. V. – nařízení vlády 

č. - číslo 

U – součinitel prostupu tepla W/m²K 

W/m²K – Watt na metr čtverečný při teplotním spádu 1 stupeň Kelvina 

CPP – cihla plná pálená 

ČSN – česká technická norma 

Sb. - sbírky 
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1. ÚVOD 

 

Bakalářská práce se skládá z projektové části, podrobného položkového rozpočtu a  

ze dvou časových harmonogramů prací pro přístavbu k objektu. 

 

Projekt adaptace stávajícího objektu skladu na administrativní budovu je zpracován 

v rozsahu dokumentace bouracích prací a dokumentace pro provádění stavby            

(Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb se změnami: 62/2013). Podkladem pro jeho 

vypracování je stavební studie (viz. přílohy) a zaměření skutečného stavu stávajícího objektu. 

Dokumentace má sloužit zadavateli i zhotoviteli při vlastní realizaci stavby. 

 

Projekt se skládá ze dvou částí: dokumentace bouracích prací a dokumentace pro 

provádění stavby. Každá tato dokumentace se dále dělí na část textovou a část výkresovou. 

Textové části dokumentací jsou součástí textové části bakalářské práce, výkresové části 

dokumentací jsou součástí příloh. 

 

Podrobný položkový rozpočet je součástí příloh. Je zpracován jak pro bourací práce, 

tak pro práce stavební, ve verzi s cenami a s výkazem výměr jednotlivých prací. S ohledem   

na charakter stavby (adaptace) je v rozpočtu obsažena položka čítající s 15% rezervou 

z celkové ceny na možné vícepráce.  

 

Časové harmonogramy stavebních prací jsou zpracovány pro realizaci přístavby        

ke stávajícímu objektu. Je v nich počítáno s jednosměnnou a dvousměnnou výstavbou a jsou 

součástí příloh. Oba jsou vytištěny na společném výkrese umožňujícím jejich vzájemné 

srovnání. Harmonogramy ukazují časovou náročnost na práce HSV a PSV a potřebné 

technologické pauzy. V harmonogramech je počítáno se zahájením stavebních prací 1. dubna 

2015. Jejich součástí jsou též termíny předávek hotové výztuže technickému dozorovi 

investora.  
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2. DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ 

 

A Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a) název stavby 

 

Adaptace objektu skladu na administrativní budovu firmy Lampa, s.r.o. 

 

 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků 

 

adresa: 

Bystřická 1 

Přáslavice 

okres Olomouc 

katastrální území: Přáslavice 

parcelní číslo pozemku: 618/8 

 

 

A.1.2 Údaje o vlastníkovi 

 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 

 

firma: 

 Lampa, s.r.o. 

IČ:27529566 

adresa sídla: 

 Rooseveltova 34 

 Olomouc 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

 

b) jméno a příjmení (fyzická osoba) 

 

 Pavel Šandera 

 Dolní 26 

 Prostějov 

 okres Prostějov 

 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

- geodetické zaměření staveniště   

- radonový průzkum a hydrogeologický průzkum 

- podklady o stávajících inženýrských sítích správců 

- katastrální mapy 

 - stavební zaměření staveniště 

 - platné normy a předpisy v zapracování rozsahu předmětného stupně PD 

 

 

A.3 Údaje o území 

 

a) údaje o území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází 

 

 Stavba se nachází v obci Přáslavice v okrese Olomouc, na ulici Bystřická, č.p. 618/1.  

Parcela, na níž je stávající objekt, je na rohu ulic Bystřická a Horní. Doposud toto území bylo 

využíváno jako venkovní skladiště firmy Lampa, s.r.o.. Nacházelo se zde menší množství 

stavebních buněk a venkovní skládka stavebního lešení. 

 

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

 

Parcela nespadá pod žádné výše zmíněné území. 
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c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Není předmětem této práce. 

 

 

d) seznam sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací (podle katastru 

nemovitostí) 

 

Pozemek 618/2 

 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

a) druh a účel užívání odstraňované stavby 

 

 Jedná se o třípodlažní podsklepený objekt nepravidelného půdorysného tvaru. Stavba 

má stávající sedlovou střechu a je vysoká 15,86 m. Všechna stávající podlaží jsou využívána 

jako sklad stavebních materiálů firmy Lampa, s.r.o.. 

 

 

b) údaje o ochraně odstraňované stavby podle jiných právních předpisů (informace o zrušení 

prohlášení věci za kulturní památku apod.) 

 

Stavba nespadá pod památkové objekty apod. 

 

 

c) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Není předmětem této práce. 
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d) stávající kapacity odstraňované stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet 

funkčních jednotek; u stavby obsahující byty - celková podlahová plocha budovy, počet a 

velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů) 

 

zastavěná plocha: 216,0770 m² 

obestavěný prostor: 3500,4474 m³ 

podlahová plocha budovy: 633,72 m² 

 

 

e) základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, členění         

na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby. 

 

termín bouracích prací: březen 2015 

orientační náklady: 296 152 Kč bez DPH 

předpokládaný způsob provádění bouracích prací: ručně s použitím pneumatických 

kladiv, odvoz suti kolečky a Bobcatem, svislý přesun suti - shozem 

 

 

A.5 Členění odstraňované stavby 

 

Jedná se pouze o jeden objekt SO 01. 
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B Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika zastavěného stavebního pozemku 

 

  Stavba se nachází v obci Přáslavice v okrese Olomouc, na ulici Bystřická, č.p. 618/1. 

Parcela, na níž je stávající objekt, je na rohu ulic Bystřická a Horní. Doposud toto území bylo 

využíváno jako venkovní skladiště firmy Lampa, s.r.o.. Nacházelo se zde menší množství 

stavebních buněk a venkovní skládka stavebního lešení. 

 

 

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Na daném území se nenacházejí žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

 

c) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 

V okolí se nenachází žádná záplavová území, poddolovaná území apod. 

 

 

d) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby  

na odtokové poměry 

 

Bouracími pracemi bude dotčena sousední stavba na pozemku 618/2, zejména          

při bourání stávajícího štítu – střecha tohoto sousedního objektu bude proto obedněna 

dočasným dřevěným bedněním, které ochrání krytinu před případnou padající sutí. 

 

 

e) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě 

jejich výskytu 

 

Nepředpokládá se kontaminace stavby látkami škodlivými pro životní prostředí. 
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f) požadavky na kácení dřevin 

 

Na pozemku se nenacházejí žádné dřeviny vyžadující speciální požadavky na jejich 

kácení. 

 

 

g) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané, související investice 

 

V době zpracování PD nejsou vyvolány žádné podmiňující, vyvolané, související 

investice. 

 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

a) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí 

 

Jedná se o třípodlažní podsklepený objekt nepravidelného půdorysného tvaru. Stavba 

má stávající sedlovou střechu tvořenou dřevěným krovem a je vysoká 15,86 m. Všechna 

stávající podlaží jsou využívána jako sklad stavebních materiálů firmy Lampa, s.r.o.. 

 

Konstrukčně jde o budovu s podélným nosným systémem částečně tvořeným zdmi 

z cihel plných pálených a částečně tvořeným železobetonovým skeletem. Stropy jednotlivých 

podlaží jsou železobetonové monolitické deskové. Schodiště je monolitické železobetonové 

deskové a je uložené na nosných železobetonových průvlacích. 

 

 

b) stručný popis technických nebo technologických zařízení 

 

Ve stávajícím objektu nejsou žádná technická nebo technologická zařízení. 
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c) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě 

 

Stávající objekt byl zaměřen a byl zjištěn technický stav objektu, který se jeví jako 

vhodný pro navrhovanou adaptaci. 

 

Ve stávajícím objektu nebyl zjištěn žádný materiál, který by obsahoval azbest. 

 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

a) připojovací místa technické infrastruktury 

 

Objekt je připojen na podzemní vedení NN. Místo napojení se nachází na parcele 

2914. Fakturační elektroměr je umístěn v průjezdu objektu. 

 

Na žádné jiné vedení infrastruktury není objekt napojen. 

 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

 

Není předmětem této práce. 

 

 

c) způsob odpojení 

 

Není předmětem této práce. 

 

 

B.4 Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby 

 

a) terénní úpravy po odstranění stavby 

 

Ne. 
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b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření 

 

Ne. 

 

 

B.5 Zásady organizace bouracích prací 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění 

 

Není předmětem této práce. 

 

 

b) odvodnění staveniště 

 

Bude svedeno do terénu a do stávající a projektované kanalizace. Hlavní dodavatel je 

povinen učinit taková opatření, aby voda vypouštěná do veřejné kanalizace nebyla nadměrně 

znečištěna a nedocházelo k zanášení stokové sítě. 

 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

  

 Místa napojení na distribuční soustavy je určena jejich provozovateli. 

 

 Elektroměrový rozvaděč bude osazen co nejblíže místu napojení na distribuční 

soustavu, u venkovních vedení je to do vzdálenosti 10m od tohoto místa. 

 

 Přívod k elektroměrnému rozvaděči bude chráněn proti mechanickému poškození 

v souladu s ČSN 341090. 

 

 Dodávka bude zahájena až po předložení platné revizní zprávy na odběrné zařízení.                       

 

 Hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za bezpečný provoz prozatímního pracovního 

elektrického zařízení.  
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 Pro účely potřeby stavby bude vybudována staveništní přípojka vody dle projektu  

SO 03 – přípojka vodovodu, která bude nadále sloužit pro napojení dokončené administrativní 

budovy.  

 

 

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Bouracími pracemi bude dotčena sousední stavba na pozemku 618/2, zejména          

při bourání stávajícího štítu – střecha tohoto sousedního objektu bude proto obedněna 

dočasným dřevěným bedněním, které ochrání krytinu před případnou padající sutí. 

 

 

e) ochrana okolí staveniště 

 

Staveniště bude po dobu výstavby oploceno stávajícím zděným plotem výšky 1,8 m a 

také stávajícím pletivovým plotem výšky 1,8 m. Pro vjezd vozidel bude využíván stávající 

vjezd umístěný ve zděném plotu. 

 

 

f) maximální zábory 

 

Pro danou stavbu nebudou potřeba zřizovat žádné zábory.  
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g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, 

nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení 

nebo dalšího využití anebo likvidace 

 

Odpady, které mohou vzniknout při bouracích pracích: 

 

Kód 
druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

 Předpokládaný způsob 
zneškodnění 

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly O  výkup-sběr.dvůr 

15 01 02 Plastové obaly O  výkup, odbor. firma 

15 01 03 Dřevěné obaly O  osobní likvidace 

15 01 04 Kovové obaly O  výkup-sběr.dvůr 

17 01 01 Beton    osobní likvidace-zpevnění 
p.cesty, příp. kontejner-odvoz 

17 01 02 Cihly O  podsyp pod příjezdovou cestu, 
příp. kontejner-odvoz 

17 02 01 Dřevo O  osobní likvidace-topivo 

17 02 03 Plasty O  výkup, odbor. firma 

17 03 01 Asfalt s obsahem dehtu N  odborná firma 

17 03 02 Asfalt bez dehtu O  odborná firma 

17 04 05 Železo nebo ocel O  výkup-sběr.dvůr 

20 01 11 Textilní materiály O  výkup-sběr.dvůr 

17 06 04 Izolační materiály O  výkup, odbor. firma 

20 03 01  Směsný komunální odpad O   kontejner-odvoz 

 

Původce bude podle povinností uvedených v zákoně č. 185/2001 třídit odpady podle 

druhů a kategorií, které jsou stanoveny v Katalogu odpadů. Vzniklé odpady, které nebude 

moct sám využít, bude trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li 

odpady využít, zajistí jejich zneškodnění, bude kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a 

bude s nimi nakládat podle jejich skutečných vlastností, bude shromažďovat utříděné odpady 

podle druhů a kategorií, zabezpečí je před nežádoucím znehodnocením, odcizením, nebo 

únikem ohrožujícím životní prostředí, umožní přístup na staveniště kontrolním orgánům a      

na jejich vyžádání předloží dokumentaci a poskytne úplné informace související s odpadovým 

hospodářstvím. 

 

Odvoz a zneškodnění odpadů bude zajištěno odbornou firmou.  
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O  (odpady bez nebezpečných vlastností – OSTATNÍ ODPADY) 

N  (odpady s nebezpečnými vlastnostmi – NEBEZPEČNÉ ODPADY) 

 

Dodavatel musí zajistit manipulaci s odpadem podle platných předpisů. Zejména pak 

likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (N). 

 

Při kolaudačním řízení předloží hlavní dodavatel stavby průkazní doklady o způsobu 

likvidace stavebních odpadů. Ve výkazu výměr v rozpočtu je počítáno s dopravou i                 

s uložením odpadu na skládce pro obec Přáslavice. 

 

 

h) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby 

 

Zabezpečení bouracích prací z hlediska péče o životní prostředí si vyžádá stálou 

kontrolní a řídící činnost vedoucích pracovníků stavby.  

 

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., je potřeba vytvořit při bouracích pracích 

podmínky odpovídající zájmům ochrany životního prostředí. 

  

 Je třeba dbát zejména na: 

  Omezení hlučnosti na stavbě  

  Ochranu vod před znečištěním, a to zejména ropnými produkty 

  

 Zhotovitel stavby odpovídá: 

  - za zpracování havarijního plánu pro stavbu; 

  - za stav havarijní připravenosti 

  

 Stavbyvedoucí zodpovídá: 

- za ohlášení havarijního stavu a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

ohrožených osob 

- za okamžité odstranění nebezpečných aspektů při bouracích pracích, které 

ohrožují životní prostředí a bezpečnost a zdraví osob 

- za aplikaci havarijního plánu pro danou stavbu 
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Havarijní připravenost staveb: 

 

 Případné havárie při bourání na stavbě administrativního domu může způsobit: 

  - únik ropných látek z bouracích strojů 

  - špatné skladování odpadových materiálů 

  - požár 

 

 Při vzniku havárie je nutno postupovat dle těchto pokynů: 

  - zastavit únik látek 

- zamezit dalšímu šíření látek po ploše (ropné látky) přehrazením (písek) 

  - ihned informovat investora 

  - zjistit možný rozsah znečištění povrchových a podzemních vod 

- při kontaminaci zeminy začít sanovat vykopáním zasažené zeminy a následně 

ji uložit do sudů nebo na zabezpečenou zpevněnou plochu 

 

  Na staveništi bude následující sanační vybavení: 

  - Sorpční folie 

  - Vapex 

  - Lopata 

  - Nepropustná folie 

  - Piliny nebo písek 

  - Krumpáč 

 

Toto vybavení bude uloženo v buňce stavebního mistra, písek bude uložený 

volně na stavbě na k tomu určeném místě.  

 

 Odstranění škodlivých následků havárie: 

Vapex, znečištěná zemina, písek, piliny a sorpční textilie budou uloženy                     

do bezpečnostních sudů a následně budou odvezeny a zlikvidovány oprávněnou 

firmou. 
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 Povinnosti dodavatele při havárii: 

V případě havárie má dodavatel povinnost zajistit všechna opatření pro urychlení 

odstranění příčiny. Vznik závady, dosud učiněná opatření a momentální průběh je poté 

povinen oznámit příslušnému orgánu.  

Pro stavbu bude sestavený havarijní plán odpovídající věcnému a časovému rozsahu 

stavby a jejímu umístění. Sestavení havarijního plánu zajistí stavbyvedoucí                

ve spolupráci s přípravářem výroby.  

  

 Hlášení o havárii: 

 O příčinách vzniku a průběhu havárie a o způsobu jejího odstranění je třeba sepsat 

protokol obsahující tyto údaje: 

  - původce havárie 

- označení místa havárie včetně názvu znečištěného nebo ohroženého vodního 

toku 

  - příznaky havárie 

  - množství a druh znečišťující látky 

  - charakter havárie 

  - čas vzniku havárie a čas zjištění 

  - údaje o odebraných vzorcích 

  - údaje o provedených opatřeních 

  - údaje o ohlašovateli havárie (jméno, adresa, telefon) 

  - osoba, které byla havárie hlášena 

  - další údaje 

 

 Není - li  jednoznačné, kdo je původcem havárie, pak je třeba odebrat vzorky 

znečišťující látky. Zároveň je potřeba ihned zahájit práce na odstraňování škodlivých 

následků, resp. učinit taková opatření, aby nemohlo dojít k znečišťování povrchových 

a podzemních vod.  

 

Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek 

 

Při výjezdu ze staveniště musí pracovníci zhotovitele dbát na očištění pojezdů 

nákladních i stavebních strojů, tzn. před výjezdem ze staveniště vybuduje dodavatel stavby 

zpevněnou, oklepovou plochu pro očištění stavebních mechanizmů. 
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Zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod. 

 

Při provádéní činností, při kterých mohou vznikat prašné emise, v zařízeních ve 

kterých se vyrábí, upravují, dopravují, vykládají, nakládají nebo skladují prašné látky, je 

nutné využít prostředky k zamezení prašných emisí. 

  

 

i) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 

Při provádění bouracích prací je třeba důsledně dodržovat platné bezpečnostní 

předpisy. Zvláště je nutné řídit se nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a N. V. č. 362/2005 Sb. 

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky. 

 

Bezpečnostní předpisy a požadavky dle zákona č. 309/2006 Sb.: 

  

 Zhotovitel je povinen zajistit v součinnosti s investorem vybavení pracoviště            

pro bezpečný výkon práce. Zhotovitel musí zabezpečit: 

- udržování pořádku a čistoty na staveništi 

- uspořádání staveniště dle PD 

- umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru             

pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení 

- zajištění požadavků na manipulaci s materiálem 

- předejití zdravotním rizikům při práci s břemeny  

- provádění kontrol před prvním použitím, během použití, při údržbě a pravidelném 

provádění kontrol strojů, atd., které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a 

ochranu zdraví 

- splnění požadavků na odbornou způsobilost osob konajících práce na staveništi 

- určení ploch pro uskladnění nebezpečných látek, materiálů 

- splnění podmínek pro odstranění a odvoz nebezpečných odpadů 

- uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadů a zbytků materiálu 
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- přizpůsobení času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 

postupu 

- předcházet ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 

zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi 

- zajištění spolupráce s jinými osobami 

- předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo 

v jeho těsné blízkosti 

- vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi 

- přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a 

činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví 

- dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništi stanovených prováděcím právním předpisem 

 

 Jestliže budou na staveništi působit zároveň zaměstnanci více zhotovitelů, pak je 

zadavatel stavby povinen zajistit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi, s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti  na 

koordinování ve fázi přípravy stavby a ve fázi realizace stavby jak požaduje ustanovení §14 

zákona 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 

Stroje a nářadí  

 

 Při používání bouracích strojů a nářadí je třeba se řídit nařízením vlády č. 591/2006 

Sb. §3. 

 

Práce ve výškách 

 

Při těchto pracích je nutné řídit se požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví nařízením 

vlády č. 362/2005 Sb. – požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci               na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky § 3, § 4 v rozsahu přílohy. 
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j) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby 

 

Bouracími pracemi nejsou dotčeny žádné stavby určené k bezbariérovému užívání. 

 

 

k) zásady pro dopravně inženýrská opatření 

 

Dopravní napojení ke stavbě je řešeno stávající příjezdovou cestou k objektu. 

 

 

C Situační výkresy 

 

Nejsou předmětem této práce. 

 

 

D Dokumentace 

 

a) Technická zpráva  

Na stavbě se budou provádět následující bourací práce: 

 

1.PP:  

- vybourání a vykopání tří betonových anglických dvorků při západní obvodové zdi 

- vybourání části východní obvodové zdi (po předcházejícím podchycení stávajícího 

ztužujícího věnce čtyřmi I-profily 200) 

- vybourání stávajících oken a dveří 

- vykopání stávající hliněné podlahy na úroveň -3,035 

- lokální osekání stávajících zvětralých omítek 

- odřezání schodišťového zábradlí 

- demontáž stávajících nefunkčních instalací 

 

1.NP: 

- vybourání zdiva pro tří okenní otvory v severní obvodové zdi 

- vybourání stávajících oken a dveří 

- vybourání stávajících venkovních vstupních betonových ramp 
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- vybourání stávajících parapetů oken v západní obvodové zdi 

- odřezání schodišťového zábradlí 

- vybourání části zdi mezi průjezdem a stávajícím interiérem objektu 

- ubourání části zdi při vjezdu z průjezdu do dvora 

- vybourání stávající keramické podlahy na úroveň stropní konstrukce (cca na -0,035) 

- demontáž stávajících nefunkčních instalací 

- vybourání heraklitového zateplení a stávající zdi při obvodu východní části objektu 

- vybourání parapetu okna při vstupu ze dvora 

- lokální osekání stávajících zvětralých omítek 

 

2.NP: 

- vybourání stávajících oken a dveří 

- vybourání zdiva pro okno v severní obvodové zdi 

- vybourání parapetů ve východní obvodové zdi (pro průchod do přistavěné nové části) 

- ubourání parapetů u oken v západní obvodové zdi na úroveň +4,895 

- odřezání schodišťového zábradlí 

- lokální osekání stávajících zvětralých omítek 

- demontáž stávajících nefunkčních instalací 

- vybourání stávající keramické podlahy na úroveň stropní konstrukce (cca na +3,950) 

- odřezání stávajícího lodžiového zábradlí 

 

3.NP: 

- vybourání stávajících oken a dveří 

- vybourání zdiva pro okno v severní obvodové zdi 

- vybourání parapetů ve východní obvodové zdi (pro průchod do přistavěné nové části) 

- ubourání parapetů u oken v západní obvodové zdi na úroveň +8,315 

- odřezání schodišťového zábradlí 

- lokální osekání stávajících zvětralých omítek 

- demontáž stávajících nefunkčních instalací 

- vybourání stávající keramické podlahy na úroveň stropní konstrukce (cca na +7,370) 

- vybourání stávajícího výlezu na půdu 

- odřezání stávajícího balkónového zábradlí 
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STŘECHA: 

- celá konstrukce stávajícího dřevěného krovu bude demontována včetně stávající 

pálené krytiny 

- štíty i stávající nadezdívka budou ubourány na úroveň nové atiky +11,655 

- komíny budou ubourány (popřípadě zbourány) dle přiložených výkresů 

- stávající odtokové žlaby a ostatní klempířské výrobky budou demontovány 

 

 

b) Výkresová část 

 

Výkresy jsou součástí přílohy. 

 

 

c) Statické posouzení  

 

Není předmětem této práce. 

 

 

E Dokladová část 

 

Není předmětem této práce. 
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3. DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 

 

A Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a) název stavby 

 

Adaptace objektu skladu na administrativní budovu firmy Lampa, s.r.o. 

 

 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

 

adresa: 

Bystřická 1 

Přáslavice 

okres Olomouc 

katastrální území: Přáslavice 

parcelní číslo pozemku: 618/8 

 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba) 

 

firma: 

 Lampa, s.r.o. 

IČ: 27529566 

adresa sídla: 

 Rooseveltova 34 

 Olomouc 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta 

 

Pavel Šandera 

Dolní 26 

Prostějov 

okres Prostějov 

 

 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace  

  

Není předmětem této práce.  

 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

 

- geodetické zaměření staveniště   

- radonový průzkum a hydrogeologický průzkum 

- podklady o stávajících inženýrských sítích správců 

- katastrální mapa 

 - stavební zaměření staveniště 

 - platné normy a předpisy v zapracování rozsahu předmětného stupně PD 

 

 

A.3 Údaje o území 

 

a) rozsah řešeného území 

 

Jedná se o území na parcele číslo 618/1 k.ú. Přáslavice. 
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b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

 

Parcela nespadá pod žádné výše uvedené území. 

 

 

c) údaje o odtokových poměrech 

 

Pozemek je dostatečně velký, na většině plochy je mírně svažitý, je na něm dostatečné 

množství travnatých ploch, které umožní vsakování dešťových vod. 

 

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí 

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

 

Územní rozhodnutí bylo vydáno. 

 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí 

nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém 

nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících 

změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací 

 

Ne. 

 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 
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g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Není předmětem této práce. 

 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 

Nejsou známy žádné související ani podmiňující investice. 

 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

 

Stavbou je dotčen sousední pozemek 618/2 k.ú. Přáslavice. 

 

 

A.4 Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 

Jedná se o adaptaci stávajícího objektu skladu na novou administrativní budovu. 

 

 

b) účel užívání stavby 

 

Nová budova bude využívána jako administrativní budova firmy Lampa, s.r.o. 
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 c) trvalá nebo dočasná stavba 

 

Jedná se o trvalou stavbu. 

 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

 

Nejedná se o stavbu vyžadující ochranu dle právních předpisů. 

 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

Stavba vyhovuje požadavkům ve vyhlášce 398/2009 Sb. 

 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 

předpisů 

 

Není předmětem této práce. 

 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

 

Stavba nemá žádné výjimky ani úlevová řešení. 

 

 

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

 

zastavěná plocha: 231,79 m² 

obestavěný prostor: 3849,62 m³ 

podlahová plocha budovy: 705,11 m² 
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i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

apod.) 

 

Potřeby energií byly vypočteny na základě orientační bilance jednotlivých médií 

empirickým výpočtem a jsou poplatné teoretickým hodnotám uvedených v příslušných 

technických podkladech. Jednotlivé výpočty jsou uvedeny v dokumentacích příslušných 

specializací. 

 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), 

  

Předpokládaná doba výstavby: 1. dubna 2015 – 31. listopadu 2015 

 

 

k) orientační náklady stavby 

 

 9 456 507 Kč bez DPH 

 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

 

Stavba zahrnuje tyto objekty: 

SO 01 – Administrativní dům 

SO 02 – Přípojka elektro NN 

SO 03 – Přípojka vodovodní 

SO 04 – Přípojka splaškové kanalizace 

SO 05 – Přípojka dešťové kanalizace 

SO 06 – Přípojka plynovodní 
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B Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

 

 Stavba se nachází v obci Přáslavice v okrese Olomouc, na ulici Bystřická, č.p. 618/1.  

Parcela, na níž je stávající objekt, je na rohu ulic Bystřická a Horní. Doposud toto území bylo 

využíváno jako venkovní skladiště firmy Lampa, s.r.o.. Nacházelo se zde menší množství 

stavebních buněk a venkovní skládka stavebního lešení. 

 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 

- V místě stavby nebyl proveden geologický průzkum, bylo vycházeno z výsledků 

měření při výstavbě sousedního objektu. 

- V místě stavby se nepředpokládá spodní voda. 

- Stávající objekt byl zaměřen a byl zjištěn technický stav objektu, který se jeví jako 

vhodný pro navrhovanou adaptaci. 

- Bude provedeno kontaktní zateplení EPS tl. 100 mm, dále pak podřezání objektu a 

dodatečné provedení hydroizolace. 

 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 

Na pozemku se nenacházejí žádná stávající ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 

V okolí se nenachází žádná záplavová území, poddolovaná území apod. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv  stavby na odtokové poměry 

 

Stavebními pracemi bude dotčena sousední stavba na pozemku 618/2, zejména         

při realizaci zateplení stávající jižní obvodové stěny – střecha tohoto sousedního objektu bude 

proto obedněna dočasným dřevěným bedněním, které ochrání krytinu před případnými 

nežádoucími vlivy. 

 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 

Na pozemku se nenacházejí žádné dřeviny vyžadující speciální požadavky na jejich 

kácení. 

 

Požadavky na demolice jsou uvedeny v projektové dokumentaci bouracích prací. 

 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

 

Nejsou. 

 

 

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu) 

 

 

V ulici Bystřická se nachází silnice II. třídy. Dále se pak na pozemcích 605 a 2914 

nacházejí tato vedení technické infrastruktury: splašková kanalizace gravitační DN 800, 

vodovod DN 50 PE 63, elektro NN Navy 4x95, plynovod STL PE 63, vedení SLP, dešťová 

kanalizace gravitační DN 600. 
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i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 

V době zpracování PD nejsou vyvolány žádné podmiňující, vyvolané, související 

investice. 

 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Objekt bude sloužit jako administrativní budova firmy Lampa, s.r.o. V 1.PP bude 

technická místnost, dvě místnosti archivu, místnost údržby, sklad, WC a komunikační 

místnosti. V 1.NP budou prodejní prostory s příslušenstvím a komunikační místnosti. V 2.NP 

budou 3 kanceláře, čajová kuchyňka, serverovna, WC a komunikační místnosti. V 3.NP bude 

5 kanceláří, WC a komunikační místnosti. 

 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 

Urbanistické a dispoziční řešení administrativní budovy je dáno rozsahem a tvarem 

stávajícího pozemku a především tvarem stávajícího adaptovaného objektu, který je 

k dispozici, dále předaným a konstrukčním standardem požadovaným a stanoveným 

investorem. 

 

 

b) architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 

Architektonické řešení odpovídá funkci a charakteru stávajícího objektu a současně 

respektuje standard požadovaný investorem. Jde o třípodlažní, podsklepený objekt 

nepravidelného tvaru s plochou střechou. Architektonicky je objekt řešen jednoduchými 

formami střídáním barvy fasádní omítky. Barevné odstíny mohou být změněny dle požadavků 

investora. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

 

 Vstupy do objektu jsou čtyři. První vede z předzahrádky, která je mezi objektem a 

ulicí Bystřická, a slouží jako hlavní vstup do podnikové prodejny. Další vstup vede z průjezdu 

do schodišťového prostoru, odkud lze projít do chodby 1.NP. Do této chodby vedou též dva 

vstupy ze dvora, z nichž jeden je řešen jako bezbariérový. V chodbě 1.NP je též situován 

výtah spojující všechna podlaží objektu. Z chodby vede vnitřní zadní vstup do podnikové 

prodejny. V dalších podlažích jsou situovány chodby tak, aby byly přímo napojeny               

na schodišťový prostor a též na výtah. Z těchto chodeb lze potom vstoupit do jednotlivých 

funkčních místností objektu. 

 

 Součástí objektu je průjezd, který spojuje venkovní komunikaci se dvorem, který 

bude sloužit jako parkoviště pro pět stání.  

 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

 

 Objekt je řešen jako bezbariérový. Částečně je však z tohoto hlediska kvůli 

konstrukčním faktorům omezen. A to v 2.NP při vstupu do serverovny a v 3.NP při vstupu    

do m.č. 3.06 sloužící jako kancelář. V těchto místnostech se však nepředpokládá pohyb osob 

se sníženou pohyblivostí. 

 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

 

 Celá stavba je navržena tak, aby při výstavbě i v provozu odpovídala příslušným 

ustanovením vyhlášky 268/2009 Sb. 
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B.2.6 Základní charakteristika objektů 

  

SO 01 – Administrativní dům 

 

a) stavební řešení 

 

Administrativní dům je projektován dle požadavků investora. Celková výška objektu 

je 14,55 m nad úrovní terénu. Jedná se o adaptaci stávajícího objektu skladu na novou 

administrativní budovu. V přízemí jsou nově navrženy prodejní prostory se zázemím, 

v patrech pak kanceláře a vedení firmy. V 1.PP bude umístěn archiv firmy, sklad a technická 

místnost.  

 

Stávající objekt je třípodlažní podsklepený zděný, částečně vynesený 

železobetonovým monolitickým rámem. 

 

Stropy jsou řešeny jako betonové monolitické deskové a jsou uloženy na zdech a       

na železobetonovém rámu. Stropy budou zachovány. 

 

Stávající schodiště je monolitické železobetonové a jeho konstrukce bude zachována. 

 

Stávající střecha je sedlová a bude včetně krovu demontována.  

 

Nová střecha bude plochá, jednoplášťová. 

 

Celý objekt bude nově zateplen kontaktním zateplením polystyrenem, případně 

styrodurem. 

 

Bude provedeno celkové podřezání stavby a následné vložení hydroizolace, která bude 

z vnitřní části napojena na dodatečně provedenou hydroizolaci v 1.PP a z venkovní části bude 

napojena na nově provedenou svislou hydroizolaci při obvodovém venkovním zdivu. 

 

K objektu bude z důvodu provedení nové výtahové šachty provedena přístavba.  
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Stávající průjezd bude opatřen novými rolovacími vraty, která budou v provozní dobu 

otevřena. 

 

V objektu bude řešena nová dispozice a to pomocí vyzdění nových příček. 

 

Budou provedeny nové podlahy. 

 

Budou osazena nová okna a dveře.  

 

Budou vytvořeny nové vstupní rampy a markýzy nad nimi. 

 

Budou provedeny nové podlahy. 

 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 

Stávající budova je zděná třípodlažní s podsklepením v celém půdorysu kromě vjezdu. 

Zdivo suterénu je zděné z CPP a je v celém rozsahu zavlhlé zemní vlhkostí. Středem 1.PP 

vede železobetonový průvlak. 

 

1., 2. a 3.NP je tvořeno v západní části a ve střední části půdorysu železobetonovým 

podélným rámem, ze sloupů a průvlaků. Zdivo do dvora, štíty a schodišťové zdivo jsou 

vyzděné z CPP. 

 

Stropy v jednotlivých podlažích jsou monolitické železobetonové deskové,                

ve středním rozponu a při obvodových zdech vynesené železobetonovými průvlaky a 

železobetonovými sloupy. V 1.PP je strop při obvodu vynášen pouze zesílenými zdmi z CPP. 

 

Výplňové zdivo je z CPP. 

 

Schodišťový prostor je obezděný z CPP. 

 

Konstrukce schodiště je z monolitického železobetonu. 
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Štíty sedlové střechy jsou vyzděny z CPP. 

 

Stávající podlahy v nadzemních podlažích jsou z keramické dlažby, budou vybourány. 

 

Podlaha v suterénu je hliněná a bude vykopána. 

 

Nové příčky budou z tvárnic Porotherm zděné na maltu. 

 

Nové příčky budou omítnuty novou vápenocementovou omítkou se štukem. 

 

Stávající omítky budou lokálně vyspraveny vápenocementovou maltou. 

 

Zdi na WC budou částečně obloženy novým keramickým obkladem.  

 

Budou osazena nová plastová okna, plastové vstupní dveře a vnitřní obložkové 

dřevěné dveře. 

 

Bude provedeno kompletní zateplení budovy polystyrenem, v podzemní části 

styrodurem a na ploché střeše minerální tvrzenou vatou. 

 

Nové podlahy budou dlážděné z keramické dlažby. 

 

Nové podlahy budou v 2.NP a 3.NP opatřeny kročejovou izolací. 

 

Nová střecha bude tvořena systémem Fatrafol. 

 

 

SO 02 – Přípojka elektro NN 

 

Pro připojení stavby administrativního domu k distribuční síti je potřeba provést 

úpravu zařízení distribuční soustavy. Bude zařízena nová přípojková skříň stojící na hranici 

stávající parcely. Připojení této skříně bude zemním kabelem, napojení bude instalováno 

spojkováním ke stávajícímu zemnímu kabelu provozovatele distribuční soustavy.  Úpravy 

zařízení distribuční soustavy provede její provozovatel na základě podání řádné žádosti          
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o připojení k distribuční soustavě NN. 

 

Přípojka NN bude ze strany provozovatele distribuční sítě ukončena přípojkovou 

skříní v průjezdu v 1.NP. Od přípojkové skříně bude položen kabel CYKY - J 4x10mm², který 

bude připojený do elektroměrného rozvaděče. Tento rozvaděč bude umístěn v chodbě 1.NP a 

bude přístupný pro servisní pracovníky distributora elektřiny. 

  

Elektroměrný rozvaděč bude před elektroměrem opatřen hlavním jističem. Domovní rozvaděč 

bude umístěn vevnitř domu ve schodišťovém prostoru. Zde bude také umístěna přípojnice 

hlavního ochranného pospojování. 

 

 

SO 03 – Přípojka vodovodní 

 

 Dům bude zásobován vodou ze stávajícího vodovodního řádu PE 63 (DN50). Přípojka 

bude vedena nejkratší cestou do technické místnosti objektu. 

  

 Pro připojení objektu bude realizována přípojka PE 100 SDR11 40 x 3,7 mm (DN32)           

o celkové délce 7,35 m po vstup do objektu. Přípojka bude zakončena vodoměrnou sestavou      

nacházející se v technické místnosti objektu. 

  

 Napojení ke stávajícímu vodovodu bude provedeno pomocí PE odbočky 63/40 a jako 

uzávěr bude sloužit šoupátko Hawle č. 2600. Bude instalována vodoměrná sestava se 

šroubením, kulovými kohouty DN 32, uklidňujícími kusy a zpětnou klapkou. Součástí 

vodoměrné sestavy bude domovní vodoměr Qmax = 6 m³/hod. Na výše zmíněnou vodoměrnou 

sestavu bude připojen vnitřní rozvod vody. 

 

 

SO 04 – Přípojka splaškové kanalizace 

 

Gravitační kanalizační přípojka bude řešit odkanalizování budoucího 

administrativního domu. Půjde o splaškové vody ze sanitárního zařízení. Odpadní splaškové 
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vody budou vyústěny do nových rozvodů vnitřní kanalizace a budou vyvedeny do jednoho 

potrubí. Svodné vnitřní gravitační kanalizační potrubí je umístěno pod stropem 1.PP. 

 

Odvedení splaškových vod z administrativního domu bude řešeno realizováním nové 

kanalizační přípojky z KG 200 zaústěné do veřejné gravitační kanalizace DN 800.  

 

 

SO 05 – Přípojka dešťové kanalizace 

 

Odvedení dešťových odpadních vod ze střech objektu bude řešeno odděleně 

kanalizačním PVC potrubím profilu DN 110. Do dešťové kanalizace budou vyvedeny střešní 

svody, svody z markýz jednotlivých vstupů a odvodňovací žlaby ze zpevněných ploch. 

Kanalizační dešťové potrubí bude zaústěno do veřejné dešťové kanalizace.  

 

 

SO 06 – Přípojka plynovodní 

 

Dům předpokládá připojení středotlakou plynovodní přípojkou PE 100 SDR 11 – 32 x 

3,0 mm (DN 25) na veřejný rozvod zemního plynu, který je ve vlastnictví JMP a.s.. 

Půdorysná délka plynovodní přípojky je 4,4 m. Po vstupu plynovodu do objektu bude potrubí 

přecházet na ocel. 

 

Za hlavním uzávěrem plynu, kulovým kohoutem DN 25 a středotlakým regulátorem 

včetně uzávěru na výstupu, bude osazen fakturační plynoměr. Za plynoměrem bude osazen 

kulový kohout DN 25. 

 

Vlastní napojení bude realizováno navrtávkou ze stávajícího středotlakého plynovodu 

z potrubí PE 63. Přípojka bude ukončena hlavním uzávěrem DN 25 ve skříni o minimálních 

rozměrech 600x600x350 mm  na hranici pozemku 618/1. Skříň měření bude uzamykatelná, 

větratelná, a bude opatřena nápisem HUP. Potrubí bude uloženo v minimální hloubce       

1000 mm pod upraveným terénem. 
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c) mechanická odolnost a stabilita 

 

Navržené nosné konstrukce budou mechanicky odolné a stabilní. Mechanická odolnost 

a stabilita konstrukcí navrhovaného objektu je řešena ve statickém výpočtu. 

 

Stavba je navržena tak, aby nedošlo k žádným deformacím jak při výstavbě objektu, 

tak ani v průběhu jejího vlastního užívání.  Ze statického hlediska jsou konstrukce navrženy 

tak, aby byly schopny přenášet zatížení vlastní váhy. Všechny užité konstrukce 

administrativního domu jsou běžně používané a certifikované. Navržené konstrukce 

zabezpečují trvalou stabilitu a odolnost navrhované stavby.  

 

Mechanická odolnost a stabilita nosných konstrukcí realizovaného objektu je řešena ve 

statickém výpočtu. 

 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 

V objektu bude instalován osobní výtah – provozní soubor PS 01. Je navržen výtah se 

strojovnou, velikost klece 900/1400 mm. Výtah bude samostatným požárním úsekem dle 

technické zprávy požárně bezpečnostního řešení. Výtah bude splňovat požadavky                 

na minimální rozměry výtahu bezbariérového a též požadavky na výtahy dle vyhlášky                

č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb.  

  

Objekt bude vytápěn kotlem na zemní plyn, který bude umístěn v 1.PP v technické 

místnosti. 

 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

 

 Není předmětem této práce. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

 

Stavební materiály a skladby konstrukcí jsou navrženy tak, aby bylo dosaženo 

maximálních možných hodnot na úsporu tepla. Dané hodnoty jsou uvedeny v části Tepelné 

izolace v technické zprávě. 

 

 

B.2.10  Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a  komunální prostředí 

 

  Dokumentace je v souladu s požadavky a s předpisy na ochranu zdraví a zdravých 

životních podmínek podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

Stavba administrativního domu je navržena tak, že všechny obytné místnosti jsou přirozeně 

větrané a osvětlené. Neobytné místnosti jsou osvětleny uměle, místy kombinovaně. Pitná 

voda bude zajišťována z veřejného vodovodu. Objekt bude vytápěn plynovým kotlem 

umístěným v technické místnosti v suterénu.  

 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

 

Budova bude opatřena hromosvodem.  

 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

 

Budova bude opatřena přípojkami elektro NN, přípojkou vodovodní, přípojkou 

splaškové kanalizace, přípojkou dešťové kanalizace a přípojkou plynovodní.  

 

 

B.4 Dopravní řešení 

 

 Budova se nachází na rohu ulic Horní a Bystřická. Na těchto ulicích jsou vedeny                             

silnice II. třídy. Parkoviště na dvoře objektu pro pět stání bude propojeno s ulicí   Bystřická 

spojovací příjezdovou cestou ze zámkové dlažby, která povede průjezdem objektu a 
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předzahrádkou objektu (viz. situační výkres). V ulicích Horní a Bystřická též vedou dlážděné 

chodníky pro pěší. 

 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 

Pozemek bude po dostavění administrativního domu znovu zatravněn. Na pozemku 

nebudou vysazeny žádné dřeviny. 

 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

 

Odpady, které mohou vzniknout při stavebních pracích: 

Kód 

druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 

 Předpokládaný způsob 

zneškodnění 

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly O  výkup-sběr.dvůr 

15 01 02 Plastové obaly O  výkup, odbor. firma 

15 01 03 Dřevěné obaly O  osobní likvidace 

15 01 04 Kovové obaly O  výkup-sběr.dvůr 

17 01 01 Beton O  osobní likvidace-zpevnění 

p.cesty, příp. kontejner-odvoz 

17 01 02 Cihly O  podsyp pod příjezdovou 

cestu, příp. kontejner-odvoz 

17 02 01 Dřevo O  osobní likvidace-topivo 

17 02 03 Plasty O  výkup, odbor. firma 

17 03 01 Asfalt s obsahem dehtu N  odborná firma 

17 03 02 Asfalt bez dehtu O  odborná firma 

17 04 05 Železo nebo ocel O  výkup-sběr.dvůr 

20 01 11 Textilní materiály O  výkup-sběr.dvůr 

17 06 04 Izolační materiály O  výkup, odbor. firma 

20 03 01  Směsný komunální odpad O   kontejner-odvoz 

 
Původce bude podle povinností uvedených v zákoně č. 185/2001 třídit odpady podle 

druhů a kategorií, které jsou stanoveny v Katalogu odpadů. Vzniklé odpady, které nebude 

moct sám využít, bude trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li 

odpady využít, zajistí jejich zneškodnění, bude kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a 

bude s nimi nakládat podle jejich skutečných vlastností, bude shromažďovat utříděné odpady 
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podle druhů a kategorií, zabezpečí je před nežádoucím znehodnocením, odcizením, nebo 

únikem ohrožujícím životní prostředí, umožní přístup na staveniště kontrolním orgánům a      

na jejich vyžádání předloží dokumentaci a poskytne úplné informace související s odpadovým 

hospodářstvím. 

 

Odvoz a zneškodnění odpadů bude zajištěno odbornou firmou.  

 

O  (odpady bez nebezpečných vlastností – OSTATNÍ ODPADY) 

N  (odpady s nebezpečnými vlastnostmi – NEBEZPEČNÉ ODPADY) 

 

Dodavatel  zajistí manipulaci s tímto odpadem podle platných předpisů. Zejména pak 

likvidaci nebezpečných odpadů. 

  

Dodavatel  musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím,  že 

dojde - li k úniku ropných látek do zeminy, bude nutno zasaženou zeminu ihned vytěžit a 

uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). U menších ploch, které mají nízkou propustnost, 

bude možno provést dekontaminaci Vapexem.  

 

Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona 185/2001 Sb. Vyhlášky MŽP          

č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se vyhlašuje katalog odpadů. 

 

Při kolaudačním řízení předloží hlavní dodavatel stavby průkazní doklady o způsobu 

likvidace stavebních odpadů. Ve výkazu výměr v rozpočtu je počítáno s dopravou i                 

s uložením odpadu na skládce pro obec Přáslavice. 

 

 

ochrana životního prostředí při provádění stavby 

 

 Dtto odstavec B.5.h - dokumentace bouracích prací. 

 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

 

V dané lokalitě není řešena, v blízkosti se nenachází žádné zařízení. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění 

 

Není předmětem této práce. 

 

 

b) odvodnění staveniště 

 

Bude svedeno do terénu a do stávající a projektované kanalizace. Hlavní dodavatel je 

povinen učinit taková opatření, aby voda vypouštěná do veřejné kanalizace nebyla nadměrně 

znečištěna a nedocházelo k zanášení stokové sítě. 

 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

  

 Místa napojení na distribuční soustavy je určena jejich provozovateli. 

 

 Elektroměrový rozvaděč bude osazen co nejblíže místu napojení na distribuční 

soustavu, u venkovních vedení je to do vzdálenosti 10m od tohoto místa. 

 

 Přívod k elektroměrnému rozvaděči bude chráněn proti mechanickému poškození 

v souladu s ČSN 341090. 

 

 Dodávka bude zahájena až po předložení platné revizní zprávy na odběrné zařízení.                       

 

 Hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za bezpečný provoz prozatímního pracovního 

elektrického zařízení.  

 

 Pro účely potřeby stavby bude vybudována staveništní přípojka vody dle projektu  

SO 03 – přípojka vodovodu, která bude nadále sloužit pro napojení dokončené administrativní 

budovy.  
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Pro účely potřeby stavby bude vybudována staveništní přípojka vody dle projektu  

SO 03 – přípojka vodovodu, která bude dále sloužit pro napojení administrativní budovy.  

 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 

Stavebními pracemi bude dotčena sousední stavba na pozemku 618/2, zejména           

při zateplování stávajícího štítu – střecha tohoto sousedního objektu bude proto obedněna 

dočasným dřevěným bedněním, které ochrání krytinu před případnými padajícími předměty. 

 

 

e) ochrana okolí staveniště 

 

Staveniště bude po dobu výstavby oploceno stávajícím zděným plotem výšky 1,8 m a 

také stávajícím pletivovým plotem výšky 1,8 m. Pro vjezd vozidel bude využíván stávající 

vjezd umístěný ve zděném plotu. 

 

 

f) maximální zábory 

 

Pro danou stavbu nebudou potřeba zřizovat žádné zábory.  

 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, 

nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení 

nebo dalšího využití anebo likvidace 

 

Viz. B.6. 

 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

  

Hloubení výkopu okolo objektu: 473,73 m3 

 Výkop stávající hliněné podlahy v 1.PP: 46,88 m3 
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 Obsyp objektu štěrkopískem: 464,05 m3 

 

 Stávající nevyhovující obsyp objektu bude vykopán a vyvezen na skládku zemin,       

po provedení dodatečných izolací a realizaci 1.PP přístavby bude objekt zpět obsypán 

štěrkopískem frakce 0 – 32 mm. Zásyp bude zhutněn.  

  

Skládka zemin i prodej zásypových materiálů se nachází  800 m od místa výstavby 

v obci Přáslavice. 

 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 

Viz. B.6. 

 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 

Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy. 

Zvláště je potřeba řídit se nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na BOZP na staveništích a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky. 

 

Bezpečnostní předpisy a požadavky zákona č. 309/2006 Sb.: 

  

 Zhotovitel musí zajistit v součinnosti s investorem vybavení pracoviště pro bezpečný 

výkon práce. Zhotovitel je povinen zabezpečit: 

- udržování čistoty a pořádku na staveništi 

- uspořádání staveniště dle projektové dokumentace 

- umístění pracoviště, dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a 

pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení 

- zajištění požadavků na manipulaci s materiálem 

- předejití zdravotním rizikům při práci s břemeny  
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- provádění kontrol před prvním použitím, během použití, při údržbě a pravidelném 

provádění kontrol strojů, atd., které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a 

ochranu zdraví 

- splnění požadavků na odbornou způsobilost osob konajících práce na staveništi 

- určení ploch pro uskladnění nebezpečných látek, materiálů 

- splnění podmínek pro odstranění a odvoz nebezpečných odpadů 

- uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadů a zbytků materiálu 

- přizpůsobení času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 

postupu 

- předcházet ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 

zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi 

- zajištění spolupráce s jinými osobami 

- předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo 

v jeho těsné blízkosti 

- vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi 

- přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a 

činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví 

- dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništi stanovených prováděcím právním předpisem 

 

Jestliže budou na staveništi působit zároveň zaměstnanci více zhotovitelů, pak je 

zadavatel stavby povinen zajistit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi, s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho 

náročnosti  na koordinování ve fázi přípravy stavby a ve fázi realizace stavby jak 

požaduje ustanovení §14 zákona 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 

Stroje a nářadí  

 

 Při používání stavebních strojů a nářadí je potřebné řídit se nařízením vlády                

č. 591/2006 Sb. §3. 

 

 

 

 



 

44 
 

Práce ve výškách 

  

 Při těchto pracích je nutné řídit se požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví nařízením 

vlády č. 362/2005 Sb. – požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci               na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky § 3, § 4 v rozsahu přílohy. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby 

 

Stavebními pracemi nejsou dotčeny stavby určené k bezbariérovému užívání. 

 

 

l) zásady pro dopravně inženýrská opatření 

 

 Dopravní napojení ke stavbě je řešeno stávající příjezdovou cestou k objektu. 

 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

 

Žádné speciální podmínky nejsou určeny. 

 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 

 Bourací práce: 1.3. – 31.3. 2015 

 Stavební práce: 1.4. – 30.11. 2015 

 Kolaudace: 1.12. 2015 

 

 

C Situační výkresy 

 

Koordinačně - situační výkres je v příloze, ostatní situační výkresy nejsou předmětem 

této práce. 
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D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 

a) Technická zpráva 

 

a.1 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace 

 

Jedná se o adaptaci stávajícího třípodlažního objektu s podsklepením. Současně je 

objekt využíván jako sklad, po adaptaci z něj vznikne administrativní budova. 

 

V přízemí jsou navrženy prodejní prostory se zázemím, v patrech pak kanceláře firmy. 

V suterénu bude umístěna technická místnost, sklad, archiv a místnost údržby objektu. Jde o 

celkovou adaptaci stávajícího zděného objektu částečně vyneseného železobetonovým 

monolitickým rámem se stávajícími železobetonovými deskovými stropy. Stávající sedlová 

střecha bude nahrazena plochou jednoplášťovou střechou s atikou po celém obvodu a 

s odvodněním středem objektu.  

 

Ke stávajícímu objektu bude provedena přístavba, jejíž součástí bude železobetonová 

výtahová šachta, v níž bude výtah spojující všechna patra objektu. Nad přístavbou bude 

provedena rovněž plochá jednoplášťová střecha s odvodněním při vnitřním rohu rohu 

přístavby. 

 

Fasáda nového objektu bude zateplena kontaktně polystyrenem tl. 100 mm, na němž je 

navržena omítka Bauxit Nanoportop tří různých odstínů. 

 

V objektu jsou navržena nová plastová okna, která nahradí stávající okna. Část oken 

bude zcela nových, osazených do otvorů vybouraných dle dokumentace bouracích prací. 
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 Bezbariérový přístup je řešen výtahem, bezbariérový vstup do přízemí je z prostoru 

dvora a z prostoru předzahrádky objektu.  

 

Provozně budou odděleny prostory na dvě části. První bude podniková prodejna se 

zázemím, druhá část bude tvořena kancelářemi. 

 

Průjezd bude opatřen z venkovní i vnitřní částí (od dvora) rolovacími vraty, které 

budou otevíratelné elektronicky. 

 

Dvůr objektu bude nově opatřen zámkovou dlažbou a bude obsahovat 5 parkovacích 

míst. 

 

 

a.2) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 

oslunění 

 

Administrativní budova 

Zastavěná plocha………………232,3657 m² 

Obestavěný prostor…………..3606,2485 m³ 

Podlahová plocha budovy….....688,9233 m² 

 

Nová výška atiky objektu……..+11,655 m 

Nová výška atiky výt. šachty….+14,380 m 

 

Dvůr 

Plocha dvora……………...……338,9831 m² 

 

 

a.3) Technické a konstrukční řešení objektu 

 

Stávající stav 

 

Stávající budova je zděná třípodlažní s podsklepením v celém půdorysu, mimo 

průjezd. Zdivo v 1.PP je zděné z cihel plných pálených. Zdivo je mírně zavlhlé zemní 
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vlhkostí. Strop nad suterénem je železobetonový monolitický deskový, ve středním rozponu 

vynesený železobetonovým průvlakem, železobetonovými sloupy a zdivem schodišťovým. 

 

Jednotlivá nadzemní podlaží jsou tvořena v západní a střední části půdorysu 

železobetonovým podélným rámem ze sloupů a průvlaků, zdivo do dvora, schodišťové zdivo 

a štíty jsou vyzděny z cihel plných pálených. Stropy jsou železobetonové monolitické 

deskové, ve středním rozponu vynesené železobetonovými průvlaky, sloupy a schodišťovým 

zdivem. 

 

Střecha je sedlová nad samostatnou půdou, je tvořena dřevěnou stojatou stolicí. Spády 

jsou situovány do dvora a směrem k ulici Bystřická. 

 

Stávající založení zdiva je na betonových pasech, sloupy jsou založeny                      

na základových betonových patkách. Stávající hloubka základů je cca -3,635 m. 

 

 

Bourací práce 

 

Viz. dokumentace bouracích prací. 

 

 

Základy 

 

V rámci adaptace bude provedeno snížení podlahy 1.PP o 335 mm. Na takto sníženou 

úroveň bude nově provedena železobetonová deska tloušťky 150 mm (beton C16/20 XC2). 

Pod deskou je počítáno s podkladním betonem tloušťky 50 mm (beton C12/15 X0). 

Základová deska a základové pasy budou propojeny výztuží na chemickou kotvu (viz. 

konstrukční část). 

Nově bude provedena izolace spodní stavby proti vodě. Hydroizolační pás bude 

z venkovní části objektu navařen na vyrovnávací omítku podzemních stěn, objekt bude 

podřezán, a na nové základové desce suterénu bude položena nová hydroizolace. Všechny 

tyto části hydroizolačního systému budou vzájemně propojeny a řeší je samostatný projekt 

Sanace.  
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Bude proveden nový základ (základová deska) pod přístavbu. Před provedením této 

základové desky je nutno podchytit stávající základ obvodového zdiva s ní sousedící. A to 

mikropilotami do hloubky cca -4,500 m. Nová základová deska bude oddělena od stávající 

konstrukce styrodurem tloušťky 50 mm z důvodu dilatace. Nová základová deska přístavby 

bude z betonu C16/20 XC2 tloušťky 500 mm, pod deskou je počítáno s 50 mm podkladního 

betonu C12/15 XC0.  

 

Rovněž budou provedeny základy pod vstupní rampy a vyrovnávací schod              

(dle výkresu základů) z betonu C16/20 XC2. Tyto jsou však prováděny až po venkovní sanaci 

zdiva a částečném zasypání výkopu a zhutnění. 

 

Základy musí být provedeny vždy na zhutněném podloží. Před betonáží podkladního 

betonu suterénu a přístavby bude položeno kanalizační potrubí dle projektu Zdravotní 

instalace včetně revizních šachet. 

 

 

Výkopy 

 

Z důvodu provádění nových základů, anglických dvorků a sanace zdiva jsou 

provedeny výkopy (dle výkresu výkopů). Tyto jsou svahovány ve sklonu 1:2 a jsou 

prováděny strojně. 

 

Výkop ve vnitřní části objektu (snížení podlahy suterénu) je prováděn ručně. 

 

 

Nosné zdivo a vodorovné konstrukce  

 

V 1.PP bude přizděno nové zdivo dle výkresu 1.PP z cihel plných pálených P20 na M 

5,0. Nové zdivo musí být řádně provázáno do zdiva stávajícího.  

 

V 1.NP budou vyzděny nové parapety do vybouraných oken z bloků Porotherm P+D 

440 P15 na maltu M10,0. Částečně budou vyzděny i pilíře oken ze stejného materiálu.  

V obvodové zdi do dvora budou zazděny stávající dveře ke schodišti, schodišťové okno, a 

dále potom část vybouraného zdiva příčky zateplené heraklitem. V této části (bývalé příčky) 
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budou vyzděny nové dveře a dvě nová okna dle výkresu. Materiál na tyto konstrukce bude 

z cihel plných pálených P20 na M 5,0.  V jižní části sousedící s průjezdem bude vyzděna nová 

zeď z cihel plných pálených P20 na M 5,0. 

 

Ve 2.NP a 3.NP bude přizděn a upraven meziokenní pilířek v západní obvodové zdi 

z cihel plných pálených P20 na M 5,0. Ubourané parapety v této obvodové zdi budou 

případně zapraveny. V místě propojení s přístavbou bude přizděno nové zdivo dle výkresu 

z CPP na M5,0. V části sousedící s výtahovou šachtou bude do vybouraného otvoru mezi 

pilíře vezděno nové zdivo z tvárnic Porotherm P+D 300 P15 na M 10,0. V místnosti 

budoucího sociálního zázemí pro muže bude zazděno jedno stávající okno (dle výkresu). 

 

Stropy nad jednotlivými podlažími jsou monolitické železobetonové deskové              

o tloušťce 170 mm. Jsou uloženy částečně za železobetonových průvlacích, částečně               

na stávajícím nosném zdivu. Stropy byly podrobeny statickým zkouškám a jejich nosnost 

vyhoví novým požadavkům adaptované stavby. Není proto třeba žádných statických úprav 

stropních konstrukcí. Lokálně budou do stropů provedeny prostupy dle jednotlivých výkresů 

specializací, tato místa budou upravena dle dokumentace statické části.  

 

Nad stropem nad 3.NP bude lokálně dozděna atika z CPP na M 5,0, na úroveň 

+11,655.  

 

V části přístavby budou obvodové zdi vyzděny z tvárnic Porotherm 440 P+D P15     

na M 10,0. V této části objektu bude výtahová šachta. Její stěny budou ze železobetonu (beton 

C 30/37 X0) tloušťky 200 mm. Obvodové zdi budou staženy železobetonovými věci 

propojenými s průvlaky nových stropů (viz. statická část). 

 

Stropy v přistavěné části budou monolitické železobetonové deskové tloušťky 170 

mm, uložené na obvodových zdech (beton C 30/37 XO). V místě připojení přístavby            

na stávající objekt budou stropy uloženy v jednotlivých patrech na nové železobetonové 

průvlaky výšky 300 mm.  

 

Přístavba bude sahat do výšky +14,380 (včetně atiky). Ve výškové úrovni nové 

střechy stávající části bude v přístavbě situována strojovna výtahu, která bude přístupná 
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z nové ploché střechy stávající části. Strojovna i atika nad ní bude vyzděna z tvárnic 

Porotherm P+D 300 P15 na M 10,0.  

 

Konstrukce stávajícího objektu a konstrukce přístavby od sebe budou dilatovány EPS 

20, popř. 50 mm.  

 

 

Prostupy, drážky 

 

Ve stropních konstrukcích budou provedeny otvory pro vedení vzduchotechnického 

potrubí, prostupy pro vedení kanalizačního potrubí a prostupy pro rozvod vody.                     

U komínového tělesa stávajícího objektu je navržen otvor pro instalační jádro, kterým povede 

tříplášťový komín plynového kotle, dešťový svod, kanalizační potrubí a potrubí ÚT. V 1.PP 

v místnostech archívu a ve schodišťovém prostoru budou vysekány prostupy průměru         

200 mm v obvodovém zdivu pro odvod zkaženého vzduchu. 

 

Veškeré prostupy je nutno koordinovat s projekty jednotlivých profesí. 

 

 

Příčky 

 

Příčky jsou navrženy z příčkovek Porotherm tlouštěk 65 mm a 115 mm, vyzděných  

na maltu M 5,0. Tyto příčky budou mít u stropů separační mezeru vyplněnou polyuretanovou 

pěnou. 

 

V objektu jsou též navrženy sádrokartonové krycí příčky W111, které budou sloužit 

k zakrytí instalační šachty, svodů dešťové vody ze střechy a k zakrytí odpadů vedoucích 

z 2.NP přes 1.NP do 1.PP středem objektu. Tyto příčky musí splňovat požární odolnost        

dle technické zprávy požárně bezpečnostního řešení. 

 

 

Překlady, průvlaky 

 

Překlady v nosném zdivu: I-profily, PTH 7, stávající nebo nové železobetonové věnce     
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Překlady v příčkách:         PTH 11,5 ploché a PTH 7  

                                         (dle specifikací překladů v jednotlivých půdorysech) 

 

 

Střecha 

 

Je navržena plochá, jednoplášťová střecha. Nosná konstrukce střechy je tvořena 

stropními monolitickými deskami nad 3.NP. Atika je tvořena ubouranou stávající 

nadezdívkou půdního prostoru, v přístavbě pak zdivem z tvárnic Porotherm P+D 300. Skladba 

střechy je navržena na bázi minerální vaty Rockwool a hydroizolace Fatrafol. 

 

Odvodnění střechy je systémové, vpusti jsou svislé kompletizované s prodloužením 

pro vrstvu tepelné izolace s napojením na vnitřní svod. Stříška nad strojovnou je opatřena 

pouze jedním svodem, proto je tato opatřena pojistným přepadem ústícím na novou střechu 

stávajícího objektu. Pro odvodnění střech budou použity systémové kompletizované prvky 

vpustí. 

  

Nad vstupními dveřmi vedoucími do 1.NP jsou navrženy kompletizované mansardy, 

které jsou odvodněny střešními žlaby se samostatnými odtoky vyvedenými do dešťové 

kanalizace. 

 

 

Podlahy 

 

V suterénu je tloušťka podlahy 135 mm, v 1.NP 35 mm. Ve 2.NP a 3.NP je tloušťka 

podlahy 120 mm, ve schodišťovém prostoru 35 mm.  

 

V 1.PP je podlaha z keramické dlažby osazená na betonovou mazaninu tloušťky 50 

mm.  

 

Pod mazaninou je pojistná separační fólie, pod fólií je 2 x deska styrodur (2 x 30 mm).  

Pod touto tepelnou izolací je další separační fólie a pod ní je hydroizolace Glastek 40 Special 

Mineral. Pod hydroizolací je proveden asfaltový penetrační nátěr na novou železobetonovou 

desku. 
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V 1.NP je na vyrovnanou stávající stropní konstrukci provedena keramická dlažba. 

Nejsou zde provedeny žádné zvukové izolace, jelikož  v 1.PP se nepředpokládá trvalý pobyt 

osob.  

 

V 2.NP a 3.NP je provedena podlaha z keramické dlažby, pod dlažbou je 50 mm 

vrstva anhydritové mazaniny. Pod anhydritem je separační fólie, oddělující jej od zvukové 

izolace Rockwool Steprock tl. 50 mm. Pod ní je parozábrana.  

 

Na schodišťových ramenech, podestách a mezipodestách je podlaha z keramické 

dlažby kladena přímo na stávající hrubé teraso. 

 

Podlahy na balkoně a lodžii jsou z mrazuvzdorné keramické dlažby lepené                

do mrazuvzdorného tmele, pod ní je dvousložková hydroizolační stěrka s vytažením 200 mm 

po obvodu zdiva. Spádová vrstva je provedena z mrazuvzdorného betonového potěru.  

 

 

Stropní podhledy 

 

Ve všech prostorách interiéru kromě suterénu, schodišťového prostoru a strojovny 

výtahu jsou navrženy stropní sádrokartonové podhledy D112. Jejich výška v 1.NP je 3,5 

metru od nové podlahy, v 2.NP a ve 3.NP je 2,885 metru od nové podlahy.  

 

 

Tepelné izolace 

 

Je navrženo zateplení celé budovy EPS 100 mm, popřípadě XPS 100 mm (pod úrovní 

terénu). Jednotlivé součinitele prostupu tepla u kompletních zateplených konstrukcí jsou 

uvedeny níže: 

 

Obvodové stěny stávajícího objektu – nejtenčí zateplená nadzemní zeď z CPP 300 mm 

(omítka vápenocementová tl. 15 mm, zdivo z CPP tl. 300 mm, polystyren 5 tl. 100 mm, lepící 

hmota s výztužnou mřížkou, omítka Baumit silikátová) 

U = 0,278 W/m²K 
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Strop nad průjezdem zateplený 

(keramická dlažba tl. 12 mm, anhydritová mazanina tl. 50 mm, zvuková izolace Rockwool 

Steprock tl. 50 mm, stávající železobetonová stropní deska tl. 17 mm, polystyren 5                

tl. 100 mm, lepící hmota s výztužnou mřížkou, omítka Baumit silikátová) 

U = 0,221 W/m²K 

 

Nová podlaha v suterénu 

(keramická dlažba tl. 12 mm, betonová mazanina tl. 50 mm, izolační deska styrodur 2 x 30 

mm, železobetonová deska tl. 150 mm, podkladní beton tl. 50 mm) 

U = 0,431 W/m²K 

 

Střecha plochá jednoplášťová 

(fólie Fatrafol 810, Rockwool Monrock E tl. 160 mm, podkladní textilie Fatratex, parozábrana 

Fatrapar, železobetonová stropní deska tl. 170 mm, vápenocementová omítka tl. 15 mm) 

U = 0,222 W/m²K 

 

Součinitelé prostupu tepla pro dané konstrukce vyhoví ČSN 73 0540-2/2011. 

Součinitelé prostupu tepla byly spočítány programem Teplo 2010. 

 

 

Hydroizolace 

 

V suterénu bude provedena dodatečná izolace zdiva a podlahy – navrženy jsou dvě 

vrstvy asfaltové izolace Parelast.  Suterénní obvodové zdivo bude v rámci sanace opatřeno též 

svislou izolací Parelast, která bude natavena na novou vyrovnávací vápenocementovou 

podkladní omítku. Stávající obvodové zdivo bude podřezáno a propojeno s hyroizolačními 

pásy viz. část sanace. Do zdiva v průjezdu sousedícího s vedlejším objektem bude provedena 

tlaková hydroizolační injektáž viz. část sanace.  

 

 

Omítky, obklady 

 

Omítky na stávajících zdech budou vyspraveny, případně doplněny omítkou 

vápenocementovou hladkou štukovou na jádro. Předpokládaný rozsah oprav je 30 %. Omítky 
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na nových konstrukcích budou vápenocementové hladké štukové na jádro. Hotový štuk bude 

vymalován systémem Primalex POLAR BÍLÝ ve stylu INSPIRO. 

 

Keramické obklady budou v sociálních zařízeních a v čajové kuchyňce ve 2.NP. 

Výška obkladu je 2000 mm od podlahy. 

 

 

Venkovní fasáda 

 

Na stávajícím obvodovém zdivu je navrženo venkovní kontaktní zateplení z EPS 

(systém Baumit Pro). Omítka na tomto zateplení je drásaná, Bauxit Nanoportop (odstíny      

dle výkresu Pohledy). 

 

V plášti budou osazena dvířka pro skříňku elektroměru. 

 

 

Výplně otvorů 

 

Okna a vchodové dveře budou atypické dřevěné. Profil pětikomorový, podkladový. 

Zasklení izolačním trojsklem (Ug = 0,7 W/m²K). Celkový součinitel prostupu tepla je          

Uw = 0,98 W/m²K. Umístění ovládacích a nosných prvků bude navrženo a rozměřeno 

dodavatelem výplní. 

 

Veškeré výplně venkovních otvorů budou opatřeny vnitřním parotěsným uzávěrem, 

funkční spárou (řádně vyplněnou tepelně – izolační polyuretanovou pěnou) a venkovním 

vodotěsným uzávěrem. 

 

Vnitřní dveře plné, dle výkazu výměr. Zárubně – obložkové, dřevěné. 

 

Veškeré rozměry otvorů musí být před výrobou zaměřeny dle skutečného provedení 

na stavbě.  

 

Celkový přehled oken a dveří viz. výpis oken a dveří. 
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Klempířské výrobky 

 

Klempířské výrobky budou provedeny dle ČSN 733610. Jedná se o oplechování atik, 

prvky ploché střechy, dešťové svody, oplechování u komínů, oplechování u střechy souseda, 

oplechování venkovních parapetů apod. Materiál je z pozinkovaného plechu tloušťky 0,6 mm. 

 

 

Dilatace 

 

Stávající objekt a přístavba budou vzájemně oddilatovány v průběhu zdiva od suterénu 

až po strojovnu výtahu. Dilatace bude dvojího druhu. Mezi stávajícím a novým obvodovým 

zdivem bude z EPS tloušťky 20 mm, mezi výtahovou šachtou a zdivem (stávajícím i novým) 

bude z EPS tloušťky 50 mm.  

 

Dilatační spáry v interiéru budou překryty nerezovými vyprofilovanými plechy         

dle výkazu výměr. 

 

Dilatační spáry z exteriéru budou opatřeny systémovými lištami zateplovacího 

systému Baumit Pro. 

 

Dilatační spáry v podlahách budou opatřeny lištami Schlüter – DILEX - AKWS. 

 

 

Zpevněné plochy – dvůr a příjezdová cesta 

 

V celé ploše (viz. koordinačně situační výkres) je navržena zámková dlažba               

ve skladbě únosnosti pro pojezd osobními automobily. Na ploše dvora je vyčleněno 5 stání. 

Odvodnění dvora – odvodňovacím žlabem (viz. zdravotní instalace). 

 

 

Zpevněné plochy – chodník 

 

V ploše chodníku je proveden chodník ze zámkové dlažby v únosnosti pro pochozí 

provoz. 
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Oplocení pozemku 

 

Oplocení ze severní, východní a západní strany je stávající – zděné. Porušená omítka 

tohoto oplocení bude vyspravena a celý tento plot bude nově natřen barvou dle požadavků 

investora. Vstupní branka a vjezdová brána budou nové, ocelové (dle projektu venkovních 

ploch). 

 

Stávající zrezivělé oplocení z jižní strany bude demontováno a nahrazeno novým 

pletivovým plotem výšky 1800 mm (barva plotu dle požadavků investora). 

 

 

Výtah 

 

V části přístavby je navržen nový výtah TRAVEL IPB. Strojovna výtahu je 

v místnosti číslo 4.01. Projekt výtahu – viz. samostatná část. 

 

 

Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 

hydrogeologického průzkumu 

 

 Před započetím projektových prací bylo zaměřeno staveniště výškově. 

Inženýrskogeologický průzkum nebyl proveden, v posudku statika je uvažováno s hodnotami 

zjištěnými z geologického průzkumu sousedního objektu. Po odkrytí základové spáry bude 

přizván statik. 

 

 

Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 

Stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu. 

 

 

b) Výkresová část  

 

Výkresy jsou součástí přílohy. 
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c) Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, rozhodující 

detaily konstrukcí a atypických výrobků). 

 

Výkres detailů je součástí přílohy. 

 

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 

Není předmětem této práce. 

 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

    

Není předmětem této práce. 

 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

 

Není předmětem této práce. 

 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

 

Není předmětem této práce. 

 

 

E Dokladová část 

 

Není předmětem této práce. 
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4. ZÁVĚR 

 

 Ve své bakalářské práci jsem zpracoval dokumentaci bouracích prací a dokumentaci                  

pro provádění stavby pro adaptaci fiktivního stavebního objektu. Dále jsem vypracoval 

podrobný položkový rozpočet k pracím na tomto díle a dvě verze časových harmonogramů 

prací pro přístavbu ke stávajícímu objektu. 

  

 Z podrobného položkového rozpočtu vyplývá, že cena stavebních prací na tuto akci   

se bude pohybovat okolo 9 456 507 Kč bez DPH, bude však upřesněna až po obdržení 

nabídek od potencionálních hlavních dodavatelů stavby a po vzájemné dohodě s vítězem 

výběrového řízení na tuto akci. 

 

 Po srovnání harmonogramů stavebních prací pro hrubou stavbu přístavby lze dojít 

k následujícím závěrům: Při jednosměnné výstavbě a při zahájení stavebních prací 1.4.2015 

bude akce ukončena 24.8.2015 a bude trvat 146 dní. Naopak při výstavbě dvousměnné a      

při zahájení prací ve stejný den bude akce ukončena již 10.7.2015 a bude trvat pouze          

101 dní.  

 

Na základě těchto výsledků lze říci, že „zdvojnásobením“ intenzity nasazených 

lidských zdrojů oproti jednosměnné výstavbě při realizaci daného objektu je sice možno 

zkrátit dobu výstavby, ne však na polovinu, jak by se mohlo na první pohled zdát. Tento fakt 

je zapříčiněn zejména nutností dodržení technologických přestávek, které jsou                      

při jednosměnné i dvousměnné výstavbě stejné. 

 

 Při řešení práce jsem uplatnil znalosti nabyté během studia, znalosti ze své stavební 

praxe a připomínky vedoucího mé bakalářské práce, kterému bych chtěl tímto poděkovat. 
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