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Anotace 

 

 Tématem bakalářské práce jsou technologická opatření stavby pro provádění etapy 

betonářských prací hrubé spodní stavby v zimním období. Provádění těchto stavebních prací 

v daném období přináší vyšší rizika spojená s nutností přísného dodržování předepsaných 

technologických postupů a opatření. 

 Cílem této bakalářské práce je stanovit přesný technologický postup pro provádění 

betonářských prací hrubé spodní stavby na daném objektu v zimním období včetně návrhu 

strojní sestavy  a zajištění kvalitativních požadavků výsledné konstrukce. Výsledkem je 

porovnání finanční a ekonomické náročnosti provádění vybrané etapy v zimním období oproti 

provedení prací v letním období.  

 

 

Annotation 

 

 The topic of the thesis are technological measures for the implementation of the 

construction phase of concreting gross substructures in winter. The implementation of these 

works will be shown brings increased risks associated with the need for strict compliance with 

the prescribed processes and measures.  

 The aim of this work is to establish a precise technique for implementing concrete 

works coarse substructures on the object during the winter season, including a proposal 

mechanical assembly and ensure quality requirements of the final design. The result is a 

comparison of the financial and economic performance of the implementation of the selected 

phase in the winter compared to the performance of the work in the summer. 
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1.  ÚVOD 

  

 

 Předmětem této bakalářské práce je zpracování technologického postupu 

pro provádění etapy betonářských prací hrubé spodní stavby v zimním období včetně návrhu 

strojní sestavy a umístění mechanizace v zařízení staveniště, stanovení kvalitativních 

požadavků a způsobu jejich zajištění a zajištění bezpečnosti práce při řešení této 

technologické etapy. Výsledkem této bakalářské práce je závěrečné zhodnocení finanční 

a časové náročnosti provádění betonářských prací v zimním období oproti provádění v období 

letním.  

 Výkresová dokumentace je zpracována na úrovni stavebního povolení a je vyhotovená 

na základě výkresové dokumentace zpracovávané v rámci předmětů Specializovaný projekt I. 

a Specializovaný projekt II. Textová část této práce je v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb. 

O dokumentaci staveb v aktuálním znění.  

 Bakalářská práce je členěna na textovou a výkresovou část.  
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A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA [5] 

  

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 A.1.1 Údaje o stavbě 

 A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

A.2  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

A.3  ÚDAJE O ÚZEMÍ 

A.4  ÚDAJE O STAVBĚ 

A.5  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A    

 TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

a) Název stavby 

 Polyfunkční objekt ,,Centrum jednodenní chirurgie s bytovým domem" 

 

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

 Parcela č.:  1126/5 

 Místo stavby:  ul. Osvoboditelů   

 Katastrální území:   715174 - Poruba (Ostrava) 

 

c) Předmět dokumentace 

 Předmětem dokumentace je dokumentace pro stavební povolení polyfunkčního 

objektu ,,Centrum jednodenní chirurgie s bytovým domem". 

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

 

 DAPOS, spol. s.r.o. 

 K Lomům 44 

 708 00 Ostrava 

 IČ 283 26 269 

 

A 1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

  

 Dagmar Pospíšilová 

 Kosmická 1566/5 

 708 00 Ostrava 
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A.2 SEZANAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

 

Použité podklady: 

 - Studie zpracovaná firmou BB Arch a.s. 

 - Mapky inženýrských sítí z Jednotné digitální technické mapy Moravskoslezského  

   kraje 

 - Inženýrsko-geologický průzkum 

 - Dokumentace pro územní řízení 

 - Územní rozhodnutí 

 - Stanoviska dotčených orgánů a správců technické infrastruktury 

 

Použité normy: 

 - ČSN 73 43 01 Obytné budovy 

 - ČSN 73 080 2 Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče 

 

Použité programové vybavení: 

 - Graphisoft ArchiCad 15 

 - Teplo 2007 

 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

 

a) Rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území 

 Stávající pozemek se nachází v obci Ostrava, na ulici Osvoboditelů, kde se 

dle územního plánu jedná o plochy smíšené obytné. Navržená stavba je v souladu s územně 

plánovací dokumentací. Pozemek se nachází v zastavěném území.  

 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

 V současné době pozemek č.p. 1126/5 není využíván. Dle KN je využití pozemku - 

neplodná půda. 
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c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 

zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

 Ochranná pásma podzemních vedení budou řešena v souladu s ČSN 73 6005 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  

 Parcela se nachází v běžném prostředí a na území nejsou zjištěna naleziště nerostů.  

 Území se nenachází v záplavovém území. 

 Pozemek se nenachází v městské památkové zóně. 

 Ochranná pásma nebyla zjištěna a ani nejsou projektem stanovena. 

 

d) Údaje o odtokových poměrech 

 Stavba nemá negativní vliv na odtokové poměry. Množství dešťových vod se výrazně 

nesníží.  

 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 

 Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

 Stavba je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání 

území. [6] 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Stavba je navržena s ohledem na požadavky dotčených orgánů. Doklady o projednání 

požadavků s dotčenými orgány a organizacemi státní správy budou doloženy v dokladové 

části projektové dokumentace. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Žádné výjimky ani úlevová řešení nejsou navrhovány. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

 Nejsou známy žádné věcné ani časové vazby na související nebo podmiňující stavby 

a jiné investice v dotčeném území. 

 

 

 



Bakalářská práce 

 

6 
 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí) 

 Druhy a parcelní čísla dotčených pozemků:  

Parcela č. Druh pozemku dle KN Způsob využití 

1126/5 Neplodná půda SO-01 Polyfunkční objekt 

 Vlastníci sousedních pozemků a objektů: 

Parcela č. Vlastník 

17755/277 Romana Malá, Uliční 1526/5, 708 00 Ostrava 

17754/267 SJM Pavel a Petra Dobříšovi, Na Náměstí 15, 748 01 Hlučín 

 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

 Jedná se o novostavbu. 

 

b) Účel užívání stavby 

 Stavba bude sloužit jako polyfunkční objekt ,,Centrum jednodenní chirurgie 

s bytovým domem" na ulici Osvoboditelů, parc.č. 1126/5, k.ú. 715174 Poruba (Ostrava). 

Objekt bude z části využíván jako zdravotní chirurgické centrum (1.NP) a z části jako bytový 

dům o dvou bytových jednotkách (2.NP). Suterénní prostory jsou společné pro obě funkční 

jednotky - skladovací prostory. Vstupy do objektu jsou oddělené - soukromý vstup 

pro obyvatelé bytového domu a zvlášť bezbariérový vstup do chirurgického centra. 

 Objekt nebude zahrnovat soukromé parkování. K parkování vozidel slouží parkovací 

plochy umístěné naproti polyfunkčního objektu na ulici Osvoboditelů. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

 Navrhovaná stavba je trvalého charakteru. 

 

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

 Předmětné území se dle katastru nemovitostí nenachází v památkově chráněném 

území. 
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e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání 

 Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. O technických požadavcích 

na stavby ve znění pozdějších předpisů vyhlášky 20/2012 Sb., 398/2009 Sb. O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 Vstup do objektu je řešen kromě jednoramenného schodiště také bezbariérově - 

pomocí tří ramp ve sklonu 12,5%. Celé centrum chirurgie určené pro pohyb pacientů je 

řešeno bezbariérově. Hygienické místnosti v 1.NP určené pro osoby se omezenou schopností 

pohybu a orientace  jsou navrženy v souladu s požadavky vyhlášky 398/2009 Sb. Přístup 

do 1.S a 2.NP je umožněn také výtahem umístěným v zrcadle dvouramenného schodiště. [7]  

 

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

předpisů 

 Projektová dokumentace stavby byla navržena s ohledem na požadavky dotčených 

orgánů. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

 Žádné výjimky ani úlevová řešení nejsou navrhovány. 

 

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

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků) 

 Zastavěná plocha Cca 616,37 m
2
 

Obestavěný prostor Cca 5 886,95 m
3
 

Počet podlaží 2 nadzemní podlaží 

Plocha zdravotního centra 465,51 m
2
 

Počet bytových jednotek 2 

Podlahová plocha bytu č.1 230,09 m
2 

Podlahová plocha bytu č.2 182,85 m
2
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i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 

 Odpady vznikající během výstavby a jejich využití nebo případná likvidace [10] 

Kód 

odpadu 

Název druhu odpadu Způsob likvidace 

17 01 01 Beton Recyklace 

17 01 02 Cihly Recyklace 

17 02 03 Plasty Recyklace 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami Ekologická likvidace 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 Použití při jiné stavbě 

19 12 01 Papír a lepenka Recyklace 

17 09 04 Stavební a směsné demoliční odpady neuvedené pod 

č.17 098 01; 02; 03 

Uložení na skládce 

20 03 01 Směsný komunální odpad Uložení na skládce 

17 04 05 Železo a ocel Recyklace 

  

 Zpracování stavební suti a zbylých materiálů zajistí zhotovitel stavby. Během 

výstavby bude vedena evidence odpadů, která bude doložena investorovi při předání díla.  

 Ze zákona č.185/2001 Sb. O odpadech vyplývá zhotoviteli stavby povinnost vzniklé 

odpady třídit dle druhů a kategorií tak, jak jsou stanoveny ve vyhlášce č.381/2001 Sb. Katalog 

odpadů. Zhotovitel zajistí recyklaci popř. likvidaci odpadů odbornou firmou. Odvoz odpadů 

bude zajištěn smluvně odbornou firmou. [8] 

 Zhotovitel stavby je dále povinen kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů (popř. 

odpadů, které mohou být smíseny s některou z nebezpečných látek), hromadit je podle 

předepsaných druhů a kategorií. Dále je povinen zajistit, aby nedošlo k jeho znehodnocení, 

zcizení nebo únikům látek ohrožujících životní prostředí. [8] 

 Zhotovitel kdykoliv umožní přístup na staveniště kontrolnímu orgánu a na jeho 

vyžádání mu předloží žádanou dokumentaci a poskytne veškeré informace související 

s odpadovým hospodářstvím. [8]  
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j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

 Zahájení stavby 09/2014 

 Dokončení stavby 08/2015 

 

k) Orientační náklady stavby 

 Předpokládaný celkový náklad stavby je  19.500.000,- Kč. 

 Cena bude upřesněna dle smlouvy o dílo.  

 

 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ      

ZAŘÍZENÍ 

 

SO-01 CENTRUM JEDNODENNÍ CHIRURGIE S BYTOVÝM DOMEM 

 

 

A.6 PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY 

 

Kontrolní prohlídky stavby byly navrženy po dokončení fází: 

 - Založení zdiva 1.S + stropní konstrukce nad 1.S 

 - Založení zdiva 1.NP + stropní konstrukce nad 1.NP 

 - Založení zdiva 2.NP + stropní konstrukce nad 2.NP 

 - Dokončení hrubé stavby 

Závazný rozsah kontrolních prohlídek stanoví stavební úřad. 
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B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA [5] 

 

 

B.1 POPI ÚZEMÍ STAVBY 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 B.2.1  ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH     

  JEDNOTEK 

 B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

 B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

 B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A    

  TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

 B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

 B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA  

  PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

 B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY  

  VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

  



Bakalářská práce 

 

11 
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

 Stávající pozemek se nachází v obci Ostrava, na ulici Osvoboditelů, kde se 

dle územního plánu jedná o plochy smíšené obytné. Navržená stavba je v souladu s územně 

plánovací dokumentací. Pozemek se nachází v zastavěném území.  

 V současné době pozemek č.p. 1126/5 není využíván. Dle KN je využití pozemku - 

neplodná půda. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

 Inženýrsko-geologický průzkum provedený firmou Geologický průzkum Ostrava a.s., 

Krmelínská 646/22, 720 00 Ostrava. Geologické poměry na stavebním pozemku jsou 

prezentovány řezy geologickými sondami S1, S2 a S3 - viz výkresová dokumentace 3.1 

Výkopy - 1.Etapa. Geologický průzkum neprokázal složitější poměry.  

 

 Hydrogeologický průzkum - samostatně prováděn nebyl. Výsledky převzaty 

z geologického průzkumu. Ustálená hladina podzemní vody byla stanovena v -7,35 m. 

 

 Radonový průzkum - byl stanoven radonový index v souladu s metodikou 

pro stanovení radonového indexu pozemku. Zjištěný obsah radonu 173 Bq/m
3
 ukazuje, že 

radonový index pozemku je nízký - střední. 

 

 Stavebně historický průzkum vzhledem k charakteru novostavby nebylo potřeba  

provádět. 

 

 Všeobecný stavebně technický průzkum, zaměření - pro potřeby novostavby byl 

výškově zaměřen stávající terén. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Ochranná pásma podzemních vedení budou řešena v souladu s ČSN 73 6005 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  

 Nejsou známa ochranná pásma a ani nejsou projektem stanovena. 
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d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

 Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. Rizika sesuvů půdy 

nejsou uvedena v územním plánu. Pozemek je situován v oblasti s malou seizmicitou.  

 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území 

 Stavba s sebou nenese negativní vlivy na sousední pozemky a stavby. Stavba je 

založena na základových pasech na rozlehlém pozemku investora - nedojde k ovlivnění 

základových poměrů u sousedních pozemků.   

 Stavba nemá negativní vliv na odtokové poměry. Množství dešťových vod se výrazně 

nezmění.  

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Stavba je charakteru novostavby, tudíž nejsou kladeny požadavky na asanace ani 

demoliční práce na pozemku. Na pozemku vzrostla keřovitá zeleň, která bude zhotovitelem 

před zahájením prací odstraněna v době vegetačního klidu. 

 

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

k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

 Dle výpisu z katastru nemovitostí není stavební pozemek č.1126/5 začleněn 

do zemědělského půdního fondu. Pozemek není zemědělsky obděláván, nemá přiřazené BPEJ 

a nevztahuje se na něj vyhláška č. 327/1998 Sb.  

 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu.) 

 Budoucí objekt bude napojen na plynovod NTL, kanalizaci, vodovod a el. vedení NN. 

Plynovod NTL, vodovod a vedení NN budou napojeny do veřejných sítí na ulici 

Osvoboditelů. Kanalizace je řešena jako oddílná (dešťová a splašková) a bude připojena 

do veřejné oddílné kanalizace na ulici Březová.  

 Objekt bude napojen na stávající dopravní infrastrukturu z ulice Osvoboditelů. 

Vstupní brána k objektu je situována viz. výkres 2.1 Koordinační situace.  
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i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

 Nejsou známy žádné věcné ani časové vazby na související nebo podmiňující stavby 

a jiné investice v dotčeném území. 

 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

 

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

 

 Stavba bude sloužit jako polyfunkční objekt ,,Centrum jednodenní chirurgie 

s bytovým domem" na ulici Osvoboditelů, parc.č. 1126/5, k.ú. 715174 Poruba (Ostrava). 

Objekt bude z části využíván jako zdravotní chirurgické centrum (1.NP) a z části jako bytový 

dům o dvou bytových jednotkách (2.NP). Suterénní prostory jsou společné pro obě funkční 

jednotky - skladovací prostory. Vstupy do objektu jsou oddělené - soukromý vstup 

pro obyvatelé bytového domu a zvlášť bezbariérový vstup do chirurgického centra. Objekt je 

celý podsklepený, nepravidelného půdorysu. 

 Objekt nebude zahrnovat soukromé parkování. K parkování vozidel slouží parkovací 

plochy umístěné naproti polyfunkčního objektu na ulici Osvoboditelů. 

  

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

 Projektová dokumentace řeší novostavbu polyfunkčního objektu ,,Centrum jednodenní 

chirurgie s bytovým domem" na ulici Osvoboditelů, parc.č. 1126/5, k.ú. 715174 Poruba. 

Objekt bude z části využíván jako zdravotní chirurgické centrum (1.NP) a z části jako bytový 

dům o dvou bytových jednotkách (2.NP). Suterénní prostory jsou společné pro obě funkční 

jednotky - skladovací prostory. Vstupy do objektu jsou oddělené - soukromý vstup 

pro obyvatelé bytového domu a zvlášť bezbariérový vstup do chirurgického centra. Objekt je 

celý podsklepený, nepravidelného půdorysu. 

 Objekt nebude zahrnovat soukromé parkování. K parkování vozidel slouží parkovací 

plochy umístěné naproti polyfunkčního objektu na ulici Osvoboditelů.  

 V území situovaného stavebního pozemku není stanoven regulační plán. Objekt je 

v souladu s územně plánovací dokumentací.  
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b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

 Na základě studie provedené firmou BB Arch a.s. byl stanoven návrh polyfunkčního 

objektu Centra jednodenní chirurgie s bytovým domem. Architektonickým záměrem bylo 

obohatit stávající zástavbu a okolí o moderní, funkční objekt. Barevná koncepce - tedy 

kombinace šedé barvy a výrazného tmavě červeného cihelného obkladu zvýrazňuje funkčnost 

objektu a celý jej vizuálně odlišit od okolní zástavby. Vzhledem k okolní zástavbě byla 

střecha objektu navržena jako plochá. Vzhledem k charakteru budovy byla v objektu navržena 

menší okna ve větším počtu. Okna jsou zdánlivě nesystematicky rozprostřena po fasádě 

v několika výškových úrovních. Tato situace oživuje stavbu jako takovou. 

 Návrh obsahuje dvoupodlažní objekt s jedním podzemním podlažím, přístupový 

chodník ze zámkové dlažby v cihlové barvě a úpravu travnatých ploch okolo objektu 

na pozemku investora. 

 Objekt je funkčně rozdělen na centrum jednodenní chirurgie v 1.NP, sloužící 

k ošetření pacientů a provedení potřebných chirurgických zákroků pod anestezií, a bytový 

dům resp. patro v 2.NP o dvou bytových jednotkách.   

 Nosná konstrukce objektu je navržena jako stěnová z keramického zdícího systému 

POROTHERM. Objekt není zateplován - s výjimkou soklového zdiva umístěného pod úrovní 

terénu. Výškově je stavba umístěna v 0,000 = 225,5 m.n.m.Bpv = podlaha 1.NP. 

 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

 

 Materiály a jejich zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem 

EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat 

požadavky uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci 

a ve výkresové dokumentaci. Jiné normy mohou být dodržovány pouze v případě, že zajišťují 

stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze 

s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití 

písemně schválit. Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými a alternativními 

normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy správci stavby minimálně 28 

dní před datem, kdy zhotovitel požaduje souhlas správce stavby.  

V případě, že správce stavby určí, že tyto navrhované odchylky nezajišťují stejnou nebo vyšší 

kvalitu, zhotovitel splní původně vyžadované normy. [17] 

  

Dispoziční řešení 
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 Objekt je dvoupodlažní, celkově podsklepený, nepravidelného půdorysu, zastřešen 

plochou jednoplášťovou střechou. Vstupy do objektu jsou řešeny odděleně - zvlášť vstup 

pro pacienty chirurgického centra a zvlášť soukromý vstup pro obyvatelé bytů.  

 Prostory 1.S jsou společnými prostory centra jednodenní chirurgie a bytového domu. 

Prostory slouží jako skladovací plochy a archív zdravotní dokumentace. V suterénu je také 

umístěno technické zázemí budovy - technická místnost. Patro není přístupné pro pacienty, 

proto není řešeno jako bezbariérové.  

 V 1.NP je situováno centrum jednodenní chirurgie. Zahrnuje místnosti pro ošetřování 

pacientů - ordinaci, operační sál a jejich jednodenní pooperační péči. Mimo ty se zde nachází 

místnosti určené pro pobyt lékařského personálu, jejich před a pooperační desinfekci 

a hygienu, hygienické zázemí pro pacienty a personál, skladovací prostory, čekárna 

a komunikační plochy. Patro 1.NP je řešeno pro bezbariérový přístup pacientů.  

 Patro 2.NP je společnými komunikačními plochami rozděleno do dvou rozsáhlých 

bytových jednotek. Každá bytová jednotka zahrnuje vnitřní komunikační plochy, sociální 

zařízení, komoru, samostatnou kuchyň, obývací pokoj a 3 ložnice. Patro není řešeno jako 

bezbariérové, pouze přístup do patra je umožněn také výtahem umístěným v zrcadle 

dvouramenného schodiště.  

 

Provozní řešení 

 Přístup k objektu je z ulice Osvoboditelů chodníkem ze zámkové dlažby. Ke vstupům 

do objektu  je možné se dostat jednoramenným schodištěm nebo bezbariérově - tříramennou 

rampou se sklony 12,5%. Vertikální komunikace mezi patry je zajištěna dvouramenným 

schodištěm, případně bezbariérově - výtahem pro 4 osoby umístěným v zrcadle schodiště.  

 Vytápění objektu je řešeno dálkově. 

 

Technologie výroby 

 Objekt je založen na základových pasech z betonu prostého C 25/30. Vnitřní nosné 

i nenosné stěny jsou vyzděné ze zdícího systému POROTHERM, strop je tvořen stropními 

nosníky systému POROTHERM POT s vložkami MIAKO. Budova je zastřešena plochou 

jednoplášťovou střechou. 
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B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 

 Projekt zohledňuje možnost pohybu osob s omezenou schopností pohybu nebo 

orientace v prostorách 1.NP. Tyto prostory splňují požadavky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Bezbariérově je řešena také vertikální komunikace mezi jednotlivými podlažími - osobním 

výtahem. Hygienické zázemí splňuje požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb. [7]  

 

 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

 

 Stavba bude užívána v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. Během užívání je 

nutné v pravidelných intervalech provádět kontroly a revize předepsaných zařízení 

a technického vybavení stavby v souladu s ustanoveními platných předpisů.  

 Prováděním údržby ploché střechy bude pověřena odborná firma vybavená mj. 

i záchytným systémem pro jištění pracovníku při provádění údržby a pro upevnění jejich 

pomůcek při provádění kontroly, údržby i oprav střechy. 

 

 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

 

SO-01 CENTRUM JEDNODENNÍ CHIRURGIE S BYTOVÝM DOMEM 

 Jedná se o stavbu centra jednodenní chirurgie s bytovým domem. Jednodenní chirurgie 

slouží k ošetření pacientů a v případě potřeby k provedení operačních zákroků pod anestezií. 

Pro pacienty je také připraven pooperační lůžkový pokoj. Ve 2.NP objektu jsou umístěné dvě 

bytové jednotky. 

 Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu. Při výstavbě bude 

použit zděný konstrukční systém ze zdícího systému POROTHERM. Obvodové zdivo je 

navrhnuto ve tl.440 mm. Objekt má celkově dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. 

Stropní konstrukce je navržena ze systému POROTHERM - POT nosníky s vložkami 

MIAKO. Tloušťka stropu je navržena 300 mm. Objekt bude vytápěn dálkově. 

 Stavba je navržena v souladu s platnými ČSN, prováděcími vyhláškami a manuály 

dodavatelů stavebních výrobků (zdivo apod.) a bude zaručovat, že zatížení na ni působící       
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v průběhu výstavby a užívání nebude mít za následek zřícení stavby, větší stupeň přetvoření 

a poškození instalovaného vybavení.  

 Před započetím vlastních stavebních prací je nutné provedení vytýčení stavby 

lavičkami.  Vlastní zemní práce započnou sejmutím ornice v tl. 200 mm. Odstraněná zemina 

bude z části uložena na dočasnou deponii  a z části odvezena na skládku a po dokončení 

stavebních prací bude použita na zahradní a terénní úpravy. Výkopové práce se budou 

provádět strojně. Před betonáží základových rýh proběhne ruční dočištění. Po obvodě stavební 

jámy bude provedeno svahování, s přípustným sklonem 1:025-1:0,5.  

 Základové konstrukce jsou navrženy z prostého betonu C 25/30. Základy budou 

provedeny v souladu s platnými normami ČSN. Základové pásy  šířek 740mm a 600mm 

budou vytvořeny litím betonu do základových rýh, podkladní betonová mazanina tl.100 mm 

bude provedena na vrstvu tl.100 mm zhutněného štěrkového násypu na zhutněném podloží. 

V základových pásech je nutno vynechat prostupy pro zdravotechniku dle projektové 

dokumentace. Základové konstrukce předsazeného venkovního schodiště a ramp pro osoby 

se sníženou pohyblivostí se nacházejí v nezamrzající hloubce. 

Spodní stavba bude ošetřena hydroizolační stěrkou SIKA IGASOL -101 v množství 0,3 l/m
2
 

odolnou proti zemní vlhkosti i tlakové vodě. Svislé izolované plochy budou opatřeny vrstvou 

stříkané tepelné izolace FOAM LOK
TM

2000 tl. 50mm. Tato izolace kromě tepelně-izolačních 

vlastností je také hydroizolační, proto není nutné její další oddělení od přilehlé zeminy.  

Hydroizolace bude natřena o 150mm nad úroveň upraveného terénu. 

 Svislé obvodové nosné zdivo bude provedeno v tl. 440 mm ze zdících tvarovek 

POROTHERM 44 PROFI na zdící maltu POROTHERM PROFI. Vnitřní nosné stěny budou 

vyzděny v tl. 300 mm  z tvarovek POROTHERM 30 PROFI na zdící maltu POROTHERM 

PROFI. Vnitřní nenosné zdivo bude provedeno v tl. 140 mm z tvarovek POROTHERM 14 

P+D a v tl. 80 mm z tvarovek POROTHERM 8 P+D na zdící pěnu POROTHERM PROFI 

DRYFIX. Provádění svislých stěn, příček, obezdívek bude v souladu s technologickými 

předpisy danými výrobcem. 

 Pro vodorovné konstrukce bude použit systém POROTHERM tvořený stropními 

nosníky POT s vložkami MIAKO tl. 290 mm. Celková tloušťka stropu bude 300 mm. 

Překlady nad okenními a dveřními otvory jsou opět ze systému POROHERM dle projektové 

dokumentace. Provádění vodorovných nosných konstrukcí bude v souladu s technologickými 

předpisy danými výrobcem. 

 V objektu je navrženo jedno vnitřní dvouramenné schodiště. Konstrukcí schodiště je 

zalomená deska podporována vnější nosnou obvodovou zdí a vnitřní nosnou obvodovou zdí 
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výtahové šachty umístěné v zrcadle schodiště. Schodiště je navrženo jakou dvouramenné s 10 

stupni na každém rameni. Při návrhu se počítalo s výškou z 1.S do 1.NP 3 300 mm, z 1.NP 

do 2.NP 3 250 mm. Na železobetonové desce z betonu C 25/30 s výztuží R 10 505 budou 

nadbetonovány stupně z betonu C25/30, jejichž povrchovou úpravu budou tvořit nášlapné 

laminátové schodnicové hrany PERGO pro komerční prostory, zatěžovací třídy hrany AC5. 

Venkovní schodiště je navrženo jako železobetonové (beton C 25/30, výztuží R 10 505) 

jednoramenné uložené na podestě podporované sloupem. Vnější bezbariérový vstup tvoří 

tříramenná rampa se sklony ramen 12,5%. Rampy jsou rovněž řešeny jako železobetonové 

desky uložené na podestách podporovaných sloupy. Rampa bude opatřena protiskluzovými 

pásky po vzdálenostech cca 250 mm. Není navržena jiná povrchová úprava předsazeného 

schodiště. V objektu je také navržen osobní výtah KONE Monospace pro 4 osoby. Parametry 

výtahové šachty byly navrženy s ohledem na konstrukční řešení výtahů KONE Monospace, 

vč. polohy a rozměrů stavebních otvorů pro dveře. 

 Střešní konstrukce nad 2.NP je tvořena stropní konstrukcí z POT nosník s vložkami 

MIAKO a dalšími vrstvami. Tepelná izolace a potřebný spád ploché střechy je zajištěn 

spádovými klíny z RIGIPS EPS 100 S STABIL tl. 60 - 376 mm a dále tepelnou izolací 

FOAMGRAS T4.  

Skladba střešního pláště (od exteriéru): 

  ELASTODEK 40 STANDARD DEKOR 

  BITADEK 40 STANDARD MINERAL 

  Spádové klíny RIGIPS EPS 100 S STABIL  

  FOAMGLAS T4 

  JUTAFOL N220 SPECIAL 

  Asfaltový nátěr 

  Stropní konstrukce  

 Ztužující věnce jsou provedeny nad obvodovými a vnitřními nosnými stěnami 

v úrovni stropů příslušného podlaží. Obezdění věnce nad obvodovými stěnami je provedeno 

věncovkou POROTHERM V8 s tepelnou izolací z EPS. Překlady nad otvory jsou navrženy 

ze systému POROTHERM - vysoký a plochý - viz. PD.   

 V podlahových konstrukcích v 1.NP jsou použity tepelné izolace EPS 100 S. 

V podlahách 2.NP jsou umístěny kročejové izolace FIBREX tl. 20 mm. Nášlapné vrstvy 

podlah jsou tvořeny kaučukovou krytinou ARTIGO, polymercementovou samonivelační 

stěrkou, keramickou dlažbou, dřevěnými vlysy, "plovoucí" laminátovou podlahou a PVC 

(laminátovým) měkčeným povlakem.  
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 Vnitřní omítky jsou prováděny strojně jako jednovrstvé omítky vápenocementové 

MGZ PROFI tl. 15mm s odpovídajícím barevným nátěrem. V hygienických místnostech 

a za kuchyňskými linkami bude proveden keramický obklad - viz. PD.  

 Venkovní povrchy jsou řešeny z části jako omítky a z části cihelnými obklady. 

Omítkové části jsou tvořeny vrstvou jádrové omítky CEMIX tl.15mm a finální vrstvou 

silikátové omítky WEBER.PAS EXTRA CLEAN tl. 3mm. V obkládaných místech je 

na vrstvu jádrové omítky CEMIX tl. 15 mm nalepen cihelný obklad MAGICRETE, 

spárovaný hmotou RUSTICAL. 

 Okenní výplně jsou navrženy jako plastová 5-komorová okna REHAU (U=1,2 

W/m
2
K). Venkovní parapety jsou řešeny jako hliníkové systémové pro plastová okna 

REHAU. Vnitřní parapety jsou standardní interiérové PVC parapety. Hlavní vstupní dveře 

jsou plastové KBE 70, odolné proti vloupání a mechanickému poškození. Vnitřní dveře jsou 

dřevěná křídla s ocelovou zárubní.  

 Oplechování atiky je systémové - BLIX-BLIX z měděného plechu 0,55 r.š.400 mm. 

 Přístupová komunikace je tvořena zámkovou dlažbou uloženou do pískového lože. 

 

 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

 

 Stavba neobsahuje vybavení technologickými celky (mimo osobní výtah sloužící 

k bezbariérovému pohybu osob mezi podlažími 1.S - 2.NP). 

 

 

B.2.8.POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 

 

 Nebylo řešeno. 
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B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

 

Posouzení obvodové stěny v softwaru Teplo 2007 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Obvodová stěna 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Baumit jemná štuková omítka (F  0,002       0,800  12,0 

   2  Porotherm 44 EKO na maltu Poro  0,440       0,133  5,0 

   3  Beton hutný 1  0,003       0,860  17,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,931 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,29 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

  

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce 

 

21 
 

III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 

  materiálu v kondenzační zóně činí: 8,976 kg/m2,rok 

  (materiál: Porotherm 44 EKO na maltu Poro). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0435 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 5,7369 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 

Posouzení podlahové konstrukce v 1.S v softwaru Teplo 2007 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Podlaha v suterénu 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  14,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  40,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Potěr polymercementový  0,010       0,960  38,0 

   2  Betonová mazanina C20/25  0,060       1,230  17,0 

   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 

   4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,080       0,037  30,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,656+0,030 = 0,686 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,900 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,85 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,42 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: studená podlaha 

  Vypočtená hodnota: dT10 =   11,39 C 

  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

Posouzení podlahové konstrukce v 1.NP v softwaru Teplo 2007 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Podlaha v 1.NP 

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  25,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Kaučuková podlahová krytina  0,002       0,170  10000,0 

   2  Anhydritová směs  0,047       1,200  20,0 

   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 

   4  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,100       0,037  30,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,809+0,000 = 0,809 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,918 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,70 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,34 W/m2K 

 U<U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 

  

Posouzení jednoplášťové ploché střechy s parozábranou v softwaru Teplo 2007 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:  Jednoplášťová plochá střecha s parozábranou  

 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Stropnice s vložkami PLM  0,230       1,100  23,0 

   2  Beton hutný 1  0,070       1,230  17,0 

   3  Asfaltový nátěr  0,002       0,210  1200,0 

   4  Jutafol N 220 Special  0,0003       0,390  312000,0 

   5  Foamglas T4  0,060       0,040  800000,0 

   6  Rigips EPS 100 S Stabil (1)  0,150       0,037  30,0 

   7  Bitadek 40 Standard Mineral  0,004       0,210  40000,0 

   8  Elastodek 40 Standard Dekor  0,004       0,210  50000,0 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 

   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 

 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A 

KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ (Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, 

zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, 

prašnost apod.)) 

 

 Větrání objektu je navrženo dvojím způsobem. V místnostech umístěných v blízkosti 

obvodových stěn je větrání řešeno přirozeně - okny. V prostorech hygienických místností je 

větrání řešeno nuceně - větrání vzduchotechnikou.  

 Vytápění objektu je řešeno centralizovaným zásobováním teplem z teplárny na ul. 

Šoupalova pomocí teplonosné vody.  

 Osvětlení prostorů je zajištěno přirozeně okny v obvodových stěnách, v kuchyních 

ve 2.NP dále pomocí střešních světlíků. Požadované intenzity osvětlení v konkrétních 

místnostech je dosaženo mimo přirozeného osvětlení také umělým - elektrickými svítidly. 

 Zásobování vodou je zajištěno novou vodovodní přípojkou napojenou do vodovodního 

řadu na ulici Osvoboditelů.  

 Odpady vznikající při provozu budovy budou tříděny do kategorií odpadů dle platné 

vyhlášky č. 381/2001 Sb. - katalogu odpadů. Jejich odvoz bude zajištěn smluvně 

s certifikovanou organizací.  

 Při realizaci stavby zhotovitel zajistí všemi dostupnými prostředky minimalizaci 

prašnosti a hlučnosti. Zhotovitel stavby zpracuje provozní řád stavby, ve kterém přesně 
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stanoví tato opatření a provozní dobu stavby. Investor bude spolupracovat a podílet se 

na vypracování provozního řádu stavby konzultacemi.  

 Stavba nebude svým provozem po dokončení vyvozovat nadměrné vibrace, hluk, 

prach ani jiné nežádoucí účinky, kterými by mohlo být nepřiměřeně obtěžováno okolí.  

 

 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ  

 

a) Ochrana  proti pronikání radonu z podloží 

 Zjištěný obsah radonu 173 Bq/m
3
 ukázal, že radonový index pozemku je v kategorii 

nízký - střední. Ochrana proti pronikání radonu z půdy je zajištěna navrženým typem stěrkové 

hydroizolace SIKA IGASOL naneseným na podkladní betonové desky a základové pásy 

z prostého betonu. 

 

b) Ochrana proti bludnými proudy 

 Nebyl detekován potencionální zdroj bludných proudů. Ochrana není projektem 

navržena.  

 

c) Ochrana proti seizmicitě 

 Ochrana proti seizmicitě není potřebná, nebyl zjištěn zdroj seizmicity. 

 

d) Ochrana před hlukem 

 Stavba neklade zvýšené nároky na ochranu proti hluku. Během výstavby zhotovitel 

stavby zajistí všemi dostupnými prostředky opatření k minimalizaci hlučnosti. 

 

e) Protipovodňová opatření 

 Stavba se nenachází v záplavovém území. Nejsou kladeny požadavky 

na protipovodňová popatření. 
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

 Budoucí objekt bude napojen na plynovod NTL, kanalizaci, vodovod a el. vedení NN. 

Plynovod NTL, vodovod a vedení NN budou napojeny do veřejných sítí na ulici 

Osvoboditelů. Kanalizace je řešena jako oddílná (dešťová a splašková) a bude připojena 

do veřejné oddílné kanalizace na ulici Březová.  

  

 

B.4 DOPARVNÍ ŘEŠENÍ 

 

  Objekt bude napojen na stávající dopravní infrastrukturu z ulice Osvoboditelů. 

Vstupní brána k objektu je situována viz. výkres 1.2 Koordinační situace. Objekt nebude 

zahrnovat soukromé parkování. K parkování vozidel slouží parkovací plochy umístěné naproti 

polyfunkčního objektu na ulici Osvoboditelů. 

 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 

 V okolí polyfunkčního objektu na pozemku č. 1126/5 byla navržena nová vegetace - 

podél hranic s okolními pozemky a u vstupu do objektu.  

 K objektu polyfunkčního objektu vede zpevněný přístupový chodník ze zámkové 

dlažby v pískovém loži.  

 

 

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 Zhotovitel stavby je povinný zajistit opatření k minimalizaci prašnosti a hlučnosti 

stavebních prací během výstavby objektu. Opatření musí být v souladu s platnými předpisy 

a požadavky investora na zajištění provozu.  

 Stavba nemá negativní vlivy ve venkovním prostředí. Projektem nejsou stanoveny 

zvláštní požadavky na ochranu proti hluku. 
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 Zhotovitel stavby zajistí, aby nedocházelo ke kontaminaci půdy vlivem úniků 

nebezpečných látek (olejů, pohonných hmot) z pracovních strojů  a dopravních prostředků. 

V místech s potencionálním výskytem úkapu nebezpečných látek zajistí zhotovitel stavby 

umístění absorpčních přípravků popř. záchytných van.  

  

Odpady vznikající během výstavby a jejich využití nebo případná likvidace [10] 

Kód 

odpadu 

Název druhu odpadu Způsob likvidace 

17 01 01 Beton Recyklace 

17 01 02 Cihly Recyklace 

17 02 03 Plasty Recyklace 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami Ekologická likvidace 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 Použití při jiné stavbě 

19 12 01 Papír a lepenka Recyklace 

17 09 04 Stavební a směsné demoliční odpady neuvedené pod 

č.17 098 01; 02; 03 

Uložení na skládce 

20 03 01 Směsný komunální odpad Uložení na skládce 

17 04 05 Železo a ocel Recyklace 

  

 Zpracování stavební suti a zbylých materiálů zajistí zhotovitel stavby. Během 

výstavby bude vedena evidence odpadů, která bude doložena investorovi při předání díla. 

Ze zákona č.185/2001 Sb. O odpadech vyplývá zhotoviteli stavby povinnost vzniklé odpady 

třídit dle druhů a kategorií tak, jak jsou stanoveny ve vyhlášce č.381/2001 Sb. Katalog 

odpadů. Zhotovitel zajistí recyklaci popř. likvidaci odpadů odbornou firmou. Odvoz odpadů 

bude zajištěn smluvně odbornou firmou. Zhotovitel stavby je dále povinen kontrolovat 

nebezpečné vlastnosti odpadů (popř. odpadů, které mohou být smíseny s některou 

z nebezpečných látek), hromadit je podle předepsaných druhů a kategorií. Dále je povinen 

zajistit, aby nedošlo k jeho znehodnocení, zcizení nebo únikům látek ohrožujících životní 

prostředí. Zhotovitel kdykoliv umožní přístup na staveniště kontrolnímu orgánu a na jeho 

vyžádání mu předloží žádanou dokumentaci a poskytne veškeré informace související 

s odpadovým hospodářstvím. [8]  
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b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

 Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Na stavebním pozemku 

se nenachází žádné památné stromy, ani ohrožené rostliny popř. živočichové.  

 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Stavba nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.  

 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 Stavba nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí, nevztahuje se na ni 

zákon č.100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí.  

 

e) Navrhovaná a ochranná pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních 

předpisů 

 Ochranná pásma nejsou stanovena.  

  

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

 

 Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, 

pracovníci s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Práce musí 

být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou pro ně stanoveny 

a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. Dále Nařízením 

vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích a zákonem č. 262/2006 Sb. Zákoník práce.  
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B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 

 Na pozemku byly přivedeny přípojky inženýrských sítí - kanalizace splašková, 

dešťová, vodovod (pitná voda), plynovod, vedení el. proudu. Přípojky budou provedeny 

před zahájením realizace stavby - během realizace pak budou chráněny před poškozením. 

Kanalizace jsou vedeny ze sítí z ulice Březové na jihovýchodní straně pozemku, vodovod, 

plynovod a vedení el. proudu ze sítí z ulice Osvoboditelů na jihozápadní straně pozemku.  

 Pro potřeby zařízení staveniště bude vybudována provizorní přípojka vody z předem 

vybudované přípojky. U hranice pozemku bude zřízena provizorní vodoměrná šachta 

s vodoměrem a uzávěrem. Poplatky za vodu čerpanou pro potřebu zařízení staveniště budou 

uhrazeny zhotovitelem stavby. Bylo navrženo potrubí Ø25 mm. Předpokládaná spotřeba vody 

Qn =0,772 l/s. Podrobný výpočet spotřeby je uveden 5.11 - Potřeby a spotřeby rozhodujících 

médií a hmot. 

 Splašková voda bude vedena do kanalizační šachty potrubím Ø110 mm, odtud 

do městské kanalizační sítě. Splašková voda bude odváděna z staveništních buněk pro sociální 

zařízení a buněk pro stavbyvedoucího a techniky.  

 NN přípojka el. proudu je navržena tak, aby zajistila potřebný příkon při používání 

všech elektrických zařízení používaných při výstavbě a pro osvětlení staveniště. Rozvody el. 

energie budou na staveništi vedeny nadzemním způsobem - pomocí dřevěných stožárů. 

Staveniště je osvětleno po obvodě metal-halogenovými reflektory FORT MTH-473/70W-B.  

 Na staveništi je navržena deponie ornice o objemu potřebném pro zásypové 

a dokončovací práce na objektu. Nadbytečná vytěžená zemina bude zhotovitelem odvezena 

na zhotovitelem vybranou skládku zeminy. 

  

b) Odvodnění staveniště 

 Odvodnění staveniště není zajišťováno, je řešeno vsakováním do okolního terénu. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 Staveniště je napojeno na stávající místní komunikaci rovnoběžnou s jihozápadní 

hranou pozemku. Vjezdová a výjezdová uzamykatelná brána ze staveniště je umístěna 

na jihozápadní hranici pozemku z ulice Osvoboditelů. Tento přístup bude sloužit pro potřeby 

zásobování staveniště materiálem a potřebnou mechanizací. Přístup na staveniště bude 
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uzamykatelný a provedený tak, aby znemožnil přístup nepovolaných osob na staveniště. 

Stávající místní komunikace ul. Osvoboditelů bude pravidelně 1x v měsíci čištěna, 

automobily budou před vjezdem na tuto místní komunikaci očištěny vodou, aby nedocházelo 

k jejímu nadměrnému znečištění.  

 Pro potřeby zařízení staveniště zde budou provedeny přípojky vodovodu, el. energie 

a splaškové kanalizace. Budoucí objekt bude napojen na inženýrské sítě vedené na ulicích 

Osvoboditelů a Březová. 

 Po ukončení prací budou dotčené plochy uvedeny do původního stavu. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní pozemky a stavby 

 Staveniště je zřízeno na volné stavební parcele č. 1126/5 obec Ostrava ve vlastnictví 

investora stavby.  Negativní účinky stavby na zdraví osob a na životní prostředí 

se nepředpokládají. 

  Z hlediska negativních vlivů dojde vzhledem z rozsahu stavby ke zvýšení hlučnosti 

a prašnosti v okolí stavby v souvislosti se zvýšením intenzity dopravy na okolních 

komunikacích. Tyto negativní důsledky je nutné minimalizovat kropením a použitím 

vhodných mechanizací. Během realizace stavby bude dodržován noční klid od 21:00 hod. 

Automobily budou před výjezdem ze staveniště na komunikaci očištěny vodou bez použití 

chemikálií, samotná komunikace bude čištěna v pravidelných měsíčních intervalech.   

 Dodavatel stavebních prací musí dbát na ochranu čistoty vody, aby nedocházelo 

k únikům olejů a pohonných hmot z mechanizace.  

 Po dokončení prací budou okolní plochy uvedeny do původního stavu. 

 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin  

 Do stavební parcely investora nezasahují žádná ochranná pásma, která by vyžadovala 

zvláštní podmínky pro ochranu přírody ani živočichů. Na stavební parcele se taktéž 

nenacházejí žádné stávající stavební objekty. 

 Zařízení staveniště a prostory pro realizaci stavby budou výhradně na stavební parcele 

investora, odděleny od okolního prostředí drátěným oplocením do výšky 1,8 m a zajištěny 

proti vstupu nepovolaných osob.  

 Na pozemku se nachází křovitý porost, který bude nutné před zahájením stavby 

vykácet. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu. 
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f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

 Rozsah staveniště a zařízení staveniště je vymezeno oplocenou parcelou investora. 

Rozsah zařízení staveniště nebude překračovat obvyklé meze, nebude proto nutné provádět 

trvalé zábory na okolních pozemcích.  

 Při zřizování přípojek inženýrských sítí bude proveden dočasný zábor dotčených 

pozemků.  Tento zábor bude z hlediska doby trvání a jeho rozsahu minimalizován 

na nezbytně nutné. Zábory budou provedeny s vědomím a souhlasem vlastníka daných 

pozemků a inženýrských sítí. 

 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

[10] 

  

 Kód 

odpadu 

Název druhu odpadu Způsob likvidace 

17 01 01 Beton Recyklace 

17 01 02 Cihly Recyklace 

17 02 03 Plasty Recyklace 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami Ekologická likvidace 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 Použití při jiné stavbě 

19 12 01 Papír a lepenka Recyklace 

17 09 04 Stavební a směsné demoliční odpady neuvedené pod 

č.17 098 01; 02; 03 

Uložení na skládce 

20 03 01 Směsný komunální odpad Uložení na skládce 

17 04 05 Železo a ocel Recyklace 

  

 Zpracování stavební suti a zbylých materiálů zajistí zhotovitel stavby. Během 

výstavby bude vedena evidence odpadů, která bude doložena investorovi při předání díla.    

Ze zákona č.185/2001 Sb. O odpadech vyplývá zhotoviteli stavby povinnost vzniklé odpady 

třídit dle druhů a kategorií tak, jak jsou stanoveny ve vyhlášce č.381/2001 Sb. Katalog 

odpadů. Zhotovitel zajistí recyklaci popř. likvidaci odpadů odbornou firmou. Odvoz odpadů 

bude zajištěn smluvně odbornou firmou. Zhotovitel stavby je dále povinen kontrolovat 

nebezpečné vlastnosti odpadů (popř. odpadů, které mohou být smíseny s některou 

z nebezpečných látek), hromadit je podle předepsaných druhů a kategorií. Dále je povinen 
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zajistit, aby nedošlo k jeho znehodnocení, zcizení nebo únikům látek ohrožujících životní 

prostředí. Zhotovitel kdykoliv umožní přístup na staveniště kontrolnímu orgánu a na jeho 

vyžádání mu předloží žádanou dokumentaci a poskytne veškeré informace související 

s odpadovým hospodářstvím. [8,10]  

 

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

 Před zahájením prací bude na stavební parcele plnoplošně sejmuta ornice v tl. 200 

mm. Sejmutá ornice bude uložena na deponii zeminy přímo na staveništi pro pozdější  použití 

pro zpětné zásypy (po dokončení 1.S podlaží) a terénní úpravy.  Následující výkopové práce 

budou probíhat v rozsahu daném projektovou dokumentací. Zemina vytěžená při těchto 

pracích bude odvezena na zhotovitelem vybranou skládku zeminy.  

 V projektové dokumentaci není uveden požadavek na zpětný přísun zemin ze skládky, 

deponie zeminy umístěná na staveništi by měla pokrýt požadavky na množství zeminy 

pro zásypové a terénní úpravy. Pokud by daná zemina množstvím nebo svou kvalitou 

neodpovídala požadavkům, zajistí dodavatel stavby po dohodě s investorem její zpětný přísun 

ze skládky.  

 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Zpracování stavební suti a zbylých materiálů zajistí zhotovitel stavby. Během 

výstavby bude vedena evidence odpadů, která bude doložena investorovi při předání díla.  

 Ze zákona č.185/2001 Sb. O odpadech vyplývá zhotoviteli stavby povinnost vzniklé 

odpady třídit dle druhů a kategorií tak, jak jsou stanoveny ve vyhlášce č.381/2001 Sb. Katalog 

odpadů. [10]  

 Zhotovitel zajistí recyklaci popř. likvidaci odpadů odbornou firmou. Odvoz odpadů 

bude zajištěn smluvně odbornou firmou. Zhotovitel stavby je dále povinen kontrolovat 

nebezpečné vlastnosti odpadů (popř. odpadů, které mohou být smíseny s některou 

z nebezpečných látek), hromadit je podle předepsaných druhů a kategorií. Dále je povinen 

zajistit, aby nedošlo k jeho znehodnocení, zcizení nebo únikům látek ohrožujících životní 

prostředí. Zhotovitel kdykoliv umožní přístup na staveniště kontrolnímu orgánu a na 

jeho vyžádání mu předloží žádanou dokumentaci a poskytne veškeré informace související 

s odpadovým hospodářstvím.  
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 Při výstavbě v budou používány vhodné stroje, které vyhovují přípustné hladině 

akustického výkonu (emise hluku).  

 Dle nařízení č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy účinky hluku, 

je nejvyšší ekvivalentní hladina pro obytné bloky vnitřní městské zástavy během vykonávání 

povolených stavebních činností následující: od 7:00 –21:00 hod. ……………….. 65 dB  

      od 21:00 –7:00 hod. ……………….. 45 dB  

Budou používány kompresory určené pro městskou zástavbu, které mají menší hlučnost. 

 Motory mobilní techniky, která se bude používat k jízdě a popojíždění na stavbě, 

budou udržovány v optimálním pracovním režimu a nebude se zbytečně zvyšovat počet 

otáček, aby nedocházelo k nedokonalému spalování paliva a k vytváření škodlivin 

ve výfukových plynech. Motory u mobilní techniky nebudou zbytečně běžet na prázdno. [11]  

 

 

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

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů  

 Veškeré práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které 

jsou pro ně stanoveny a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy. Dále nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

 Zařízení staveniště bude uspořádáno tak, aby byly ponechány volně průchozí únikové 

pruhy. Stavební materiál a stavební technika budou skladovány tak, aby se předešlo možnému 

zranění osob. Zaměstnanci pohybující se v prostorách staveniště budou bezpodmínečně 

dodržovat podmínky BOZP, o kterých budou předem poučeni. [9]  

 Základní postup výstavby vychází z charakteru staveniště, navržených objemů dílčích 

stavebních prací vč. použité stavební technologie. Stavební úpravy budou probíhat 

standardním postupem v běžném členění stavebních profesí. Vzájemné vztahy, závazky 

a povinnosti v oblasti BOZP budou mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a budou 

obsaženy v protokolu o předání a převzetí staveniště a ve smlouvě o dílo.  

 Při vzniku mimořádné události jsou zaměstnanci povinni oznámit toto zjištění 

vedoucímu práce nebo stavbyvedoucímu. O této mimořádné situaci bude proveden zápis 

do stavebního deníku a neprodleně se bude informovat zástupce zhotovitele stavby o rozsahu. 

Za mimořádnou událost se považují provozní nehody, havárie, požáry a ekologické havárie.  
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 Při vzniku pracovního úrazu bude postupováno v souladu s NV č. 201/2010 Sb. 

O způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o úrazu. Investor stavby (zadavatel 

stavby) zajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu 

se zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništi. 

 Na stavbě bude působit koordinátor BOZP, který zpracuje rizika, která budou vyplývat 

ze stavební činnosti dodavatelů a subdodavatelů.  

Seznámení s riziky stavebních prací: 

 - zaměstnanci zhotovitele stavby - budou seznámeni s riziky stavebních prací 

na základě dokumentace BOZP zhotovitele stavby 

 - zaměstnanci subdodavatele - budou seznámeni s riziky stavebních prací na základě 

samostatného dokumentu BOZP zhotovitele stavby před zahájením prací [9] 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  

 Výstavbou nebudou dotčeny žádné stavby určené pro bezbariérové užívání. 

Na staveništi se nepředpokládá s pohybem osob s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření  

 Stavbou nevzniknou žádné zvláštní požadavky na dopravně inženýrská opatření.  

Při dopravě ke staveništi bude respektován provoz na místních a ostatních komunikacích. 

Při pracích bude postupováno tak, aby nebyla narušena plynulost dopravy v dotčené oblasti  

a aby se minimalizovala případná dopravní omezení. 

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)  

 Pro provádění stavby nejsou stanoveny žádné speciální podmínky. Stavební parcela je 

umístěná mimo prostředí, která by vznášela speciální požadavky pro provádění stavby.  

 Stavební práce budou probíhat za provozu sousedních objektů. Zhotovitel stavby spolu 

s investorem stavby zpracuje provozní řád stavby, ve kterém bude mj. stanovena provozní 

doba stavby a opatření k zajištění provozu třetích osob. 

 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

 Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby není navrženo její členění na dílčí objekty. 

Stavba bude provedena jako celek. Doba trvání výstavby je naplánovaná na 11 měsíců.  
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 S ohledem na velikost stavební parcely bylo navrženo zařízení staveniště v takovém 

rozsahu, aby pokrylo materiálové požadavky na provedení jednoho podlaží. Po vyčerpání 

zásob budou skládky doplněny o zásobu materiálu potřebnou pro další podlaží.  

 Realizace objektu bude probíhat klasickým postupem výstavby: 

Příprava stavby → zemní práce → základové konstrukce → hrubá stavba → střešní 

konstrukce → provedení vnitřního vedení → úpravy povrchů (vnitřní, vnější) → dokončovací 

práce + následné úpravy okolních ploch → Vyklizení staveniště. 

 

Termín realizace stavby:  09/2014 - 08/2015 

Kolaudační řízení:  09/2015 
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C.  SITUACE STAVBY [5]  

 

 

C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

 Není řešeno v rámci projektu bakalářské práce. 

 

C.2 CELKOVÝ STITUAČNÍ VÝKRES 

 Není řešeno v rámci projektu bakalářské práce. 

 

C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 

 Viz projektová dokumentace - výkres č. 2.1 

 

C.4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 

 Není řešeno v rámci projektu bakalářské práce. 

 

C.5 SPECIÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 

 Není řešeno v rámci projektu bakalářské práce. 
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D.  DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 

 TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ [5]  

 

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRCKÉHO OBJEKTU 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 Na základě studie provedené firmou BB Arch a.s. byl stanoven návrh polyfunkčního 

objektu Centra jednodenní chirurgie s bytovým domem. Architektonickým záměrem bylo 

obohatit stávající zástavbu a okolí o moderní, funkční objekt. Barevná koncepce - tedy 

kombinace šedé barvy a výrazného tmavě červeného cihelného obkladu zvýrazňuje funkčnost 

objektu a celý jej vizuálně odlišit od okolní zástavby. Vzhledem k okolní zástavbě byla 

střecha objektu navržena jako plochá. Vzhledem k charakteru budovy byla v objektu navržena 

menší okna ve větším počtu. Okna jsou zdánlivě nesystematicky rozprostřena po fasádě 

v několika výškových úrovních. Tato situace oživuje stavbu jako takovou. 

 Návrh obsahuje dvoupodlažní objekt s jedním podzemním podlažím, přístupový 

chodník ze zámkové dlažby v cihlové barvě a úpravu travnatých ploch okolo objektu 

na pozemku investora. 

 Objekt je funkčně rozdělen na centrum jednodenní chirurgie v 1.NP, sloužící 

k ošetření pacientů a provedení potřebných chirurgických zákroků pod anestezií, a bytový 

dům resp. patro v 2.NP o dvou bytových jednotkách.   

 Nosná konstrukce objektu je navržena jako stěnová z keramického zdícího systému 

POROTHERM. Objekt není zateplován - s výjimkou soklového zdiva umístěného pod úrovní 

terénu. Výškově je stavba umístěna v 0,000 = 225,5 m.n.m.Bpv = podlaha 1.NP. 

 

Dispoziční řešení 

 Objekt je dvoupodlažní, celkově podsklepený, nepravidelného půdorysu, zastřešen 

plochou jednoplášťovou střechou. Vstupy do objektu jsou řešeny odděleně - zvlášť vstup 

pro pacienty chirurgického centra a zvlášť soukromý vstup pro obyvatelé bytů.  

 Prostory 1.S jsou společnými prostory centra jednodenní chirurgie a bytového domu. 

Prostory slouží jako skladovací plochy a archív zdravotní dokumentace. V suterénu je také 

umístěno technické zázemí budovy - technická místnost. Patro není přístupné pro pacienty, 

proto není řešeno jako bezbariérové.  
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 V 1.NP je situováno centrum jednodenní chirurgie. Zahrnuje místnosti pro ošetřování 

pacientů - ordinaci, operační sál a jejich jednodenní pooperační péči. Mimo ty se zde nachází 

místnosti určené pro pobyt lékařského personálu, jejich před a pooperační desinfekci 

a hygienu, hygienické zázemí pro pacienty a personál, skladovací prostory, čekárnu 

a komunikační plochy. Patro 1.NP je řešeno pro bezbariérový přístup pacientů.  

 Patro 2.NP je společnými komunikačními plochami rozděleno do dvou rozsáhlých 

bytových jednotek. Každá bytová jednotka zahrnuje vnitřní komunikační plochy, sociální 

zařízení, komoru, samostatnou kuchyň, obývací pokoj a 3 ložnice. Patro není řešeno 

jako bezbariérové, pouze přístup do patra je umožněn výtahem umístěným v zrcadle 

dvouramenného schodiště.  

 

Provozní řešení 

 Přístup k objektu je z ulice Osvoboditelů chodníkem ze zámkové dlažby. Ke vstupům 

do objektu  je možné se dostat jednoramenným schodištěm nebo bezbariérově - tříramennou 

rampou se sklony 12,5%. Vertikální komunikace mezi patry je zajištěna dvouramenným 

schodištěm, případně bezbariérově - výtahem pro 4 osoby umístěným v zrcadle schodiště.  

 Vytápění objektu je řešeno dálkově. 

 

 Projekt zohledňuje možnost pohybu osob s omezenou schopností pohybu nebo 

orientace v prostorách 1.NP. Tyto prostory splňují požadavky dané vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

Bezbariérově je řešena také vertikální komunikace mezi jednotlivými podlažími - osobním 

výtahem. Hygienické zázemí splňuje požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb. [7] 

 Větrání objektu je navrženo dvojím způsobem. V místnostech umístěných v blízkosti 

obvodových stěn je větrání řešeno přirozeně - okny. V prostorech hygienických místností je 

větrání řešeno nuceně - větrání vzduchotechnikou.  

 Vytápění objektu je řešeno centralizovaným zásobováním teplem z teplárny na ul. 

Šoupalova pomocí teplonosné vody.  

 Osvětlení prostorů je zajištěno přirozeně okny v obvodových stěnách, v kuchyních 

ve 2.NP dále pomocí střešních světlíků. Požadované intenzity osvětlení v konkrétních 

místnostech je dosaženo mimo přirozeného osvětlení také umělým - elektrickými svítidly. 

 Při realizaci stavby zhotovitel zajistí všemi dostupnými prostředky minimalizaci 

prašnosti a hlučnosti. Zhotovitel stavby zpracuje provozní řád stavby, ve kterém přesně 
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stanoví tato opatření a provozní dobu stavby. Investor bude spolupracovat a podílet 

se na vypracování provozního řádu stavby konzultacemi.  

 Stavba nebude svým provozem po dokončení vyvozovat nadměrné vibrace, hluk, 

prach ani jiné nežádoucí účinky, kterými by mohlo být nepřiměřeně obtěžováno okolí.  

 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 Jedná se o stavbu centra jednodenní chirurgie s bytovým domem. Jednodenní chirurgie 

slouží k ošetření pacientů a v případě potřeby k provedení operačních zákroků pod anestezií. 

Pro pacienty je také připraven pooperační lůžkový pokoj. Ve 2.NP objektu jsou umístěné dvě 

bytové jednotky. 

 Objekt bude založen na základových pásech z prostého betonu. Při výstavbě bude 

použit zděný konstrukční systém ze zdícího systému POROTHERM. Obvodové zdivo je 

navrhnuto ve tl.440 mm. Objekt má celkově dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. 

Stropní konstrukce je navržena ze systému POROTHERM - POT nosníky s vložkami 

MIAKO. Tloušťka stropu je navržena 300 mm. Objekt bude vytápěn dálkově. 

 Stavba je navržena v souladu s platnými ČSN, prováděcími vyhláškami a manuály 

dodavatelů stavebních výrobků (zdivo apod.) a bude zaručovat, že zatížení na ni působící       

v průběhu výstavby a užívání nebude mít za následek zřícení stavby, větší stupeň přetvoření 

a poškození instalovaného vybavení.  

 

a) Zemní práce  

 V rámci inženýrsko-geologického průzkumu byla zjištěna v základové spáře štěrkovitá 

hlína, která je propustná, zkonsolidovaná, únosná a soudržná, tř. těžitelnosti 3.   

 Před započetím vlastních stavebních prací je nutné provedení vytýčení stavby 

lavičkami.  Vlastní zemní práce započnou sejmutím ornice v tl. 200 mm. Odstraněná zemina 

bude z části uložena na dočasnou deponii  a z části odvezena na skládku a po dokončení 

stavebních prací bude použita na zahradní a terénní úpravy. Výkopové práce se budou 

provádět strojně. Před betonáží základových rýh proběhne ruční dočištění. Po obvodě stavební 

jámy bude provedeno svahování, s přípustným sklonem 1:025-1:0,5. Zemní práce budou 

probíhat ve 3 etapách. V 1.etapě se provede výkop hlavní jámy a jámy pod výtahovou šachtou 

+rýhy. 2.etapa - rýha pro základ pod schodištěm se provede (ručně) až po zasypání jámy 

okolo výtahové šachty. 3.etapa - výkopy pro základové konstrukce předsazeného schodiště 

a ramp se provede po zpětném zasypání jámy okolo objektu. 
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b) Základové konstrukce 

 Základové konstrukce jsou navrženy z prostého betonu C 25/30. Základy budou 

provedeny v souladu s platnými normami ČSN. Základové pásy  šířek 740mm a 600mm 

budou vytvořeny litím betonu do základových rýh a z části do bednění, podkladní betonová 

mazanina tl.100 mm bude provedena na vrstvu tl.100 mm zhutněného štěrkového násypu 

na zhutněném podloží. V základových pásech je nutno vynechat prostupy pro zdravotechniku 

dle projektové dokumentace. Základové konstrukce předsazeného venkovního schodiště 

a ramp pro osoby se sníženou pohyblivostí se nacházejí v nezamrzající hloubce. Práce 

na základových konstrukcích budou probíhat ve 3 etapách. 1.etapa - základové pasy 

pod nosnými stěnami vč. pásů pod výtahovou šachtou, bude probíhat v zimním období 

při teplotách 0°C ±1°C. 2.etapa - základ pod nástupním ramenem schodiště se provede 

po zásypu dílčí jámy okolo výtahové šachty. 3.etarapa - základová konstrukce předsazeného 

schodiště a ramp bude provedena po celkovém zásypu hlavní jámy. 

 

c) Hydroizolace spodní stavby 

 Spodní stavba bude ošetřena hydroizolační stěrkou SIKA IGASOL -101 v množství 

0,3 l/m
2
 odolnou proti zemní vlhkosti i tlakové vodě. Svislé izolované plochy budou opatřeny 

vrstvou stříkané tepelné izolace FOAM LOK
TM

2000 tl. 50mm. Tato izolace kromě tepelně-

izolačních vlastností je také hydroizolační, proto není nutná její další separace od přilehlé 

zeminy.  Hydroizolace bude natřena o 150mm nad úroveň upraveného terénu. 

  

d) svislé nosné a nenosné konstrukce 

 Svislé obvodové nosné zdivo bude provedeno v tl. 440 mm ze zdících tvarovek 

POROTHERM 44 PROFI na zdící maltu POROTHERM PROFI. Vnitřní nosné stěny budou 

vyzděny v tl. 300 mm  z tvarovek POROTHERM 30 PROFI na zdící maltu POROTHERM 

PROFI. Vnitřní nenosné zdivo bude provedeno v tl. 140 mm z tvarovek POROTHERM 14 

P+D a v tl. 80 mm z tvarovek POROTHERM 8 P+D na zdící pěnu POROTHERM PROFI 

DRYFIX. Provádění svislých stěn, příček, obezdívek bude v souladu s technologickými 

předpisy danými výrobcem. 

 

e) Vodorovné nosné konstrukce  

 Pro vodorovné konstrukce bude použit systém POROTHERM tvořený stropními 

nosníky POT s vložkami MIAKO tl. 290 mm. Celková tloušťka stropu bude 300 mm. 

Překlady nad okenními a dveřními otvory jsou opět ze systému POROHERM dle projektové 



Bakalářská práce 

 

41 
 

dokumentace. Provádění vodorovných nosných konstrukcí bude v souladu s technologickými 

předpisy danými výrobcem. 

  

f) Schodiště 

 V objektu je navrženo jedno vnitřní dvouramenné schodiště. Konstrukcí schodiště je 

zalomená deska podporována vnější nosnou obvodovou zdí a vnitřní nosnou obvodovou zdí 

výtahové šachty umístěné v zrcadle schodiště. Schodiště je navrženo jakou dvouramenné s 10 

stupni na každém rameni. Při návrhu se počítalo s výškou z 1.S do 1.NP 3 300 mm, z 1.NP 

do 2.NP 3 250 mm. Na železobetonové desce z betonu C 25/30 s výztuží R 10 505 budou 

nadbetonovány stupně z betonu C25/30, jejichž povrchovou úpravu budou tvořit nášlapné 

laminátové schodnicové hrany PERGO pro komerční prostory, zatěžovací třídy hrany AC5. 

Venkovní schodiště je navrženo jako železobetonové (beton C 25/30, výztuží R 10 505) 

jednoramenné uložené na podestě podporované sloupem. Vnější bezbariérový vstup tvoří 

tříramenná rampa se sklony ramen 12,5%. Rampy jsou rovněž řešeny jako železobetonové 

desky uložené na podestách podporovaných sloupy. Rampa bude opatřena protiskluzovými 

pásky po vzdálenostech cca 250 mm. Není navržena jiná povrchová úprava předsazeného 

schodiště. V objektu je také navržen osobní výtah KONE Monospace pro 4 osoby. Parametry 

výtahové šachty byly navrženy s ohledem na konstrukční řešení výtahů KONE Monospace, 

vč. polohy a rozměrů stavebních otvorů pro dveře. 

  

g) Střešní konstrukce  

 Střešní konstrukce nad 2.NP je tvořena stropní konstrukcí z POT nosník s vložkami 

MIAKO a dalšími vrstvami. Tepelná izolace a potřebný spád ploché střechy je zajištěn 

spádovými klíny z RIGIPS EPS 100 S STABIL tl. 60 - 376 mm a dále tepelnou izolací 

FOAMGRAS T4.  

Skladba střešního pláště (od exteriéru): 

  ELASTODEK 40 STANDARD DEKOR 

  BITADEK 40 STANDARD MINERAL 

  Spádové klíny RIGIPS EPS 100 S STABIL  

  FOAMGLAS T4 

  JUTAFOL N220 SPECIAL 

  Asfaltový nátěr 

  Stropní konstrukce  
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h) Ztužující věnce, překlady 

 Ztužující věnce jsou provedeny nad obvodovými a vnitřními nosnými stěnami 

v úrovni stropů příslušného podlaží. Obezdění věnce nad obvodovými stěnami je provedeno 

věncovkou POROTHERM V8 s tepelnou izolací z EPS. Překlady nad otvory jsou navrženy 

ze systému POROTHERM - vysoký a plochý - viz. PD.   

  

i) Izolace 

 V podlahových konstrukcích v 1.NP jsou použity tepelné izolace EPS 100 S. 

V podlahách 2.NP jsou umístěny kročejové izolace FIBREX tl. 20 mm. Nášlapné vrstvy 

podlah jsou tvořeny kaučukovou krytinou ARTIGO, polymercementovou samonivelační 

stěrkou, keramickou dlažbou, dřevěnými vlysy, "plovoucí" laminátovou podlahou a PVC 

(laminátovým) měkčeným povlakem.  

  

j) Úpravy povrchů  

 Vnitřní omítky jsou prováděny strojně jako jednovrstvé omítky vápenocementové 

MGZ PROFI tl. 15mm s odpovídajícím barevným nátěrem. V hygienických místnostech 

a za kuchyňskými linkami bude proveden keramický obklad - viz. PD.  

 Venkovní povrchy jsou řešeny z části jako omítky a z části cihelnými obklady. 

Omítkové části jsou tvořeny vrstvou jádrové omítky CEMIX tl.15mm a finální vrstvou 

silikátové omítky WEBER.PAS EXTRA CLEAN tl. 3mm. V obkládaných místech je 

na vrstvu jádrové omítky CEMIX tl. 15 mm nalepen cihelný obklad MAGICRETE, 

spárovaný hmotou RUSTICAL. 

  

k) Výplně otvorů 

 Okenní výplně jsou navrženy jako plastová 5-komorová okna REHAU (U=1,2 

W/m
2
K). Venkovní parapety jsou řešeny jako hliníkové systémové pro plastová okna 

REHAU. Vnitřní parapety jsou standardní interiérové PVC parapety. Hlavní vstupní dveře 

jsou plastové KBE 70, odolné proti vloupání a mechanickému poškození. Vnitřní dveře jsou 

dřevěná křídla s ocelovou zárubní.  

  

l) Klempířské konstrukce 

 Oplechování atiky je systémové - BLIX-BLIX z měděného plechu 0,55 r.š.400 mm. 
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m) Venkovní zpevněné plochy 

 Přístupová komunikace je tvořena zámkovou dlažbou uloženou do pískového lože. 

 

Použité podklady: 

 - Studie zpracovaná firmou BB Arch a.s. 

 - Mapky inženýrských sítí z Jednotné digitální technické mapy Moravskoslezského  

   kraje 

 - Inženýrsko-geologický průzkum 

 - Dokumentace pro územní řízení 

 - Územní rozhodnutí 

 - Stanoviska dotčených orgánů a správců technické infrastruktury 

 

Použité normy: 

 - ČSN 73 43 01 Obytné budovy 

 - ČSN 73 080 2 Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče 

 

Použité programové vybavení: 

 - Graphisoft ArchiCad 15 

 - Teplo 2007 

 

Výkresová část (viz. příloha č.2) obsahuje výkresy: 

  1.1 Studie objektu 

  2.1 Koordinační situace 

  3.1 Výkopy 1.etapa 

  3.2 Výkopy 2.etapa 

  3.3 Výkopy 3.etapa 

  4.1 Základy 

  5.1 Půdorys 1.S 

  5.2 Půdorys 1.NP 

  5.3 Půdorys 2.NP 

  6.1 Strop nad 1.S 
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  7.1 Plochá střecha 

  8.1 Příčný řez A-A´ 

  8.2 Příčný řez B-B´ 

  8.3 Podélný řez C-C´ 

  9.1 Pohledy 

  10.1 Vybrané detaily 

  11.1 Zařízení staveniště 

  11.2 Zařízení staveniště pro zimní období 

  12.1 Schéma bednění  

  13.1 Schéma zaplachtování vybetonované konstrukce 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 Není řešeno. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

 Není řešeno. 

 

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 Stavba není členěna na provozní celky. 
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E.  DOKLADOVÁ ČÁST [5] 

 

 

Vyjádření: 

1. Kopie katastrální mapy 

          Ze dne: 30.2.2013 

 

2. HZS Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava-Zábřeh 

          Ze dne: 5.3.2013 

 

3. Dalkia ČR, a.s., Divize Ostrava, Elektrárenská 5562/17, 709 74, Ostrava 

          Ze dne: 3.3.2013 

 

4. UPC ČR, a.s., Závišová 5 140 00, Praha 4 

          Ze dne: 6.3.2013 

 

5. Telefonica O2 ČR, a.s., 1.Máje 3, 709 05, Ostrava 9 

          Ze dne: 3.2.2013 

 

6. ČEZ ITC Services, a.s., Vágnerovo nám. 1866/5, 120 00, Praha 2 

          Ze dne: 5.3.2013 

 

7. ČEZ Distribuce, a.s., 28.Října 152, 709 02, Ostrava 

          Ze dne: 3.3.2013 

 

8. Ostravské komunikace, a.s., Novoveská 25/1266, 709 00, Ostrava 

          Ze dne: 2.3.2013 

 

9. RWE, a.s., Plynární 2748/6, 702 72, Ostrava 

          Ze dne: 3.3.2013 

 

10. OVaK, a.s., Nádražní 28/3114, 729 71, Ostrava    

          Ze dne: 3.3.2013 
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2.  ZIMNÍ OPATŘENÍ 

  

 Betonování v zimním období je obecně definováno jako provádění betonářských prací 

při teplotách v prostředí s teplotou nižší než +5° C. Na rozdíl od jiných stavebních prací, které 

nejsou nepříznivými klimatickými podmínkami ovlivněny popř. omezeny, výroba, doprava, 

zpracování a ošetřování čerstvého betonu při nízkých teplotách vyžaduje bezpečnou znalost 

chování čerstvého betonu, technické a technologické znalosti od všech pracovníků, kteří 

s betonovou směsí přijdou do styku. [13] 

 Betonáž v tomto prostředí klade vysoké nároky na komplexní zajištění nejen vlastního 

procesu betonáže, ale také na příslušná opatření k zateplení konstrukce popř. k jejímu 

nezbytnému ohřevu.  

 Základním principem pro provádění betonářských prací v zimním období je zajistit 

počátek a nenarušený průběh hydratačního procesu. To znamená zajistit, aby čerstvý beton 

měl při ukládání do konstrukce dostatečnou teplotu na to, aby se zahájil hydratační proces 

a následně bylo zajištěno, že jeho teplota po dobu minimálně 170 hodin neklesne pod +5° C.  

[15] 

 

2.1 Způsoby zmírnění nebo eliminace nepříznivých účinků nízkých teplot 

 

2.1.1 Zajištění teploty čerstvé betonové směsi při výrobě a dopravě 

  

 Závisí na výrobních možnostech konkrétní výrobny betonové směsi. Spočívá 

v upravení vlastností vyráběné čerstvé betonové směsi. Pro tyto účely se používají zvýšené 

dávky výhradně portlandských popř. rychlovazných cementů se současným snížením vodního 

součinitele. Vlastnosti dále modifikujeme použitím vhodných chemických prostředků 

způsobujících urychlení procesů hydratace a zabraňujících zamrznutí vody obsažené v betonu. 

[14] 

 

2.1.2 Zajištění teploty betonu během jeho tuhnutí a tvrdnutí 

  

 Příznivou teplotu během tuhnutí a tvrdnutí betonové směsi zajistíme izolováním 

vybetonované konstrukce od vnějšího prostředí vhodnou tepelnou izolací. Pokud jsou 

podmínky okolního prostředí nepříznivé natolik, že by dané opatření nebylo schopné zajistit 
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požadovanou teplotu, kombinujeme toto pasivní zabezpečení konstrukce s aktivním 

ohříváním. Ohřívat konstrukci lze přímo nebo nepřímo horkým vzduchem, párou popř. 

elektro-ohřevem. [15] 

 

2.2 Opatření při ukládání betonu do konstrukce 

  

 Během ukládání betonové směsi je nutné zabránit nepříznivým účinkům mrazu 

a sněhu. [14] 

 

2.2.1 Betonáž na přirozeném zemním podkladu 

  

 Při tomto způsobu betonáže je nutné zajistit, aby nedošlo k zamrznutí kontaktní 

zeminy. Zamrznutí by způsobilo při následném ohřevu velmi nepravidelné sedání konstrukce 

vlivem nestejnoměrného nakypření zamrzlé půdy. V předstihu očekávaného příchodu mrazu 

je potřeba zajistit zeminu vhodnou tepelnou ochranou. Vyvarovat se zamrznutí základové 

půdy lze prováděním zemních prací bezprostředně před zahájením betonářských prací. [13, 

15]  

 

2.2.2 Betonáž do bednění 

 

 V těchto případech je nutné zajistit, aby kontaktní plocha bednění při pokládce betonu 

povrchovou teplotu vyšší než +5° C. Tuto teplotu je nutné udržet minimálně 72 hod.  

 Připravené bednění má být bez úlomků, nánosů, ledu, sněhu a stojaté vody. [13] 

Bednění se zateplí z obou stěn a chrání se proti ochlazení větrem. V případě, že kontaktní 

plocha bednění klesne pod +5° C, ohřívají se kontaktní plochy teplovzdušnými agregáty. 

Vhodné je bránit odparu vody z betonu jeho obalením ochrannou fólií z měkčeného PVC. 

Povrch lze také opatřit ochranným postřikem, který zabraňuje odparu vody z konstrukce. [15] 

 

2.3 Ošetřování betonu 

 

 V zimním období povrch nesmáčíme vodou, ale snažíme se zabránit nadměrným 

únikům vodní páry. Konstrukce ponecháváme v bednění a povrch překrýváme parotěsnými 

plachtami, které budou zabezpečeny na hranách a spojích proti odkrytí. [13] 
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3.  TEORETICKÉ PŘEDPOKLADY PRO POTŘEBY 

 BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

 Betonářské práce vyplývající ze zadání bakalářské práce budou probíhat v říjnu. 

Ze statistických údajů klimatických poměrů v České republice vyplývá, že minimálně 146 dní 

z rozmezí 28.10. až 4.4. jsou dny, kdy průměrná denní teploty klesne pod +5° C [1]. 

Na základě této statistiky předpokládám, že teplota při provádění betonářských prací bude 

0°C ± 1° C.  

 V návaznosti na tuto informaci sestavuji technologický postup pro provádění 1.etapy 

betonářských prací. 

 S ohledem na ekonomické aspekty jsem se rozhodla provádět 1.etapu základové 

konstrukce technologií litím předehřáté čerstvé betonové směsi na přirozený zemní podklad. 

V místě okolo budoucí výtahové šachty jsem zvolila technologii lití směsi do bednění.  

  

 Z projektové dokumentace jsem navrhla provádění základových konstrukcí 

ve 3.etapách: 

 

1. Etapa - zahrnuje vybetonování základových pasů pod obvodovými nosnými stěnami 

v hloubce -4,350 m a vnitřními nosnými stěnami v hloubce -4,050 m. V této etapě se také 

vybetonují pasy pod nosnými stěnami výtahové šachty v hloubce -5,400 m. Tato etapa je 

předmětem bakalářské práce. 

 

2. Etapa - zahrnuje vybetonování základu pro podepření schodišťového ramene v 1.S. Tato 

etapa bude probíhat až po vyzdění nosného zdiva výtahové šachty na úroveň 1.S, jeho 

zaizolování a provedení zpětného zásypu a zhutnění jámy okolo výtahové šachty. Tato etapa 

nebude probíhat v zimním období, proto se na ni nevztahují zimní opatření - viz. bod 2. 

 

3. Etapa - je tvořena třemi základovými patkami pod sloupy předsazeného venkovního 

schodiště a pasy podporující schodišťové rameno a rampu. Tato etapa bude probíhat až 

po vyzdění celého patra 1.S včetně uložení stropu a zpětných zásypů okolo hlavní stavební 

jámy. 3.etapa opět nebude probíhat v zimním období a nevztahují se na ně zimní opatření - 

viz. bod 2.  
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4.  TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ 

 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE Z PROSTÉHO BETONU V 

 ZIMNÍM OBDOBÍ 

 

 

4.1 Obecné informace  

 

4.1.1 Obecné informace o stavbě 

  

 Název stavby:  Centrum jednodenní chirurgie s bytovým domem 

 Místo stavby:  Ostrava  

 Část obce:  708 00 Poruba, ul. Osvoboditelů 

 Kraj:   Moravskoslezský 

 Katastrální území: Ostrava 715174 

 Parc.č.:  1126/5 

 Charakter stavby: Novostavba polyfunkčního objetu 

 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení 

 

 Jedná se o stavbu centra jednodenní chirurgie s bytovým domem. Jednodenní chirurgie 

slouží k ošetření pacientů a v případě potřeby k provedení operačních zákroků pod anestezií. 

Pro pacienty je také připraven pooperační lůžkový pokoj. Ve 2.NP objektu jsou umístěné dvě 

bytové jednotky. 

 Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu C25/30. 

 

Identifikační údaje stavebníka 

 Jméno:  DAPOS spol. s.r.o. 

 Adresa: K Lomům 44 

   708 00 Ostrava 

 IČO:  283 26 269 

 DIČ:  CZ283 26 269 
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Identifikační údaje zhotovitele projektu 

 Jméno:  Dagmar Pospíšilová 

 Adresa: Kosmická 1566/5 

   708 00 Ostrava 

 

 Projektová dokumentace stavby řeší novostavbu polyfunkčního objektu centra 

jednodenní chirurgie s bytovým domem. 

 Projektová dokumentace je vypracována v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu, s vyhláškou č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. 

 

4.1.2 Obecné informace o procesu 

 

 Zpracovaný technologický postup řeší provádění 1.etapy základové konstrukce 

z prostého betonu C25/30 daného objektu v zimním období při teplotách 0° C ± 1°C. 

 

4.2 Převzetí staveniště 

 

4.2.1 Převzetí staveniště 

 

 Staveniště bude převzato vyklizené. Staveniště bude pro potřeby betonářských prací 

napojeno na zdroj elektrické energie, vody a kanalizace. Zařízení staveniště bude obsahovat 

sociální a hygienické zázemí pro vedoucí pracovníky a pracovníky, skladovací kontejnery 

pro navrhovanou mechanizaci a materiál. Převzetí staveniště proběhne podepsáním protokolu 

o předání a převzetí staveniště a zápisem do stavebního deníku.  

 

4.2.2 Převzetí pracoviště 

 

 Při přebírání pracoviště proběhne kontrola hloubky základové spáry dna hlavní 

stavební jámy, vedlejší jámy a hloubky rýh jednotlivých dílčích figur dle PD. Zkontroluje se 

rovinnost a čistota práce základové spáry. Základová spára nesmí být promrznutá, nesmí 

obsahovat zmrazky a sníh. V případě, že základová spára promrzne, nesmí se betonářské 

práce provádět. Kontrolu provede stavbyvedoucí s technickým dozorem investora, o kontrole 

bude proveden zápis do stavebního deníku. Převzetí pracoviště proběhne zápisem 

do stavebního deníku. 
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4.3 Materiály 

 

4.3.1 Materiál 

 

 Pro provedení základových konstrukcí bude použit prostý beton C25/30. Betonová 

směs bude vyráběna ve výrobně firmy Českomoravský beton HeidelBerg Cement Goup, 

pobočka Ostrava - Vítkovice.  

 Čerstvá betonová směs pro potřeby 1. etapy betonování (viz bod.3 Teoretické 

předpoklady) bude dodávána formou předehřátého transportbetonu, který je složkově navržen 

tak, aby umožňoval betonáž při teplotách do -5° C. [14] 

  

 Složky betonové směsi jsou navrženy optimálně tak, aby bylo možné betonovou směs 

přepravovat a zpracovat na nízkých teplot.  

 Dodavatel betonu při dodávce doloží doklady o přesném názvu výrobce/výrobny  

betonové směsi, názvy použitých materiálů a příměsí včetně certifikací a prohlášení o shodě 

a protokolu o chemickém rozboru vody. [14] 

 

 Základové pasy budou z převážné většiny zhotoveny litím čerstvé betonové směsi 

na přirozený zemní podklad. V místě okolo budoucí výtahové šachty bude postaveno 

jednostranné bednění NOEtop. 

 

Betonová směs: 

 

Pro provedení 1.etapy betonáže základové konstrukce v zimním období: 

 Portlandský cement CEM I 42,5 R 

  -min. počáteční pevností po 2 dnech 20 MPa,  

  -min. pevností v tlaku po 28 dnech 42,5 MPa 

  -počátek tuhnutí po min. 60 min 

 

  Kamenivo 

  -frakce 8/16 a 16/22 

  -dávkování 400 kg/m
3
 betonové směsi 
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 Záměsová voda 

  -vodní součinitel w= 0,4 (snížením vodního součinitele cement vyvine o +28°C 

           vyšší hydratační teplo) 

  -pitná voda předehřátá dle teploty kameniva tak ,aby výsledná teplota betonu 

    pro transport dosáhla +60°C  

  -ze zdroje betonárky  (v pravidelných intervalech provádí chemické rozbory) 

 

 Přísady a příměsi - chemické prostředky proti zamrznutí betonu 

 -Plastiment BV-40 N 

  -vhodný pro transportbeton, redukuje množství vody o 5-10% 

  -dávkování 0,3% hmotnosti cementu (dávkování zároveň se záměsovou vodou) 

  (dávkování bylo předepsáno v návrhu složení betonové směsi   

  a v technologickém předpisu pro výrobu betonové směsi) 

 

 -Alphalith BE 1 

  -bezchloridový urychlovač tvrdnutí betonu 

  -dávkování 1,5% hmotnosti cementu (dávkování zároveň se záměsovou vodou) 

  (dávkování bylo předepsáno v návrhu složení betonové směsi 

   a v technologickém předpisu pro výrobu betonové směsi) 

 

Bednění: 

 Bednící panely 1000/660       7 ks 

 Bednící panely 400/660       4 ks 

 Bednící panely 250/660       1 ks 

 Vnitřní roh 90° 250/250/660       1 ks 

 Bednící panely 1000/1325       7 ks 

 Bednící panely 400/1325       4 ks 

 Bednící panely 250/1325       1 ks 

 Vnitřní roh 90° 250/250/1325      3 ks 

 Výplňový kus 40/660        1 ks 

 Výplňový kus 50/660        1 ks 

 Výplňový kus 40/1325       1 ks 

 Výplňový kus 50/1325       1 ks 

 Univerzální zámek        56 ks 
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 Stabilizační vzpěra        6 ks 

 

Odbedňovací prostředek BLANKOL-LF 50 g/m
2
     25 l kanystr 

 

Ochranný postřik proti vysýchání čerstvého betonu Sika NB 1 0,15 kg/m
2
 30 kg balení 

 

Termoizolační nepropustná fólie LD-PE vyztužená PP, průsvitná 

 rozměr 2,7x20 m        5 ks 

 rozměr 2,6x10 m        13 ks 

   

4.3.2 Doprava 

  

 Primární doprava 

  

 Čerstvá betonová směs bude na staveniště dopravována z pobočky betonárky 

Českomoravský beton a.s. se sídlem ve Vítkovicích. Vzdálenost mezi staveništěm 

a betonárkou je cca 8 km. Směs bude přepravována v autodomíchávačích Stetter C3, výrobní 

řady BASIC LINE, typ AM 15 C s užitečným objemem bubnu 15 m
3
. Podmínkou pro převoz 

je, aby byl autodomíchávač zaplněn na plnou hmotnost své štítkové kapacity.  

 Soustava bednících prvků a odbedňovací a ochranný prostředek bude na staveniště 

dovezena nákladním automobilem MAN TGM. 

 

 Sekundární doprava 

 

 Pro umístění betonové konstrukce do rýh popř. bednění bude použito stacionární 

čerpadlo betonu PULSAR P4.40 s dopravními hadicemi. Výkon čerpadla je 40 m
3
/hod 

betonu. 

 S bednícími prvky, s ochranným a odbedňovacím postřikem a termoizolačními fóliemi 

se na staveništi bude manipulovat ručně. 

 

4.3.3 Skladování 

 

 Čerstvá betonová směs se na staveništi nebude skladovat. Bezprostředně po její 

přejímce bude čerpána do konstrukce. 
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 Bednění bude ihned po dodávce sestaveno na místě předepsaném PD a ošetřeno 

odbedňovacím přípravkem BLANKOL-LF.  

 Ochranný postřik a termoizolační fólie budou uloženy ve skladovacím kontejneru.  

  

4.3.4 Převzetí materiálu 

 

 Při přejímce transportbetonu musí být objednateli (zhotoviteli) předán dodací list. 

Dodací list je zároveň dokladem prokazujícím jakost dodávané betonové směsi a její 

množství. Dodací list musí obsahovat identifikační číslo výrobce betonové směsi, pořadové 

číslo dokladu, označení odběratele a místo odběru betonové směsi, druh, třídu 

a zpracovatelnost betonové směsi, druh a třídu cementu, přísady a příměsi a množství 

dodávaného betonu v m
3
. Dále zde musí být uvedeno datum a čas zamíchání betonové směsi, 

použitý dopravní prostředek, jméno řidiče a čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení 

přejímky. [14] 

 Zodpovědnost za přejímku nese stavbyvedoucí, který o každé provede záznam 

do stavebního deníku. Při vstupní kontrole stavbyvedoucí zkontroluje shodu údajů 

na dodacím listě s objednávkou, časovou prodlevu od výroby po přejímku, teplotu betonové 

směsi.  

 Dodavatel transportbetonu musí doložit kvalitu betonové směsi výsledky, protokoly 

od akreditované zkušebny. Protokoly od všech zkoušek musí být stavbyvedoucím vyžádány 

a dodavatelem předány nejpozději do 5 týdnů od poslední dodávky betonové směsi. Doklady 

o kvalitě betonu jsou součástí dokladové části při přejímacím řízení. [14] 

 Bednící prvky přebírá stavbyvedoucí včetně dodacího listu a pokyny výrobce 

k montáži. Při přejímce překontroluje vizuálně stav bednících desek a počty kusů 

dle objednávky. 

 Odbedňovací a ochranný postřik také přebírá stavbyvedoucí. Součástí dodávky budou 

i bezpečnostní listy k chemickým prostředkům. Stavbyvedoucí vizuálně zkontroluje čistotu 

a neporušenost kanystru a balení. O dodávce provede zápis do stavebního deníku. 

  

 

4.3.5 Spotřeba materiálu 

 

 Betonové směs pro provedení 1. etapy     106,87 m
3 

 Bednění NOE top       13,12 m
2
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 Odbedňovací prostředek BLANKOL-LF     50 g/m
2
 

 Ochranný postřik proti vysýchání čerstvého betonu Sika NB 1  0,15 kg/m
2
  

 Termoizolační fólie LD-PE 2,7x20 m    5 ks 

 Termoizolační fólie LD-PE 2,6x10 m    13 ks 

 

4.4 Obecné pracovní podmínky 

  

 Práce budou zastaveny v případě, že teplota prostředí klesne na -2° C a méně, což je 

v rozporu se zvolenou technologií provádění. Při vydatném sněžení, dešti a větru rychlejším 

než 10 m/s musí být postup prací  upraven tak, aby nedošlo ke znehodnocení čerstvé betonové 

směsi. Nad betonovanou konstrukcí by musel být neprodleně postaven ochranný 

nepromokavý stan. 

  

4.5 Stroje a nářadí 

 

Návrh strojní sestavy: 

 

-Autodomíchávač Stetter C3 řada BASIC LINE typ AM 15 C s objemem bubnu 15 m
3
   2 ks 

 

 

Obr. 1 Autodomíchávač Stetter řada BASIC LINE [4] 
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Obr. 2 Technická data autodomíchávače Stetter C3 [4] 

 

-Čerpadlo betonu stacionární PULSAR P4.40 výkon 40 m
3
/hod     1 ks 

 

 

Obr. 3 Stacionární čerpadlo betonu PULSAR P4.40 [3] 
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Obr. 4 Technická data čerpadla PULSAR [3] 

 

-Ponorný hutnící vysokofrekvenční vibrátor ENAR AFE 2000
MT

-M 35/5/6 AFP   2 ks 

 

 

Obr. 5 Ponorný vysokofrekvenční vibrátor ENAR AFE 2000
MT

-M 35/5/6 AFP [2] 

 

 

Obr. 6 Technická data ponorného vibrátoru ENAR [2] 
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Pracovní pomůcky: 

- ocelové lopaty 

- kovové hrábě 

- nivelační přístroj 

- dřevěná srovnávací lať 

 

 Každý pracovník bude vybaven příslušnými osobními ochrannými pracovními 

pomůckami - ochranné helmy, reflexní vesty, ochranné brýle, zimní čepice, zateplené 

rukavice pracovní a svářečské, zateplené montérkové soupravy, vatované kabáty, pevná 

zateplená pracovní obuv podle standardu S3. [12] 

 

4.6 Pracovní postup 

 

 Před samotným zahájením bednících prací bude stavbyvedoucím překontrolováno, že 

je základová spára v požadované kvalitě, vyčištěná od izolace slaměnými balíky, bez volně 

stojící vody nebo zmrazků. Dále se prověří, zda jsou pevně stanoveny výškové i směrové 

body. Montáž bednění budou provádět poučení dělníci dle závazného technologického 

předpisu pro provádění bednících prací, který musí být v souladu s technologickým předpisem 

bednění a odbedňování  daného výrobcem nebo dodavatelem systémového bednění. 

 Bednění ve svých jednotlivých částech i jako celek bude zabezpečené proti uvolnění, 

posunutí, vybočení nebo zborcení. Bednění bude dostatečně tuhé, aby zajistilo vyhovující 

tolerance dokončených konstrukcí. Spáry a spoje mezi jednotlivými dílci budou provedeny 

tak, aby vlivem netěsností nedošlo k vyplavení jemných složek betonu a aby se neporušil 

povrch konstrukce. Bednění na svém vnitřním povrchu bude nést odbedňovací prostředek 

v rovnoměrné vrstvě. [13] 

 Prostupy bedněním budou osazeny tak, aby byla zajištěna jejich předepsaná poloha 

během ukládání betonu dle PD. 

 Dozor a kontrolu provádění zabezpečuje stavbyvedoucí v doprovodu technického 

dozoru investora. O kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

 Dodavatel transportbetonu odpovídá za to, že dodávaná směs má v době přejímky 

(pro použití předepsaným způsobem) vlastnosti určené objednávkou a předaným dodacím 

listem. Na každou dodávku betonu bude při přejímce předán příslušný dodací list obsahující 

všechny náležitosti, který je zároveň i dokladem o jakosti a množství dodané směsi.  
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            Za přejímku betonové směsi je odpovědný stavbyvedoucí, který o každé provede zápis 

do stavebního deníku včetně času příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky 

betonové směsi. Při vstupní kontrole pověřený pracovník prověří shodu údajů na dodacím 

listě a objednávce, čas zamíchání betonové směsi, konzistenci betonové směsi 

(při pochybnostech kontroluje konzistenci zkouškou sednutím kužele za účasti 

stavbyvedoucího) a teplotu betonové směsi. O provedených odběrech a výsledku kontrolních 

zkoušek provede stavbyvedoucí  zápis do stavebního deníku. [14] 

 Do základových rýh a bednění bude čerstvý beton přečerpáván z autodomíchávače 

pomocí stacionárního čerpadla PULSAR P4.40. Beton se vylévá do rýh z maximální výšky 

1,1 m (z důvodu ochlazování horké betonové směsi). Po vyprázdnění každého domíchávače 

proběhne hutnění vylité směsi ponornými vibrátory ENAR AFE 2000
MT

 -M 35/5/6 AFP. 

Hlavici vibrátoru je nutné ponořovat plynule a svisle. Vpichy vibrační hlavice se nesmí 

umísťovat vícekrát do stejného místa. Hlavice se ponořuje tak, aby vzdálenost sousedních 

ponorů nepřekročila 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. Při hutnění dalších 

vrstev musí vibrační hlavice zasahovat do předešlé vrstvy min. 50 mm. Vibrační hlavice 

se nesmí dotýkat bednění. Hutnění se přeruší až v okamžiku, kdy se na povrchu betonové 

směsi začne vyplavovat cementová kaše a přestanou se objevovat stoupající bubliny vzduchu. 

Po dokončení hutnění bude betonová směs dosahovat výšky předem vyznačené na bednících 

rámech. Při betonáži platí přísný zákaz vstupování pracovníků do základových rýh z důvodu 

vysoké teploty betonové směsi. Je nutné aby betonáž základových pasů proběhla soustavně 

bez výrazného přerušení až do dokončení celé konstrukce. [14] 

 

 

 

Obr. 7 Schéma dodávek čerstvé betonové směsi z betonárky vzdálené cca 8 km 

 

 Po uložení poslední vrstvy betonové směsi se povrch vyrovná do roviny latí (s hranou 

rýhy, u bednění ke značkám na bednících deskách. Ihned po urovnání se povrch betonu opatří 

ochranným postřikem proti vysychání betonu Sika NB 1 v množství 0,15 kg/m
2
.  
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 Stavbyvedoucí po dokončení betonáže zkontroluje správné výškové urovnání 

betonové konstrukce a souvislost ochranného postřiku a provede zápis do stavebního deníku.  

 

 Bezprostředně po dokončení betonářských prací a kontroly se provede zaplachtování 

celé konstrukce termoizolační, neprodyšnou fólií LD-PE vyztuženou PP podle PD - viz. PD 

13.1 Schéma přeplachtování základové konstrukce. Plachty se přichytí k zemnímu podkladu 

pomocí hřebů ve vzdálenostech 0,5 m. Plachta se propichuje hřeby ve výrobcem vyznačených 

místech na zesílených okrajích. 

 

 Při poklesu teploty pod -5° C se pod plachty fouká horký vzduch z teplovzdušných 

agregátů tak, aby povrchová teplota betonu dosáhla min. +5° C po dobu 8 dní.  

 

 Odbednění základové konstrukce se provádí po 8 dnech od dokončení betonáže. Celou 

konstrukci bednění základových pasů okolo výtahové šachty je možně odbednit naráz. 

Bednění se odstraňuje tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození. Ihned poté se 

bednění omyje a připraví k odvozu ze staveniště. Vybetonované konstrukce se odkryjí, 

aby mohla proběhnout jakostní kontrola popř. opravy. Po provedení kontroly se konstrukce 

opět překryjí fóliemi aby se zabránilo jejímu pokrytí sněhem či zmrazky.  

 

4.7 Personální zajištění 

 

 Pro realizaci základové konstrukce je nutná 1 pracovní četa: 

  1x vedoucí čety  

   Je pověřený dohledem a organizací  prací souvisejících s betonováním 

   základových konstrukcí. Je podřízen pokynům stavbyvedoucího. 

  3x pracovníci 

   Provádějí montáž bednění a betonáž základové konstrukce. Jsou  

   vyučeni betonáři popř. zedníci. Pracují na základě pokynů vedoucího 

   čety. 

  2x pomocní pracovníci 

   Vykonávají práce na základě pokynů dělníků. 

  1x  obsluha čerpadla PULSAR P4.40 

   Vykonává práci na základě pokynů vedoucího pracovní čety. 
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  Obsluhou autodomíchávačů jsou zaměstnanci betonárny Českomoravský  

  beton a.s. 

 

4.8 Jakost a kontrola kvality 

 

 Tvary a rozměry hotových betonových konstrukcí musí odpovídat výkresům tvaru 

v PD. Tolerance v rovinnosti betonových monolitických konstrukcí je dána ±5mm na 2m lati. 

Pokud v PD není uvedeno jinak, pak se mezní odchylky geometrických parametrů konstrukce 

stanoví z požadavků normy ČSN EN 13670. [13] 

 Jakost povrchu betonových konstrukcí se kontroluje ihned po odbednění konstrukce. 

Kontrolou je pověřena komise v sestavě stavbyvedoucího v doprovodu technického dozoru 

investora. O kontrole a jejím výsledku bude proveden záznam do stavebního deníku. Komise 

kontroluje, zda je povrch konstrukce bez větších dutin popř. štěrkových hnízd. Celková 

plocha vadných míst nesmí překročit 5% celkového povrchu konstrukce. 

 Dodavatel transportbetonu musí doložit kvalitu betonové směsi výsledky, protokoly 

od akreditované zkušebny. Protokoly od všech zkoušek musí být stavbyvedoucím vyžádány 

a dodavatelem předány nejpozději do 5 týdnů od poslední dodávky betonové směsi. Doklady 

o kvalitě betonu jsou součástí dokladové části při přejímacím řízení. [14] 

 

 Části konstrukce, které jsou nedůsledně vyplněny  betonem, obsahují nadměrná 

štěrková hnízda narušující funkci konstrukce, musí být vysekána až na zhutněný beton, 

zahřátá teplometem tak, aby povrchová teplota betonu dosáhla 10°C. Poté se navlhčí vodou 

a doplní betonovou směsí podobného složení, jako měla směs původní. [14] 

 

 Po odstranění zjištěných vad a nedodělků stavbyvedoucí přizve zápisem ve stavebním 

deníku technický dozor investora a statika k provedení opětovné prověrky betonové 

konstrukce. O výsledku kontroly bude proveden zápis do stavebního deníku.  

 

4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

 Zhotovitel bude mít řádně převzato pracoviště a své zaměstnance řádně poučí 

o bezpečnostních rizicích na stavbě a. O školení provede zápis do deníku BOZP.  Pracovníci 

se bezvýhradně řídí závaznými technologickými předpisy pro dané činnosti. Zhotovitel 
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proškolí své zaměstnance z oblastí BOZP a PO a toto školení bude schopen kdykoli prokázat 

příslušnými doklady. [9] 

 Všechny staveništní mechanismy a zařízení budou zajištěny proti manipulaci 

neoprávněných osob. Stavbyvedoucí před zahájením pracovní směny překontroluje  jejich 

bezpečnost a nezávadnost z hlediska klimatických podmínek. Se zařízeními mohou pracovat 

pouze pracovníci, kteří jsou držiteli příslušných profesních průkazů a oprávnění. 

 Při ukládání betonové směsi do konstrukce budou pracovníci pracovat z bezpečných 

míst tak, aby nedošlo k jejich opaření horkou betonovou směsí popř. zalití směsí, pádem 

do hloubky nebo zavalení zeminou.  

 U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky k zajištění jeho 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. [12] 

 Veškeré práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které 

jsou pro ně stanoveny a v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy. Dále nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích.  

 

Do doby vydání nových prováděcích předpisů k zákonu 262/2006 Sb. Zákoník práce zůstávají 

v platnosti kromě dalších i tyto předpisy týkající se BOZP: 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách  akreditace a provádění zkoušek 

z odborné způsobilosti 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 

Dalšími předpisy upravujícími BOZP jsou: 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích 

a dezinfekčních prostředků 
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 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 Nařízení vlády č. 290/2001 Sb. kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

 Zákon č. 338/2005 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

  Nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

 Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

 

 Při vzniku pracovního úrazu bude postupováno v souladu s NV č. 201/2010 Sb. 

O způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o úrazu. Investor stavby (zadavatel 

stavby) zajistí zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v souladu 

se zákonem č. 309/2006 Sb. 

 

4.10 Ekologie  

 

 Zhotovitel stavby je povinný zajistit opatření k minimalizaci prašnosti a hlučnosti 

stavebních prací během výstavby objektu. Opatření bude v souladu s platnými předpisy 

a požadavky investora na zajištění provozu.  

 Stavba nemá negativní vlivy ve venkovním prostředí. Projektem nejsou stanoveny 

zvláštní požadavky na ochranu proti hluku. 

 Zhotovitel stavby zajistí, aby nedocházelo ke kontaminaci půdy vlivem úniků 

nebezpečných látek (olejů, pohonných hmot) z pracovních strojů  a dopravních prostředků. 

V místech s potencionálním výskytem úkapu nebezpečných látek zajistí zhotovitel stavby 

umístění absorpčních přípravků popř. záchytných van.  
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Odpady vznikající během výstavby a jejich využití nebo případná likvidace [10] 

Kód 

odpadu 

Název druhu odpadu Způsob likvidace 

17 01 01 Beton Recyklace 

17 01 02 Cihly Recyklace 

17 02 03 Plasty Recyklace 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami Ekologická likvidace 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 Použití při jiné stavbě 

19 12 01 Papír a lepenka Recyklace 

17 09 04 Stavební a směsné demoliční odpady neuvedené pod 

č.17 098 01; 02; 03 

Uložení na skládce 

20 03 01 Směsný komunální odpad Uložení na skládce 

17 04 05 Železo a ocel Recyklace 

 

 Během výstavby bude vedena evidence odpadů, která bude doložena investorovi 

při předání díla. Ze zákona č.185/2001 Sb. O odpadech vyplývá zhotoviteli stavby povinnost 

vzniklé odpady třídit dle druhů a kategorií tak, jak jsou stanoveny ve vyhlášce č.381/2001 Sb. 

Katalog odpadů. Zhotovitel zajistí recyklaci popř. likvidaci odpadů odbornou firmou. Odvoz 

odpadů bude zajištěn smluvně odbornou firmou. Zhotovitel stavby je dále povinen 

kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů (popř. odpadů, které mohou být smíseny s některou 

z nebezpečných látek), hromadit je podle předepsaných druhů a kategorií. Dále je povinen 

zajistit, aby nedošlo k jeho znehodnocení, zcizení nebo únikům látek ohrožujících životní 

prostředí. Zhotovitel kdykoliv umožní přístup na staveniště kontrolnímu orgánu a na jeho 

vyžádání mu předloží žádanou dokumentaci a poskytne veškeré informace související 

s odpadovým hospodářstvím. [9] 

 

4.11 Přehled revizí a změn 

Číslo 

změny 

Datum 

změny 

Kapitola/ 

strana 

Charakteristika změny Podpis 

správce 

dokumentu 
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4.12 Rozdělovník 

 Útvar, organizace Jméno Podpis 

(potvrzení převzetí) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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5. TECHNICKÁ ZPRÁVA K ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  

 -ETAPA BETONÁŘSKÝCH PRACÍ HRUBÉ SPODNÍ 

 STAVBY V ZIMNÍM OBDOBÍ 

 

 

5.1. Charakteristika stavebního pozemku 

 

 Stávající pozemek se nachází v obci Ostrava, na ulici Osvoboditelů, kde se 

dle územního plánu jedná o plochy smíšené obytné. Navržená stavba je v souladu s územně 

plánovací dokumentací. Pozemek se nachází v zastavěném území.  

 V současné době pozemek č.p. 1126/5 není využíván. Dle KN je využití pozemku - 

neplodná půda. 

  

 Pro potřeby zařízení staveniště bude vybudována provizorní přípojka vody z předem 

vybudované přípojky. U hranice pozemku bude zřízena provizorní vodoměrná šachta 

s vodoměrem a uzávěrem. Poplatky za vodu čerpanou pro potřebu zařízení staveniště budou 

uhrazeny zhotovitelem stavby. Bylo navrženo potrubí Ø25 mm. Předpokládaná spotřeba vody 

Qn =0,772 l/s. 

 Splašková voda bude vedena do kanalizační šachty potrubím Ø110 mm, odtud 

do městské kanalizační sítě. Splašková voda bude odváděna z staveništních buněk pro sociální 

zařízení a buňky pro stavbyvedoucího.  

 NN přípojka el. proudu je navržena tak, aby zajistila potřebný příkon při používání 

všech elektrických zařízení používaných při výstavbě a pro osvětlení staveniště. Rozvody el. 

energie budou na staveništi vedeny nadzemním způsobem - pomocí dřevěných stožárů. 

Staveniště je osvětleno po obvodě metal-halogenovými reflektory FORT MTH-473/70W-B.  

 Na staveništi je navržena deponie ornice o objemu potřebném pro zásypové 

a dokončovací práce na objektu. Nadbytečná vytěžená zemina bude zhotovitelem odvezena 

na zhotovitelem vybranou skládku zeminy. 

 

 Staveniště je napojeno na stávající místní komunikaci ul. Osvoboditelů rovnoběžnou 

s jihozápadní hranou pozemku. Vjezdová a výjezdová uzamykatelná brána ze staveniště je 

umístěna na jihozápadní hranici pozemku z ulice Osvoboditelů. Tento přístup bude sloužit  
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pro potřeby zásobování staveniště materiálem a potřebnou mechanizací. Přístup na staveniště 

bude uzamykatelný a provedený tak, aby znemožnil přístup nepovolaných osob na staveniště.  

 Po ukončení prací budou dotčené plochy uvedeny do původního stavu. 

 

 Do stavební parcely investora nezasahují žádná ochranná pásma, která by vyžadovala 

zvláštní podmínky pro ochranu přírody ani živočichů. Na stavební parcele se taktéž 

nenacházejí žádné stavební objekty. 

 Zařízení staveniště a prostory pro realizaci stavby budou výhradně na stavební parcele 

investora, odděleny od okolního prostředí drátěným oplocením do výšky 1,8 m a zajištěny 

proti vstupu nepovolaných osob.  

 Na pozemku se nachází křovitý porost, který bude nutné před zahájením stavby 

vykácet. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu. 

 

5.2. Postup budování zařízení staveniště 

 

 Rozsah staveniště a zařízení staveniště je vymezeno oplocenou parcelou investora. 

Rozsah zařízení staveniště nebude překračovat obvyklé meze, nebude proto nutné provádět 

trvalé zábory na okolních pozemcích. 

 

 Zařízení staveniště pro potřeby provedení etapy betonářských prací hrubé spodní 

stavby čítá zpevněnou staveništní komunikaci ze silničních panelů, hygienické a sociální 

zařízení pro pracovníky, zázemí pro stavbyvedoucího  a skladovací kontejner a kontejner 

pro tříděny stavební odpad. Staveništní buňky budou položeny na zhutněném štěrkovém 

podsypu a ve všech rozích budou podepřeny betonovými dlaždicemi 500x500mm.  

 Tato zařízení budou nainstalována a odzkoušena 5 dní před zahájením prací 

na staveništi. Zařízení staveniště bude instalováno po dokončení zemních prací. 

 

5.3 Postup likvidace zařízení staveniště 

 

 Zařízení staveniště nebude po dokončení etapy betonářských prací likvidováno. 

Zůstane na místě pro potřeby zařízení staveniště navazujících etap.  
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5.4 Připojení elektrických zařízení  

 

 Rozvody k jednotlivým staveništním buňkám a spotřebičům budou z odběrného místa 

zajištěny staveništními měděnými kabely s PVC izolací odolnému proti chladu. Prozatímní 

rozvody budou provedeny v souladu s normou ČSN 34 1090 a ČSN 33 2000-7-704. 

Na staveništi nedojde ke křížení rozvodného vedení elektrického proudu s vnitro-staveništní 

komunikací. 

 

5.5 Skladování 

 

 Na staveništi je zřízen osvětlený skladovací kontejner AB-CONT AB 15´´ viz. obr.8 

o rozměrech 4 200x2 438mm. Tento kontejner je určen pro uskladnění dvou ponorných 

vibrátorů ENAR, chemických přípravků pro ošetření bednění a betonové konstrukce, 

ochranných fólií a pracovních pomůcek. Bednění nebude na staveništi skladováno, 

bezprostředně po převzetí dodávky bude sestaveno do polohy určené PD. 

 Betonová směs bude ihned po dodávce přečerpávána do konstrukce. Konstrukce 

základových pasů 1.etapy pojme 8 dodávek betonové směs. Dodávky budou probíhat 

synchronizovaně 2 autodomíchávači Setter řady BASIC LINE.  

 

 

Obr.8 Skladovací kontejner AB-CONT AB 15´´ [1] 

 

5.6 Sociální zařízení 

 

 Staveniště je vybaveno kancelářskou buňkou AB-CONT AB 6/WC viz. obr.9 

vybaveným hygienickým zařízením pro stavbyvedoucího. Buňka je standardně vybavena  

pro dané účely. Rozměry buňky jsou 6 058x2 438mm. 
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Obr. 9 Kancelářská buňka AB-CONT AB 6/WC [1] 

 

 Pro dělníky je na staveništi umístěna buňka AB-CONT AB 6/2,5 viz. obr.10 sloužící 

jako šatna, ohřívárna a svačinárna. Tato buňka je vybavena šatními skříňkami, lavicemi, je 

vytápěná a osvětlená. Rozměry buňky jsou 6 058x2 438mm. 

 Návrh šaten: 

  Pro jednoho pracovníka je nutná minimální podlahová plocha 1,75 m
2
 

(1,25m
2
/os. šatna + 0,5 m

2
/os. při stravování). Na staveništi se při dané etapě výstavby bude 

vyskytovat 7 pracovníků → plocha 12,25m
2
. Plocha buňky → 14,77m

2
. 

 

Obr. 10 Staveništní buňka sociálního zázemí AB-CONT AB 6/2,5 [1] 

 

  

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce 

 

70 
 

5.7 Hygienické zařízení 

 

 Buňka soužící k uspokojení hygienických potřeb pracovníků je navržena s ohledem 

na budoucí počet pracovníků pracujících na navazujících etapách výstavby. Pro tyto účely je 

navržen sanitární kontejner AB-CONT SAN-600 viz. obr. 12 o rozměrech 6 058x2 438mm. 

Kontejner je vybaven 2 sprchovými kabinami, 4 umyvadly, 2 pisoáry a 2 mísami WC. 

 

Obr. 12 Sanitární kontejner AB-CONT SAN-600 [1] 

 

5.8 Zásady pro dopravně inženýrská opatření 

 

 Stavbou nevzniknou žádné zvláštní požadavky na dopravně inženýrská opatření.  

Při dopravě ke staveništi bude respektován provoz na místních a ostatních komunikacích. 

Při pracích bude postupováno tak, aby nebyla narušena plynulost dopravy v dotčené oblasti  

a aby se minimalizovala případná dopravní omezení. 

 

 

5.9 Vliv na životní prostředí 

 

 Zhotovitel stavby zajistí, aby nedocházelo ke kontaminaci půdy vlivem úniků 

nebezpečných látek (olejů, pohonných hmot) z pracovních strojů  a dopravních prostředků. 

V místech s potencionálním výskytem úkapu nebezpečných látek zajistí zhotovitel stavby 

umístění absorpčních přípravků popř. záchytných van. 

 Během provádění etapy betonářských prací hrubé spodní stavby se nepředpokládá 

nadměrné zatížení životního prostředí.  
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5.10 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 

 Zhotovitel bude mít řádně převzato pracoviště a své zaměstnance řádně poučí 

o bezpečnostních rizicích na stavbě a. O školení provede zápis do deníku BOZP.  Pracovníci 

se bezvýhradně řídí závaznými technologickými předpisy pro dané činnosti. Zhotovitel 

proškolí své zaměstnance z oblastí BOZP a PO a toto školení bude schopen kdykoli prokázat 

příslušnými doklady. [9] 

 Všechny staveništní mechanismy a zařízení budou zajištěny proti manipulaci 

neoprávněných osob. Stavbyvedoucí před zahájením pracovní směny překontroluje  jejich 

bezpečnost a nezávadnost z hlediska klimatických podmínek. Se zařízeními mohou pracovat 

pouze pracovníci, kteří jsou držiteli příslušných profesních průkazů a oprávnění. 

 Při ukládání betonové směsi do konstrukce budou pracovníci pracovat z bezpečných 

míst tak, aby nedošlo k jejich opaření horkou betonovou směsí popř. zalití směsí, pádem 

do hloubky nebo zavalení zeminou.  

 U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky k zajištění jeho 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. [12] 

 Veškeré práce budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které 

jsou pro ně stanoveny a v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy. Dále nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích.  
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5.11 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 

 

Maximální příkon elektrické energie 

P1 Příkon - elektromotorů stavebních strojů  

STAVEBNÍ STROJ KS 
PŘÍKON 

(kW) 

CELKOVÝ 

PŘÍKON 

(kW) 

Jeřáb PAFLO G42 - 4,0 t 1 67 67 

Čerpadlo betonové směsi PULSAR 1 45 45 

Ponorný vibrátor ENAR DINGO 2 2,3 4,6 

Svařovací invertor KITIN 1 900 HF 2 4,8 9,6 

Vibrační lať Enar HURACAN H 2 2,3 4,6 

Průmyslový teplomet HH-503E2 12 1,1 13,2 

Porotherm řezačka tvárnic 2 1,35 2,7 

El. vrtačka  Narex 5 0,65 3,25 

Úhlová bruska Bosch  4 1,4 5,6 

Přímá bruska Bosch 4 1,4 5,6 

Kontunuální míchačka Cemix HM 200 1 1,0 1 

Omítací stroj MP12 2 1,5 3 

Stavební výtah GEDA 200 Comfort 1 5,5 5,5 

Bourací kladivo Makita 2 1,3 2,6 

CELKOVÝ PŘÍKON   173,25 

 

P2 Příkon vnitřního osvětlení 

UMÍSTĚNÍ KS 
PŘÍKON 

(kW) 

CELKOVÝ 

PŘÍKON 

(kW) 

Kanceláře 2 0,144 0,288 

Šatny 4 0,144 0,579 

Sociální zařízení 1 0,144 0,144 

Sklady 2 0,144 0,288 

CELKOVÝ PŘÍKON   1,443 
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P3 Příkon venkovního osvětlení 

UMÍSTĚNÍ KS 
PŘÍKON 

(kW) 

CELKOVÝ 

PŘÍKON 

(kW) 

Osvětlení po obvodě - Metalhalogenové reflektory 10 0,07 0,7 

CELKOVÝ PŘÍKON   0,7 

 

P4 Příkon vytápění 

UMÍSTĚNÍ KS 
PŘÍKON 

(kW) 

CELKOVÝ 

PŘÍKON 

(kW) 

Kanceláře 2 0,650 1,300 

Šatny 4 0,650 2,600 

Sociální zařízení 1 0,650 0,650 

CELKOVÝ PŘÍKON   5,000 

 

                                         

                                                   

P = 168,43 kW 

 

 Maximální příkon elektrické energie je 168,43 kW.  

 Návrh jističů - 4 x 160A = 147,200 kW. 

 

 

 

Potřeba vody pro zařízení staveniště 

A - VODA PRO PROVOZNÍ 

ÚČELY 
mj MNOŽSTVÍ 

STŘEDNÍ 

NORMA 

(l/mj) 

CELKOVÉ 

MNOŽSTVÍ 

(l) 

Omítky m
3
 68,6 30 2 058 

Zakládací malta m
3
 5,0 250 1 250 

Ošetřování betonu m
3
 2,0 200 400 

CELKOVÁ SPOTŘEBA    3 708 
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B - VODA PRO HYGIENICKÉ 

ÚČELY 
mj MNOŽSTVÍ 

STŘEDNÍ 

NORMA 

(l/mj) 

CELKOVÉ 

MNOŽSTVÍ 

(l) 

Osobní hygiena 1 prac. 35 50 1 750 

Sprchování 1 prac. 35 45 1 575 

CELKOVÁ SPOTŘEBA    3 325 

C - VODA PRO TECHNOLIGICKÉ PROCESY 

CELKOVÉ 

MNOŽSTVÍ 

(l) 

Mytí pracovních pomůcek 300 

Omytí osobních automobilů 500 

Omytí nákladních automobilů 1 000 

CELKOVÁ SPOTŘEBA 1 800 

       
        

      
   

                 

      
     

                             

      
  0,772 l/s 

 Vteřinová spotřeba vody je stanovena na 0,772 l/s. 

 

Spotřeba hmot 

 

Betonové směs pro provedení 1. etapy       106,87 m
3 

Bednění NOE top         13,12 m
2
 

Odbedňovací prostředek BLANKOL-LF 50 g/m
2
     25 l/kanystr 

Ochranný postřik proti vysýchání čerstvého betonu Sika NB 1 0,15 kg/m
2
 30 kg/balení 

Termoizolační fólie LD-PE 2,7x20 m      5 ks 

Termoizolační fólie LD-PE 2,6x10 m      13 ks 
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6. POROVNÁNÍ FINANČNÍ A ČASOVÉ NÁROČNOSTI S 

 PROVÁDĚNÍM DANÉ ETAPY V LETNÍM OBDOBÍ 

 

 

6.1 Letní období 

 

 Rozpočtové náklady odpovídající etapě betonářských prací prováděných v letním 

období činí 427.843,- Kč.  

 

Tato finanční suma byla sestavena z položek: 

 - Beton základových pasů pevnosti C 25/30 

 - Zřízení a odstranění bednění NOEtop 

 - Odbedňovací přípravek BLAKOL-LF 

 - Ochranný postřik SIKA NB 1 proti vysýchání betonu 

 - Staveništní přesuny hmot 

 - Náklady na zařízení staveniště 

 

 Práce spojené s danou etapou v letním období je možné provést během 7 dní - viz. 

obr.13. 

 

 

Obr. 13 Harmonogram betonářských prací v letním období 
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6.2 Zimní období 

 

 Rozpočtové náklady odpovídající etapě betonářských prací prováděných v zimním 

období činí 520.549,- Kč. 

 

Tato finanční suma byla sestavena z položek: 

 - Beton základových pasů pevnosti C 25/30 předehřátý (včetně chemických přísad) 

 - Zřízení a odstranění bednění NOEtop 

 - Odbedňovací přípravek BLAKOL-LF 

 - Ochranný postřik SIKA NB 1 proti vysýchání betonu 

 - Termoizolační fólie LD-PE ve dvou rozměrech 

 - Staveništní přesuny hmot 

 - Náklady na zařízení staveniště 

 

 Práce spojené s danou etapou v zimním období je nutné provést během 10 dní - viz. 

obr.14. 

 

Obr. 14 Harmonogram betonářských prací v zimním období 

 

 

6.3 Porovnání výsledků zjištění 

 

 Náklady při provádění etapy betonářských prací v zimním období (při teplotě 0° C ±1° 

C) vzrostou o 92.706,- Kč oproti provádění v letním období. 
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Obr.15 Finanční porovnání zimního a letního období 

 

 

 

Obr. 16 Graf orientační finanční a teplotní závislosti 

 

 

 Doba výstavby se při provádění prací v zimním období prodlouží o 3 dny oproti 

provádění v letním období. Tato časová prodleva je způsobena pomalejším nárůstem tuhosti 

a tvrdosti betonu při nižších teplotách. Konstrukce je v bednění ponechána o 4 dny déle, 

než kdyby byla betonována v letním období.  
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Obr.16 Časové porovnání zimního a letního období 
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7. ZÁVĚR 

 

 

 Cílem mé bakalářské práce bylo stanovit technologický postup pro provádění etapy 

betonářských prací hrubé spodní stavby v zimním období, navrhnout vhodnou strojní sestavu 

a způsob zajištění kvalitativních požadavků betonové konstrukce. Navržený postup a opatření 

jsem finančně a časově srovnala s  prováděním dané etapy v letním období. Z výsledného 

srovnání mohu konstatovat, že provádění betonářských prací v zimním období s sebou přináší 

nejen zvýšená rizika spojená s prováděním, ale také výrazně vyšší finanční náklady. Čas 

nutný pro výstavbu se se snižující teplotou přiměřeně prodlužuje.  
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