
VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizace nosné konstrukce st ešního plášt  šikmé st echy zadaného objektu – 

technologický postup 

 

Implementation of the structure roof sloping roofs specified object – technology 

implementation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:                   Tomáš Mazur 

Vedoucí bakalá ské práce:                 Ing. Hana Šev íková, Ph.D. 

 

 

Ostrava 2014 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 

 

Prohlašuji, že jsem celou bakalá skou práci, v etn  p íloh, vypracoval samostatn  pod 

vedením vedoucího bakalá ské práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu.  

 

V Ostrav  .............................      ............................................. 

                   podpis studenta 



2 
 

Prohlašuji, že 

 

• byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalá skou práci se pln  vztahuje zákon . 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci ob anských a 

náboženských ob ad , v rámci školních p edstavení a užití díla školního a § 60 – 

školní dílo. 

• beru na v domí, že Vysoká škola bá ská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýd le n  ke své vnit ní pot eb  bakalá skou práci užít (§ 35 

odst. 3). 

• souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalá ské práce bude uložen v Úst ední knihovn  

VŠB-TUO k prezen nímu nahlédnutí. Souhlasím s tím, že údaje o bakalá ské práci 

budou zve ejn ny v informa ním systému VŠB-TUO. 

• bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v p ípad  zájmu z její strany, uzav u licen ní smlouvu 

s oprávn ním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

• bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalá skou práci, nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávn na v takovém p ípad  ode 

mne požadovat p im ený p ísp vek na úhradu náklad , které byly VŠB-TUO na 

vytvo ení díla vynaloženy (až do jejich skute né výše). 

• beru na v domí, že odevzdáním své práce souhlasím se zve ejn ním své práce podle 

zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  

(zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis , bez ohledu na výsledek její 

obhajoby. 

 

V Ostrav  ............................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Anotace bakalá ské práce 

 

MAZUR, T. Realizace nosné konstrukce st ešního plášt  šikmé st echy zadaného objektu – 

technologický postup. Ostrava: katedra pozemního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, 2014, ást 1.: 41 stran, ást 2.: 47 stran. 

 

P edm tem této bakalá ské práce je navržení postupu provád ní d ev ného krovu u bytového 

domu. Práce je len ná na dva oddíly:  

1. – ást pro pozemní stavitelství, jejímž obsahem je vypracování projektové dokumentace 

bytového domu v rozsahu pro získání stavebního povolení.  

2. – ást technologická, kde se eší samotný technologický postup provád ní krovu, dále je 

sou ástí tohoto oddílu návrh za ízení staveništ  pro hrubou stavbu, asový harmonogram 

výstavby a rozpo et stavebního díla 

 

 

 

Annotation of bachelor thesis 

 

MAZUR, T. Implementation of the structure roof sloping roofs specified object – technology 

implementation. Ostrava: Department of Civil Engineering, Fakulty of Civil Engineering, 

VŠB – Technical University of Ostrava, 2014, part 1.: 41 pages, Part 2.: 47 pages. 

 

The subject of this thesis is to propose a design of the wooden truss by a residential building. 

The work is divided into two sections:  

1. – part of the building construction which shall include the preparation of project 

documentation of residential building in the sufficiant range for obtaining a building permit.  

2. – part of technology where the particular technological process of implementing the roof 

truss has been solved. The proposal building site for fabric, construction timetable and 

calculation of the works have been included into this section. 

 

 

 

 

 



4 
 

Klí ová slova 

 

Postup provád ní d ev ného krovu, projektová dokumentace pro stavební povolení, 

technologický postup provád ní krovu, za ízení staveništ , asový harmonogram, finan ní 

rozpo et. 

 

 

Key words 

 

Technology of wooden truss, project documentation for bulding permit, construction zone 

equipment, time table of works, financial requirements of a bulding with truss.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Seznam použitého zna ení 

 

AKU  akustický 

B.p.v.  baltský výškový systém po vyrovnání 

SN  eská technická norma 

.  íslo 

DN  pr m r 

EKO  ekologický 

EN  evropská norma 

EPS  expandovaný p nový polystyrén  

ks  kus  

m n m.  metr nad mo em 

m  metr 

m2  metr tvere ní 

m3  metr krychlový 

NN  nízké nap tí 

NP  nadzemní podlaží 

P+D  pero + drážka 

PE  polyethylen 

S  suterén 

Sb.  sbírka 

SO  stavební objekt 

VCM  vápenocementová malta 

VCO  vápenocementová omítka 

kW  kilowatt 

XPS  extrudovaný polystyrén 

°  stupe  

%  procenta 

°C  stupe  celsia 

§  paragraf 
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1.A Pr vodní zpráva [1] 

 

1.A.1  Identifika ní údaje [1] 

 

1.A.1.1 Údaje o stavb : [1] 

 a) název stavby: bytový d m Jamnická, 

b) místo stavby: pozemek p. . 6860/44, k.ú. Staré M sto, 

c) p edm t projektové dokumentace: jedná se o projekt bytového domu áste n  

podsklepeného, s t emi nadzemními podlažími, s 6 bytovými jednotkami, v etn  

p ípojek na inženýrské sít , zpevn ných ploch a oplocení. 

 

1.A.1.2 Údaje o stavebníkovi: [1] 

 a) fyzická osoba: Josef Chroustal, Cimrmanova 12, 738 01 Staré M sto, 

 b) fyzická osoba podnikající:  

 c) právnická osoba:  

  

1.A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: [1] 

a) firma:  

 b) hlavní projektant: Tomáš Mazur, U Chodní ku 500, 738 01 Staré M sto, 

 c) projektanti: Tomáš Mazur. 

 

 

1.A.2  Seznam vstupních podklad  [1] 

 

Studie bytového domu, mapové podklady, konzultace se stavebníkem. 

 

 

1.A.3  Údaje o území [1] 

 

 a) rozsah ešeného území: [1] 

zastavitelná plocha, dosavadní využití pozemku bylo jako zahrada, 
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 b) údaje o ochran  území: [1] 

území není p edm tem žádné ochrany, 

 

 c) odtokové pom ry: [1] 

P da na pozemku propustná. Odvodn ní st echy do deš ových vsak . Zpevn né plochy 

propustné, bezespádé, realizované ze zámkové dlažby. 

 

 d) údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací: [1] 

Stavba je v souladu s platným regula ním plánem pro danou oblast – pozemek je za azen 

v plochách pro bydlení v bytových domech a je sou ástí zastavitelného  území. 

 

 e) údaje o souladu s územním rozhodnutím: [1] 

Není sou ástí tohoto dokumentu. 

 

 f) údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území: [1] 

Obecné požadavky na využívání území jsou dodrženy dle Vyhl. . 501/2006 Sb. o obecných 

požadavcích na využívání území (ve zn ní vyhlášek . 269/2009 Sb., . 22/2010 Sb., . 

20/2011 Sb. a . 431/2012 Sb). V projektu jsou respektovány p íslušné ustanovení vyhlášky, 

zejména §20 - požadavky na vymezování a využívání pozemk  (jsou ešena parkovací stání 

na zpevn né ploše, komunální odpad z bytového domu bude ukládán do nádoby u místní 

komunikace, odvoz bude zajišt n pravidelným odvozem pov enou firmou na skládku, 

odpadní vody jsou odvedeny do splaškové kanalizace, srážkové vody jsou odvedeny do 

vsak , ke stavb  domu je zpevn ný p íjezd), §21 - pozemky staveb pro bydlení (parkovací 

stání jsou u domu, vsakování deš ových vod je spln no), §22 - pozemky ve ejných 

prostranství (nejmenší ší ka p ilehlé komunikace je 8m), §23 - obecné požadavky na 

umís ování staveb, §25 - vzájemné odstupy staveb (prostor mezi domy je v tší než 7m).  

  

 g) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán : [1] 

Do projektové dokumentace jsou zapracovány požadavky dot ených orgán . Viz p íloha – 

není sou ástí této práce. 

  

 h) seznam výjimek a úlevových ešení: [1] 

Není sou ástí tohoto dokumentu. 
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 i) seznam souvisejících investic: [1] 

Není sou ástí tohoto dokumentu. 

 

 j) seznam pozemk  a staveb dot ených umíst ním stavby: [1] 

pozemky:  k.ú. Staré M sto, p. . 6860/44, p. . 6822/1. 
 

 

1.A.4  Údaje o stavb  

 

 a) Nová stavba nebo zm na dokon ené stavby: [1] 

novostavba, 

  

 b) ú el užívání stavby: [1] 

Novostavba bytového domu eší vznik nového bydlení pro 6 rodin. 

  

 c) trvalá nebo do asná stavba: [1] 

trvalá stavba, 

  

 d) údaje o ochran  stavby: [1] 

Stavba nepodléhá žádnému druhu ochrany. 

  

 e) 1) údaje o dodržení technických požadavk  na stavby: [1] 

V projektu jsou dodrženy veškeré požadavky na výstavbu s d razem naStavební zákon 

s provád cími vyhláškami. 

 

Vyhl. . 268/2009 Sb. (novelizace .20/2012 Sb.) o technických požadavcích na 

 stavby.V projektu jsou respektovány p íslušné ustanovení vyhlášky, zejména §4 - 

žumpy, §5 - parkovací stání, §6 - p ipojení na inž. sít , §7 - oplocení, §9 - mechanická 

odolnost a stabilita, §10 - ochrana zdraví, §11 - osv tlení, v trání a vytáp ní, §12 - zastín ní, 

§13 - st ny a p í ky, §20 - stropy, §21 - podlahy a povrchy, §22, 23 - schody a rampy, §24 - 

komíny, §25 - st echy, §26 - výpln  otvor , §27 - zábradlí, §31 - lodžie a balkony, §32 - 

vodovody, §33 - kanalizace, §34 - elektrorozvody, §35 - plynoinstalace, §36 - hromosvod, 

§37 -vzduchotechnika, §38 - vytáp ní a §47 - garáže. 
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Vyhl. . 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území(ve zn ní vyhlášek . 

269/2009 Sb., . 22/2010 Sb. a . 20/2011 Sb. a . 431/2012 Sb). 

SN 734301 Obytné budovy 

SN 730540-2 Tepelná ochrana budov 

Všechny navrhované materiály mají certifikát o shod  podle §13 Zák. .22/1997 Sb. 

 

e)2) údaje o obecných technických požadavcích zabezpe ujících bezbariérové užívání 

 stavby: [1] 

Na vlastní stavbu se nevztahuje vyhláška . 398/2009 Sb. Obecné technické  požadavky 

zabezpe ující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a  orientace. 

Navazující ve ejné plochy a komunikace tuto vyhlášku spl ují. 

  

f) údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán  a požadavk  vyplývajících z jiných 

právních p edpis : [1] 

Viz p íloha této pr vodní zprávy – není sou ástí této práce. 

  

 g) seznam výjimek: [1] 

Není sou ástí tohoto dokumentu. 

  

 h) navrhované kapacity stavby: [1] 

Zastav ná plocha domu je 214m2. Obestav ný prostor domu je 2183m3. Plocha byt  je 

42,4m2(1 byt), 78,5m2 (3 byty) a 70,1m2 (2 byty). Zpevn né plochy /p íjezd, chodníky, terasa/ 

m í 345m2.Po et bytových jednotek je 6. 

  

 i) základní bilance stavby: [1] 

Výpo et pot eby vody: 22 obyvatel á 126 [l/den],  

Qp=22x126=2772 [l/den], 

Qd,max=2772x1,5=4158 [l/den], 

Qh,max=504/22x1,5x1,8=61,8 [l/hod.], 

    Qro ní=22obyv.x46m3/rok=1012 [m3/rok]. 
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Instalovaný výkon elektrop ípojky: [1] 

Osv tlení   6,0 kW 

Zásuvky   12,0 kW 

Kuchyn    24,0 kW 

Koupelny   18,0 kW 

Celkem            60,0 kW 

 

Odborný odhad splaškových a deš ových vod: [1] 

Splaškové vody: 1012m3/rok. 

Deš ové vody: plocha st echy 214m2 x 0,0178 = 3,79m3 ( SN 75 9010, srážka T=15min, 

periodicita p=0,2 – odvod deš ových vod ze st echy do vsak  na pozemku.  Likvidace 

deš ových vod ze zpevn ných ploch se neuvažuje: budou provedeny ze zámkové dlažby se 

št rkovým podsypem 20cm se spárami vypln nými pískem – plochy budou propustné pro 

srážkové vody. 

 

Vyprodukované odpady: [1] 

KATEGORIEnebezpe né odpady:   

 - nádoby od barev, od sprej , od tmel , použité št tce, zbytky izola ních lepenek, 

 piliny a od ezky /celkem cca 240kg/. 

KATEGORIEostatní odpady:   

 - odpady kov  /cca 150kg/, 

 - odpady ze d eva /cca 800kg/, 

 - odpady plast  a papíru /cca 80 kg/, 

 - odpady beton , cihel - stavební su  /cca 4t/, 

 - zemina /výkopek / - bude použita na terénní úpravy na pozemku, 

 - tuhý komunální odpad - bude shromaž ován v ur eném prostoru staveništ  a 

 zneškodn n skládkováním prost ednictvím pov ené osoby. 

Komunální odpad z bytového domu bude ukládán do nádoby na ur eném míst , odvoz 

bude zajišt n  pravidelným odvozem pov enou firmou na skládku.  

 

T ída energetické náro nosti budovy: [1] 

viz energetický pr kaz budovy – není sou ástí této práce. 
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 j) asové p edpoklady výstavby: [1] 

P edpoklad zahájení:  04/2015 

P edpoklad ukon ení:  12/2015 

  

 k) orienta ní náklad stavby: [1]  

8,6mil. K   

 

 

1.A.5  len ní stavby na objekty a technická a technologická za ízení 

 

len ní stavby na objekty: So 01 bytový d m  

    So 02 zpevn né plochy, oplocení, sjezd z m. k.   

    So 03 STL p ípojka plynu, domovní plynovod  

    So 04 p ípojka elektro – domovní ást 

So 05 vodovodní p ípojka, kanaliza ní p ípojka  

So 06 za ízení staveništ  – stavba do asná 
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1.B Souhrnná technická zpráva [1] 

 

1.B.1  Popis území stavby [1] 

 a) charakteristika stavebního pozemku: [1] 

Stavební parcela se nachází v ásti obce, která je ur ena  pro výstavbu bytových dom . 

Okolní zástavba je realizována jednotlivými rodinnými domy r zného tvaru p dorysu a st ech 

a bytovými domy. Dosavadní využití je jako zahrada. Vlastníkem stavebního pozemku je 

stavebník. 

 

 b) pr zkumy: [1] 

Dle provedeného hydrogeologického posudku je podloží tvo eno št rky s p ím sí jíl . Podle 

provedeného radonového pr zkumu bylo zjišt no, že pozemek je s nízkým radonovým 

indexem a nemusí se provád t opat ení proti pronikání radonu z podloží. Hladina podzemní 

vody se nachází v hloubce 8m pod terénem. 

 

 c) stávající ochranná a bezpe nostní pásma: [1] 

V projektu jsou respektována ochranná a bezpe nostní pásma podzemních a nadzemních 

inženýrských sítí.  

 

 d) poloha stavby vzhledem: [1] 

k záplavovému území – stavba nebude v záplavovém území, 

k poddolovanému území – stavba nebude na poddolovaném území. 

 

 e) vliv stavby na okolí: [1] 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí. 

 

 f) požadavky na asanace: [1] 

Demolice, ani kácení nejsou. 

  

 g) požadavky na zábor zem d lského p dního fondu nebo pozemk  ur ených k pln ní 

 funkce lesa: [1] 

Zastav ná plocha domu je 214m2.Zpevn né plochy / chodníky, sjezd z MK, terasa / – m í 

345m2.Zábor pozemk  ur ených k pln ní funkce lesa není. 



25 
 

  

 h) územn  technické podmínky: [1] 

Napojení stavby na ve ejnou dopravní infrastrukturu je zajišt na p ilehlou místní komunikací 

na pozemku parc. ís. 6822/1 v k.ú. Staré M sto. Napojení inž. sítí bude provedeno na 

vodovodní ad, podzemní vedení NN a plynovod.  Deš ové vody budou odvedeny do vsak  

z ízených na pozemku, splaškové vody budou odvedeny ve ejné kanalizace.  

 

 i) v cné a asové vazby stavby: [1] 

V cné, ani asové vazby stavby nejsou. 

 

 

1.B.2  Celkový popis stavby [1] 

 

1.B.2.1  Ú el užívání stavby, základní kapacity: [1] 

Novostavba bytového domu eší vznik novýchbyt  pro 6 rodin, stavbou vznikne 6 bytových 

jednotek. 

 

1.B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické ešení [1] 

a) urbanismus 

D m je umíst n 21,1m od pozemku parc. ís. 6861/4 a 18,6m od pozemku parc. ís. 6852/42. 

P íjezd a p ístup k projektované stavb  je zajišt n sjezdem z místní komunikace na zpevn nou 

plochu a chodníkem.  

Dispozi ní ešení: Stavbou bude vytvo ena nová bytová jednotka o velikosti 1+1, t i bytové 

jednotky o velikosti 3+1 a dv  bytové jednotky o velikosti 3+kk. V p ízemí bytového domu, 

do kterého je p ístup hlavním vstupem, se nachází zádve í a dále chodba. Z chodby jsou 

vstupy do byt , do spole né ko árkárny a na schodišt . V suterénu jsou umíst ny technické 

místnosti, sklepní kóje a místnost pro údržbu. V 2. a 3. NP je vždy ze schodišt  vstup do 2 

byt . U domu bude vybudována zpevn ná plocha pro možnost parkovacího stání pro 9 aut. 

 

b) architektonické ešení 

Jedná se o 3 podlažní d m se suterénem s 6 bytovou jednotkou. St echa sedlová. Fasáda bude 

upravena jemnozrnnou probarvenouomítkou v krémovébarv . Okna a vn jší dve e budou 

provedeny jako plastová euro hn dá. Zpevn néplochy u domu budou z betonové zámkové 
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dlažby. Celá parcela bude po dokon ení stavby upravena, zatravn na a osázená zelení. Vzhled 

bytového domu o výšce 11,1m nad terénem nenarušuje okolní zástavbu. 

 

1.B.2.3  Celkové provozní ešení: [1] 

Stavbou bude vytvo ena nová bytová jednotka o velikosti 1+1, t i bytové jednotky o velikosti 

3+1 a dv  bytové jednotky o velikosti 3+kk. V p ízemí bytového domu, do kterého je p ístup 

hlavním vstupem, se nachází zádve í a dále chodba. Z chodby jsou vstupy do byt , do 

spole né ko árkárny a na schodišt . V suterénu jsou umíst ný technické místnosti, sklepní 

kóje a místnost pro údržbu. V 2. a 3. NP je vždy ze schodišt  vstup do 2 byt . U domu bude 

vybudována zpevn ná plocha pro možnost parkovacího stání pro 9 aut. Užívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu se neuvažuje. 

 

1.B.2.4  Bezbariérové užívání stavby: [1] 

Na vlastní stavbu bytového domu se nevztahuje vyhláška . 398/2009 Sb. Obecné technické 

požadavky zabezpe ující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Navazující ve ejné plochy a komunikace tuto vyhlášku spl ují. 

 

1.B.2.5  Bezpe nost p i užívání stavby: [1] 

Majitel domu bude pravideln  udržovat a kontrolovat stavbu, bude zajiš ovat pot ebné revize 

za ízení dle platných p edpis  a odstra ovat p ípadné závady. 

 

1.B.2.6  Základní charakteristika objekt : [1] 

 a) stavební ešení  

Není sou ástí dokumentu. 

 

 b) konstruk ní a materiálové ešení  

1. Zemní práce: 

P ed zahájením stavebních prací bude provedeno vytý ení trvalého záboru v terénu a bude 

zabezpe eno, aby hranice p i stavební innosti nebyly narušovány a svévoln  posouvány do 

okolní p dní držby. Dále nesmí dojít k narušení hydrologických a odtokových pom r  

v území.  

 

P ed zahájením stavby bude v rozsahu trvalého záboru p dy provedena skrývka kulturní 

vrstvy p dy v tlouš ce 35cm. Z této mocnosti je 25cm ornice a 10cm podornice. Ornice a 



27 
 

podornice budou uloženy na skládce na pozemku. Místo skládky ur eno ve výkrese za ízení 

staveništ . Ornice a podornice budou skladovány odd len . Po dokon ení stavby budou 

použity na terénní úpravy. Dle § 10 odst. 2 Vyhlášky . 13/1994Sb. budou kulturní vrstvy 

p dy zajišt ny p ed znehodnocením a zcizením.  

 

Zemní práce budou provád ny pro základové konstrukce bytového domu a p ípojky 

inženýrských sítí. ást výkopku se bude ukládat do deponie výkopku na pozemku. Umíst ní 

deponie výkopku je ur eno na výkrese za ízení staveništ . Výkopek je skladován odd len  od 

deponie ornice a podornice. Výkopek se následn  použije na zásypy stavebních jam. Druhá 

ást výkopku (320m2) bude odvezena na nedalekou skládku odpad .  

 

P i výkopech po odkrytí základové spáry bude na stavbu p izván stavební dozor ke kontrole 

podloží, p i zjišt ní nestandardního základového podloží bude provedena kontrola statikem. 

Terén v míst  stavby je rovinatý.  

 

2. Spodní stavba: 

Základové pásy budou provád ny z betonu C16/20 do nezámrzné hloubky 100cm pod terén,  

u podsklepené ásti 3,33m pod p vodní terén. P ed betonáží základových konstrukcí bude 

provedena vnit ní ležatá kanalizace a další prostupy pro vnit ní rozvody a p ípojky 

inženýrských sítí. Dále se provede položení uzem ovacího pásku FeZn 30/5 na základovou 

spáru s vyvedením nad terén v míst  hromosvod . Prostor mezi základovými pásy se zasype 

vyt ženou zeminou a zhutní. Základová deska bude betonová mazanina tl. 15cm z betonu 

C16/20 v etn  vložení KARI sítí 15/15/5, bude izolována pásy BITALBIT S. Podlaha 

v suterénu – kóta -3,000m je 2,85m pod upraveným terénem v míst  vstupu do domu. Podlaha 

v 1.NP – kóta +-0,000m je 0,15m nad upraveným terénem v míst  vstupu do domu. Sokl 

základ  bude izolován soklovými deskami z XPS tl. 4cm. 

 

3. Svislé konstrukce: 

Obvodové zdi jsou z cihel POROTHERM 44 eko+ profi dryfix, spodní stavba zd na z cihel 

POROTHERM 40 EKO+ PROFI Dryfix se zateplením soklovým polystyrenem XPS 

v tlouš ce 4cm. Vnit ní p í ky jsou z p í kovek POROTHERM 11,5 a 14 profi dryfix. P í ky 

v 3NP jsou z konstrukce Rigips. Vnit ní nosné st ny z cihel POROTHERM aku 36,5 a 30 

profi dryfix. Vnit ní omítky st n budou provedeny hladké štukové vápeno-cementové cemix, 
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fasáda bude s jemnozrnnou akrylátovou omítkou v barv  slonové kosti. Komín typu 

SCHIEDEL dn18 pro odvod spalin z plynového kotle.  

 

4. Vodorovné konstrukce a schody: 

Strop nad 1S, 1NP A 2NP je proveden jako keramicko-betonový POROTHERM 

s podep ením obvodovými a vnit ními zdmi. Ve stropn  nad 2NP jsou skryté pr vlaky 

v místech sloupk  konstrukce krovu. Pr vlaky jsou z válcovaných Inosník  IPN zn. oceli 

S235JR velikosti 200. P eklady otvor  v nosných st nách jsou z nosník  POROTHERM 

p eklad P7 s tepelnou izolací EPS. V nce budou provedeny z betonu t . C25/30 a z betoná ské 

oceli B500B 4x profil 14mm a t mínky profil 6mm á 30cm. Vnit ní schodišt  do podkroví je 

železobetonové monolitické. Výztuž schodišt  je KARIsítí 10/10/8 p i dolním a horním okraji 

schodiš ové desky.   

 

5. St ešní konstrukce: 

Zast ešení objektu bytového domu je navrženo se sedlovou st echou s nosnou konstrukcí 

z d ev ného krovu ve spádu 36° k podokapním žlab m. Krov je tvo en samonosnou 

konstrukcí podep enou štítovými a st edními nosnými zdmi. Pozednice jsou kotveny do v nce 

šrouby d12mm ve vzdálenostech po 2m. Jako st ešní krytina jsou navrženy betonové st ešní 

tašky KMB BETA v erné barv .  St ešní tašky budou ukládány na d ev né lat  40/50. Jako 

pomocná hydroizola ní vrstva je navržena pod taškami fólie Jutafol D140 standard. 

 

6. Úpravy povrch : 

Fasáda bude s jemnozrnnou silikátovou omítkou v barv  slonové kosti. Sokl je opat en 

keramickým obkladem s imitací p írodního kamene v šedé barv . St ešní ímsy, d ev né 

obklady pod st echou a ostatní d ev né prvky na fasád  budou nat eny lazurovacím lakem 

v hn dé barv . Vnit ní omítky st n a strop  budou provedeny hladké štukové vápeno-

cementové cemix, v podkroví bude podhled ze sádrokartonu. V hygienických místnostech 

bude keramický obklad z obklada ek po celé výšce místnosti. V úklidové místnosti, 

v suterénu, bude keramický obklad do výšky 1,5m nad podlahou. V kuchyni bude místo 

keramického obkladu kuchy ské linky použita truhlá ská konstrukce. Nášlapné vrstvy podlah 

budou z keramické dlažby, laminátových podlah a koberc . Viz výpisy místností 

v jednotlivých výkresech podlaží. 
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7. Výpln  otvor : 

Okna a vn jší dve e jsou plastová v barv  hn dé s izola ním 3sklem U=1,0. Vnit ní dve e 

jsou kazetové s obložkovými zárubn mi typ SAPELI, nebo s ocelovou zárubní. 

 

8. Izolace: 

Izolace proti vod  a zemní vlhkosti: 

• Izolace proti zemní vlhkosti bude provedena asfaltovými pásy Sklobit 40 

mineral p itavenými k podkladu. U nepodsklepené ásti budovy je izolace umíst na 

v úrovni -0,15m na podkladní beton, u podsklepené ásti v úrovni -3,15m na 

podkladní beton. P ed pokládkou HI pás  je povrch opat en asfaltovým penetra ním 

nát rem.  

• Izolace st n suterénu bude provedena HI asfaltovým pásem Sklobit 40 mineral. P ed 

instalací HI pásu bude st na opat ena penetra ním nát rem. Izolace soklového zdiva 

bude provedena do výšky50cm nad upravený terén. Ochrannou funkci HI st n plní 

tepelná izolace deskami z extrudovaného polystyrénu XPS v tlouš ce 4cm.  

• Pojistná HI st ešního plášt  je použita fólie JutafolD140 standard umíst na na krokve 

a p ichycena kontralat mi p ibitím. 

• Jako parozábrana je použita fólie Jutafol N 110 speciál, montována spodem 

s p elepením spoj . 

• V hygienických místnostech (koupelny, wc, úklidová komora) se povrchy opat ují 

st rkovou hmotou ARDEX 8+9.  

• V podlahách použita PE fólie jako separa ní vrstva tepelné izolace a cementového 

pot ru. 

 

Izolace tepelné: 

Veškeré izolace jsou navrženy tak, aby odpovídaly tepeln  technickým požadavk m dle SN 

73054.  

• Tepelná izolace podlah v 1S a v 1NP je za použití desek polystyrenu EXTRAPOR 150 

S Stabil v tlouš ce 9cm. Tepelná izolace podlah 2NP a 3NP je za použití desek 

z minerální vlny STEPROCK ND v tlouš ce 4cm. 

• Izolace st n spodní stavby a soklu je za použití desek z XPS v tlouš ce 4cm. 

• Zateplení tepelných most  u ŽB v nc  bude ešeno p novým POLYSTYRENEM tl. 

10cm.  
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• Tepelná izolace st ešního plášt  je pomocí minerální vlny ROCKWOOL Superrock 

v tlouš ce 30cm. Umíst ní tepelné izolace je mezi a pod krokvemi. 

• Nadokenní p eklady jsou izolovány deskami POLYSTYREN tl. 14cm. 

 

Izolace zvukové: 

Konstrukce se zvýšenými požadavky na zvukovou izolaci je st ední nosná st na odd lující 

byty mezi sebou a byty od spole ných prostor . Tyto st ny jsou navrženy z keramických 

tvárnic POROTHERM AKU 36,5, které mají zvýšenou zvukovou izola ní schopnost. Ostatní 

stavební konstrukce jsou ve standardním provedení, zvláštní zvukové izolace nejsou 

provád ny. 

 

9. Klempí ské a záme nické konstrukce: 

St echa a fasáda bude dopln na oplechováním z pozinkovaného plechu (viz výkresová ást 

této PD). Vn jší okenní parapety budou provedeny z pozinkovaného plechu opat eného 

hn dým lakem. Oplechování komínu bude provedeno z pozinkovaného plechu s erným 

lakem. St echa bude dále dopln na plastovými dopl ky taškové krytiny (prostupy, komínky 

odv trání atd.) 

Odvodn ní st echy bude systémové LINDAB s prvk  z pozinkovaného plechu opat eného 

erným, nebo hn dým lakem (st ešní žlaby erné, svody hn dé). 

 

10. Záme nické výrobky: 

Nosná konstrukce st ešního plášt  vybavena spojovacími prvky a kotevní technikou (ocelové 

p íložky, kotevní ty e D12, svorníky, atd.) Ve strop  nad 2NP vložen válcovaný IPN profil 

velikosti 200mm. Na schodišti použito nerezové zábradlí s d ev nými madly. Zast ešení 

vstupu provedeno pomocí dvou nosník  z nerezové oceli opat enými hn dým nát rem 

ukotvenými do fasády. Zábradlí u francouzských oken tvo eno nerezovou konstrukcí 

s d ev ným madlem, výpl  zábradlí tvo í tvrzené sklo, nerezová konstrukce zábradlí opat ena 

hn dým nát rem. 

 

11. Truhlá ské konstrukce: 

Do truhlá ských výrobk  jsou zahrnuty všechny výpln  otvor , poklop na p du, kuchy ské 

linky a truhlá ské obklady pod st echou.  
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12. Zpevn né plochy, oplocení, sadové úpravy: 

P íjezd, parkovací místa, chodníky okolo domu a terasa budou vydlážd ny zámkovou dlažbou 

na hutn né št rkové vrstvy tl. 20cm. U domu, kde nebude zámková dlažba, budou provedeny 

okapové chodníky š. 50cm ze št rku „ka írku“ s okrajem z obrubník . Dlažby budou 

vyspádovány sm rem od domu, spárování u dlažeb bude z jemného písku s možností 

vsakování deš ových vod do št rkového podloží pod dlažbou.Oplocení pozemku je ze dvou 

stran stávající – bude provedena renovace. Ze strany od hlavní komunikace bude provedeno 

nové oplocení ze zd ných pilí  a d ev né výpln . Ze zadní strany bude provedeno oplocení 

z ocelových sloupk  a pletiva. Výška plotu bude 180cm. Branka bude z jeklových profil  

s d ev nou výplní.Všechny plochy zasažené stavební inností budou srovnány, ohumusovány 

v tl. 30mm a osety travním semenem. 

 

13. Zdravotechnika a vzduchotechnika: 

Pozemek je napojen stávající vodovodní p ípojkou na vodovodní ad, p ípojka je ukon ena ve 

vodom rné šacht . Z šachtice povede domovní vodovod do domu, hlavní uzáv r bude 

v technické místnosti. Vodoinstalace je v plastových trubkách, oh ev teplé vody je pomocí 

plynového kotle. Odpady jsou odvedeny splaškovou kanalizací do ve ejné kanalizace. 

Deš ové vody ze st echy budou odvedeny do vsak  na pozemku. 

 

14. Elektroinstalace: 

Elektroinstalace je provedena ve standardním rozsahu. P ípojka je napojena nazemní t leso 

elektrického vedení NN kabelovým p ívodem do stávajícího plastového pilí e na kraji 

parcely. Nov  se bude realizovat pouze napojení na sloupek elektro  kabelovým vedením do 

domu.    

 

15. Topení a plyn: 

Úst ední topení je s kotlem na plyn JUNKERS v turbo provedení s odvodem spalin nad 

st echu. Na pozemku je zbudována NTL plynovodní p ípojka z ve ejného plynovodu do 

plastového sloupku umíst ného na hranici pozemku. Nov  se bude realizovat pouze napojení 

objektu na sloupek plynu. Systém UT bude s otopnými t lesy umíst nými pod okny.  

 

16. Technické vybavení: 

Elektroinstalace je provedena ve standardním rozsahu, p ípojka bude provedena kabelovým 

napojením zemního vedení NN do elektro pilí e a dále do domu. Zdravotechnika - napojení 
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vodoinstalace je p ípojkou na vodovodní ad. Vodoinstalace je v plastových trubkách, odpady 

jsou odvedeny do kanalizace a deš ové vody do vsak .Úst ední topení je s kotlem na plyn.  

 

 c) mechanická odolnost a stabilita 

Není sou ástí dokumentu. 

 

1.B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických za ízení: [1] 

 

Elektrop ípojka:  

Domovní p ípojka bude provedena napojením na stávající elektro sloupek na hranici 

pozemku. Napojení bude provedeno kabelovým vedením do domu.  Základní technické údaje: 

Rozvodná soustava 3 PE st .50 Hz 230/400V TN -S. Instalovaný výkon: Skute ný max. 

výkon Ps = 60kW. 

 

Vodovodní p ípojka:  

Pozemek je napojen stávající vodovodní p ípojkou na vodovodní ad, p ípojka je ukon ena ve 

vodom rné šacht . Z šachtice povede domovní vodovod do domu, hlavní uzáv r bude 

v technické místnosti. Kapacita 4158 l/den,Qro ní=22obyv.x46m3/rok=1012m3/rok. 

 

NTL p ípojka plynu:  

Plynárenské za ízení – NTL p ípojka délky 14,5m bude napojena na stávající  NTL plynovod 

DN 300 pomocí navrtávací objímky T-kusu 90° - 300/50. P ípojka bude v provedení PE 100, 

SDR 11, d=50x4,6 s ochranným plášt m ROBUST PIPE. 

 

1.B.2.8  Požárn  bezpe nostní ešení [1] 

 Viz ást „Požárn  bezpe nostní ešení“ (není sou ástí této práce). 

 

1.B.2.9  Zásady hospoda ení s energiemi [1] 

 a) kritéria tepeln  technického hodnocení  

Všechny konstrukce spl ují požadavky z hlediska tepelné izolace podle: 

- Vyhl. .268/2009Sb. O technických požadavcích na výstavbu, 

- SN 730540 Tepelná ochrana budov, 

- Vyhl. . 148/2007 Sb. O energetické náro nosti budov. 
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b) energetická náro nost stavby: 

Viz energetický štítek budovy – samostatná p íloha (není sou ástí této práce). 

 

c) posouzení využití alternativních zdroj  energií: 

Stavebník z finan ních d vod  nerealizuje tepelné erpadlo. 

 

1.B.2.10 Hygienické požadavky na stavby [1] 

P i navrhování stavby byly respektovány technické požadavky na výstavbu dle vyhl. 

.268/2009, stavba je hygienicky nezávadná a nebude p i užívání produkovat žádné 

škodliviny. Dále byly respektovány mimo jiné tyto normy a zákony: 

- SN 730580-1, 2 Denní osv tlení a oslun ní, 

- SN EN 12464-1 Um lé osv tlení, 

- Zák. .185/2001 Sb. O odpadech, 

- Zák. .114/1992 Sb. O ochran  p írody a krajiny, 

- Zák. . 334/1992 Sb. O ochran  zem d l. p dního fondu, 

- Zák. . 254/2001 Sb. O vodách. 

V trání je zajišt no okny resp. nuceným odtahem ventilátorem. 

Vytáp ní je zajišt no plynovým kotlem s napojením na úst ední topení. 

Osv tlení je navrženo dle SN 730580-1, 2. 

Zásobování vodou: vodovodní p ípojka - kapacita 4158 l/den. 

Odpady: komunální odpad z bytového domu bude ukládán do nádoby u komunikace, odvoz 

bude zajišt n pravidelným odvozem pov enou firmou na skládku.  

Vliv stavby na okolí:      

Ovzduší: vytáp ní je bez negativního ú inku na ovzduší. 

Hluk a prach: v omezené dob  dojde po dobu výstavby k p echodnému ovlivn ní životního 

prost edí v t sné blízkosti stavby hlukem a prachem. 

Splašková voda: objekt bude napojen kanalizací na splaškovou ve ejnou kanalizaci. 

Odpady: Koncepce odpadového hospodá ství stavby je zpracována na základ  zákona . 

185/2001 a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími p i 

p edm tné stavb . 

 

1.B.2.11 Ochrana stavby p ed negatívníni ú inky vn jšího prost edí [1] 

a) ochrana p ed pronikáním radonu z podloží: 

Podle radonového pr zkumu není t eba speciálních opat ení. 
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b) ochrana p ed bludnými proudy: 

c) ochrana p ed technickou seizmicitou: 

d) ochrana p ed hlukem: 

V blízkosti nejsou hlu né elementy (dálnice, železnice). 

Stavba se nenachází v záplavové oblasti. 

 

 

1.B.3  P ipojení na technickou infrastrukturu [1] 

 a) napojovací místa: [1] 

Hlavní ády inženýrských sítí. 

 b) p ipojovací rozm ry, výkonové kapacity a délky: [1] 

Vodovodní p ípojka: napojení na vodovodní ad DN 90 PVC vedle komunikace, p ípojka PE 

1“, délka domovní p ípojky 15,5m. 

Elektrop ípojka: Domovní p ípojka délky 15,5m bude napojena na stávající elektro sloupek 

na hranici pozemku kabelovým vedením do domu.  Základní technické údaje: Rozvodná 

soustava 3 PE st .50 Hz 230/400V TN -S. Instalovaný výkon: Skute ný max. výkon Ps = 60 

kW.  

Kanalizace: stavba bude p ipojena na kanalizaci DN300 v místní komunikaci p ípojkou 

PVC150 délky 17m. 

Plynárenské za ízení – NTL p ípojka délky 1,6m bude napojena na stávající  NTL plynovod 

DN 300 pomocí navrtávací objímky T-kusu 90° - 300/50. P ípojka bude v provedení PE 100, 

SDR 11, d=50x4,6 s ochranným plášt m ROBUST PIPE. 

 

 

1.B.4  Dopravní ešení [1] 

Sjezd na pozemek je stávající z ulice Jamnická. Sjezd bude upraven položením zámkové 

dlažby (viz výkres Sjezd - podélný ez a Technická zpráva– sjezd – není sou ástí této práce). 

Ší ka sjezdu je 4m.  

V míst  rozhledových trojúhelník  pro zastavení na komunikaci nebude žádná konstrukce, 

zele  apod. vyšší než 70cm /dle SN 73601, 73602 a 73610/. Podélný sklon sjezdu je 

vyspádován na pozemek stavebníka. P i realizaci sjezdu budou respektovány p íslušná 

ustanovení: Vyhl. .268/2009Sb., Zák. .13/1997 Sb., Vyhl. .104/1997 Sb. a Zák. .361/2000 

Sb. 
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1.B.5  ešení vegetace a terénních úprav [1] 

Zpevn né plochy u domu budou z betonové zámkové dlažby. Celá parcela bude po dokon ení 

stavby upravena, zatravn na a osázená zelení. 

 

 

1.B.6  Popis vliv  stavby na životní prost edí [1] 

 

a) vliv stavby na životní prost edí: [1] 

Ovzduší: vytáp ní je s plynovým kotlem bez negativního ú inku na ovzduší. 

Hluk: v omezené dob  dojde po dobu výstavby k p echodnému ovlivn ní životního prost edí 

v blízkosti stavby hlukem. 

Voda: objekt bude napojen kanaliza ní p ípojkou na splaškovou ve ejnou kanalizaci. 

Odpady: Koncepce odpadového hospodá ství stavby je zpracována na základ  zákona . 

185/2001 a jejím cílem je stanovit základní principy nakládání s odpady vznikajícími p i 

p edm tné stavb . 

KATEGORIEnebezpe né odpady:   

- Nádoby od barev, od sprej , od tmel , použité št tce, zbytky izola ních lepenek,  piliny 

a od ezky /celkem cca 80kg/.  

KATEGORIE ostatní odpady:   

- Odpady kov  /cca 150kg/  

- Odpady ze d eva /cca 400kg/  

- Odpady plast  a papíru /cca 80 kg/  

- Odpady beton , cihel - stavební su  /cca 2t/ 

- Zemina /výkopek / - bude použita na terénní úpravy na pozemku. 

- Tuhý komunální odpad - bude shromaž ován v ur eném prostoru staveništ  a zneškodn n 

skládkováním prost ednictvím pov ené osoby. Komunální odpad z bytového domu bude 

ukládán do nádoby u komunikace, odvoz bude zajišt n pravidelným odvozem pov enou 

firmou na skládku.  

Smlouvy s firmami, které budou zajiš ovat využití nebo zneškodn ní odpad , budou uzav eny 

s dodavatelskou firmou resp. se stavebníkem. 

P da: P ed zahájením stavebních prací bude provedeno vytý ení  trvalého záboru v terénu a 

bude zabezpe eno, aby hranice p i stavební innosti nebyly narušovány a svévoln  posouvány 

do okolní p dní držby. Dále nesmí dojít k narušení hydrologických a odtokových pom r  
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v území. P ed zahájením stavby bude v rozsahu trvalého záboru p dy provedena skrývka 

kulturní vrstvy p dy, která  bude rozprost ena na nezastav né ásti pozemku. Dle § 10 odst. 

2 Vyhl. . 13/1994Sb. budou kulturní vrstvy p dy zajišt ny p ed znehodnocením a zcizením. 

O t chto innostech bude veden záznam ve stavebním deníku, ze kterého  budou  z ejmé 

všechny skute nosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a ú elnosti využívání 

kulturních vrstev p dy. 

b) vliv stavby na p írodu a krajinu: [1] 

(ochrana d evin, památných strom , rostlin a živo ich ) – stavbou nebude ohrožena p íroda, 

stavba nebude narušovat krajinný ráz, ekologické funkce a vazby v krajin  z stanou 

zachovány. 

c) vliv stavby na soustavu chrán ných území Natura 2000 – bez vlivu, 

d) návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjiš ovacího ízení nebo stanoviska EIA:  

e) navrhovaná ochranná a  bezpe nostní pásma:  

 

 

1.B.7  Ochrana obyvatelstva [1] 

Stavba nebude svým umíst ním a provozem ohrožovat nebo významn  omezovat 

obyvatelstvo v okolí. Ochrana uživatel  domu je zajišt na takto: 

- Denní osv tlení a oslun ní je v objektu dosta ující a odpovídá požadavk m SN 

73 4301 a SN 73 0580. P i um lém osv tlení bude respektována SN 36 0450 – 

tabulky osv tlenosti. 

- Odv trání místností je zajišt no okny resp. vzduchotechnikou. 

- Z hlediska akustické pohody jsou konstrukce navrženy tak, aby spl ovaly 

požadavky na  nepr zvu nost st n a strop  a omezily kro ejový hluk v podlahách. 

 

 

1.B.8  Zásady organizace výstavby [1] 

a) pot eby a spot eby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ní: [1] 

P ípojky NN a vody pro pot ebu výstavby budou provedeny dle PD. Kapacity budou dle 

projektu. Základní hmoty pro pot eby výstavby jsou zajišt ny z lokálních zdroj . 
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b) odvodn ní  staveništ : [1] 

Na pozemku jsou dobré vsakovací pom ry, není proto t eba navrhovat speciální odvod ovací 

systémy staveništ . 

 

c) napojení staveništ  na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: [1] 

Napojení staveništ  na ve ejnou dopravní infrastrukturu je zajišt na stávajícím sjezdem 

z ulice Jamnická a dále bude provedena št rková komunikace ke stavb . 

Napojení inž. sítí bude provedeno na stávající vodovodní p ípojku, p ípojka EZ je již 

provedena do elektro sloupku na hranici pozemku. Deš ové vody budou odvedeny kanalizací 

do vsak  dle projektu, splaškové vody budou odvedeny kanaliza ní p ípojkou do splaškové 

ve . kanalizace.  

 

 e) ochrana okolí staveništ : [1] 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí. 

 

f) maximální zábory pro staveništ : [1] 

Stavební plocha ur ená k výstavb  je na parc. ís. 6860/44 v rozsahu cca 3.422m2. 

 

 g) odpady a emise p i výstavb : [1] 

viz oddíl B6, 

 

 h) bilance zemních prací: [1] 

Skrývka ornice a podkornice bude provedena dle projektu - viz Technickou zprávu, uložení 

ornice a podkornice viz situa ní nákres.Výkopek ze základ  bude použit pro hutn né zásypy 

v rámci spodní stavby. 

 

 i) ochrana životního prost edí: [1] 

viz B6a), 

 

 j) zásady BOZP: [1] 

Výstavba bude provád na tradi ní technologií, je nutné dbát na bezpe nostní p edpisy,  které 

jsou obsaženy v níže uvedených právních p edpisech: 

- zákon . 183/2006 Sb. – stavební zákon (v platném zn ní), 

- zákon . 262/2006 Sb., zákoník práce, ást pátá, hlava I. a II (v platném zn ní), 
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- zákon . 309/2006 Sb. (v platném zn ní), kterým se upravují další požadavky 

bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci v pracovn právních vztazích a o zajišt ní 

bezpe nosti a ochrany zdraví p i innosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovn právní vztahy (zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany 

zdraví p i práci), 

- zákon . 338/2005 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpe ností práce, 

- zákon . 258/2000 Sb. (v platném zn ní) - o ochran  ve ejného zdraví, 

- na ízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví 

p i práci na pracovišti s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky, 

- na ízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobn jších požadavcích na pracovišt  a pracovní 

prost edí, 

- na ízení vlády . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a 

ochranu zdraví p i práci na staveništích,  

- na ízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe ný 

provoz a používání stroj , technických za ízení, p ístroj  a ná adí, 

- na ízení vlády . 168/2002 Sb., kterým se stanoví zp sob organizace práce a 

pracovních postup , které  je zam stnavatel povinen zajistit p i provozování 

dopravy dopravními prost edky, 

- na ízení vlády . 11/2002 Sb. (v platném zn ní), kterým se stanoví vzhled a umíst ní 

bezpe nostních zna ek a zavedení signál ,  

- na ízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p i práci, 

- vyhláška .  268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (novelizováno vyhl. . 

20/2012 Sb.), 

- vyhláška . 48/1982 Sb. (v platném zn ní), kterou se stanoví základní požadavky k 

zajišt ní bezpe nosti práce a technických za ízení, 

- na ízení vlády . 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování  osobních ochranných pracovních prost edk , mycích,  isticích a 

dezinfek ních prost edk , 

- vyhláška . 77/1965 Sb. – o kvalifikaci obsluh stavebních stroj , 

- vyhláška . 73/2010 o stanovení vyhrazených elektrických technických za ízení, jejich 

za azení do t ída a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpe nosti (vyhláška o 

vyhrazených elektrických technických za ízeních), 

- vyhláška . 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb,  
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- vyhláška . 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpe nosti p i 

sva ování a nah ívání živic v tavných nádobách,   

- vyhláška . 50/1978 Sb. o odborné zp sobilosti v elektrotechnice, ve zn ní pozd jších 

p edpis . 

P ed veškerými výkopovými pracemi bude provedeno vytý ení podzemních sítí. Ve smyslu 

p ísl. ustanovení Stav. zákona bude ke stavb  použito jen výrobk , které mají  takové 

vlastnosti, aby byla zaru ena požadovaná mechanická pevnost, požární  bezpe nost, 

hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prost edí, ochrana proti hluku a úspory 

energie. Všechny materiály a výrobky použité ke stavb  budou  mít platné atesty dle zákona 

. 22/1997 Sb. a na ízení vlády . 178/1997 Sb. (,, Prohlášení o shod ,,). Rovn ž je nutno se 

ídit pokyny, požadavky a technologickými p edpisy, podnik. normami dodavatel  materiál , 

výrobk  a systém . Práce budou provád ny pouze kvalifikovanými pracovníky a odbornými 

firmami, které se mohou prokázat p íslušnou kvalifikací. Pracovníci na stavb  budou 

prokazateln  seznámeni, proškoleni a p ezkoušeni z bezpe nostních p edpis . 

Sou ástí dodavatelské dokumentace bude vypracován „Plán bezpe nosti a ochrany 

pracovník  na staveništi“ pro konkrétní aktuální podmínky dané stavby. U vjezdu a vstupu na 

staveništ  bude tabulka „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“, p ístup osob s omezenou 

schopností pohybu se nep edpokládá. Staveništ  je na pozemku investora, okolní pozemky 

nebudou dot eny. Vstup na pozemek orgán m státní správy, subdodavatel m a dalším t etím 

osobám bude dovolen jen za p ítomnosti investora.  

 

 k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot ených staveb: [1] 

Nejsou. 

 

l) zásady pro dopravn  inženýrské opat ení: [1] 

P i provád ní NTL p ípojky plynu budou dodržovány dopravn  inženýrské opat ení dle 

podmínek obecního ú adu. 

 

m) spec. podmínky pro provád ní stavby: [1] 

Nejsou. 

 

 n) postup výstavby, termíny: [1] 

Zahájení stavby:  04/2015 

P edpoklad ukon ení:  12/2015 
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VYSOKÁ ŠKOLA BÁ SKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

FAKULTA STAVEBNÍ

17. listopadu 15/2172, 708 33  Ostrava - Poruba 

 

 

Akce    : Stavba atypického bytového domu 

na pozemku parc. ís. 6860/44, k. ú.: Staré M sto 

len ní stavby na objekty:  So 01    bytový d m  

     So 02  zpevn né plochy, oplocení, sjezd z m.k.

     So 03  STL p ípojka plynu, domovní plynovod

     So 04  domovní p ípojka elektro  

So 05  vodovodní, kanaliza ní p ípojka  

So 06  za ízení staveništ  - stavba do asná   

Investor   : Josef Chroustal, Cimrmanova 12, 738 01 Staré M sto 

Rozsah projektu           : Projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení  

 

 

 

1.C Situa ní výkresy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Tomáš Mazur 

 

Staré M sto 

Datum: 4/2014 
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1.C Situa ní výkresy [1] 

 

1.C.1  Situa ní výkres širších vztah  [1] 

 

Není sou ástí této projektové dokumentace. 

 

 

1.C.2  Celkový situa ní výkres stavby [1] 

 

Není sou ástí této projektové dokumentace. 

 

 

1.C.3  Koordina ní situace [1] 

 

Viz výkres . C.3 – Koordina ní situace 1:250 v p ílohách této projektové dokumentace. 

 

 

1.C.4  Katastrální situa ní výkres [1] 

 

Není sou ástí této projektové dokumentace. 

 

 

1.C.5  Speciální situa ní výkresy [1] 

 

Není sou ástí této projektové dokumentace. 
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VYSOKÁ ŠKOLA BÁ SKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

FAKULTA STAVEBNÍ

17. listopadu 15/2172, 708 33  Ostrava - Poruba 

 

 

Akce    : Stavba atypického bytového domu 

na pozemku parc. ís. 6860/44, k. ú.: Staré M sto 

len ní stavby na objekty:  So 01    bytový d m  

     So 02  zpevn né plochy, oplocení, sjezd z m.k.

     So 03  STL p ípojka plynu, domovní plynovod

     So 04  domovní p ípojka elektro  

So 05  vodovodní, kanaliza ní p ípojka  

So 06  za ízení staveništ  - stavba do asná   

Investor   : Josef Chroustal, Cimrmanova 12, 738 01 Staré M sto 

Rozsah projektu           : Projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení  

 

 

 

1.D Dokumentace objekt  a technických a technologických 

za ízení 

1.D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

1.D.1.1  Architektonicko-stavební ešení 

1.D.1.1.a) Technická zpráva 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Tomáš Mazur 

 

Staré M sto 

Datum: 4/2014 
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1.D.1.1.a) Technická zpráva [1] 

 
a) Ú el objektu [1] 

 

 Bytový d m bude sloužit k bydlení 6 rodin. 

 

b) Architektonické ešení [1] 

 

Projektová dokumentace novostavby bytového domu je vypracována v rozsahu pro vy ízení 

stavebního povolení. Podklady byly mapové podklady parcely a okolí, n která vyjád ení 

správc  inženýrských  sítí a v neposlední ad  pr b žné konzultace s investorem.  

 

Objekt bytového domu má p ibližn  obdélníkový p dorys (18,2m x 11,5m), je t ípatrový 

s áste ným podsklepením a sedlovou st echou, 3 nadzemní podlaží je obydlené podkroví. 

P íjezd a p ístup k projektované stavb  je zajišt n z místní komunikace zpevn ným sjezdem a 

chodníkem. St ešní krytina je betonová taška KM BETA v erném odstínu. Fasáda bude 

upravena jemnozrnnou omítkou  v krémové barv . Okna a vn jší dve e budou provedeny jako 

plastová EURO v hn dé barv . Vjezd a zpevn né plochy u domu budou z betonové zámkové 

dlažby. Celá parcela bude po dokon ení stavby upravena, zatravn na a osázená zelení.  

 

Dispozi ní ešení: Stavbou bude vytvo ena nová bytová jednotka o velikosti 1 + 1 a 3 bytové 

jednotek velikosti 3 + 1 a 2 bytové jednotky 3 + kk. V p ízemí bytového domu, do kterého je 

p ístup hlavním vstupem, se nachází zádve í a dále chodba. Z chodby jsou vstupy do byt , do 

spole né ko árkárny a na schodišt . V suterénu jsou umíst ný technické místnosti, sklepní 

kóje a místnost pro údržbu. V 2. a 3. NP je vždy ze schodišt  vstup do 2 byt . U domu bude 

vybudována zpevn ná plocha s možností parkování 9 osobních automobil .  

 

c) Kapacity [1] 

 

Zastav ná plocha domu je 214m2. Obestav ný prostor domu je 2183m3. Plocha byt  

je42,4m2(1 byt), 78,5m2 (3 byty) a 70,1m2 (2 byty). Zpevn né plochy /p íjezd, chodníky, 

terasa/ m í 345m2.Po et bytových jednotek je 6. 
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Denní osv tlení a oslun ní je v objektu dosta ující a odpovídá požadavk m SN 73 4301 a 

SN 73 0580. Velikost oken zabezpe í dostate nou sv telnou pohodu. Místnosti s malým 

nebo žádným denním osv tlením jsou p isv tleny um lým osv tlením. P i volb  svítidel do 

místností bude postupováno dle SN 36 0450. 

 

d) Technické a konstruk ní ešení objektu [1] 

 

d1. Zemní práce [1] 

 

P ed zahájením stavebních prací bude provedeno vytý ení trvalého záboru v terénu a bude 

zabezpe eno, aby hranice p i stavební innosti nebyly narušovány a svévoln  posouvány do 

okolní p dní držby. Dále nesmí dojít k narušení hydrologických a odtokových pom r  

v území.  

 

P ed zahájením stavby bude v rozsahu trvalého záboru p dy provedena skrývka kulturní 

vrstvy p dy v tlouš ce 35cm. Z této mocnosti je 25cm ornice a 10cm podornice. Ornice a 

podornice budou uleženy na skládce na pozemku. Místo skládky ur eno ve výkrese za ízení 

staveništ . Ornice a podornice budou skladovány odd len . Po dokon ení stavby budou 

použity na terénní úpravy. Dle § 10 odst. 2 Vyhlášky . 13/1994Sb. budou kulturní vrstvy 

p dy zajišt ny p ed znehodnocením a zcizením.  

 

Zemní práce budou provád ny pro základové konstrukce bytového domu a p ípojky 

inženýrských sítí. ást výkopku se bude ukládat do deponie výkopku na pozemku. Umíst ní 

deponie výkopku je ur eno na výkrese za ízení staveništ . Výkopek je skladován odd len  od 

deponie ornice a podornice. Výkopek se následn  použije na zásypy stavebních jam. Druhá 

ást výkopku (320m2) bude odvezena na nedalekou skládku odpad .  

 

P i výkopech po odkrytí základové spáry bude na stavbu p izván stavební dozor ke kontrole 

podloží, p i zjišt ní nestandardního základového podloží bude provedena kontrola statikem. 

Terén v míst  stavby je rovinatý.  
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d2. Základy [1] 

  

Základové pásy budou provád ny z betonu C16/20 do nezámrzné hloubky 100cm pod terén,  

u podsklepené ásti 3,33m pod p vodní terén. P ed betonáží základových konstrukcí bude 

provedena vnit ní ležatá kanalizace a další prostupy pro vnit ní rozvody a p ípojky 

inženýrských sítí. Dále se provede položení uzem ovacího pásku FeZn 30/5 na základovou 

spáru s vyvedením nad terén v míst  hromosvod . Prostor mezi základovými pásy se zasype 

vyt ženou zeminou a zhutní. Základová deska bude betonová mazanina tl. 15cm z betonu 

C16/20 v etn  vložení KARI sítí 15/15/5, bude izolována pásy Sklobit 40 mineral. Podlaha 

v suterénu – kóta -3,000m je 2,85m pod upraveným terénem v míst  vstupu do domu. Podlaha 

v 1.NP – kóta +-0,000m je 0,15m nad upraveným terénem v míst  vstupu do domu. Sokl 

základ  bude izolován soklovými deskami z XPS tl. 4cm. 

V míst  p echodu mezi podsklepenou a nepodsklepenou ástí objektu je užito ztracené 

bedn ní ze základových tvárnic TRITREG. 

 

d3. Svislé konstrukce [1] 

 

 Obvodové zdivo domu je navrženo dle SN 730540 z hlediska tepelné izolace 

z cihelPOROTHERM 44 EKO+ PROFI s použitím zdící p ny, spodní stavba zd na z cihel 

POROTHERM 40 EKO+ PROFI se zateplením soklovým POLYSTYRENEM tl. 4cm. 

Vnit ní p í ky jsou z p í kovek POROTHERM 11,5 A 14 PROFI DRYFIX. Výška parapetní 

desky je 90cm nad podlahou (4 ady tvárnic) Komín bude typ SCHIEDEL dn18 pro odvod 

spalin z plynového kotle. 

 

d4. Vodorovné konstrukce a schody [1] 

 

Strop nad 1S, 1NP A 2NP je proveden jako keramicko-betonový POROTHERM 

s podep ením obvodovými a vnit ními zdmi. Ve stropn  nad 2NP jsou skryté pr vlaky 

v místech sloupk  konstrukce krovu. Pr vlaky jsou z válcovaných Inosník  IPN zn. oceli 

S235JR velikosti 200. P eklady otvor  v nosných st nách jsou z nosník  POROTHERM 

p eklad P7 s tepelnou izolací EPS. V nce budou provedeny z betonu t . C25/30 a z betoná ské 

oceli B500B 4x profil 14mm a t mínky profil 6mm á 30cm. Vnit ní schodišt  do podkroví je 

železobetonové monolitické. Výztuž schodišt  je KARIsítí 10/10/8 p i dolním a horním okraji 

schodiš ové desky. 



46 
 

d5. St ešní konstrukce [1] 

 

Zast ešení objektu bytového domu je navrženo se sedlovou st echou s nosnou konstrukcí 

z d ev ného krovu ve spádu 36° k podokapním žlab m. Krov je tvo en samonosnou 

konstrukcí podep enou štítovými a st edními nosnými zdmi. Pozednice jsou kotveny do v nce 

šrouby d12mm ve vzdálenostech po 2m. Jako st ešní krytina jsou navrženy betonové st ešní 

tašky KMB BETA v erné barv .  St ešní tašky budou ukládány na d ev né lat  40/50. Jako 

pomocná hydroizola ní vrstva je navržena pod taškami fólie Jutafol D140 standard. 

  

d6. Úpravy povrch  [1] 

 

d6.1. Vnit ní povrchy [1] 

 

Vnit ní omítky st n a strop  budou provedeny hladké štukové vápeno-cementové cemix, 

v podkroví bude podhled ze sádrokartonu. V hygienických místnostech bude keramický 

obklad z obklada ek po celé výšce místnosti. V úklidové místnosti, v suterénu, bude 

keramický obklad do výšky 1,5m nad podlahou. V kuchyni bude místo keramického obkladu 

kuchy ské linky použita truhlá ská konstrukce. Nášlapné vrstvy podlah budou z keramické 

dlažby, laminátových podlah a koberc . Viz výpisy místností v jednotlivých výkresech 

podlaží. 

 

d6.2. Vn jší povrchy [1] 

 

Fasáda bude s jemnozrnnou minerální omítkou CEMIX v krémové barv  na tepeln  izola ní 

omítku POROTHERM TO. Sokl opat en mrazuvzdorným obkladem s imitací p írodního 

kamene v šedé barv . Nadst ešní ást komínu bude opat ená kamínkovou omítkou 

MARMOLIT v erném odstínu. P iznané konstrukce krovu budou p ehoblovány a nat eny 

hn dým lazurovacím lakem. 

 

d6.3. Podlahy [1] 

 

Nášlapné vrstvy podlah v jednotlivých místnostech jsou uvedeny ve výkresové ásti této 

projektové dokumentace (p dorysy). Skladby podlah jsou uvedeny ve výpisu skladeb (není 

sou ástí této projektové dokumentace). 
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d6.4. Výpln  otvor  [1] 

 

Okna a vn jší dve e jsou plastová euro v barv  hn dé s izola ním 3sklem. Vnit ní dve e jsou 

hladké s plechovými zárubn mi, a kazetové s obložkovými zárubn mi typ SAPELI. Vnit ní 

parapety všech oken budou hn dé z  plastu, vn jší budou z pozinkovaného plechu lakované 

hn dou barvou. 

 

d7. Konstrukce a práce PSV [1] 

 

d7.1. Izolace proti vod  a zemní vlhkosti [1] 

 

• Izolace proti zemní vlhkosti bude provedena asfaltovými pásy Sklobit 40 

mineral p itavenými k podkladu. U nepodsklepené ásti budovy je izolace umíst na 

v úrovni -0,15m na podkladní beton, u podsklepené ásti v úrovni -3,15m na 

podkladní beton. P ed pokládkou HI pás  je povrch opat en asfaltovým penetra ním 

nát rem.  

• Izolace st n suterénu bude provedena HI asfaltovým pásem Sklobit 40 mineral. P ed 

instalací HI pásu bude st na opat ena penetra ním nát rem. Izolace soklového zdiva 

bude provedena do výšky50cm nad upravený terén. Ochrannou funkci HI st n plní 

tepelná izolace deskami z extrudovaného polystyrénu XPS v tlouš ce 4cm.  

• Pojistná HI st ešního plášt  je použita fólie JutafolD140 standard umíst na na krokve 

a p ichycena kontralat mi p ibitím. 

• Jako parozábrana je použita fólie Jutafol N 110 speciál, montována spodem 

s p elepením spoj . 

• V hygienických místnostech (koupelny, wc, úklidová komora) se povrchy opat ují 

st rkovou hmotou ARDEX 8+9.  

 

d7.2. Izolace tepelné [1] 

 

Veškeré izolace jsou navrženy tak, aby odpovídaly tepeln  technickým požadavk m dle SN 

73054.  
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• Tepelná izolace podlah v 1S a v 1NP je za použití desek polystyrenu EXTRAPOR 150 

S Stabil v tlouš ce 9cm. Tepelná izolace podlah 2NP a 3NP je za použití desek 

z minerální vlny STEPROCK ND v tlouš ce 4cm. 

• Izolace st n spodní stavby a soklu je za použití desek z XPS v tlouš ce 4cm. 

• Zateplení tepelných most  u ŽB v nc  bude ešeno p novým POLYSTYRENEM tl. 

10cm.  

• Tepelná izolace st ešního plášt  je pomocí minerální vlny ROCKWOOL Superrock 

v tlouš ce 30cm. Umíst ní tepelné izolace je mezi a pod krokvemi. 

• Nadokenní p eklady jsou izolovány deskami POLYSTYREN tl. 14cm. 

 

d7.3. Izolace zvukové [1] 

 

Konstrukce se zvýšenými požadavky na zvukovou izolaci je st ední nosná st na odd lující 

byty mezi sebou a byty od spole ných prostor . Tyto st ny jsou navrženy z keramických 

tvárnic POROTHERM AKU 36,5, které mají zvýšenou zvukovou izola ní schopnost. Ostatní 

stavební konstrukce jsou ve standardním provedení, zvláštní zvukové izolace nejsou 

provád ny. 

 

d7.4. Konstrukce klempí ské [1] 

 

St echa a fasáda bude dopln na oplechováním z pozinkovaného plechu (viz výkresová ást 

této PD). Vn jší okenní parapety budou provedeny z pozinkovaného plechu opat eného 

hn dým lakem. Oplechování komínu bude provedeno z pozinkovaného plechu z erným 

lakem. St echa bude dále dopln na plastovými dopl ky taškové krytiny (prostupy, komínky 

odv trání atd.) 

Odvodn ní st echy bude systémové LINDAB s prvk  z pozinkovaného plechu opat eného 

erným, nebo hn dým lakem (st ešní žlaby erné, svody hn dé). 

 

d7.5. Konstrukce záme nické [1] 

 

Nosná konstrukce st ešního plášt  vybavena spojovacími prvky a kotevní technikou (ocelové 

p íložky, kotevní ty e D12, svorníky, atd.) Ve strop  nad 2NP vložen válcovaný IPN profil 

velikosti 200mm. Na schodišti použito nerezové zábradlí s d ev nými madly. Zast ešení 
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vstupu provedeno pomocí dvou nosník  z nerezové oceli opat enými hn dým nát rem 

ukotvenými do fasády. Zábradlí u francouzských oken tvo eno nerezovou konstrukcí 

s d ev ným madlem, výpl  zábradlí tvo í tvrzené sklo, nerezová konstrukce zábradlí opat ena 

hn dým nát rem. 

 

d7.6. Konstrukce truhlá ské [1] 

 

Do truhlá ských výrobk  jsou zahrnuty všechny výpln  otvor , poklop na p du, kuchy ské 

linky a truhlá ské obklady pod st echou.  

 

d7.7. Malby [1] 

 

Vnit ní omítky u zdí budou opat eny penetrací a malbami v bílém odstínu nát rem 

PRIMALEX. Po provedení maleb, nát r  a podlah bude provedeno celkové vy išt ní budovy 

v etn  okolí objektu.  

 

d8. Zpevn né plochy [1] 

 

P íjezd, parkovací místa, chodníky okolo domu a terasa budou vydlážd ny zámkovou dlažbou 

na hutn né št rkové vrstvy tl. 20cm. U domu, kde nebude zámková dlažba, budou provedeny 

okapové chodníky š. 50cm ze št rku „ka írku“ s okrajem z obrubník . Dlažby budou 

vyspádovány sm rem od domu, spárování u dlažeb bude z jemného písku s možností 

vsakování deš ových vod do št rkového podloží pod dlažbou. 

  

d9. Oplocení [1] 

 

Oplocení pozemku je ze dvou stran stávající – bude provedena renovace. Ze strany od hlavní 

komunikace bude provedeno nové oplocení ze zd ných pilí  a d ev né výpln . Ze zadní 

strany bude provedeno oplocení z ocelových sloupk  a pletiva. 
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d10. Terénní a sadové úpravy [1] 

 

Všechny plochy zasažené stavební inností budou srovnány, ohumusovány v tl. 30mm a osety 

travním semenem.Další terénní a sadové úpravy budou up esn ny investorem p ed 

dokon ením stavby. 

 

d11. Vzduchotechnika [1] 

 

V kuchyni jsou zplodiny išt ny digesto í s rekuperací. WC je odv tráno potrubím pr m ru 

110mm a ventilátorem s odvodem na st echu.  

 

d12. Zdravotechnika [1] 

 

Napojení vodoinstalace je p ípojkou na vodovodní ad.  Vodom r je umíst n v suterénu 

domu. Oh ev teplé vody je v plynovém kotli.  Vodoinstalace je v plastových trubkách, odpady 

jsou odvedeny kanalizací do ve ejné kanalizace. Deš ové vody ze st echy budou odvedeny do 

vsak  umíst ných na pozemku. Odvodn ní zpevn ných ploch se neuvažuje, jsou zhotoveny 

ze zámkové dlažby. 

 

d13. Elektroinstalace [1] 

 

Elektroinstalace je provedena ve standardním rozsahu. P ípojka je napojena nazemní t leso 

elektrického vedení NN kabelovým p ívodem do stávajícího plastového pilí e na kraji 

parcely. Nov  se bude realizovat pouze napojení na sloupek elektro  kabelovým vedením do 

domu.    

 

d14. Topení a plynoinstalace [1] 

 

Úst ední topení je s kotlem na plyn JUNKERS v turbo provedení s odvodem spalin nad 

st echu. Na pozemku je zbudována NTL plynovodní p ípojka z ve ejného plynovodu do 

plastového sloupku umíst ného na hranici pozemku. Nov  se bude realizovat pouze napojení 

objektu na sloupek plynu. Systém UT bude s otopnými t lesy umíst nými pod okny.  
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e) Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí [1] 

 

- Zdivo z cihel POROTHERM 40 EKO+    U = 0,21W/m2.K 

- Plastové výpln  otvor       U = 1,30W/m2.K 

- St echa        U = 0,20W/m2.K 

Podrobn ji viz Energetický pr kaz (není sou ástí této práce). 

 

f) Založení objektu [1] 

 

 Objekt je áste n  podsklepený a je založen na betonových základových pásech 

provedených z prostého betonu t . B 16 do nezamrzné hloubky pod upraveným terénem. U 

nepodsklepené ásti použity základové tvárnice TRITREG. P ed betonáží základových 

konstrukcí bude provedena vnit ní ležatá kanalizace a další prostupy pro vnit ní rozvody a 

p ípojky inženýrských sítí. Dále se provede položení uzem ovacího pásku FeZn 30/5 na 

základovou spáru s vyvedením nad terén v míst  hromosvod . Prostor mezi základovými pásy 

se zasype vyt ženou zeminou a zhutní. Základová deska- betonová mazanina tl. 15cm 

z betonu B 16 v etn  vložení KARI SÍTÍ 15/15/5 bude izolována pásy Sklobit 40 mineral, 

prostupy budou ádn  izolovány asf. tmelem. Podlaha – kóta +- 0 je 42cm nad p vodním  

terénem v míst  vstupu do domu. Sokl základ  bude izolován deskami z XPS v tl. 4cm. 

 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost edí [1] 

 

Stavba a její užívání nebude mít negativní vliv na životní prost edí. Stavba nebude 

zne is ovat vzduch ani p du. Provozem a užíváním bytového domu nebudou vznikat žádné 

škodlivé odpadní látky, které by bylo nutno separované skladovat za použití zvláštních 

opat ení. Provoz stavby nebude produkovat žádné toxické odpady. 

Domovní komunální odpad se bude umís ován do nádoby umíst né na daném míst  a 

odvážen specializovanou firmou na skládku. Splaškové odpadní vody budou odvedeny do 

splaškové kanalizace. 

 

h) Dopravní ešení [1] 

 

Sjezd z místní komunikace na pozemek je opat en betonovou zámkovou dlažbou na hutn né 

št rkopískové lože. Okraj bude ze zahradních obrubník . Na pozemku se nachází zpevn ná 
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plocha opat ena zámkovou dlažbou pro pojezd osobních vozidel. Na této zpevn né ploše je 

možnost parkování 9 osobních vozidel.  

 

i) Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí [1] 

 

Stavba nebude ohrožována škodlivými vlivy vn jšího prost edí. 

 

j) Dodržení obecných požadavk  na výstavbu [1] 

 

Výstavba bude provád na tradi ní technologií, je nutné dbát na bezpe nostní p edpisy 

/Na ízení vlády . 591/2006/ a ostatní zákonné vyhlášky. Skládka materiálu bude na pozemku 

investora. P ed veškerými výkopovými pracemi bude provedeno vytý ení podzemních sítí. 

Ve smyslu p ísl. ustanovení Stavebního zákona bude ke stavb  použito jen výrobk , které 

mají takové vlastnosti, aby byla zaru ena požadovaná mechanická pevnost, požární 

bezpe nost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prost edí, ochrana proti hluku 

a úspory energie. Do projektové dokumentace jsou zapracovány požadavky státních orgán , 

institucí, správc  inž. sítí atd. pro uvedenou stavbu – viz dokladovou ást PD. V projektu jsou 

dodrženy technické požadavky na výstavbu dle Vyhl. . 268/2009Sb. 

 

1.D.1.1.b) Výkresová ást [1] 

 

Viz výkresy 1.D.1.1.b) 1. až 11. v p íloze této projektové dokumentace. 

 

 

1.D.1.2 Stavebn  konstruk ní ešení [1] 

 

Není sou ástí této projektové dokumentace. 

 

 

1.D.1.3 Požárn  bezpe nostní ešení [1] 

 

Není sou ástí této projektové dokumentace. 
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1.D.1.4 Technika prost edí staveb [1] 

 

Není sou ástí této projektové dokumentace. 

 

 

1.D.2  Dokumentace technických a technologických za ízení [1] 

 

Není sou ástí této projektové dokumentace. 
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VYSOKÁ ŠKOLA BÁ SKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

FAKULTA STAVEBNÍ

17. listopadu 15/2172, 708 33  Ostrava - Poruba 

 

 

Akce    : Stavba atypického bytového domu 

na pozemku parc. ís. 6860/44, k. ú.: Staré M sto 

len ní stavby na objekty:  So 01    bytový d m  

     So 02  zpevn né plochy, oplocení, sjezd z m.k.

     So 03  STL p ípojka plynu, domovní plynovod

     So 04  domovní p ípojka elektro  

So 05  vodovodní, kanaliza ní p ípojka  

So 06  za ízení staveništ  - stavba do asná   

Investor   : Josef Chroustal, Cimrmanova 12, 738 01 Staré M sto 

Rozsah projektu           : Projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení  

 

 

 

1.E Dokladová ást 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Tomáš Mazur 

 

Staré M sto 

Datum: 4/2014 
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1.E Dokladová ást [1] 

 

Bod 1.E není sou ástí této projektové dokumentace. 

 

1.E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjád ení dot ených orgán  [1] 

 

1.E.2 Stanoviska vlastník  ve ejné dopravní a technické infrastruktury [1] 

 

1.E.3 Geodetický podklad pro projektovou innost zpracovaný podle jiných právních 

p edpis  [1] 

 

1.E.4 Projekt zpracovaný bá ským projektantem [1] 

 

1.E.5 Pr kaz energetické náro nosti budovy podle zákona o hospoda ení energií [1] 

 

1.E.6 Ostatní stanoviska, vyjád ení, posudky a výsledky jednání vedených v pr b hu 

zpracování dokumentace [1] 
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Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 

 

 

 

 

 

Realizace nosné konstrukce st ešního plášt  šikmé st echy zadaného objektu – 

technologický postup 

 

Implementation of the structure roof sloping roofs specified object – technology 

implementation 

 

2. – ást technologická 
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2.1  Technologický postup realizace krovu 

 

2.1.1 OBECNÉ INFORMACE [2] 

 

Realizovaný objekt:  

Jedná se o bytový d m se t emi nadzemními podlažími. Nejvyšší nadzemní podlaží je obytné 

podkroví. Objekt je áste n  podsklepený. Svislé nosné konstrukce ze zdícího systému 

POROTHERM. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvo eny systémovým stropem 

PROROTHERM. Objekt je zast ešen sedlovou st echou s betonovou krytinou. Nosná 

konstrukce st ešního plášt  je tvo ena d ev nou krovovou soustavou s prvky moderního 

krovu. 

 

Okolí objektu: 

Objekt se nachází v rozvíjející se ásti obce. Podle územního plánu se objekt nachází 

v zastavitelném území pro bydlení v rodinných a bytových domech. Sjezd na pozemek je 

z ízen z p ilehlé místní komunikace. V dosahu jsou inženýrské sít  – plyn a elekt ina 

p ivedeny na pozemek (na hranici pozemku sloupek elektro a plyn), ve ejná splašková 

kanalizace vede v p ilehlé komunikaci a objekt se na ní bude napojovat, vodovodní ád vede 

vedle místní komunikace u hranice pozemku. Pozemek je rovinatý, p ilehlá místní 

komunikace je oproti pozemku mírn  vyvýšená (cca 30cm). 

 

Ú elem technologického postupu je stanovit a popsat obecná pravidla p i provád ní krovu 

vycházející z ustanovení: 

• SN 73 3150 – Tesa ské spoje d ev ných konstrukcí, 

• SN 73 2810 – D ev né stavební konstrukce – provád ní, 

• SN 73 1702–Navrhování, výpo et a posuzování d ev ných stavebních konstrukcí, 

• SN 73 1901 – Navrhování st ech. 
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2.1.2 MATERIÁLY, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ [2] 

 

Materiály 

a) Hran né ezivo: [3]  

Pro nosnou konstrukci st ešního plášt  bude použito smrkové d evo. Obecné požadavky na 

jakost konstruk ního eziva: 

• hran né d evo nesmí obsahovat podélné a šikmé trhliny, 

• nesmí se vyskytovat ve v tší mí e suky, 

• absolutní vlhkost d eva m že být maximáln  20%. 

Dodavatelem materiálu je Pila Raškovice. Dodavatel nabízí, mimo jiné, impregnaci 

stavebního d eva, ehož bude využito. Objednané d evo bude tedy impregnováno má ením 

v p ípravku Bochemit Optimal, což je p ípravek ur ený pro dlouhodobou preventivní ochranu 

proti termit m, d evokaznému hmyzu, d evokazným houbám, d evozbarvujícím houbám a 

plísním.  

Podrobný výpis eziva ve výkrese íslo 7. - P dorys konstrukce krovu. 

 

b) Spojovací materiály: [3] 

Prvky krovu budou spojovány moderními metodami pomocí tesa ského kování. Krom  

klasických spojovacích materiál  jako jsou h ebíky a vruty budou užity také prvky tesa ského 

kování: 

• kotvící botky (ukotvení sloupku k ŽB konstrukci stropu), 

• spojovací desky, 

• t meny, 

• držáky vrcholové lat , 

• spojka krokev – vaznice/pozednice,  

• závitové kotvící ty e (ukotvení pozednic a vaznic do ŽB ztužujících v nc ), atd. 

P esný výpis tesa ského kování uveden ve výkrese íslo 12. - Výpis tesa ského kování.  

 

Ve spojení s tesa ským kováním budou použity p edevším „ANKER“ h ebíky s kuželovou 

hlavou. Zesílená kuželová hlava h ebíku lépe odolává ulomení. Dalším specifikem t chto 

h ebík  je d ík, na kterém jsou vyválcovány „zoubky“, které výrazn  zvyšují pevnost 

sbíjeného spoje. 



Obrázek . 1. – Schéma ANKER h

 

Doprava [4] 

a) Mimostaveništní doprava: 

Dodavatelem hran ného eziva je Pila Raškovice vzdálená cca 10km od místa 

bytového domu. Dodávka materiálu na staveništ

bezprost edn  p ed samotným zabudováním prvk

Dodávka materiálu bude provedena t

• dlouhé kusové prvky (vaznice 6ks, pozednice 6ks, kr

staveništ  taha em T815 NTH s

místní autodopravce, který disponuje výše zmín

kusové prvky budou na staveništ

dodavatel eziva – Pila Raškovice, vykládka bude za pomocí v

SMK 203/C, který stojí na staveništi bytového domu,

• krátké kusové prvky (ostatní hran

valníkem Tatra T815 HR 4950 s

eziva, Pila Raškovice, krátké

dodávkou, 

• spojovací materiál, tesa

dopraveny v krabicích sk

disponuje firma realizující stavbu bytov

materiálu, tesa ského kování a ostatních pomocných materiál

(A+A Stavebniny), tesa

realizaci krovu budou na stavbu dodány jednou dodáv

 

b) Staveništní doprava: 

• doprava po staveništi (horizontální i vertikální) j

je ábem Peiner SMK 203/C,

• p eprava drobného materiálu (tesa
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Schéma ANKER h ebíku pro spojení plechových desti

eziva je Pila Raškovice vzdálená cca 10km od místa 

bytového domu. Dodávka materiálu na staveništ  pro realizaci krovu bude provedena 

ed samotným zabudováním prvk  krovu na místo.  

Dodávka materiálu bude provedena t emi zp soby: 

dlouhé kusové prvky (vaznice 6ks, pozednice 6ks, krokve 40ks) budou dopraveny na 

em T815 NTH s náv sem na dlouhá b emena, tuto dodávku zajistí 

místní autodopravce, který disponuje výše zmín ným taha em a náv

kusové prvky budou na staveništ  dodány jednou dodávkou, nakládku provede 

Pila Raškovice, vykládka bude za pomocí v žového 

SMK 203/C, který stojí na staveništi bytového domu, 

krátké kusové prvky (ostatní hran né ezivo pro krov) budou na staveništ

valníkem Tatra T815 HR 4950 s mechanickou rukou, kterým disponuje dodavatel 

eziva, Pila Raškovice, krátké kusové prvky budou na staveništ

spojovací materiál, tesa ské kování a ostatní pomocný materiál budou na stav

krabicích sk í ovým dodávkovým vozidlem VW Transporter, kterým 

disponuje firma realizující stavbu bytového domu, dodavatelem spojovacího 

ského kování a ostatních pomocných materiál  jsou místní stavebniny 

(A+A Stavebniny), tesa ské kování, spojovací a ostatní pomocné materiály p

realizaci krovu budou na stavbu dodány jednou dodávkou. 

doprava po staveništi (horizontální i vertikální) je zajišt na staveništním v

ábem Peiner SMK 203/C, 

eprava drobného materiálu (tesa ské kování, spojovací materiál,…) bude ru

ebíku pro spojení plechových desti ek a d eva 

eziva je Pila Raškovice vzdálená cca 10km od místa realizace 

i krovu bude provedena 

okve 40ks) budou dopraveny na 

emena, tuto dodávku zajistí 

em a náv sem, dlouhé 

 dodány jednou dodávkou, nakládku provede 

žového je ábu Peiner 

ezivo pro krov) budou na staveništ  dopraveny 

mechanickou rukou, kterým disponuje dodavatel 

kusové prvky budou na staveništ  dodány jednou 

ské kování a ostatní pomocný materiál budou na staveništ  

ovým dodávkovým vozidlem VW Transporter, kterým 

ého domu, dodavatelem spojovacího 

 jsou místní stavebniny 

ské kování, spojovací a ostatní pomocné materiály pro 

na staveništním v žovým 

ské kování, spojovací materiál,…) bude ru ní. 
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Všechny dodávky materiálu p ejímá stavbyvedoucí, kontroluje druh materiálu a po et kus . 

Stavbyvedoucí o p ejímce materiálu vytvá í zápis do stavebního deníku. P esný po et a druh 

materiálu viz výkres . 7. - P dorys konstrukce krovu (Výpis eziva) a výkres . 12. - Výpis 

tesa ského kování. 

 

Skladování [5] 

Skladování materiálu pro krov na staveništi bude omezeno na nezbytn  nutnou dobu. 

Dodávka materiálu bude provedena bezprost edn  p ed zabudováním prvk  do stavby.  

 

a) Hran né ezivo: 

Hran né ezivo pro stavbu krovu bude složeno na staveništi v prostoru tomu ur eném (viz 

výkres . 2.2.2 – Situace za ízení staveništ ).  Skládka d eva p iléhá na prostor ur ený 

k manipulaci a chystání eziva p ed svislou dopravou. Podrobný popis skladování hran ného 

d eva pro konstrukci krovu: 

• skladování je možné pouze na rovné, dostate n  pevné a odvodn né ploše – plocha 

skládky je zbavena ornice a vysypána št rkem, který byl srovnán a zhutn n, p da na 

staveništi disponuje dobrou vsakovací schopností, hladina spodní vody nebyla ani p i 

výkopech dosažena, není proto nutné z izovat odvod ovací systémy staveništ , 

• krovové prvky budou rozt íd ny podle druhu a skladovány odd len  do maximální 

výšky 2m, je nutné zachovat minimální pr chod mezi jednotlivými hrán mi 0,75m, 

• p i nep íznivých pov trnostních podmínkách (déš , sníh, námraza) se bude uskladn né 

d evo zakrývat plachtami,  

• podkladky z tvrdého d eva min. 30cm vysoké, lat  ukládány ve svazcích a podkladky 

umíst ny blíž k sob  taky aby (jak u prvk  s v tším profilem, tak u latí) nedocházelo 

k deformacím (nadm rný a nevratný pr hyb – znehodnocení prvk  krovu), 

 

b) Tesa ské kování, spojovací materiál a ostatní pomocný materiál: 

• drobné materiály skladovány v uzamykatelném skladu umíst ném na staveništi 

(skladová bu ka TOI TOI), 

• p i samotné realizaci krovu budou drobné materiály (tesa ské kování, spojovací a 

pomocný materiál) skladovány v 3NP (podlaží realizovaného krovu) pro snadnou 

dostupnost, uskladn ný materiál nesmí p ekážet p i montáži, navržené umíst ní 
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skladování drobného materiálu v 3NP viz obrázek . 2. – Sklad drobného materiálu p i 

realizaci krovu, 

 

Obrázek . 2. – Sklad drobného materiálu p i realizaci krovu, místo uložení ozna eno šrafou 

 

• ná adí uskladn no v uzamykatelném skladu ná adí (skladová bu ka TOI TOI), ná adí 

vydává pracovník m stavbyvedoucí, nebo mist i a provád jí o tom zápis do zápisníku. 

 

 

2.1.3 PRACOVNÍ PODMÍNKY A P IPRAVENOST [2] 

 

Pracovní podmínky [5] 

Staveništ  je oploceno, z ásti stávající oplocení (oplocení soused ), z ásti mobilní oplocení 

realiza ní firmy. P íjezd a skladovací prostory jsou opat eny hutn ným št rkem, staveništ  je 

napojeno na energie. Podmínky pro zam stnance jsou v souladu splatnými normami a 

p edpisy (sociální zázemí, atd). 

 

P ipravenost 

• Dokon eny práce na strop  posledního NP. Spln na technologická p estávka.  

• Dokon ena p dní nadezdívka. Nosné štíty a st ední nosné zdi dokon eny do výšky 

umíst ní ŽB ztužujícího v nce. Zajišt no zatvrdnutí p dní nadezdívky, nosných štít  a 

st edních nosných zdí. 

• Hotový ŽB ztužující v nec, který bude spojovat p dní nadezdívku, štítové zdi a 

st ední nosné zdi. Pr b h ŽB ztužujícího v nce ve štítových zdech viz výkres . 8. – 
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ez C-C‘ konstrukcí krovu. Pr b h ŽB ztužujícího v nce ve st edních nosných zdech 

viz výkres . 5. – ez A-A‘.  

• P i vázání výztuže ŽB ztužujícího v nce na p dní nadezdívce, nosných štítech a 

st edních nosných zdích p ichystáno kotvení pro pozednice a vaznice. Kotvení pomocí 

závitových ty í D12mm p ipevn ných k výztuži ŽB v nce a zabetonovány. P esné 

rozmíst ní kotvení ve v ncích viz výkres . 7. – P dorys konstrukce krovu. 

• Konstrukce komínového t lesa zrealizována pouze do výšky realizovaného ŽB v nce 

na štítové zdi. Komín bude dokon en po montáži krovu (p ed montáží la ování). 

• P ed zahájením prací je t eba zkontrolovat rovinatost obvodových st n a p ípadné 

nerovnosti zabrousit. 

• Z p dního prostoru vyklizeno lešení a zbytky materiál  z p edchozích prací. Pracovní 

prostor je t eba o istit od ne istot (napadané listí,…). 

• V p dním prostoru vyzna en váhorys a podélná osa. 

 

 

2.1.4 P EVZETÍ STAVENIŠT  [2] 

 

P ed provád ním prací p edává stavbyvedoucí p ipravenou ást stavby prorealizaci krovu 

mistrovi, který bude se svou etou pracovník  realizaci krovu provád t. Kontroluje se 

rovinatost obvodových zdí a jejich p ípadné zbroušení. Dále se kontrolují zabudované kotvící 

prvky do ŽB v nce. Kontrola istoty a p ipravenosti pracovišt  pro realizaci krovu. 

Stavbyvedoucí provádí zápis o p edání staveništ  do stavebního deníku. 

 

 

2.1.5 OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY [2] 

 

P erušení prací za silného v tru (v tší než 13m/s), mlhy, silného dešt , mrazu/náledí. P i 

rychlosti v tru v tší než 7,9m/s je zakázána p eprava a manipulace se st ešními deskami a 

krytinou o ploše v tší, než 1,5m2. P edchozí práce musí být dokon eny a po jejich provád ní 

ádn  uklizeno. Mezi skládkou a realizovaným objektem je prostor pro sestavování a 

manipulaci s prvky krovu. Realizace je provád ná v letním období, proto se nemusí brát ohled 

na provád ní v zimním období. Pracovníci jsou proškoleni, v etn  osv d ení na práci ve 

výškách. [2] 
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2.1.6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ [2] 

 

Montáž konstrukce krovu bude provád t eta vyškolených pracovník  pod vedením hlavního 

tesa e – mistra. Kontroly bude provád t mistr a stavbyvedoucí. Pracovníci jsou proškoleni, 

v etn  osv d ení na práci ve výškách. 

 

Složení pracovní skupiny: [4] 

• 1 mistr (tesa ) – ídí montážní práce, dohlíží na technologický postup realizace krovu, 

hlídá rovinatost a kvalitu práce. ídí dopravu prvk  na p dní úrove  a dohlíží na 

dodržování BOZP. 

• 1 strojník v žového je ábu 

• 3 tesa i – 2 tesa i pracují na montáži krovu, 1 tesa  pracuje na p íprav  prvk  

v pracovním prostoru pro p ípravu prvk  vedle skládky hran ného eziva na zemi. 

Tesa i dohlíží na kvalitu spoj , ádné zav trování a stabilitu rozpracované konstrukce. 

Tesa i ídí innost pomocník  a dávají jim pokyny. 

• 3 pomocníci – 2 pracují na montáži krovu, 1 pomocník pracuje p i p íprav  prvku na 

zemi. 

Jeden z pracovník , pracujících na zemi p i p íprav  prvk  a jejich vertikální doprav  musí 

být vyškolen a mít pr kaz vaza e.  

 

 

2.1.7 STROJE A PRACOVNÍ POM CKY [2] 

 

T žká mechanizace: 

• staveništní v žový je áb Peiner SMK 203, 

 

Vybavení jednoho pracovníka: [4] 

• každý pracovník je vybaven osobními ochrannými pracovními pom ckami (reflexní 

vesta, helma, pevná pracovní obuv, pracovní rukavice) 

• ná adí jednoho pracovníka – tesa ské kladivo, tužka, metr, 
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Ná adí pro etu: [4] 

• motorová pila, rámová pila velká, 2x vrta ka a sada vrták  do d eva, elektrický hoblík, 

p ímo ará pila, elektrická utahova ka, 

• 2x klešt , železná palice, 2x sada klí  matkových, 2x vodováha, 2x nivela ní š rka, 

m ící la , rašple, úhelník, 2x pásmo, nivela ní p ístroj, 

• 2x žeb ík (4m), žeb ík (8m), lanový kladkostroj, syntetické lano (20m), 

 

 

2.1.8 PRACOVNÍ POSTUP [2][4] 

 

Pracovní postup realizace krovu je rozd len do n kolika po sob  jdoucích fází. 

 

1. FÁZE – pozednice 

• Vybrání prvk  pro pozednice ze skládky materiálu, kontrola jejich délky. Pozednice je 

pr b žná po celé délce stavby a je vykonzolována p ed štítové zdi na každou stranu 

285mm. Sestává se ze t í samostatných prvk , 2 kratší délky a 1 delší. Vytvo ení 

zá ez  na koncích prvk  pro tesa ský spoj – p eplátování (rozm r p eplátování je do 

1/2 výšky profilu a délky 400mm). Celková délka pozednice musí init 18,815m.  

• Ošet ení zá ez  p eplátování nát rem impregnací Bochemit Optimal. 

• Navázání prvk  pro pozednice a jejich vertikální transport pomocí v žového je ábu na 

p dní úrove .  

• První se budou ukládat prvky pozednice nad hlavním vstupem do objektu – montáž A, 

následn  se uloží pozednice na druhé stran  – montáž B. Schéma ukládání v obrázku 

. 3. níže. 
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Obrázek . 3. – Schéma montáže pozednic 

 

• První je na ad  montáž A. Provizorní uložení pozednic vedle místa zabudování (vedle 

závitových ty í tr ících z ŽB v nce). Vyrovnání pozednice, kontrola vykonzolování 

kraj  pozednic 285mm p ed štíty. Po vyrovnání a kontrole se na pozednici obkreslí 

místa tr ících závitových ty í. Po vyzna ení se pozednice sundají z p dních 

nadezdívek a v ozna ených místech se provrtají. 

• P ed uložením na místo se ásti prvku, které jsou ve styku s jinou konstrukcí (ŽB 

v ncem), opat í druhou vrstvou impregna ního nát ru.  

• Na místo uložení pozednice se umístí separa ní vrstva – papírová lepenka R 333 

besandet. Lepenka se voln  ukládá (nep itavuje se, ani jinak nekotví), v místech 

vy nívajících závitových ty í se lepenka pro ízne a nasadí na závitové ty e. Lepenka 

se instaluje v takové ší ce, aby nedocházelo ke kontaktu d ev ného prvku s jinou 

konstrukcí. 

• Provrtané pozednice se m žou usadit na místo zabudování. 1. se usazuje st edová 

pozednice P2 tak, aby bylo možné usadit krajní pozednice na p eplátování. Následn  

se usadí krajní pozednice P1.  Schéma ukládání pozednic v obrázku . 4. a 5. níže.  



67 
 

 

Obrázek . 4. – Schéma ukládání pozednic na p dní nadezdívku 

 

Obrázek . 5. – Detail ukotvení pozednice do ŽB v nce pomocí závitové ty e 

 

• Zajišt ní p eplátování dv ma shora zabitými h eby. 

• Na závitové ty e se nasadí podložky a matky, které se provizorn  utáhnou. 

• Kontrola p esnosti uložení pozednice. 

• Následuje montáž B – pozednice na opa né stran  objektu. Postup je totožný. 

 

2. FÁZE – kotvící botky sloupk  krovu [7] 

• Bude probíhat montáž celkem ty  botek – ty i sloupky krovu, dv  v levé ásti 

objektu, dv  v pravé ásti. Montáž za ne v levé ásti, po dokon ení se práce p edsune 

do pravé ásti. V p ípad  dostate ného množství ná adí a pracovník  se montáž m že 

d lat sou asn .  

• Vym ení a vyzna ení p esného umíst ní sloupk  krovu. P iložení tesa ského kování 

T1 na vyzna ené místo a obkreslení na konstrukci stropu d r pro ukotvení. Vyvrtání 

d r pro kotvy na vyzna ených místech (1 kotevní botka sloupk  = 4 díry pro kotvy).  
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• ádné vy išt ní d r od prachu a ne istot. Vypln ní d r chemickou maltou do betonu 

POXY AT-HP  a vsazení závitových ty í pro kotvení – ádné zatlu ení závitových ty í 

až na dna d r. 

• Bezprost edn  po instalaci závitových ty í do d r se na tr ící závitové ty e nasadí 

kotvící botka sloupku – m kká sm s umožní malé upravení závitových ty í a p esné 

usazení kotvících botek. 

• Dodržení technologické pauzy pro zatvrdnutí chemických kotev – délku ur uje 

výrobce chemických kotev a odvíjí se od okolního prost edí. Realizace je 

p edpokládána v letním období, v tabulce níže jsou uvedeny teploty a jím p íslušící 

doby tvrdnutí.  

 

Tabulka . 6. – Doby tvrdnutí chemické kotvy v závislosti na okolních podmínkách [7] 

 

• Po zatvrdnutí nasazení podložek a matek na závitové ty e a jejich p itažení. 

 

Obrázek . 7. – Kotvící botka sloupk , tvercová 160x160  [7] 

 

3. FÁZE – chystání prvk  plných vazeb vaznic 

• Chystání prvk  plných vazeb a vaznic vedle stavby v manipula ním prostoru. Jedná se 

o tyto prvky: 

o 4x sloupek, 
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o 4x kleština dlouhá (na úrove  vaznice), 

o 4x kleština vrcholová, 

o pásky, 

o vaznice. 

• Ze skládky materiálu se vyberou výše zmín né prvky. 

• Sloupky se zkrátí na p esnou délku, horní strana sloupk  (p i budoucím styku 

s kleštinami) se zúží z každé strany o 2cm. Z tvercového profilu 16x16cm tak 

vznikne obdélníkový profil 12x16cm. Výška t chto zá ez  je 16cm – výška kleštin. 

• Kleštiny se zkrátí na p esný rozm r, ela kleštin se zkosí podle p edem p ipravené 

šablony (sklon 36°).  

• Pásky se zkrátí na p esnou délku a jejich ela se zkosí podle p edem p ipravené 

šablony (sklon 45°). 

• Vaznice je pr b žná po celé délce stavby a je vykonzolována p ed štítové zdi na 

každou stranu 285mm. Sestává se ze t í samostatných prvk , 2 kratší délky a 1 delší. 

Vytvo ení zá ez  na koncích prvk  pro tesa ský spoj – p eplátování (rozm r 

p eplátování je do 1/2 výšky profilu a délky 400mm). Celková délka vaznice musí 

init 18,815m. Odm ení a ozna ení míst na vaznicích, která budou provrtána pro 

kotvení na st ední nosné a štítové zdi. 

• Místa zásahu na všech prvcích se ošet í nát rem impregna ního roztoku. 

• Postupné navázání všech prvk  plných vazeb a vaznic a jejich vynesení a uložení na 

p dní úrovni. Do levé ásti objektu (bez komínu) se uloží 2x sloup, 2x kleštin 

 

Fáze 4. musí být zrealizována za jednu pracovní sm nu. 

 

4. FÁZE – montáž sloupk , vaznic, pásk  a p íslušných kleštin 

• Postup osazování prvk  bude probíhat v tomto po adí: 

o Montáž A – osazení vaznice V2 na st ední nosné zdi a p ichycení, vzty ení 

sloupku S1 a p ichycení k vaznici V2, osazení vaznice V1 na štítovou st nu a 

vaznici V2 podporovanou sloupkem, její ukotvení. 

o Montáž B – vzty ení sloupku S1 a p ichycení k vaznici V2, osazení vaznice 

V1 na štítovou st nu a vaznici V2 podporovanou sloupkem, její ukotvení. 

o Montáž C – vzty ení zbylých sloupk  S1 a osazení vaznice V2 (osazení na 

st ední nosnou ze  a sloupky), provizorní p ikotvení a zav trování. Osazení 
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vaznice V1 na štítovou st nu a vaznici V2 podporovanou sloupkem, její 

p ikotvení. 

o Montáž D – osazení kleštin a jejich p ikotvení. 

o Montáž E – osazení vaznice V1 na štítovou st nu a vaznici V2 podporovanou 

sloupkem, p ikotvení.  

o Montáž F – osazení kleštin a jejich p ikotvení. 

o Vyrovnání konstrukce, dotažení a zajišt ní všech spoj . 

 

Obrázek . 8. – Postup montáže sloupk , vaznic a kleštin plných vazeb 

 

• Na místo uložení vaznic na štítové a st ední nosné zdi se umístí separa ní vrstva – 

papírová lepenka R 333 besandet. Lepenka se voln  ukládá (nep itavuje se, ani jinak 

nekotví), v místech vy nívajících závitových ty í se lepenka pro ízne a nasadí na 

závitové ty e. Lepenka se instaluje v takové ší ce, aby nedocházelo ke kontaktu 

d ev ného prvku s jinou konstrukcí. 

• Vzty ení a usazení sloupk  do botek, jejich provizorní p ipevn ní v botkách a 

zabezpe ení proti p eklopení sloupk . Je t eba se ujistit, že zúžené horní strany 

sloupk  jsou správn  nato eny – zúžení kolmé na osu vaznic. 

• Osazení st edních vaznic na místo. Provizorní p ikotvení ke sloupk m. Nasazení 

podložek a matic na závitové ty e kotvící st ední vaznice do st edních nosných zdí. 

Provizorní dotažení matic. 

• Osazení krajních vaznic na místo. Provizorní p ikotvení ke st edním vaznicím (st ední 

a krajní vaznice jsou spojeny tesa ským spojem, p eplátováním, v místech sloupk ). 

Provizorní zajišt ní p eplátování je dv ma h eby zabitými shora do p eplátování. 
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Nasazení podložek a matic na závitové ty e kotvící krajní vaznice do štítových 

nosných st n. Provizorní dotažení matic. 

• Zajišt ní spoj  vaznic pomocí tesa ského kování T2 – ocelová desti ka s p edvrtanými 

dírami pro h ebíky. Osazení desti ek z obou stran spoje a p ibití. Desti ka T2 musí být 

osazena s ohledem na osazení desti ky T3, která bude spojovat vaznice se sloupkem. 

Zajišt ní spoj  vaznic a sloupk  pomocí tesa ského kování T3 – ocelová desti ka 

tvaru T s p edvrtanými dírami pro h ebíky. Osazení desti ek z obou stran sloupku a 

p ibití. Detaily tesa ského kování T2 a T3 viz obrázek níže. 

 

Obrázek . 9. – Tesa ské kování T2 (vlevo) – zajišt ní spoje plátování vaznic, T3 (vpravo) 

– zajišt ní spojení sloupku a vaznice plechovou desti kou tvaru T  [7] 

 

• Osazení pásk  na místo. P ibití 1 h ebem na obou koncích – jedním h ebem ke 

sloupku, druhým h ebem k vaznici. Zajišt ní spoj  sloupek – pásek a vaznice – pásek 

pomocí tesa ského kování T4 – ocelový úhelník 135° s p edvrtanými dírami pro 

h ebíky. Desti ky se osadí na styku sloupek pásek a na styku vaznice pásek, kratší ást 

desti ky je vždy na pásku a delší na vaznici a sloupku. 

 

Obrázek . 10. – Tesa ské kování T4, úhelník 135°  [7] 

 

• Osazení kleštin na místo. Kleštiny se vsadí do zubu zúženého profilu sloupk . P ibití 

kleštin ke sloupk m v každém spoji ty mi h ebíky. 
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• Odstran ní provizorního zajišt ní sloupk  v botkách a instalace stálého zajišt ní 

pomocí vrut  do d eva s 6-ti hranou hlavou. Každá botka má díry pro 4 vruty. 

P itažení kotvení botek k betonovému podkladu. 

• P itažení všech matic kotvících vaznice do st edních nosných a štítových zdí.  

• Odstran ní provizorního zajišt ní proti p eklopení. Konstrukce je stabilní. 

• Kontrola provedené konstrukce – délky, výšky, rovinatost, délky vyložení vaznic p ed 

štíty, atd. 

 

5. FÁZE - krokve 

• Vybrání ze skládky materiálu prvky pro krokve. 38 krokví je stejných, 2 jsou odlišné 

z d vodu komínové vým ny.   

• Všech 38 totožných krokví se zkrátí na p esnou délku. Upravení ela krokve u 

h ebenu pro tesa ský spoj krokví na ozub. Úprava ela krokve u okapu. Rozm ení a 

zhotovení tesa ského spoje osedlání na pozednici a vaznici. Hloubka zá ezu je do 1/3 

výšky profilu krokve. 

• Ošet ení zá ez  na všech krokvích nát rem impregna ního roztoku. 

• Následuje postupné navazování krokví, p esun a uložení na p dní úrovni. 20 krokví se 

uloží do levé ásti objektu ( ást bez komínového t lesa), 19 krokví se uloží do pravé 

ásti objektu ( ást s komínovým t lesem). 

• Vybrání ze skládky všechny prvky pro vrcholové kleštiny. Jejich zkrácení na p esnou 

délku a úprava (zkosení) el v úhlu 36°. 

• Ošet ení zá ez  na všech kleštinách nát rem impregna ního roztoku. 

• Postupné navázání, vyzvednutí a uložení kleštin na p dní úrove . 19 kleštin se uloží 

v levé ásti objektu ( ást bez komínového t lesa), 16 se uloží v pravé ásti objektu (v 

ásti s komínovým t lesem). 

• Osazení krokví plných vazeb, montáž A a následn  B. Krokev se usadí na místo, vsadí 

se mezi zabudované kleštiny. Vyrovnání a p ibití krokve dlouhým h ebem do 

pozednice a do vaznice. Zajišt ní styku krokve a kleštin provrtáním a osazením 

svorníku (závitové ty e D12mm, z každé strany podložky a matky). Následuje osazení 

protilehlé krokve, která se s 1. setkává v h ebeni. Spoj krokví v h ebeni je na ozub. 

Vyrovnání a p ibití krokve dlouhým h ebem k pozednici a vaznici. Zajišt ní styku 

krokve a kleštin provrtáním a osazením svorníku (závitové ty e D12mm, z každé 
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strany podložky a matky). Styk krokví v h ebeni se zajistí ty mi h ebíky z každé 

strany. 

• Pod h ebenovým stykem krokví se usadí vrcholové kleštiny a p ibijí, šest h ebík  

v každém spoji kleština-krokev. 

• Postup osazení krokví a vrcholových kleštin do plných vazeb se opakuje v druhé ásti 

objektu. 

• Následuje osazení krokve p edsazené p ed štítem objektu, montáž C a D. Krokev se 

usadí na místo a p ibije h ebem do pozednice a do vaznice. Tento postup se opakuje 

s krokví, stýkající se s 1. v h ebenu. P ibití krokve h ebem do pozednice a do vaznice. 

Spoj krokví v h ebenu se zajistí ty mi h ebíky z každé strany. Následuje osazení 

kleštin. Na krokvi p edsazené p ed štítem je vždy jen jedna kleština v úrovni vaznic a 

jedna vrcholová kleština. Vždy ze strany krokve nep iléhající k objektu. Kleštiny se 

provizorn  p ibijí ke krokvi, zajišt ní spoje kleština-krokev svorníkem. Postup se 

opakuje u štítu na druhé stran  objektu.  

 

Obrázek . 11. – Postup montáže krokví a kleštin 

 

• Následuje rozm ení mezilehlých krokví a jejich usazení na místo s následným 

usazením kleštin u vaznic a u vrcholu. Postup osazování krokví a kleštin je od levé 

strany objektu (strana bez komínového t lesa), od štítu sm rem doprava ke štítu 

s komínovým t lesem. Postup osazování je stále stejný.  
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• V míst  st edních nosných zdí, se musí kleštiny umístit nad vaznice (klasické umíst ní 

je pod vaznicemi). D vodem je výška st edních nosných zdí – vaznice na nich leží, 

tudíž umíst ní kleštin pod vaznice není možné. 

• Poslední osazené prvky krokví a kleštin je cca 1m od komínového t lesa. V této 

soustav  jsou prvky krokví, spojujících se ve vrcholu, 2 kleštiny na úrovni vaznic a 

pouze jedna vrcholová kleština, která bude umíst na na stranu krokve dál od 

komínového t lesa. Krokve na stran  komínového t lesa musí z stat volné, z d vodu 

z izování komínové vým ny. 

• Usazení krokví na pozednici se zajistí tesa ským kováním T5 – ocelová desky 

s p edvrtanými dírami pro h ebíky. Tesa ské kování se p ibije na styk každé krokve 

s pozednicí.  

 

Obrázek . 12. – Tesa ské kování pro spojení krokve s pozednicí  [7] 

 

6. FÁZE – komínová vým na  [3] 

• Sou asn  s realizací p edchozí fáze se m žou, v p ípravném prostoru na zemi, chystat 

prvky komínové vým ny a dvou krokví atypické délky a provedení pro realizaci 

komínové vým ny.  

• Prvky se vyberou ze skládky prvk . Zkrátí se na p esný pot ebný rozm r.  

o Kratší krokev, která bude ve stejné st ešní rovin  jako komín, má elo u okapu 

totožné s ostatními krokvemi. elo u komínové vým ny je bez úpravy – 

kolmé. Na krokev se rozm í, ozna í a vy ízne osedlání pro styk krokve 

s pozednicí a vaznicí. 

o Delší krokev, která bude v opa né st ešní rovin , než je komín, má elo u 

okapu totožné s ostatními krokvemi. elo u h ebene, kde se bude napojovat na 

komínovou vým nu, bude upraveno pro tesa ský spoj plátování šikmé, 

klesající, šikmo elé, viz obrázek . 14. níže. Na krokev se rozm í, ozna í a 

vy ízne osedlání pro styk krokve s pozednicí a vaznicí. 
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o Samotná vým na bude zhotovená z prvk  stejného pr ezu, jako jsou krokve, 

tj. 12/16cm. Prvky se odm í a zkrátí na p esnou pot ebnou délku. Speciální 

úpravy el nejsou nutné. Budou oby ejné – kolmé. P ipojení bude pomocí 

tesa ského kování – t menu. 

• Ošet ení prvk  impregna ním nát rem. Zejména ásti, které se upravovaly ( ela, 

osedlání). 

• Postupné navázání prvk  a transport na p dní úrove  ke komínu. 

• Samotná realizace za ne zam ením a obkreslením komínové vým ny na sousední 

krokve. Poté se na ozna ená místa (celkem ty i) na sousedních krokvích p ibije 

tesa ské kování T6 – trámový t men. Do t men  se usadí trámky a zajistí se p ibitím 

p es p edvrtané díry t menu.  

• Na nov  vzniklé trámky se op t ozna í místa umíst ní t men . T meny se osadí na 

místa a p ibijí. Mezi již hotové trámky spojující sousední krokve se vsadí další trámky 

dokon ující komínovou vým nu. Zajistí se p ibitím skrz díry ve t menech. Komínová 

vým na je hotová. 

• Zkrácená krokev se usadí na místo. Horní konec krokve bude u komínové vým ny, 

elo krokve se vsadí do již p ichystaného t menu a zajistí se p ibitím. Styk krokve 

s pozednicí a vaznicí (který je na osedlání) se zajistí zabitým h ebem. U pozednice se 

krokev zajistí tesa ským kováním T5. 

• Druhá protilehlá krokev se liší od v tšiny krokví pouze úpravou horního ela, které je 

upraveno na tesa ský spoj plátování šikmé, klesající, šikmo elé. Krokev se usadí na 

místo. Styk krokve s pozednicí, vaznicí a komínovou vým nou v h ebeni se zajistí 

zabitím h ebu. Styk krokve s pozednicí se pojistí pomocí tesa ského kování T5. 

Komínová vým na v etn  vym ovaných krokví je hotová, schéma provedení 

v obrázku . 14. níže. 

 

Obrázek . 13. – T6 Trámová botka – t men 12/16cm  [7] 
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Obr. . 14.–Schématický ez komínovou vým nou vedený v ose vym ované krokve 

 

7. FÁZE – komín, kontroly, opravy 

• Dokon ení komínového t lesa a jeho uchycení ke konstrukci krovu podle návodu 

dodavatele komínového systému.  

• Kontrola celé konstrukce krovu, rovinatost, vzdálenosti (minimální vzdálenost 

d ev ných prvk  od komínu 5cm). Provedení oprav a úprav. Dotažení všech matic a 

šroub , kontrola spoj . 

 

8. FÁZE – pojistná hydro-izolace 

• Rozvinutí pojistné hydroizola ní fólie Jutafol D140 standard. Postup podle návodu 

výrobce od okapu k h ebeni. P ichycení fólie ke krokvím p ibitím kontralat mi na 

každé krokvi a komínové vým n . 

 

 

9. FÁZE – montáž la ování  [8] 

• Postup montáže la ování podle návodu výrobce st ešní krytiny KM BETA. 
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• Postup montáže od okap  k h ebeni. Profil latí je 3/5cm. Rozte  okapové lat  od 

sousední je ROU=32cm, rozte  mezi ostatními lat mi dál sm rem k h ebenu st echy je 

RL=34cm. Vzdálenost lat  nejblíže k h ebeni od osy h ebene je RHL=1cm. P esah 

okapové hrany st ešní tašky P=79mm. První la  u okapu dvojitá – dv  lat  profilu 

3/5cm p ibity na sebe, vzniklá dvojitá la  u okapu má ší ku 5cm a výšku 6cm. 

Nastavování latí nad podporou (krokví) natupo. Lat  se kotví p ibíjením do každé 

podpory (krokve – kontralat ). Vrcholová la  se osazuje do tesa ského kování T7 – 

držák h ebenové lat . Tento držák se zabíjí v ose h ebene do všech krokví. Do tohoto 

držáku se ukládá la . Nastavování h ebenové lat  pouze v držáku natupo. La  se 

v držáku zajistí p ibitím p es p edvrtaný otvor v držáku.  

 

Obrázek . 15. – Schéma rozte í la ování a umíst ní tesa ského kování T7  [8] 

 

10. FÁZE – kontrola pojistné HI  

• Kontrola pojistné hydro-izolace a la ování.  

 

11. FÁZE - úklid 

• Vyklizení a úklid p dního prostoru po montáži krovu. Všechny odpady musí být 

rozt ízeny a uloženy na místo tomu ur ené. Zbytky eziva se nesmí pálit! Nakládání 

s odpady musí být v souladu se zákonem a s ohledem na životní prost edí. 
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2.1.9 JAKOST A KONTROLA KVALITY [2] 

 

P i práci budou dodržovány normy a p edpisy, návody od dodavatel  materiál , atd. 

Stavbyvedoucí bude provád t pravidelné kontroly provedení a správných rozm r  konstrukce. 

Stavbyvedoucí bude o kontrolách vytvá et zápis do stavebního deníku. Stavbyvedoucí bude 

dohlížet na p ípadné odstra ování vad a nedod lk . 

 

 

2.1.10  BOZP [2] [9] 

 

Na staveništi budou dodržována pravidla bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci podle platné 

legislativy. Na dodržování dohlíží vedoucí pracovníci – mist i, stavbyvedoucí.  

 

Základní legislativní p edpisy upravující BOZP: 

• zákon . 226/2006 Sb., zákoník práce ve zn ní pozd jších p edpis , 

• zákon . 309/2006 Sb., zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany 

zdraví p i práci, 

• Na ízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a 

ochranu zdraví p i práci na staveništích. 

 

Všichni zú astn ní pracovníci musí být s p edpisy seznámeni p ed zahájením prací.Dále jsou 

povinni používat p i práci p edepsané OOPP. Staveništ  musí být ohrani eno oplocením a na 

vstupu ozna eno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všech nepovolaných osob. 

 

 

2.1.11  EKOLOGIE [2] [9] 

 

P i stavb  bytového domu budou všechny innosti probíhat s ohledem na životní prost edí. Na 

staveništi budou dodržovány veškeré p edpisy a ustanovení vyplývající z norem a zákon : 

• SN 83 7000 – ochrana p írody, základní ustanovení, 

• zákon . 17/1992 Sb. o životním prost edí, 

• zákon . 114/1992 Sb. o ochran  p írody a krajiny, 

• zákon . 100/2001 Sb. o posuzování vliv  na ŽP, 
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• zákon . 185/2001 Sb. o odpadech, 

• zákon . 477/2001 Sb. o obalech, 

• vyhláška . 381/2001 Sb. katalog odpad , 

• zákon . 254/2001 Sb. o vodách, 

• zákon . 86/2002 Sb. o ochran  ovzduší, 

• zákon . 356/2003 Sb. o chemických látkách, 

• zákon . 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií.  
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VYSOKÁ ŠKOLA BÁ SKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

FAKULTA STAVEBNÍ

17. listopadu 15/2172, 708 33  Ostrava - Poruba 

 

 

Akce    : Stavba atypického bytového domu 

na pozemku parc. ís. 6860/44, k. ú.: Staré M sto 

len ní stavby na objekty:  So 01    bytový d m  

     So 02  zpevn né plochy, oplocení, sjezd z m.k.

     So 03  STL p ípojka plynu, domovní plynovod

     So 04  domovní p ípojka elektro  

So 05  vodovodní, kanaliza ní p ípojka  

So 06  za ízení staveništ  - stavba do asná   

Investor   : Josef Chroustal, Cimrmanova 12, 738 01 Staré M sto 

Rozsah projektu           : Projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení  

 

 

 

2.2 Za ízení staveništ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Tomáš Mazur 

 

Staré M sto 

Datum: 4/2014 
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2.2.1 Technická zpráva za ízení staveništ   [5] 

 

2.2.1.1 OBECNÉ INFORMACE  [5] 

 

Realizovaný objekt:  

Jedná se o bytový d m se t emi nadzemními podlažími. Nejvyšší nadzemní podlaží je obytné 

podkroví. Objekt je áste n  podsklepený. Svislé nosné konstrukce ze zdícího systému 

POROTHERM. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvo eny systémovým stropem 

PROROTHERM. Objekt je zast ešen sedlovou st echou s betonovou krytinou. Nosná 

konstrukce st ešního plášt  je tvo ena d ev nou krovovou soustavou s prvky moderního 

krovu. 

 

Okolí objektu: 

Objekt se nachází v rozvíjející se ásti obce. Podle územního plánu se objekt nachází 

v zastavitelném území pro bydlení v rodinných a bytových domech. Sjezd na pozemek je 

z ízen z p ilehlé místní komunikace. V dosahu jsou inženýrské sít  – plyn a elekt ina 

p ivedeny na pozemek (na hranici pozemku sloupek elektro a plyn), ve ejná splašková 

kanalizace vede v p ilehlé komunikaci a objekt se na ní bude napojovat, vodovodní ád vede 

vedle místní komunikace u hranice pozemku. Pozemek je rovinatý, p ilehlá místní 

komunikace je oproti pozemku mírn  vyvýšená (cca 30cm). 

 

 

2.2.1.1 POSTUP BUDOVÁNÍ A LIKVIDACE STAVENIŠT  [5] 

 

Pro za ízení staveništ  bude zabrán pozemek p. .: 887/25, k.ú.: Staré M sto. Staveništ  je 

majetkem investora. V sou asnosti se pozemek nevyužívá. Hranice pro zabrání bude vyty ená 

objednatelem a zaznamenána p i p edání a p evzetí staveništ . Staveništ  se za ne budovat 14 

dní p ed zahájením prací na stavb  a bude se postupn  budovat podle pot eb v pr b hu 

stavby. Likvidovat se budou postupn  objekty za ízení staveništ  tak, aby bylo p ed 

definitivním vy išt ním objektu za ízení staveništ  zlikvidováno a mohlo dojít k úsp šnému 

p edání a p evzetí stavebního díla. P ed zahájením za izování staveništ  zajistí investor 

vytý ení stávajících inženýrských sítí. 
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2.2.1.3  USPO ÁDÁNÍ STAVENIŠT  [5] 

 

Za ízení staveništ  bude ádn  oploceno nepr hledným mobilním plotem do výšky 2m. P i 

odjezdu vozidel ze staveništ  bude probíhat kontrola jejich istoty a p ípadné o išt ní. Pro 

výstavbu bude použita t žká mechanizace - v žový je áb a erpadlo betonové sm si na 

automobilovém podvozku. P ed zapo etím vlastní výstavby budou v první fázi realizovány 

p ípojky - vodovodu, kanalizace a elektrického silnoproudu. Vzhledem k p edpokládané 

konstrukci budou na staveništi z ízeny skládky materiál . 

 

 

2.2.1.4  NAPOJENÍ STAVENIŠT  NA SÍT  [5] 

 

Voda: 

Pro pot eby stavby bude vybudovaná p ípojka z místní ve ejné vodovodní sít  na ulici 

Jamnická. Místo napojení je vyzna eno na výkrese . 2.2.2 – Situace za ízení staveništ . K 

m ení odb ru vody na staveništi bude vybudována vodom rná šachta s vodom rem a 

hlavním uzáv rem. Na tuto šachtu se následn  napojí domovní p ípojka vody budované 

stavby. 

 

Kanalizace: 

Splašková voda ze sociálního a provozního za ízení bude odvád na p ípojkou napojenou na 

hlavní kanaliza ní ád, který vede v silnici na ulici Jamnické. 

 

Elektrická energie: 

Bude zajiš ována p ípojkou NN z ve ejné rozvodné sít  vedoucí pod chodníkem na ulici 

Jamnické. Kabely na staveništi povedou v zemi v hloubce 0,5m. 

 

 

2.2.1.5  ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠT  ELEKTRICKOU ENERGIÍ [5] 

 

V projektu elektrifikace staveništ  vycházíme z: 

• vypracování p edb žné rozvahy o odb ru, která je podkladem k jednání s p íslušnými 

orgány omožnosti p ipojení na státní energetickou sít', 

• ur ení požadavk  na nep erušenou dodávku, 
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• jednání o využití budoucích definitivních za ízení pro ú ely výstavby, 

• ur ení po adí d ležitosti jednotlivých odb rných míst, na základ  kterých jsou 

dimenzovány rozvody. 

 

2.2.1.5.1 Ur ení druhu spot ebi : [5] 

a)  P1 - spot ebi e provozní - elektromotory, svá ecí agregáty, topidla, atd. 

• erpadlo     5kW 

• vrta ka     2x0,6kW 

• otopné t leso v bu ce   5x2,50kW 

• je áb PEINER SMK 203/C  14kW 

• stavební výtah    5,5kW 

• silo M Tec F100/140    5,5kW 

• svá e ka OMI 204    2x6kW 

• ohýba ka oceli Bendof MU 16  1,1kW 

• s íha ka oceli Bendof HB 16  0,72kW 

=57,52 kW 

 

b)  P2 - spot ebi e pro osv tlení - vnit ní 

• kancelá e     2x0,9kW 

• šatny, WC, sprchy    2x0,8kW 

• sklady      2x0,3kW 

• vnit ní osv tlení objekt   10x2,9kW 

=33kW 

 

c )  P3 - osv tlení staveništ  – vn jší 9x0,5kW 

=4,5kW 
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2.2.1.5.2 Stanovení maximálního zdánlivého p íkonu: 

 

Vzorec . 1. – Stanovení maximálního zdánlivého p íkonu [5] 

Kde: 

• koeficient ztráty ve vedení    1,1 

• koeficient sou asnosti elektrických motor   0,5; 0,7 

• koeficient sou asnosti vnit ního osv tlení  0,8 

• koeficient sou asnosti vn jšího osv tlení  1,0 

 

Celkový p íkon je 121,66kW.  

 

2.2.1.5.3 Ur ení vnitro-staveništního rozvodu NN: [5] 

Je navrženo podzemní vedení, elektrické kabely umíst ny 0,5m pod povrchem. Pod 

staveništní komunikací budou rozvody opat eny chráni kami.  

 

2.2.1.5.4 P ipojení spot ebi  a rozvod uvnit  objekt : [5] 

Rozvod k jednotlivým spot ebi m je z odb rného místa proveden m d nými sto enými 

vodi i v obalu z kau ukového vulkanizátoru. Vodi e musí být umíst ny tak, aby nedošlo k 

jejich poškození mechanickými vlivy, a aby byly chrán ny proti krádeži. 

 

2.2.1.5.5 Osv tlení na staveništi: [5] 

Vlastní rozvod a dimenzování vodi  navrhne projektant z oblasti elektro. Osv tlovací trasu 

je vhodné vést samostatn  z d vodu koordinovaného zapínání a vypínání kv li úspo e 

elektrického proudu. Uvnit  objektu se provede osv tlení žárovkovými a výbojkovými t lesy, 

které jsou napájeny z rozvad . 

 

 

2.2.1.6.  ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠT  VODOU [5] 

 

Pro provoz staveništ  pot ebujeme pitnou, užitkovou a požární vodu. 
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Spot eba vody: [5] 

 

Sou et spot eb p ipadající na práce provád né v období maximálního výkonu se stanoví 

podle vzorce: 

 

Vzorec . 2. – Spot eba vody [5] 

Kde:   

• Q - vte inová spot eba vody, 

• Pn - spot eba vody na den, sm nu, 

• Kn - sou initel nerovnom rnosti pro danou spot ebu, 

• t - doba, po kterou je voda odebíraná. 

 

Výpo et vte inového množství spot eby vody pro dimenzaci potrubí, maximální po et d lník  

na stavb  je 15. 

• ošet ování betonové sm si  70m3x 100 = 7000 l 

• zednické práce    20m3 x 150 = 3000 l 

• omítky     100m2 x 30 = 3000 l 

• mytí vozidel nákladních  5 x 1000 = 5000 l 

• sociální za ízení – 30 l/d lníka 30x 15 = 450 l 

• 1 sprcha – 45l/d lníka  45 x 15 = 675 l 

 

 

Vzorec . 2. – spot eba vody [5] 

 

Požární voda – 1 hydrant = 3,3 l/s 

Návrh potrubí o pr m ru 63mm (ø 63mm = 4,9 l/s). 
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2.2.1.7  T ŽKÁ MECHANIZACE [5] 

 

Je áb: [10] 

Pro stavbu je navržen stavební v žový je áb PEINER SMK 203/C  s oto nou v ží a pevným 

výložníkem. Je áb bude usazený na k íži o rozm rech základny 4x4m.Je navržena výška v že 

21,1m a maximální výška b emene 20m. Délky výložníku navržená na 25m. Je áb je mobilní 

na kolovém podvozku. Na staveništ  se p epravuje jako vlek za nákladním vozidlem. Pro 

stavbu je ábu není zapot ebí jiných autoje ábu, nebo jiných za ízení. Je áb se vzp ímí a 

vysune pomocí vlastní mechanizace sestávající z hydrauliky a lan. P íkon je ábu vyžaduje 

zajišt ní p ívodu zakon eného uzamykatelným vypína em ve vypnuté poloze jišt ného 

jisti em 200 A s vypínací charakteristikou "D". P íslušenství EURO záv sy, vazáky a vidle. 

Technický list je ábu v p íloze . 1. 

 

erpadlo betonové sm si na automobilovém podvozku: [11] 

Navrženo auto erpadlo KCP 40RX-170. Hlavní rameno auto erpadla pro 39 metrový 

výškový dosah s postupným skládáním výložníku tzv. rolováním "pres hlavu", technický list 

auto erpadla v p íloze . 2. 

 

Staveništní výtah: [13] 

Navržen stavební výtah GEDA 500/Z/ZP pro p epravu materiálu a osob. Výtah bude ustaven 

na plochu zpevn nou ŽB panely. Konstrukce výtahu bude kotvena k realizovanému objektu. 

Technický list stavebního výtahu v p íloze . 3. 

 

 

2.2.1.8  SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ MATERIÁLY [5] 

 

Beton bude dovážen na stavbu pr b žn  p i betonáži v auto-domícháva ích. Tvárnice a 

kusový materiál budou dováženy na paletách. Malta bude na stavbu dovážena a skladována 

v sile z výrobny. Omítkové sm si, cement, atd. budou uloženy v ocelových krytých skladech.  

Všechny komunikace, po kterých bude materiál dopravován na staveništ , vyhovují a není 

pot eba init žádná jiná další opat ení. 
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2.2.1.9  SKLADOVÁNÍ NA STAVENIŠTI [5] 

 

2.2.1.9.1 Zásady na uspo ádání skládek: [5] 

Kusový materiál pravidelných tvar  se m že skladovat do výše 1,8 m, kusový materiál 

nepravidelných tvar  do výše 1 m. Materiál, jehož plocha je v tší než 4m2, a materiál, p i 

jehož p emis ování p ipadá na 1 d lníka váha v tší než 50 kg, se smí skladovat do výše max. 

1,2 m. Pokud se materiál ukládá pomocí mechanism  nebo pokud se p i ru ní manipulaci 

nezvedá výše než 1,2 m, pak se m že skladovat až do výše 2,2 m na do asných a max. 3m na 

trvalých skládkách. 

 

2.2.1.9.2 Skladování materiálu na staveništi: [5] 

Na staveništi se objevují 2 typy skládek materiálu: 

 

a) krytá skládka ve skladech [5] 

V krytých skladech se skladuje: podlahoviny, spojovací a kotvící sou ásti, vodi e, keramika, 

svítidla, žárovky, armatury, kování a zámky, vany, d ezy, baterie, vápno, cement, sádra, 

omítkové sm si, dlaždice, obklada ky, sklo, dve e, okna. Kryté sklady jsou ocelové. Umíst ní 

skládek je zakresleno ve výkrese situace za ízení staveništ .  

 

b) skládka otev ená na volném prostranství [5] 

 

Zdící materiály:  [12] 

Zdící materiál POROTHERM bude na staveništ  dovážen podle p edb žné dohody 

s dodavatelem. Stavbyvedoucí následn  provede up esn ní a dojednání konkrétních dodávek. 

Veškeré keramické tvárnice POROTHERM jsou dováženy na EURO paletách, zabaleny 

paketovací fólií. Na staveništ  bude materiál dovážen vždy pro jedno podlaží. Celkový po et 

dodávek je 4. Po et palet v jedné dodávce je 58. 

 

Výpo et plochy skládky zdících prvk : 

Dodávka 58 palet pro 1 podlaží. 

=> 58x(1,2x1,0) = 70m2 – 2 palety na sebe = 35m2 - návrh velikosti skládky 45m2. 
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P eklady POROTHERM P7 se dodávají na d ev ných hranolech rozm r  75x75x960 mm 

balených po dvaceti kusech zabalených v ochranné fólii. Na staveništ  budou dodány 1 

dodávkou všechny p eklady. 

 

Výpo et plochy skládky p eklad : 

- p eklad dlouhý 3m – 20ks – 1 balík = skladovací plocha 3x0,96 = 2,88m2, 

- p eklad dlouhý 1,25m – 112ks – 6 balík  = skladovací plocha 6x1,25x0,96 = 7,2m2, 

- p eklad dlouhý 2,25m – 76ks – 4 balíky = skladovací plocha 4x2,25x0,96 = 8,64m2, 

- p eklad dlouhý 2,75m – 24ks – 1 balík+4ks uloženy na balík = skladovací plocha 2,75x0,96 

= 2,64m2, 

- p eklad dlouhý 1,75m – 20ks – 1 balík = skladovací plocha 1,75x0,96 = 1,68m2, 

- p eklad dlouhý 2m – 4ks – 1 balík = skladovací plocha 2x0,96 = 1,92m2, 

Celková plocha skládky = 24,96m2, návrh 32m2. 

 

Stropy: [12] 

Stropní dílce jsou na stavbu dodány ve t ech dodávkách, vždy p ed realizací stropu. 

Keramické stropní vložky POROTHERM jsou dodávány paketovány na EURO paletách o 

rozm ru 1180 x 1000 mm. Na staveništ  budou dováženy vždy pro jedno podlaží a to 

v množství 1. dodávka: 13 palet, 2. dodávka: 23 palet, 3. dodávka 23 palet. 

 

Nosníky PTH POT ukládány podle délky. Kladeny vedle sebe a na sebe podle platných 

p edpis .  

1. dodávka, POT 5,5m 26ks, POT 2,75m 5ks 

2. dodávka, POT 5,5m 53ks, POT 2,75m 5ks 

3. dodávka, POT 5,5m 53ks, POT 2,75m 5ks 

 

Výpo et plochy skládky stropních vložek: 

=> 23x(1,0x1,2) = 27,6m2 - 2 palety na sebe = 13,8m2 – návrh velikosti skládka 20m2. 

 

Výpo et plochy skládky stropních nosník  PTH POT: 

53ks POT 5,5m = 8,8m2, 

5ks POT 2,75m = 0,88m2, 

celková plocha 9,7m2 – návrh 15m2. 
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Betoná ská výztuž dovážená na staveništ  najednou a uložena ve svazcích a na hromadách dle 

profil , délek a rozm r . 

 

Konstrukce st echy: 

D ev ná konstrukce krovu dovezena na staveništ  najednou p ed realizací. D ev né prvky se 

nebudou dlouhodob  skladovat. Po nezbytnou dobu mezi dodávkou a montáží budou uloženy 

na ploše vedle prostoru pro p ípravu krovu. Uložení dle délky a profilu. V dob  dodávky 

krovu budou prostory pro skladování tém  prázdné, jediný materiál bude v prostoru pro zdící 

materiál na EURO paletách. 

 

 

2.2.1.10 SOCIÁLNÍ ZA ÍZENÍ NA STAVENIŠTI [5] 

 

Sociální za ízení slouží sociálním a hygienickým pot ebám pracovník  na staveništi. Za ízení 

staveništ  musí být vybudováno p ed zahájením stavebních prací. Rozsah sociálního ZS 

závisí na po tu pracovník , pro které je budováno a na velikosti staveništ . Za ízení musí být 

v souladu s platnými hygienickými p edpisy, vydanými ministerstvem zdravotnictví. 

 

Návrh sociálního za ízení staveništ : [5] 

Je navrženo na maximální po et pracovník , kte í se na dané stavb  budou pohybovat => 15, 

konkrétn : 

• šatny: min 1,25 m2 na jednoho pracovníka => 15 x 1,25 = 18,75m2, je navrženy2 

mobilní bu ky TOI TOI BK1 o rozm rech 2,5 x 6,1 m => 30,5m2, 

• záchody: pot eba minimáln  3 mušle a 3 sedadla, 

• umývárna: jsou navrženy 2 umyvadla a 2 sprchy (pot eba min. 1 umyvadlo / 10 osob 

a 1 sprcha / 20 osob), 

• pro mistra je navržena jedna bytová bu ka, 

• pro stavbyvedoucího je navržena jedna bytová bu ka. 

Vytáp ní všech bun k je pomocí elektrických p ímotop . 
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2.2.1.11 DOPRAVA [5] 

 

Hlavní vjezd na staveništ  je z ulice Jamnické. Stavba nezasahuje na komunikace, ani na 

okolní pozemky. Ch ze chodc  není omezena vlivem provád ní stavebních prací. P i 

budování p ípojek inženýrských sítí je provoz na komunikaci dopravními zna kami zpomalen 

a usm rn n do jednoho jízdního pruhu. 

Z provedených zjišt ní vyplývá, že všechny komunikace, po nichž bude uskute ována 

doprava materiál  od výrobce na staveništ , vyhovují používaným dopravním 

prost edk m.Vnitro-staveništní komunikace budou zhutn ny a zpevn ny št rkem a vozovku 

budou tvo it ŽB panely o rozm rech 3x1x0,25m. 

 

 

2.2.1.12 VLIV NA ŽIVOTNÍ PROST EDÍ, ODPADY [5] [9] 

 

ást sejmuté ornice bude uložena v prostoru staveništ  a odkopky budou využity pro 

budoucí úpravy p ímého okolního terénu stavby. Zbytek bude odvezen na p edem ur enou 

skládku. 

 

Na staveništi se nachází jeden vzrostlý strom samostatn  stojící. V jeho blízkosti nebude 

docházet k žádné innosti. Strom bude opat ený ochranným bedn ním z prken. 

 

T žká mechanizace, která m že být zdrojem hluku, bude na staveništi v provozu jen po 

nezbytnou dobu. Veškeré stroje a za ízení musí spl ovat normy o emisích hluku a spalin SN 

EN ISO3744 a SN ISO 3746, musí mít platná ozna ení CE a ES prohlášení o shod . Za 

porušení p edpis  zodpovídá dodavatel stavebních stroj  a za ízení. 

 

Odpady vzniklé p i výstavb  objektu je nutno t ídit dle druh  a odvážet je na p edem 

stanovené skládky. Pro tyto ú ely budou na staveništi umíst ny dle pot eby kontejnery. 

 

Okolní zástavba nebude provád nými stavebními pracemi negativn  ovlivn na.  

 

P i stavb  bytového domu budou všechny innosti probíhat s ohledem na životní prost edí. Na 

staveništi budou dodržovány veškeré p edpisy a ustanovení vyplývající z norem a zákon : 

• SN 83 7000 – ochrana p írody, základní ustanovení, 
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• zákon . 17/1992 Sb. o životním prost edí, 

• zákon . 114/1992 Sb. o ochran  p írody a krajiny, 

• zákon . 100/2001 Sb. o posuzování vliv  na ŽP, 

• zákon . 185/2001 Sb. o odpadech, 

• zákon . 477/2001 Sb. o obalech, 

• vyhláška . 381/2001 Sb. katalog odpad , 

• zákon . 254/2001 Sb. o vodách, 

• zákon . 86/2002 Sb. o ochran  ovzduší, 

• zákon . 356/2003 Sb. o chemických látkách, 

• zákon . 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií.  

 

 

2.2.1.13 BEZPE NOST PRÁCE [5] [9] 

 

Na staveništi budou dodržována pravidla bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci podle platné 

legislativy. Na dodržování dohlíží vedoucí pracovníci – mist i, stavbyvedoucí.  

 

Základní legislativní p edpisy upravující BOZP: 

• zákon . 226/2006 Sb., zákoník práce ve zn ní pozd jších p edpis , 

• zákon . 309/2006 Sb., zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpe nosti a ochrany 

zdraví p i práci, 

• Na ízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a 

ochranu zdraví p i práci na staveništích. 

 

Všichni zú astn ní pracovníci musí být s p edpisy seznámení p ed zahájením prací.Dále jsou 

povinni používat p i práci p edepsané OOPP.Staveništ  musí být ohrani eno oplocením a na 

vstupu ozna eno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všech nepovolaných osob. 
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2.2.2  Výkresová ást [5] 

 

Výkres . 2.2.2 – Situace za ízení staveništ , viz p ílohy této projektové dokumentace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁ SKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

FAKULTA STAVEBNÍ

17. listopadu 15/2172, 708 33  Ostrava - Poruba 

 

 

Akce    : Stavba atypického bytového domu 

na pozemku parc. ís. 6860/44, k. ú.: Staré M sto 

len ní stavby na objekty:  So 01    bytový d m  

     So 02  zpevn né plochy, oplocení, sjezd z m.k.

     So 03  STL p ípojka plynu, domovní plynovod

     So 04  domovní p ípojka elektro  

So 05  vodovodní, kanaliza ní p ípojka  

So 06  za ízení staveništ  - stavba do asná   

Investor   : Josef Chroustal, Cimrmanova 12, 738 01 Staré M sto 

Rozsah projektu           : Projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení  

 

 

 

2.3 Harmonogram [14] 

 

Viz p íloha . 16. této projektové dokumentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Tomáš Mazur 

 

Staré M sto 

Datum: 4/2014 
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VYSOKÁ ŠKOLA BÁ SKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

FAKULTA STAVEBNÍ

17. listopadu 15/2172, 708 33  Ostrava - Poruba 

 

 

Akce    : Stavba atypického bytového domu 

na pozemku parc. ís. 6860/44, k. ú.: Staré M sto 

len ní stavby na objekty:  So 01    bytový d m  

     So 02  zpevn né plochy, oplocení, sjezd z m.k.

     So 03  STL p ípojka plynu, domovní plynovod

     So 04  domovní p ípojka elektro  

So 05  vodovodní, kanaliza ní p ípojka  

So 06  za ízení staveništ  - stavba do asná   

Investor   : Josef Chroustal, Cimrmanova 12, 738 01 Staré M sto 

Rozsah projektu           : Projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení  
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