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Anotace bakalářské práce 

Téma: Technologický předpis realizace základových konstrukcí 

ze železobetonu objektu občanské vybavenosti 

Autor:    Věra Štalmachová 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Pavel Vlček, Ph.D. 

Počet stran:   86 

  

Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace objektu občanské 

vybavenosti – domu pro obyvatele se sníženou schopností pohybu. Jedná se o zcela 

podsklepený objekt, který má jedno podzemní podlaží a dvě nadzemní podlaží. Konstrukční 

systém objektu je zděný, je založen na základových pasech. Hlavní část objektu je zastřešena 

plochou střechou, nadstřešení vstupu je řešeno střechou pultovou. Pro objekt je navržen 

časový plán výstavby a také je proveden rozpočet stavby. 

Technologický předpis je zpracován pro realizaci základových konstrukcí 

ze železobetonu. Součástí bakalářské práce je porovnání časové a ekonomické náročnosti 

při návrhu základových konstrukcí ze železobetonu a z betonu prostého. Pro jednotlivé 

varianty je vytvořen rozpočet a harmonogram prací.  
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Annotation of the bachelor thesis 

Topic: Technological rule for realization of reinforced concrete 

fundaments of public facilities building 

Author:   Věra Štalmachová 

Supervisor of the thesis: Ing. Pavel Vlček, Ph.D. 

Number of pages:  86 

   

The subject of the bachelor thesis is making of the project documentation for a public 

facility building - the house for residents with reduced mobility. The building has one 

basement floor, first floor and second floor. The object’s system is of a brick construction, it’s 

based on strip foundation. The main part of the object has flat roof, the entry is roofed shed 

style-like. The budget and schedule of the construction are planned as well.  

The technological part is concerned with a realization of reinforced concrete fundamets. 

The part of the technological process is also evaluation of time and economical difficulty of 

implementation of base constructions. The budget and schedule of the construction are 

planned as well. 

 

Key words 

Bachelor thesis, building, basement constructions, ferronconcrete, budget, construction 

schedule. 
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Seznam použitého značení a zkratek 

IČ – identifikační číslo 

ČKAIT – česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 

Vyhl.č.  – vyhláška číslo 

Parc.č. – parcela číslo 

k.ú. - katastrální území 

ČSN – česká technická norma 

NN – nízké napětí 

tl. – tloušťka 

SO – stavební objekt 

PS – provozní soubor 

EPS – expandovaný polystyren 

SDK - sádrokarton 

PVC – polyvinylchlorid 

LED – Lighting Emitting Diode 

HSV – hlavní stavební výroba 

PSV – přidružená stavební výroba 

NP – nadzemní podlaží 

S – suterén 

m.n.m. – metr nad mořem 

B.p.v. – Balt po vyrovnání 

DPH – daň z přidané hodnoty 

vč. – včetně 

m2/pr. – m2/pracovníka 

P – příkon (kW) 

Qn – vteřinová spotřeba vody (l/s) 

Pn – spotřeba vody (l/směna) 

Kn – koeficient nerovnoměrnosti 

t – doba odebírání vody 

l/m.j. – l/měrná jednotka 

U - součinitel prostupu tepla (W/m²K) 

UN - požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla (W/m²K) 

UREC – doporučená hodnota součinitele prostupu tepla (W/m²K) 
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Ti - návrhová vnitřní teplota (°C) 

TiM – převažující návrhová vnitřní teplota (°C) 

Tae - návrhová venkovní teplota (°C) 

Te - teplota na vnější straně (°C) 

Tai - návrhová teplota vnitřního vzduchu (°C) 

RHi – relativní vlhkost v interiéru (%) 

d – tloušťka vrstvy (m) 

fRsi,N - požadovaná hodnota nejnižšího teplotního faktoru vnitřního povrchu (-) 

fRsi,cr - kritický teplotní faktor vnitřního povrchu (-) 

fRsi,m - vypočtená průměrná hodnota teplotní faktor vnitřního povrchu (-) 

Mc,a - roční množství zkondenzované vodní páry (kg/m²,rok) 

Mev,a - roční množství odpařitelné vodní páry (kg/m²,rok) 

Mc,N - maximální množství zkondenzované vodní páry (kg/m²,rok)  
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A Průvodní zpráva 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

„Dům pro obyvatele se sníženou schopností pohybu“ 

Místo stavby:  ulice Mezihoří 

Katastrální území: Zlín 

Parcela číslo:  2615/1 

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 

Název: Stavinvest s.r.o. 

Sídlo: Školní 368, 760 01 Zlín 

IČ: 658 95 658 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

Hlavní projektant: Ing. Věra Štalmachová, ČKAIT 1301365 

   Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

Použité podklady: 

- mapky z inženýrských sítí z Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje, 

- podklady správců inženýrských sítí, 

- inženýrsko – geologický průzkum: ZlínGEO, Náves 86, 760 01 Zlín. 

Použité programové vybavení: AutoCAD. 

Normy a zákonné předpisy (viz seznam podkladů). 

A.3 Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území 

Pozemek se nachází ve Zlíně, na ulici Mezihoří. Navržená stavba je v souladu s územně 

plánovací dokumentací. Pozemek se nachází v zastavitelném území. [2] 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

Současně pozemek není využíván a nenachází se na něm žádná stavba. 
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c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Pozemek se nachází v běžném prostředí. Žádná ochranná pásma nebyla nalezena. [3], [4], [5] 

d) Údaje o odtokových poměrech 

Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry. Dešťové a splaškové vody budou 

odvedeny do veřejné kanalizační stoky. 

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

plánování 

Stavba je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací. [2] 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba je v souladu s Vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. [2], 

[6] 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Všechny požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Žádné výjimky a úlevové řešení nejsou pro daný objekt požadovány. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Žádné časové a věcné vazby na související a podmiňující stavby pro daný objekt nejsou 

stanoveny. 

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

nemovitostí) 

Vlastníci sousedních pozemků a objektů: 

Parcela č. 2597/3 – vlastník Markéta Volná, Mezihoří 656, Zlín 

Parcela č.2697/3 – vlastník Tomáš Zahradník, Mezihoří 985, Zlín 
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A.4 Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Provedení nové stavby. 

b) Účel užívání stavby 

„Dům pro obyvatele se sníženou schopností pohybu“ na ulici Mezihoří, parc.č. 2615/1, k. ú. 

Zlín bude užíván pro bydlení. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba trvalá. 

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

Území se nenachází v žádném ochranném pásmu. [3], [4], [5] 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je navržena v souladu s Vyhl.č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

a s Vyhl.č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. 

Pro vertikální přesun osob se sníženou schopností pohybu bude sloužit výtah.  Hygienické 

místnosti a místnosti určeny pro pohyb těchto osob jsou navrženy dle požadavků vyhl.č. 

398/2009 Sb. [7], [8] 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících z jiných 

právních předpisů 

Projekt je navržen na základě požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplívajících 

z jiných právních předpisů 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Žádné výjimky a úlevové řešení nejsou navrženy. 
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h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 

apod.) 

Zastavěná plocha:  648 m2 

Obestavěný prostor:  7 050 m3 

Počet podlaží:   1 podzemní podlaží, 2 nadzemní podlaží 

Počet bytových jednotek: 9 

Podlahová plocha bytu: Byt č.1 - 6: 49,06 m2 

Byt č. 7:  53,04 m2 

Byt č. 8:  53,20 m2 

Byt č. 9:  70,40 m2 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.) 

Dešťové a splaškové vody budou odvedeny do veřejné kanalizační stoky. 

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

etapy), 

Zahájení stavby: 04/2015 

Dokončení stavby: 05/2016 

k) Orientační náklady stavby 

Náklady stavby dle položkového rozpočtu: 16 247 545, 00 Kč vč. DPH 

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

Rozdělení na stavební objekty a provozní soubory: 

SO 01 Dům pro obyvatele se sníženou schopností pohybu 

SO 02 Přípojka elektrického vedení NN 

SO 03 Přípojka vodovodu 

SO 04  Přípojka kanalizace 

SO 05  Přípojka plynovodu 

SO 06 Přípojka sdělovacího kabelu 

SO 07 Terénní úpravy 
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SO 08 Komunikace a zpevněné plochy 

SO 09 Sadové úpravy 

PS 01 Osobní výtah 

 

Stavba neobsahuje výrobní technologická zařízení. 

B Souhrnná technická zpráva 

B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek se nachází ve Zlíně, na ulici Mezihoří v zastavitelném území. Současně pozemek 

není využíván a nenachází se na něm žádná stavba. Navržená stavba je v souladu s územně 

plánovací dokumentací. [2], [6] 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Inženýrsko – geologický průzkum 

Provedla firma ZlínGeo.  

Bylo určeno podloží: - v hloubce 0,6 m pod stávajícím terénem jílovitá hlína – zemina 

relativně velmi nepropustná, třída těžitelnosti 3, 

- od hloubky 0,9 m a níže jílovitý štěrk - zemina relativně propustná, 

třída těžitelnosti 4. 

Hydrogeologický průzkum 

Hladina podzemní vody byla zjištěna v hloubce 10,8 m pod stávajícím terénem. 

Radonový průzkum 

Radonový index pozemku byl naměřen nízký. Pravděpodobnost rizika vzniklého pronikáním 

radonu do objektu je tedy minimální. 

Stavebně historický průzkum 

Nebylo nutné jeho provedení. 

Průzkum všeobecně stavebně technický, zaměření 

Bylo provedeno výškové zaměření stávajícího terénu. 
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Výškové umístění novostavby: ±0,000 = 335,400 m.n.m. B.p.v. = úroveň podlahy 1NP. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranná pásma inženýrských sítí budou řešena v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové 

uspořádání sítí technického vybavení. [9] 

Žádná další ochranná pásma nejsou řešena. 

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

Stavba se nenachází v záplavovém a ani poddolovaném území. 

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

poměry v území 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Dešťové a splaškové vody 

budou odvedeny do veřejné kanalizační stoky. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Na pozemku se nenachází žádná stavba, ani dřeviny, jedná se o novostavbu. Nevznikají žádné 

požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Pozemek není zařazen do půdního fondu. 

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

technickou infrastrukturu) 

Objekt novostavby bude napojen na dopravní a na inženýrské sítě – plynovod, kanalizace, 

vodovod, NN a sdělovací kabely v ulici Mezihoří. [9] 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nevznikají. 
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B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Projektová dokumentace je zpracována pro „Dům pro obyvatele se sníženou schopností 

pohybu“ v ulici Mezihoří, parc.č. 2615/1, k. ú. Zlín. Tento objekt je určen pro obyvatele se 

sníženou schopností pohybu, kterým během dne bude zajištěna pečovatelská služba 

(tzv. denní). Tato služba obyvatelům zajistí stravování a rehabilitace. 

Objekt je navržen jako třípodlažní, celoplošně podsklepený, tj. jedno podzemní podlaží a dvě 

nadzemní podlaží. Střecha objektu je řešena jako jednoplášťová plochá, nadstřešení vstupu 

jako střecha pultová. 

V suterénu se nachází technické místnosti, místnost úklidová, sklady, knihovna a čítárna, 

dílna, místnost pro zájmové aktivity (pro pohodu obyvatel zajištěny gaučem, televizí, 

klavírem). 

V prvním nadzemním podlaží jsou navrženy 3 menší bytové jednotky (předsíň, WC + 

koupelna, obývací pokoj + kuchyňský kout), úschovna invalidních vozíků, rehabilitační 

místnost, prádelna, kancelář, šatny pro zaměstnance, kuchyň a jídelna, zásobárna. 

Ve druhém nadzemním podlaží se nachází 6 menších bytových jednotek, úklidová místnost, 

dvě úschovny invalidních vozíků, místnost určena pro počítače. 

Průchod mezi bytovými jednotkami umožňují chodby. Pro vertikální posun mezi podlažími 

slouží výtah a schodiště. [7], [8], [10], [11] 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Projektová dokumentace je zpracována pro „Dům pro obyvatele se sníženou schopností 

pohybu“. Objekt je navržen jako třípodlažní s plochou střechou a střechou pultovou pro 

vstupní část.  

Výškové umístění novostavby: ±0,000 = 335,400 m.n.m.B.p.v. = úroveň podlahy 1NP. 

Podélná osa objektu je rovnoběžná s ulicí Mezihoří. Objekt se situován v obytné zóně, 

tvarově a také svým umístěním zapadá do okolní zástavby. Urbanisticky je v souladu 

s městským územním plánem. [6] 
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b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení 

Tvar objektu je nepravidelný. Fasáda bude provedena v odstínu pomerančové barvy, sokl 

bude v barvě hnědé. Pultová střecha vstupní části objektu bude opatřena hnědým nátěrem.   

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Během realizace stavby zhotovitel zajistí soulad s použitými materiály, konstrukčními 

řešeními a technologickými postupy. 

Vjezd do objektu bude z veřejné komunikace ulice Mezihoří.  Vstupy do objektu budou dva, 

a to vstup hlavní a vstup pro zaměstnance. Pro vertikální pohyb osob uvnitř objektu bude 

provedeno dvouramenné schodiště a výtah. Výtah bude sloužit pro přesun mezi patry zejména 

osobám se zdravotním postižením. [8] 

V suterénu budou umístěny plynové kotle pro vytápění objektu. Podrobnějším návrh poskytne 

odborně způsobilá osoba. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Projektová dokumentace pro „Dům pro obyvatele se sníženou schopností pohybu“ je 

navržena v souladu s Vyhl.č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb.  

Pro vertikální pohyb osob se sníženou schopností pohybu bude sloužit výtah a schodiště, 

obojí splňující požadavky vyhlášky.  

Chodník vedoucí k hlavnímu vstupu a hlavní vstup bude ve stejné výškové úrovni – pro 

dodržení bezbariérového přechodu. Spád chodníku bude rozložen po celé jeho délce až 

k veřejné komunikaci. Před hlavním vstupem do objektu se provede čistící zóna - ocelový rošt 

s max. velikostí ok 15 mm. 

Dveře v části objektu užívaného osobami se zdravotním postižením budou bez prahu, včetně 

vstupních a balkonových dveří. Balkony budou mít sníženou výškovou úroveň od podlahy 

daného podlaží o 20 mm, spád balkonu bude max. 2 %. Dveře budou chráněny proti 

mechanickému poškození vozíkem. Alespoň jedno okno v pobytové místnosti bude opatřeno 

pákovým ovládáním v max. výšce 1100 mm nad podlahou. Hygienické místnosti budou 

zařízeny podle požadavků stanovených ve Vyhl.č. 398/2009 o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. [8] 
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Během užívání stavby je nutné provádět pravidelné kontroly a revize předepsaných částí, dílů 

a technických vybavení stavby dle platných předpisů. [2], [7] 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení + konstrukční a materiálové řešení 

SO 01 Dům pro obyvatele se sníženou schopností pohybu 

Objekt je navržen jako třípodlažní, celoplošně podsklepený. Má jedno podzemní podlaží 

a dvě nadzemní podlaží. Střecha hlavní části objektu je řešena jako jednoplášťová plochá, 

nadstřešení vstupu jako střecha pultová. 

Konstrukční systém navržen jako zděný v systému Porotherm, s výjimkou podzemního 

podlaží, které bude po obvodu provedeno z tvárnic ztraceného bednění. Tvárnice se vyplní 

betonem a vyztuží ocelí (z důvodu působení tlaku vyvolaného zeminou). Založení objektu 

na základových pasech ze železobetonu.  

Zemní práce: 

Před započetím zemních prací bude sejmuta ornice v tl. 200 mm. Část odstraněné zeminy 

bude uložena přímo na staveništi – mezideponie o h = 2000 mm, část bude odvezena 

na skládku. Zemina bude následně použita pro upravení terénu a při sadových úpravách. 

Výkopové práce budou prováděny strojně. 

Výkop kolem objektu bude svahován v poměru výšky k půdorysné délce svahu 1:0,25. Sklon 

svahu výkopu byl prokonzultován s geologem a následně byl určen statickým posudkem. 

Základové konstrukce: 

Štěrkopískový podsyp v tl. 100 mm navržen pod betonovou mazaninu. 

Pod základovými pasy bude provedena v tl. 100 mm podkladní vrstva z prostého betonu 

o pevnostní třídě C16/20. 

Podkladní betonová mazanina v tl. 100 mm bude z betonu prostého třídy C16/20 vyztužená 

kari sítí o velikosti ok 20 x 20 mm. U vstupní části objektu budou kotveny patky sloupku, 

v tomto místě je nutné vyztužení zesílit. 

Základové konstrukce budou provedeny ze železobetonu třídy C16/20. Budou provedeny pasy 

pod nosnými stěnami, pod výtahem bude vytvořena železobetonová vana. V místě nástupního 
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ramene schodiště bude podkladní betonová mazanina více vyztužena. Základové pasy jsou 

navrženy o rozměrech (šířka x výška) 700 x 800 mm, 600 x 600 mm, 600 x 900 mm. 

Hydroizolace: 

Spodní stavba opatřena hydroizolací Foalbit AL S 40 proti zemní vlhkosti a proti radonu. 

Foalbit AL S 40 je hydroizolační pás s hliníkovou vložkou. 

Hydroizolace střešních plášťů viz níže. 

Svislé nosné konstrukce: 

Obvodové nosné zdivo pro podzemní podlaží je navrženo z tvárnic ztraceného bednění 

DITON ZB 40 (500 x 400 x 250 mm). Tyto betonové tvárnice jsou duté, budou vyplněny 

betonem třídy C20/25 a vyztuženy ocelí. Západní část objektu bude od výšky 1750 mm 

od hrubé podlahy suterénu vyzděna zdivem typu Porotherm 40 EKO+PROFI (248 x 400 x 

249 mm). V 1. nadzemním podlaží budou po celém obvodu stavby 2 vrstvy zdiva také 

z tohoto materiálu.  

Obvodové nosné zdivo pro obě nadzemní podlaží bude provedeno systémem Porotherm 44 

EKO+PROFI (248 x 440 x 249 mm). 

Vnitřní nosné zdivo Porotherm 30 PROFI (247 x 300 x 249 mm). Svislé nosné zdivo bude 

zděno na maltu pro tenké spáry.  

Vodorovné nosné konstrukce: 

Stropní konstrukce navržena v systému Porotherm tvořeného POT nosníky a vložkami Miako. 

Tuhost konstrukce bude zajištěna kari síti a nadbetonávkou z prostého betonu C20/25. 

V místě prostupů stropem bude přidána betonářská výztuž. Celková tloušťka stropní 

konstrukce bude 250 mm. 

Překlady nad otvory provedeny v systému Porotherm 7 (238 x 70 mm).  

Železobetonový věnec po obvodu stavby v úrovni stropní konstrukce tvořen věncovkou 

Porotherm VT8/23,8 (238 x 80 x 497 mm), tepelnou izolací EPS, betonářskou výztuží a 

betonovou zálivkou. 

Schodiště: 

Schodiště dvouramenné, železobetonové, o celkovém počtu 21 schodišťových stupňů. 

Mezipodesty schodiště uloženy ve svislé nosné konstrukci. Nástupní rameno navrženo s 11 
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stupni, výstupní rameno s 10 schodišťovými stupni. Výška schodišťového stupně je navržena 

155 mm, šířka 320 mm. Schodišťová ramena musí být opatřena madly. [8], [10] 

Střecha: 

Střecha hlavní části objektu je řešena jako jednoplášťová plochá, nadstřešení vstupu jako 

střecha pultová. 

Skladba jednoplášťové ploché střechy (od exteriéru k interiéru): 

- Dekplan 76 

- Filtek 300 

- Rovné desky a spádové klíny EPS 100 S Stabil 

- Parozábrana Gefitas AL 

- Asfaltový penetrační nátěr 

- Porotherm strop 

Skladba pro nadstřešení vstupu: 

- Krytina Lindab Click 

- Celoplošné bednění z OSB desek 

- Kontralatě 

- Pojistná hydroizolační vrstva Dekten Pro 

- Krokve 

- Isover orset 

- Dekfol N Al 170 Special 

- Celoplošné bednění z OSB desek 

- Sádrokartonový podhled 

Komínové těleso 

Jednoprůduchový komín Schiedel Absolut typ ABS 14. Dilatace komínu a zdiva minerální 

izolací tl. 30mm. 

Příčky, dělící konstrukce: 

Vnitřní nenosné zdivo Porotherm 14 PROFI (497x140x249 mm) a Porotherm 8 PROFI (497 x 

80 x 249 mm) na maltu pro tenké spáry. Předsazené stěny Rigips (předstěna SDK), 

sádrokartonové tl. 12,5 mm. 
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Výplně otvorů: 

Okno plastové 1 křídlové, profil Rehau s izolačním dvojsklem. Vnitřní parapet navržen z PVC 

materiálu.  

Vstupní dveře bezpečnostní protipožární 1 křídlové, 2 křídlové. Dveře balkonové plastové 

1 křídlové, profil Rehau s izolačním dvojsklem. Dveře nacházející se v obvodovém nosném 

zdivu budou mít zateplený práh tepelnou izolací Compac Foam. 

Vnitřní dveře – laminátové křídlo osazené do ocelové lisované zárubně.  

Výlez na střechu Roto (1400x700 mm) s nůžkovými shrnovacími schody z hliníkové slitiny 

opatřen poklopem s tepelnou izolací a možností uzamknutí. 

Úprava povrchů: 

Navrženy vnitřní omítky vápenné štukové, vápenocementové a keramické obklady. 

Fasádní úpravy – fasáda Baumit Siliport – škrábaná struktura 1,5 mm (K1,5), odstín 0452 

(pomerančová) na základní nátěr Baumit Uniprimer. Pro soklovou část stavby je navržen 

odstín 0282 (hnědá). Podkladem pod tyto vrstvy je nutné dokončení vnější omítky 

Porotherm TO. 

Klempířské práce: 

Vnější parapety, oplechování atiky, výtahové šachty a střešního výlezu z hliníkového plechu 

tl. 0,7 mm. 

Odvod dešťové vody u pultové střechy u hlavního vstupu do objektu proveden systémem 

Lindab Rainline – ocelový, žárově pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou Elite – 

barva hnědá. Podokapní žlab 150 mm, svod 100 mm, tl. plechu 0,6 mm. 

Podlahy: 

Pro většinu místností v objektu je navržena podlaha laminátová. Schodišťové stupně jsou 

obloženy laminátovými hranami Parador. Pro hygienické místnosti, balkony, úschovny 

invalidních vozíků, prádelnu, zásobárnu a kuchyň je navržena keramická dlažba. 

Pro místnosti využívané osobami zdravotně postiženými musí povrch keramické dlažby 

splňovat hodnotu součinitele smykového tření 0,5. Pro skladové prostory, technické místnosti, 

úklidovou místnost a dílnu v suterénu je navržena podlaha z polymercementové stěrky. 

Podlaha ve výtahové kabině bude provedena krytinou Altro. [8] 
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Podle umístění v podlaží jsou navrženy typy tepelných izolací, hydroizolací a dalších vrstev 

podlahy. 

Skladby podlah jsou uvedeny ve výkresu č. 5.1 Podélný řez A-A, typy podlah pro dané 

místnosti uvedeny v půdorysech jednotlivých podlaží. 

Tepelné izolace: 

Pro podlahy: Isover EPS 100S. 

Pro zateplení zdiva spodní stavby: Isover EPS Perimetr. 

Tepelná izolace střechy: Isover EPS S Stabil (rovné a spádové desky), Isover Orset. 

Tloušťka izolace je navržena v závislosti na jejím použití – viz výkres č. 5.1 Podélný řez A-A. 

Doplňkové konstrukce: 

Podhled: 

Sádrokartonový podhled Rigips – SDK proveden v určených místnostech suterénu a 

v 1. nadzemním podlaží v zádveří hlavního vstupu. 

Anglické dvorky: 

Před zasypáním okolní zeminou bude chránit okno v suterénu anglický dvorek Ronn 126-131-

60, jehož součástí jsou odtokové přípojky. Rošty těchto dvorků jsou ze žárově pozinkované 

oceli, oka roštu 30 x 10 mm. 

Revizní dvířka: 

Pro kontrolu stoupacího potrubí umístěných v instalačních šachtách budou umístěna revizní 

dvířka – DM (DMZ) 500 x 500 mm, ocelová s polymerním potahem v bílé barvě. Návrh 

umístění je vyznačen ve výkresu č. 3.1 Půdorys 1S. 

SO 02 Přípojka elektrického vedení NN 

SO 03 Přípojka vodovodu 

SO 04  Přípojka kanalizace 

SO 05  Přípojka plynovodu 

SO 06  Přípojka plynovodu 

Zpracováno odborně způsobilou osobou. 
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SO 07 Terénní úpravy 

Úprava terénu na pozemku kolem obvodu objektu, vytvoření požadovaného sklonu. 

V průběhu výstavby bude terén na západní straně pozemku srovnán podle požadavků 

stavebníka (dojde ke snížení upraveného terénu od terénu stávajícího v hloubce 1,2 m – 

hloubka uvedena již po sejmutí ornice v tl. 200 mm). 

SO 08 Komunikace a zpevněné plochy 

Oplocení drátěným pletivem osazeným mezi poplastované ocelové sloupky. Provedení 

okapového chodníku z betonové dlažby a přístupových chodníků betonovou zámkovou 

dlažbou.  

SO 09 Sadové úpravy 

Vysázení dřevin a trávníku. 

PS 01 Osobní výtah 

Je navržen trakční výtah LLJEI1600, dodávaný firmou LIFTCOMP. Kabina výtahu má vnější 

rozměr 1450 x 2450. 

b) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Stavba bude založena plošně – 

železobetonové základové pasy pod nosnými stěnami na pozemku stavebníka, nedojde tak 

k narušení do základových konstrukcí sousedních staveb. 

Konstrukční systém navržen jako zděný v systému Porotherm, s výjimkou podzemního 

podlaží, které bude po obvodu provedeno z tvárnic ztraceného bednění. Betonové duté 

tvárnice ztraceného bednění se vyplnění betonem a vyztuží ocelí (z důvodu působení tlaku 

vyvolaného zeminou). 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba má navržen pouze výtah pro splnění požadavků bezbariérové užívání staveb. 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Řešení navrženo odborně způsobilou osobou. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Tepelně technické posouzení konstrukcí budovy v souladu s požadovanými předpisy. 

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.) 

Každá místnost určena k pobytu osob je odvětrána přirozeně okny. V místnostech, kde nelze 

zajistit přirozené odvětrání jsou umístěné ventilátory. Vytápění zajištěno plynovými kotli. 

Přirozené osvětlení umožní okna a umělé elektrická svítidla. Zásobování vodou zajištěno 

přípojkou. Odpady vzniklé při provozu stavby pravidelně odváženy. Stavba nebude mít 

negativní vliv na okolí. [7], [12] 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Radonový index pozemku byl naměřen nízký. Pravděpodobnost rizika vzniklého pronikáním 

radonu do objektu je tedy minimální. Ochrana před pronikáním je řešena vhodným typem 

hydroizolace (Foalbit AL S). 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Nebyl nalezen žádný zdroj bludných proudů. 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Nebyl nalezen žádný zdroj technické seizmicity. 

d) Ochrana před hlukem 

Za provozu stavby nebude docházet ke zvýšené hlučnosti. Během výstavby bude dodržován 

noční klid.  

e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Nebyly nalezeny. 
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Objekt novostavby bude napojen na dopravní a na inženýrské sítě – plynovod, kanalizace, 

vodovod, NN a sdělovací kabely v ulici Mezihoří. [9] 

B.4 Dopravní řešení 

Objekt bude napojen na stávající komunikaci v ulici Mezihoří. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Úprava terénu na pozemku po obvodu objektu, vytvoření požadovaného sklonu, a to zejména 

na západní straně novostavby. Po dokončení stavebních prací bude zahájeno vysázení dřevin 

a trávníku. 

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

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

Zhotovitel stavby bude během výstavby provádět opatření vedoucí ke snížení hlučnosti 

a prašnosti dle platných předpisů. S odpady vzniklými během pracovního procesu bude 

nakládáno podle doporučeného způsobu likvidace - viz Tabulka 3 Druhy odpadů vznikajících 

během výstavby a provozu stavby v části B.8 g). [12], [13], [16] 

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. [14] 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000. 

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

Na danou stavbu nebylo zadáno stanovisko EIA. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Nejsou stanovena. 
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B.7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

Pozemek se nachází na rovinatém terénu. Zařízení staveniště se vybuduje po dokončení 

zemních prací. Výjimkou bude umístění staveništního jeřábu, který bude postaven po sejmutí 

ornice. Plocha vymezená pro meziskládku sejmuté zeminy během zemních prací je v blízkosti 

budoucího objektu na pozemku stavebníka. 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Napojení vody a elektrické energie po potřeby výstavby bude provedeno na stávající 

inženýrské sítě nacházející se v ulici Mezihoří. 

V rámci zařízení staveniště bude zhotovitelem navrženo množství vytěžené zeminy určené 

pro vytvoření mezideponie a množství zeminy určené pro odvoz ze staveniště. 

Na staveništi bude vyhrazen prostor pro přípravu a skladování výztuže, prostor pro skladování 

stavebních materiálů - bednění, věncovek, cihel a stavebních buněk. V místě těchto prostorů 

pro otevřené skládky bude sejmuta ornice v tl. 200 mm, terén bude zhutněn a následně bude 

zasypán drcenou struskou.  

Betonářská výztuž bude skladována na dřevěných hranolech a po délce bude v několika 

místech podložena, aby nedošlo k nevyžádanému prohnutí. 

Prostor pro skladování stavebních materiálů bude během průběhu výstavby používán 

různorodě. 

Bednící dílce budou před jejich sestavením uloženy na dřevěných hranolech do maximální 

výšky 1,8 m. Před povětrnostními vlivy se překryjí fólií. 

Nosné cihly, věncovky, vložky Miako pro stropní konstrukci se skladují na paletách, 

na kterých jsou dopraveny. Mohou být uskladněny dvě palety nad sebou. Zdivo vnitřní nosné 

bude umístěno na paletách uvnitř objektu v blízkosti realizovaných stěn. Po dozdění nosných 

stěn budou navezeny palety s cihlami pro nenosné příčky. Stropní POT nosníky budou 

uloženy na skládce podle délky, je nutné zajistit podložení dřevěnými hranoly o rozměru 

40 x 20 v osové vzdálenosti 500 mm. Výška pro uložení stropních nosníků je max. 1,8 m. 
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Suché směsi (např. pro maltu) budou umístěny v silu.  

Pro stavební odpad bude určen kontejner, který bude průběžně odvážen.  

Pro svislou manipulaci stavebních materiálů bude v blízkosti staveniště umístěn věžový jeřáb 

Liebherr 63K. Jeřáb bude upevněn na betonových montážních patkách 1000 x 1000 mm, které 

budou po sejmutí ornice uloženy na zhutněném podloží na 2,5 kg/m2. Maximální délka 

ramene jeřábu je 43 m, únosnost při této délce 1,15 t. 

Pro manipulaci materiálů a osob bude po zpětném násypu zeminou kolem obvodu objektu 

zabudován stavební výtah Geda 500 Z/ZP. 

Stavební buňky pro potřeby zařízení staveniště navrženy na základě výpočtů. 

 

Návrh stavebních buněk: 

Sociální a hygienická část zařízení staveniště 

Šatna: 

Podmínky: min. světlá výška 2,3 m; 1,25 m2/1 pracovníka nezastavěné plochy šatny 

+ 0,5 m2/pr. při využívání šatny v době jídla 

Výpočet: 1,75*20 = 35,00 m2 

Návrh:  2*18,11 = 36,22 m2 

→ Obytný kontejner KOMA RENT, typ C3V B - Variabilita pro Vás (viz Obr. 1) 

Rozměry:  šířka 2990 x délka 6058 mm = 18,11 m2 

Elektro: 400V/32A, 3 zásuvky, 1 vypínač, vše v odnímatelných lištách 

Umývárna a WC: 

Podmínky: na 15 pracovníků 1 umývadlo; podlahová plocha 0,25 m2/pr., sprchová kabina 

s teplou a studenou vodou; do 50 -ti mužů 2 sedadla + 2 mušle 

Výpočet: 0,25*20 = 5,00 m2 

Návrh:  1*14,77 = 14,77 m2 

→ Sanitární kontejner KOMA RENT, typ C3S 10 C - Šikovná kombinace (viz Obr. 2) 

2x WC, 2 pisoáry, 5x umyvadlo, 2x sprchový kout 

Rozměry:  šířka 2438 x délka 6058 mm = 14,77 m2 

Elektro:  2x380V, 4x220V, 2xosvětlení 
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Obr. 1, 2 Obytný kontejner KOMA RENT (typ C3V B); Sanitární kontejner KOMA RENT 

 

Administrativní část zařízení staveniště 

Obytný kontejner – stavbyvedoucí: 

Podmínky:  plošný rozsah 12-16 m2 

Návrh: 

→ Obytný kontejner KOMA RENT, typ CL01 A - Široké využití (viz Obr. 3) 

Rozměry: šířka 2438 x délka 6058 mm = 14,77 m2 

Elektro: 400V/32A 

Obytný kontejner – mistři: 

Podmínky: plošný rozsah min. 13 m2 

Návrh: 

→ Obytný kontejner KOMA RENT, typ C3V B - Variabilita pro Vás (viz Obr. 1) 

Rozměry: šířka 2990 x délka 6058 mm = 18,11 m2 

Elektro: 400V/32A, 3 zásuvky, 1 vypínač, vše v odnímatelných lištách 

Skladovací kontejner: 

Návrh: 

→ Skladovací kontejner KOMA RENT, typ ZL 2-20´ C – Standardní sklad (viz Obr. 4) 

Rozměry:  šířka 2438 x délka 6058 mm = 14,77 m2 

 

Obr. 3, 4 Obytný kontejner KOMA RENT (typ CL01 A); Skladovací kontejner KOMA RENT 
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b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště bude zajištěno svahováním zpevněných a nezpevněných ploch 

do odvodňovacích rýh. Takto vzniklé rýhy budou vyspádovány do sběracích jímek, 

ze sběracích jímek bude voda přečerpávána kalovým čerpadlem do vsakovacích jímek 

zabudovaných na staveništi. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba bude realizována na parcele vlastníka v k.ú. Zlín, dostupnost na staveniště bude 

umožněna z ulice Mezihoří.  

Vnitrostaveništní jednoproudová komunikace o šířce 3000 mm bude provedena struskovým 

násypem tl. 150 mm. Násyp bude proveden až po sejmutí ornice v místě budované dočasné 

komunikace, po vyrovnání povrchu a následném zhutnění podloží. Dočasný chodník z drcené 

strusky bude šířky 750 mm a tl. 150 mm. 

Před zahájením prací na staveništi bude provedeno napojení přípojek na inženýrské sítě 

vedené v ulici Mezihoří. Tyto přípojky budou chráněny před poškozením. 

Voda (pitná) pro potřeby zařízení staveniště bude čerpána z provizorní vodovodní šachty 

s vodoměrem a uzávěrem. Vodovodní potrubí bude vedeno v zemi v hloubce 800 mm v PVC 

chráničce. Ke stavebním buňkám bude pro přívod vody zřízena přípojka. K míchačce bude 

voda přivedena PVC hadicí, která bude vždy na konci denní směny smotána. 

Přípojka elektrické energie je navržena tak, aby zajistila potřebný příkon pro všechna zařízení, 

stroje a osvětlení používané pro zařízení staveniště. Pro sledování množství odběru elektrické 

energie bude na hranici pozemku zřízen hlavní staveništní rozvaděč. Kabel elektrické energie 

ke stavebním buňkám bude veden na dřevěných stožárech. K jeřábu, výtahu, kontinuální 

míchačce a k prostoru pro svařování výztuže budou vedeny kabely, které budou položeny 

na terénu a na konci směny je bude možno namotat a sklidit do skladu přístrojů a nářadí. 

Pro osvětlení bude využito LED reflektorů. 
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Tabulka 1 Orientační výpočet maximálního příkonu elektrické energie 

P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 

Stavební stroj: 

Štítkový 

příkon 

(kW) 

ks 
Celkem 

(kW) 

Věžový jeřáb LIEBHERR 63 K 64,0 1 64,0 

Stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 5,5 1 5,5 

Kontinuální míchačka D100 5,5 1 5,5 

Svářečka CO 2 MIG/MAG BMIG140 10,0 1 10,0 

Stříhačka a ohýbačka betonářské výztuže COMBI 36/42 4,0 1 4,0 

Kalové čerpadlo 4,0 1 4,0 

Čerpadlo betonové směsi Schwing 22,0 1 22,0 

Elektrická vrtačka/míchadlo BM-720 M 0,72 3 2,16 

Pila na stavební materiály 1,35 2 2,7 

Ponorný vibrátor TREMIX 2,3 2 4,6 

Strojní omítačka PFT RITMO M 1,5 1 1,5 

Úhlová bruska 2,3 1 2,3 

Celkem 128,3 

P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 

Osvětlené prostory Příkon (kW) m2 Celkem (kW) 

Šatna 2x 2 x 4 x 0,036 2 x 18,11 5,22 

Umývárna + WC 4 x 0,036 14,77 2,13 

Obytný kontejner – stavbyvedoucí 2 x 0,036 14,77 1,06 

Obytný kontejner – mistři 4 x 0,036 18,11 2,61 

Celkem 11,02 

P3 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 

Osvětlené prostory Příkon (kW) ks Celkem (kW) 

Osvětlení staveniště 0,03 4 0,12 

Celkem 0,12 

P4 - VYTÁPĚNÉ PROSTORY 

Vytápěné prostory Příkon (kW) ks Celkem (kW) 

Šatna 2x 2 x 1,5 2 x 1 3,0 
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Umývárna + WC 1,5 1 1,5 

Obytný kontejner – stavbyvedoucí 1,5 1 1,5 

Obytný kontejner – mistři 1,5 1 1,5 

Celkem 7,5 

P = 1,1 ∗ 0,5 ∗ P1 + 0,8 ∗ P2 + P3 + P4 + 0,7 ∗ P1 = 

= 1,1 ∗ 0,5 ∗ 128,3 + 0,8 ∗ 11,02 + 0,12 + 7,5 + 0,7 ∗ 128,3 	 = , 	  

Tabulka 2 Orientační výpočet spotřeby vody pro zařízení staveniště 

A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

Potřeba vody na: 
Měrná 

jednotka 

Počet 

měrných 

jednotek 

Střední 

norma 

(l/m.j.) 

Množství 

(l) 

Výroba malty ks 13 7,5 97,5 

Zpracování betonové směsi a ošetřování 

betonových konstrukcí 
m3 25 250 6250 

Omítky m2 60 25 1500 

Mytí vozidel - nákladních 1 vozidlo 2 1200 2400 

Mytí vozidel - osobních 1vozidlo 1 200 200 

Celkem 10447,5 

B - VODA PRO HYGIENICKÉ ÚČELY 

Potřeba vody na: 
Měrná 

jednotka 

Počet 

měrných 

jednotek 

Střední 

norma 

(l/m.j.) 

Množství 

(l) 

Sprchování 1 pracovník 20 45 900 

Hygienické účely 1 pracovník 20 50 1000 

Celkem 1900 

C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ PROCESY 

Potřeba vody na: 
Množství 

(l) 

Staveniště, mytí pracovních pomůcek 300 

Celkem 300 
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Qn = 	
∑Pn ∗ Kn
t ∗ 3600

=
A ∗ 1,6 + B ∗ 2,7 + C ∗ 2,0

t ∗ 3600
=
10447,5 ∗ 1,6 + 1900 ∗ 2,7 + 300 ∗ 2,0

8 ∗ 3600

= 	 , 	 /  

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Pozemek se nachází v obytné zóně, negativní vliv na okolní stavby a pozemky po dobu 

výstavby bude minimalizován. Budou použity stroje a mechanismy s nižší hlučností, bude 

dodržován noční klid. Vozidla vyjíždějící ze staveniště na stávající komunikaci budou 

očištěny. Čištění stávající veřejné komunikace a kontrola technického stavu vozidla bude také 

probíhat v pravidelných intervalech. Zvýšená prašnost bude snížena kropením vodou.  

Staveniště bude dočasně oploceno mobilními panely o výšce 2 m. Na východní straně plotu 

bude připevněna textilie proti šíření prachu na veřejnou komunikaci s chodníkem pro pěší. 

Příjezdová brána vytvořená ze dvou mobilních panelů bude uzamykatelná. 

Po skončení výstavby bude pozemek uveden do původního stavu. 

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

dřevin 

Staveniště se nenachází v památkové ani chráněné krajinné oblasti. Zeleň v okolí staveniště 

bude chráněna před případným negativním vlivem vzniklým pracovním procesem. [15] 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Staveniště se bude nacházet na pozemku investora, kde proběhne realizace objektu a nebude 

zasahovat do okolních pozemků. 

Výjimku tvoří přípojky inženýrských sítí nacházejících se na ulici Mezihoří. Při jejich 

zřizování bude vše projednáno s vlastníkem pozemku a správcem sítě. Přípojky se provedu 

v co nejkratší možné délce. 

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

likvidace 

Zhotovitel bude nakládat s odpady dle platných přepisů. Likvidace nebezpečného odpadu 

bude prováděna pověřenou osobou. [12], [13] 
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Na staveništi bude přistaven kontejner určen pro umístění odpadů vzniklých během 

stavebních prací. Kontejner bude v pravidelných intervalech vyvážen. 

Splašková voda ze staveništních buněk bude odvedena potrubím do kanalizační šachty a poté 

do veřejné kanalizační sítě. 

Tabulka 3 Druhy odpadů vznikajících během výstavby a provozu stavby 

Kód druhu odpadu Název druhu odpadu 
Kategorie 

odpadu 

Doporučený způsob 

likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 

17 01 01 Beton O Recyklace 

17 01 02 Cihly O Recyklace 

17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené 

pod číslem 17 05 03 

O Využití na jiné 

stavbě 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční 

odpady neuvedené pod čísly 17 

09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O Uložení na skládku 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Uložení na skládku 

 

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

Zemní práce začnou po sejmutí ornice o tl. 200 mm. Ornice bude sejmuta v prostorech 

budovaného objektu, vnitrostaveništních komunikacích a skladovacích prostorech. 

Odstraněná zemina bude uložena přímo na staveništi – mezideponie o h = 2000 mm. Zemina 

bude následně použita pro upravení terénu a při sadových úpravách. 

Během dalších výkopových prací bude zemina odvezena na skládku, jejíž umístění určí 

zhotovitel. Část této odvezené zeminy bude použita pro zpětný násyp kolem stavby. 
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i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při dodržení platných zákonů, norem, vyhlášek, předpisů a minimalizace negativních vlivů 

vzniklých v průběhu výstavby nedojde k ohrožení životního prostředí. [3], [4], [12], [13], 

[14], [15], [16] 

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

koordinátory bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů 

Staveniště bude po obvodu oploceno mobilními panely výšky 2 m. Panely budou tvořeny 

svařovanou síťovinou a dvěma sloupky v betonovém podstavci. Příjezdová brána bude 

uzamykatelná. Vstup na staveniště musí být označen bezpečnostní tabulkou se zákazem 

vstupu na staveniště nepovolaným osobám.  

Lékárnička bude umístěna na viditelném místě a bude plně vybavena, všichni pracovníci 

budou s jejím umístěním obeznámeni. 

Všichni pracovníci budou řádně proškoleni a obeznámeni s bezpečností a ochranou zdraví 

při práci na pracovišti, a budou mít patřičné pracovní oblečení. Budou seznámeni 

s technologií stavebních prací. [19], [20] 

Zhotovitel stavby společně s koordinátorem vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi dle platných legislativ. 

Plán BOZP bude stanoven na technologické postupy při výstavbě, na provozní podmínky 

na staveniště a na jednotlivé etapy prací tak, aby nedošlo k ohrožení pracovníků a okolí 

stavby. 

Platné předpisy:  

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci [17] 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích [18] 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Žádné stavby pro bezbariérové užívání nejsou výstavbou dotčeny. 
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l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Napojení vnitrostaveništní komunikace bude na veřejnou dopravní infrastrukturu.  

Během dovozu materiálu na staveniště bude respektována doprava na veřejné komunikaci 

a pohyb chodců. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Stavební práce budou probíhat za provozu sousedních objektů. Po vzájemné domluvě bude 

stanoven provozní řád při výstavbě a dojde ke stanovení doby nočního klidu. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zařízení staveniště bude provedeno po zemních pracích. 

Dále je navržen běžný postup výstavby, a to: 

- příprava stavby, 

- základové konstrukce, 

- HSV, 

- PSV, 

- vyklizení staveniště. 
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C Situační výkresy 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

Není řešeno. 

C.2 Celkový situační výkres 

Není řešeno. 

C.3 Koordinační situační výkres 

Viz projektová dokumentace – výkres č. 1 Koordinační situace. 

C.4 Katastrální situační výkres 

Není řešeno. 

C.5 Speciální situační výkres 

Není řešeno. 
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D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko – stavební řešení 

a) Technická zpráva 

Projektová dokumentace je zpracována pro „Dům pro obyvatele se sníženou schopností 

pohybu“ v ulici Mezihoří, parc.č. 2615/1, k. ú. Zlín. Tento objekt je určen pro obyvatele 

se sníženou schopností pohybu, kterým během dne bude zajištěna pečovatelská služba 

(tzv. denní). Tato služba obyvatelům zajistí stravování a rehabilitace.  

Část stavby sloužící pro potřeby osob se zdravotním postižení je řešena bezbariérově. [8] 

Výškové umístění stavby: ±0,000 = 335,400 m.n.m.B.p.v. = úroveň podlahy 1NP. 

Podélná osa objektu je rovnoběžná s ulicí Mezihoří. Objekt se situován v obytné zóně, 

tvarově a také svým umístěním zapadá do okolní zástavby a urbanisticky je v souladu 

s městským územním plánem. [2] 

Fasáda bude v odstínu pomerančové barvy, sokl bude v barvě hnědé. Pultová střecha vstupní 

části objektu bude opatřena hnědým Objekt navržen jako třípodlažní, celoplošně podsklepený 

s jedním podzemním podlažím a dvěma nadzemními podlažími. Střecha objektu je řešena 

jako jednoplášťová plochá, nadstřešení vstupu jako střecha pultová. 

V suterénu se nachází technické místnosti, místnost úklidová, sklady, knihovna a čítárna, 

dílna, místnost pro zájmové aktivity (pro pohodu obyvatel zajištěny gaučem, televizí, 

klavírem). 

V prvním nadzemním podlaží jsou navrženy 3 menší bytové jednotky (předsíň, WC + 

koupelna, obývací pokoj + kuchyňský kout), úschovna invalidních vozíků, rehabilitační 

místnost, prádelna, kancelář, šatny pro zaměstnance, kuchyň a jídelna, zásobárna. 

Ve druhém nadzemním podlaží se nachází 6 menších bytových jednotek, úklidová místnost, 

dvě úschovny invalidních vozíků, místnost určena pro počítače. 

Mezi jednotlivými bytovými jednotkami jsou pro průchod realizovány chodby. Pro vertikální 

pohyb mezi podlažími slouží výtah a schodiště. [8] 
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b) Výkresová část 

Seznam výkresů: Viz Tabulka 4 Seznam výkresů. 

D.1.2 Stavebně konstrukční část 

a) Technická zpráva 

SO 01 Dům pro obyvatele se sníženou schopností pohybu 

Objekt je navržen jako třípodlažní, celoplošně podsklepený. Má jedno podzemní podlaží 

a dvě nadzemní podlaží. Střecha hlavní části objektu je řešena jako jednoplášťová, nadstřešení 

vstupu jako střecha pultová. 

Konstrukční systém navržen jako zděný v systému Porotherm, s výjimkou podzemního 

podlaží, které bude po obvodu provedeno z tvárnic ztraceného bednění. Tvárnice se vyplní 

betonem a vyztuží ocelí (z důvodu působení tlaku vyvolaného zeminou). Založení objektu 

na základových pasech ze železobetonu. 

Zemní práce: 

Před započetím zemních prací bude sejmuta ornice v tl. 200 mm. Část odstraněné zeminy 

bude uložena přímo na staveništi – mezideponie o h = 2000 mm, část bude odvezena 

na skládku. Zemina bude následně použita pro upravení terénu a při sadových úpravách. 

Výkopové práce budou prováděny strojně. 

Výkop kolem objektu bude svahován v poměru výšky k půdorysné délce svahu 1:0,25. Sklon 

svahu výkopu byl prokonzultován s geologem a následně byl určen statickým posudkem. 

Základové konstrukce: 

Štěrkopískový podsyp v tl. 100 mm navržen pod betonovou mazaninu. 

Pod základovými pasy bude provedena v tl. 100 mm podkladní vrstva z prostého betonu 

o pevnostní třídě C16/20. 

Podkladní betonová mazanina v tl. 100 mm bude z betonu prostého třídy C16/20 vyztužená 

kari sítí o velikosti ok 20 x 20 mm. U vstupní části objektu budou kotveny patky sloupku, 

v tomto místě je nutné vyztužení zesílit. 

Základové konstrukce budou provedeny ze železobetonu třídy C16/20. Budou provedeny pasy 

pod nosnými stěnami, pod výtahem bude vytvořena železobetonová vana. V místě nástupního 
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ramene schodiště bude podkladní betonová mazanina více vyztužena. Základové pasy jsou 

navrženy o rozměrech (šířka x výška) 700 x 800 mm, 600 x 600 mm, 600 x 900 mm. 

Hydroizolace: 

Spodní stavba opatřena hydroizolací Foalbit AL S 40 proti zemní vlhkosti a proti radonu. 

Foalbit AL S 40 je hydroizolační pás s hliníkovou vložkou. 

Hydroizolace střešních plášťů viz níže. 

Svislé nosné konstrukce: 

Obvodové nosné zdivo pro podzemní podlaží je navrženo z tvárnic ztraceného bednění 

DITON ZB 40 (500 x 400 x 250 mm). Tyto betonové tvárnice jsou duté, budou vyplněny 

betonem třídy C20/25 a vyztužené ocelí. Západní část objektu bude od výšky 1750 mm 

(od hrubé podlahy) suterénu vyzděna zdivem typu Porotherm 40 EKO+PROFI (248 x 400 x 

249 mm). V 1. nadzemním podlaží budou po celém obvodu stavby 2 vrstvy zdiva také 

z tohoto materiálu.  

Obvodové nosné zdivo pro obě nadzemní podlaží bude provedeno systémem Porotherm 44 

EKO+PROFI (248 x 440 x 249 mm). 

Vnitřní nosné zdivo Porotherm 30 PROFI (247 x 300 x 249 mm). Svislé nosné zdivo bude 

zděno na maltu pro tenké spáry.  

Vodorovné nosné konstrukce: 

Stropní konstrukce navržena v systému Porotherm tvořeného POT nosníky a vložkami Miako. 

Tuhost konstrukce bude zajištěna kari síti a nadbetonávkou z prostého betonu C20/25. 

V místě prostupů stropem bude přidána betonářská výztuž. Celková tloušťka stropní 

konstrukce bude 250 mm. 

Překlady nad otvory provedeny v systému Porotherm 7 (238 x 70 mm).  

Železobetonový věnec po obvodu stavby v úrovni stropní konstrukce tvořen věncovkou 

Porotherm VT8/23,8 (238 x 80 x 497 mm), tepelnou izolací EPS, betonářskou výztuží 

a betonovou zálivkou. 

Schodiště: 

Schodiště dvouramenné, železobetonové, o celkovém počtu 21 schodišťových stupňů. 

Mezipodesty schodiště uloženy ve svislé nosné konstrukci. Nástupní rameno navrženo s 11 
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stupni, výstupní rameno s 10 schodišťovými stupni. Výška schodišťového stupně je navržena 

155 mm, šířka 320 mm. Schodišťová ramena musí být opatřena madly v souladu s Vyhl. 

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

staveb. [8], [11] 

Střecha 

Střecha hlavní části objektu je řešena jako jednoplášťová, nadstřešení vstupu jako střecha 

pultová. 

Skladba jednoplášťové ploché střechy (od exteriéru k interiéru): 

- Dekplan 76 

- Filtek 300 

- Rovné desky a spádové klíny EPS 100 S Stabil 

- Parozábrana Gefitas AL 

- Asfaltový penetrační nátěr 

- Porotherm strop 

Skladba pro nadstřešení vstupu: 

- Krytina Lindab Click 

- Celoplošné bednění z OSB desek 

- Kontralatě 

- Pojistná hydroizolační vrstva Dekten Pro 

- Krokve 

- Isover orset 

- Dekfol N Al 170 Special 

- Celoplošné bednění z OSB desek 

- Sádrokartonový podhled 

Komínové těleso 

Jednoprůduchový komín Schiedel Absolut typ ABS 14. Dilatace komínu a zdiva minerální 

izolací tl. 30mm. 

Příčky, dělící konstrukce: 

Vnitřní nenosné zdivo Porotherm 14 PROFI (497x140x249 mm) a Porotherm 8 PROFI (497 x 

80 x 249 mm) na maltu pro tenké spáry. Předsazené stěny Rigips (předstěna SDK), 

tl. 12,5 mm. 
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Výplně otvorů: 

Okno plastové 1 křídlové, profil Rehau s izolačním dvojsklem. Vnitřní parapet navržen z PVC 

materiálu.  

Vstupní dveře bezpečnostní protipožární 1 křídlové, 2 křídlové. Dveře balkonové plastové 

1 křídlové, profil Rehau s izolačním dvojsklem. Dveře nacházející se v obvodovém nosném 

zdivu budou mít zateplený práh tepelnou izolací Compac Foam. 

Vnitřní dveře – laminátové křídlo osazené do ocelové lisované zárubně.  

Výlez na střechu Roto (1400x700 mm) s nůžkovými shrnovacími schody z hliníkové slitiny 

opatřen poklopem s tepelnou izolací a možností uzamknutí. 

Úprava povrchů: 

Navrženy vnitřní omítky vápenné štukové, vápenocementové a keramické obklady. 

Fasádní úpravy – fasáda Baumit Siliport – škrábaná struktura 1,5 mm (K1,5), odstín 0452 

(pomerančová) na základní nátěr Baumit Uniprimer. Pro skolovou část stavby je navržen 

odstín 0282 (hnědá). Podkladem pod tyto vrstvy je nutné dokončení vnější omítky Porotherm 

TO. 

Klempířské práce: 

Vnější parapety, oplechování atiky, výtahové šachty a střešního výlezu z hliníkového plechu 

tl. 0,7 mm. 

Odvod dešťové vody u pultové střechy u hlavního vstupu do objektu proveden systémem 

Lindab Rainline – ocelový, žárově pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou Elite – 

barva hnědá. Podokapní žlab 150 mm, svod 100 mm, tl. plechu 0,6 mm. 

Podlahy: 

Pro většinu místností v objektu je navržena podlaha laminátová. Schodišťové stupně jsou 

obloženy laminátovými hranami Parador. Hygienické místnosti, balkon, úschovny invalidních 

vozíků, prádelnu, zásobárnu a kuchyň je navržena keramická dlažba. Pro místnosti využívané 

osobami zdravotně postiženými musí povrch keramické dlažby splňovat hodnotu součinitele 

smykového tření 0,5. Pro skladové prostory, technické místnosti, úklidovou místnost a dílnu 

v suterénu je navržena podlaha z polymercementové stěrky. Podlaha ve výtahové kabině bude 

provedena krytinou Altro. 
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Podle umístění v podlaží jsou navrženy typy tepelných izolací, hydroizolací a dalších vrstev 

podlahy. 

Skladby podlah jsou uvedeny ve výkresu č. 5.1 Podélný řez A-A, typy podlah pro dané 

místnosti uvedeny v půdorysech jednotlivých podlaží. 

Tepelné izolace: 

Pro podlahy: Isover EPS 100S. 

Pro zateplení zdiva spodní stavby: Isover EPS Perimetr. 

Tepelná izolace střechy: Isover EPS S Stabil (rovné a spádové desky), Isover Orset. 

Tloušťka izolace je navržena v závislosti na jejím použití – viz výkres č. 5.1 Podélný řez A-A. 

Doplňkové konstrukce: 

Podhled: 

Sádrokartonový podhled Rigips – SDK proveden v určených místnostech suterénu a v 1. 

nadzemním podlaží v zádveří hlavního vstupu. 

Anglické dvorky: 

Před zasypáním okolní zeminou bude chránit okno v suterénu anglický dvorek Ronn 126-131-

60 jehož součástí jsou odtokové přípojky. Rošty těchto dvorků jsou ze žárově pozinkované 

oceli, oka roštu 30 x 10 mm. 

Revizní dvířka: 

Pro kontrolu stoupacího potrubí umístěných v instalačních šachtách budou umístěna revizní 

dvířka – DM (DMZ) 500 x 500 mm, ocelová s polymerním potahem v bílé barvě. Návrh 

umístění je vyznačen ve výkresu č.3.1 Půdorys 1S. 

SO 02 Přípojka elektrického vedení NN 

SO 03 Přípojka vodovodu 

SO 04  Přípojka kanalizace 

SO 05  Přípojka plynovodu 

SO 06  Přípojka plynovodu 

Zpracováno odborně způsobilou osobou. 
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SO 07 Terénní úpravy 

Úprava terénu na pozemku kolem obvodu objektu, vytvoření požadovaného sklonu. 

V průběhu výstavby bude terén na západní straně pozemku srovnán podle požadavků 

stavebníka (dojde ke snížení upraveného terénu od terénu stávajícího v hloubce 1,2 m – 

hloubka uvedena již po sejmutí ornice v tl. 200 mm). 

SO 08 Komunikace a zpevněné plochy 

Oplocení drátěným pletivem osazeným mezi poplastované ocelové sloupky. Provedení 

okapového chodníku z betonové dlažby a přístupových chodníků betonovou zámkovou 

dlažbou.  

SO 09 Sadové úpravy 

Vysázení dřevin a trávníku. 

b) Výkresová část 

Tabulka 4 Seznam výkresů 

Číslo výkresu Název výkresu Měřítko 

1.1 Koordinační situace 1:200 

2.1 Základové konstrukce 1:50 

3.1 Půdorys 1S 1:50 

3.2 Půdorys 1NP 1:50 

3.3 Půdorys 2NP 1:50 

4.1 Plochá střecha 1:50 

4.2 Nadstřešení vstupu 1:50 

5.1 Podélný řez A-A 1:50 

6.1 Sestava stropních dílců nad  1S (-0,400) 1:50 

6.2 Sestava stropních dílců nad 1NP (+2,850) 1:50 

6.3 Sestava stropních dílců nad 2NP (+6,100) 1:50 

7.1 Pohled východní, západní 1:100 

7.2 Pohled severní, jižní 1:100 

8.1 Zařízení staveniště 1:200 
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c) Statické posouzení 

Zpracováno odborně způsobilou osobou. 

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 

Zpracováno odborně způsobilou osobou. 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

Zpracováno odborně způsobilou osobou. 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Zpracováno odborně způsobilou osobou. 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

PS 01 Osobní výtah 

Je navržen trakční výtah LLJEI1600, dodávaný firmou LIFTCOMP. Kabina výtahu má vnější 

rozměr 1450 x 2450. 

E Dokladová část  

Není řešeno. 
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2. TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCÍ 

BUDOVY  
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Tepelně technické posouzení vybraných konstrukcí bylo provedeno pomocí programu 

Teplo 2011 a Area 2011, a bylo posouzeno dle ČSN 73 0540-2. [21] 

 

Tabulka 5 Posouzení konstrukcí v programu Teplo 2011 

Značení ve 
výkresech 

Popis konstrukce 

Součinitel prostupu tepla [W/(m2K] 
Splnění 

požadavku 
U<UN 

Požadované 
hodnoty UN 

Doporučené 
hodnoty 

Urec 

Vypočtené 
hodnoty U 

A7 Laminátová podlaha 0,45 0,30 0,40 ano 
SK4 Zdivo v suterénu 0,45 0,30 0,29 ano 

SK5 
Zdivo do max. 
výškové úrovně 

+0,350 
0,30 0,25 0,25 ano 

SK1 
Střecha plochá 
jednoplášťová 

0,24 0,16 0,18 ano 

 

 

  



 
50 

 

1 PODLAHOVÁ KONSTRUKCE 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:  A7 – LAMINÁTOVÁ PODLAHA (SUTERÉN) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 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  Lamino Parador  0,007       0,075  12,5 
   2  Polymercementová stěrka 0,005       0,960  38,0 
   3  Betonová mazanina  0,050       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Isover EPS 100 S Stabil 0,080       0,037  30,0 
   6  Foalbit Al S 40  0,0084       0,210  188240,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,435 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,905 
  

  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  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,40 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. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.5 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =  3,41 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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2.1 OBVODOVÁ KONSTRUKCE 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:  SK4 – ZDIVO V SUTERÉNU (POD UPRAVENÝM TERÉNEM) 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 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  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Železobeton  0,400       1,430  23,0 
   3  Foalbit Al S 40  0,0084       0,210  188240,0 
   4  Isover EPS P Perimeter  0,100       0,034  30,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,535+0,000 = 0,535 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,930 
  

  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  =   0,45 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). 
 
 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. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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2.2 OBVODOVÁ KONSTRUKCE 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:  SK5 – SKLADBA DO MAX. VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ +0,350 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  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  Omítka vápenná  0,015       0,870  6,0 
   2  Porotherm 40 na maltu lehkou  0,400       0,160  7,0 
   3  Isover EPS  P Perimeter 0,040       0,034  30,0 
   4  Porotherm TO  0,030       0,100  8,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,941 
  

  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  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,25 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 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,048 kg/m2,rok 
  (materiál: Isover EPS P Perimeter ). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,048 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0095 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,0163 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. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

  



 
53 

 

3 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
  
 Název konstrukce:  SK1 -  STŘECHA PLOCHÁ JEDNOPLÁŠŤOVÁ 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM:  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  Omítka vápenná  0,015       0,870  6,0 
   2  Stropní konstrukce Porotherm M  0,250       0,862  20,0 
   3  Gefitas AL  0,0001       0,350  3000000,0 
   4  Isover EPS 100 S Stabil   0,190       0,037  30,0 
   5  Filtek 300 0,0001       0,220  50000,0 
   6  Dekplan 76 0,002       0,160  15000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  

  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  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 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 3-6% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,003 kg/m2,rok 
  (materiál: Polypropylen). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,003 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0011 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0530 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. 
 
 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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4 POSOUZENÍ VYBRANÝCH DETAILŮ 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:  DETAIL ATIKY U PLOCHÉ JEDNOPLÁŠŤOVÉ STŘECHY                       
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,825 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. 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 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  

  Výsledky výpočtu:   V detailu nedochází během modelového roku ke kondenzaci. 
    ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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GRAFICKÝ VÝSTUP – DETAIL AITKY U PLOCHÉ JEDNOPLÁŠŤOVÉ STŘECHY 

Teplotní pole [°C] 

 
Rozložení relativní vlhkosti [°C] 
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3. TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
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3.1 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PROVÁDĚNÍ ZÁKLADOVÝCH 

KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU 

 

1 OBECNÉ INFORMACE 

Technologický předpis se zabývá realizací základových konstrukcí ze železobetonu pro objekt 

občanské vybavenosti – domu pro obyvatele se sníženou schopností pohybu. Pozemek se 

nachází ve Zlíně, na ulici Mezihoří, parcela číslo 2615/1. V současnosti se na pozemku 

nenachází žádné stavby. Objekt je zcela podsklepený s jedním podzemním podlažím a dvěma 

nadzemními podlažími. Je navržen ve zděném konstrukčním systému - spodní stavba z tvárnic 

ztraceného bednění (vyplnění betonem C20/25 a betonářskou výztuží), dvě nadzemní podlaží 

v systému Porotherm. Střecha hlavní části objektu bude provedena jako plochá, nadstřešení 

vstupní části do objektu bude mít střechu pultovou. Přístup na staveniště zajištěn napojením 

vnitrostaveništní komunikace na stávající komunikaci v ulici Mezihoří. 

Výkop kolem objektu bude svahován v poměru výšky k půdorysné délce svahu 1:0,25. Sklon 

svahu výkopu byl určen statickým posudkem. 

Stavba bude založena na základových pasech ze železobetonu. Základové pasy jsou navrženy 

o rozměrech (šířka x výška) 700 x 800 mm, 600 x 600 mm, 600 x 900 mm. V místě výtahu 

bude vytvořena železobetonová vana, pod nástupním schodišťovým ramenem v suterénu se 

v podkladní betonové mazanině svařovaná síť (kari) položí ve více vrstvách.  Bednění bude 

použito systémové – lehké stěnové bednění. Beton na stavbu bude dovezen z betonárky 

autodomíchávačem. Výztuž pro základové konstrukce se přiveze z armovny, její navázání 

a svařování se provede na staveništi. 

 

2 MATERIÁLY 

2.1 Materiál 

Pevnostní třídy betonu a typ výztuže základových konstrukcí jsou zvoleny na základě 

statického posudku. 

Beton C 16/20 navržen pro základové pasy, železobetonovou vanu, podkladní vrstvu pod pasy 

a pro podkladní betonovou mazaninu. 
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Výztuž: 

- Svařovaná síť (kari síť) 5,0; oka 100/100 mm 

- Betonářská ocel  11 375 (d = 24 mm) 

Distanční prvky – podložky (betonové, kovové), speciální prvky 

Bednění - lehké stěnové bednění NOE SL 2000 

Štěrkopísek – frakce 0 – 32 

Hydroizolace – asfaltový pás Foalbit AL S 40 

Asfaltový penetrační nátěr Dekprimer 

 

2.2 Doprava a skladování 

Beton: 

Betonová směs se vyrobí v betonárce a na staveniště se dopraví v autodomíchávači o objemu 

8 m3. Při příjezdu na staveniště se kontroluje přepravovací doba, která je stanovena na 90 min. 

Tato doba se počítá od chvíle, kdy se přidá ke kamenivu cement s vodou. Po překročení 

tohoto času by mohlo dojít ke změně konzistence. Dále se kontroluje podle dodacího listu 

druh pevnostní třídy cementu, frakce kameniva, hodnotu vodního součinitele. Teplota 

dodaného betonu by neměla být nižší než +5°C. [22] 

V případě, že konzistence dodané betonové směsi bude jiná než byla uvedena v objednávce, 

uvede se v dodacím listu a ve stavebním deníku tato dodávka jako neshodná. Odpovědnost 

za následky v této fázi přebírá osoba, která se ke změně konzistence přičinila. [22] 

Kvalitu betonové směsi lze zkontrolovat zkouškou sednutí kužele. Forma se naplní dovezenou 

betonovou směsí ve třech vrstvách, každá vrstva se zhutní rovnoměrně po ploše 25 vpichy 

ocelovou tyčkou. Následně se forma svisle nadzvedne, a pokud se kužel neusmýkne, zkouška 

je vyhovující a měří se rozdíl výšky formy a vzniklého kužele, ze kterého lze vyvodit další 

vlastnosti betonu. [23] 

Do bednění se směs dostane čerpadlem na beton na kolovém podvozku. K čerpadlu na beton 

se přistaví autodomíchávač, ze kterého bude pomocí potrubí přečerpávána betonová směs.  
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Čerpací potrubí by se mělo po dokončení prací čistit přetlakem. Čistící houba se namočí 

a vloží do potrubí. Potrubí se uzavře koncovkou a kompresorem se pustí vzduch. Na druhém 

konci nainstalovaný koš zachytí čistící houby. 

 

Výztuž: 

Výztuž bude dovezena z armovny nákladním automobilem. Pruty betonářské výztuže dodána 

ve svazcích, svařovaná kari síť v celku. Množství výztuže určí kladečský výkres, který 

zhotoví statik. 

Při převzetí se zkontroluje typ a množství výztuže dle objednávky. Výztuž je z armovny 

opatřena štítkem, na kterém je uveden druh. V případě, že takto označena není, vedoucí čety 

železářů bude k přejímce přizván (v závislosti na jeho kvalifikaci) a typ výztuže se určí 

vizuálně. 

Výztuž hlavní nosná a rozdělovací se uskladní v prostorech v blízkosti stavební jámy na 

dřevěných hranolech a po délce bude v několika místech podložena, aby nedošlo 

k nevyžádanému prohnutí. 

V dosahu pracovního prostoru bude kabelem přivedena elektrická energie pro možnost 

svařování výztuže. V tomto prostoru se výztuž po určitých úsecích naváže/svaří a následně 

se do bednění přepraví stavebním jeřábem. 

Distanční prvky: 

Podložky budou v dosahu skladování výztuže. Menší prvky budou uskladněny 

v uzamykatelném skladu přístrojů a nářadí, na staveniště budou dovezeny zároveň s dodávkou 

výztuže.  

Bednění: 

Bednění včetně doplňkového materiálu (spínací prvky, odformovací přípravky, vzpěry) 

se doveze nákladním automobilem. Při převzetí bude zkontrolován typ, který byl objednán.  

Bednící dílce se z nákladního automobilu přeskládají do prostoru pro skladování stavebních 

materiálů, kde budou do maximální výšky 1,8 m uloženy na dřevěných hranolech. 

Před povětrnostními vlivy se ochrání folií. 
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Do stavební jámy se bednění přepraví stavebním věžovým jeřábem. V jámě s nimi můžou 

dělníci manipulovat v kratších vzdálenostech ručně (hmotnost nejtěžšího dílce je 37 kg.) 

Štěrkopísek: 

Štěrkopísek bude dovezen nákladním automobilem ze štěrkovny. Při přejímce nutná kontrola 

frakce. Do stavební jámy bude uložen výklopným kontejnerem a bude rozhrnut rypadlem.  

Hydroizolace: 

Asfaltový hydroizolační pás Foalbit Al S 40 dopraven nákladním automobilem smotaný 

do rolí. Role na staveništi přepravovány jeřábem.  

Po dovozu na staveniště se kontroluje typ a kvalita asfaltových hydroizolačních pásů (zda 

nedošlo k poškození působením povětrnostním vlivů). 

Součástí dodávky hydroizolace bude i asfaltový penetrační nátěr v nádobě o hmotnosti 25 kg, 

při přejímce se zkontroluju typ a množství nádob (podle objednacího listu). Nádoby se mohou 

ukládat na sebe ve dvou vrstvách, budou uskladněny ve skladu přístrojů a nářadí. 

 

Všechny dodávky materiálu a jejich převzetí budou zaznamenány do stavebního deníku 

stavbyvedoucím nebo jím pověřenou osobou.  

 

3 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Napojení ze stávající komunikace v ulici Mezihoří bude na dočasnou vnitrostaveništní 

komunikaci z drcené strusky. Pro přístup, zejména ke stavebním buňkám, je navržen chodník 

pro pěší (z drcené strusky). Pozemek bude po obvodu oplocen do výšky 2 m, bude osvětlen 

a vjezd bude opatřen uzamykatelnými vraty. Rozmístění pracovních a skladovacích prostorů 

je vyznačeno ve výkresu č. 8.1 Zařízení staveniště a vše je podrobněji popsáno v Souhrnné 

technické zprávě – Zásady organice výstavby. 

 

4 PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 

Staveniště předává stavbyvedoucí pracovní četě v čele s mistrem. Před samotným předáním 

stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba zkontroluje již zhotovené zemní práce, především 

bude kontrolováno začištění základové spáry. 
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Zápis o převzetí staveniště bude stavbyvedoucím nebo zastupující osobou, kterou 

stavbyvedoucí pověří, řádně proveden ve stavebním deníku. 

 

5 OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Před zahájením prací na základové konstrukci objektu proběhne kontrola již hotových 

zemních prací. 

Je nutné zkontrolovat především rozměry, vodorovnost, čistotu a únosnost základové spáry. 

Dodatečné začištění spáry se provede ručně, únosnost posoudí statik, který navrhnul základy. 

Vodorovnost se určí pomocí latě. 

Stavební práce na základové konstrukci budou zahájeny v měsíci dubnu. Vhodné klimatické 

podmínky pro práce jsou od +5°C. 

Při teplotě nižší než 0°C by bylo nutné použít vyšší třídu cementu, zajistit teplotu čerstvého 

betonu ohřevem vody, popř. kameniva jak při výrobě, ale také při dopravě, což by výrazně 

zvýšilo náklady na základy. Pokud teplota klesne pod -10°C musí být betonáž zastavena. 

Během vydatných dešťů budou práce zastaveny. Dešťová voda, která by se dostala do betonu 

při jeho ukládání do bednění, by porušila jeho konzistenci. 

Pracovníci budou seznámeni s pracovním postupem, budou proškoleni v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. O školení bude proveden zápis s podpisem všech účastníků. 

 

6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

- 1 mistr – Dohlíží na jednotlivé čety (tesaře, vazače), uděluje úkoly dělníkům a je 

zodpovědný za kvalitu odvedených prací. 

- 1 jeřábník – Přepravuje materiály, konstrukce na předem určené místo. 

- 1 vazač – Spolupracuje s jeřábníkem, se kterým přebírá odpovědnost za přepravu 

břemen na staveništi (uvázání a odvázání břemene). 

- 1 vedoucí čety tesařů – Podle projektové dokumentace dohlíží na ukládání bednění 

a jeho stabilizaci.  

- 2 tesaři – Plní pokyny vedoucího tesaře, ukládají bednění. 
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- 1 vedoucí čety železářů – Podle kladečského výkresu kontroluje správné navázání, 

popř. svařování betonářské výztuže, dále dohlíží na umístění výztuže v objektu, 

kontroluje krytí výztuže. 

- 2 železáři – Plní pokyny vedoucího vazače. 

- 5 dělníků – Vykonávají práce, které jim zadá mistr. Ukládají beton, štěrkopísek, 

hydroizolaci, zpětný násyp zhutněné zeminy. 

- 2 pomocní dělníci – Provádí pomocné práce zadané mistrem, tesaři, železáři. 

- 1 řidič autodomíchávače 

- 1 řidič mobilního čerpadla na beton 

 

7 STROJE A POMŮCKY 

Stroje - autodomíchávač, nákladní automobil, jeřáb, betonářské čerpadlo na kolovém 

podvozku, rypadlo, výklopný kontejner, vibrační deska, ponorný vibrátor, vibrační lišta 

Pomůcky - lať délky 3 m, teodolit, svářečka, stříhačka a ohýbačka betonářské výztuže, 

koště, malířský váleček a štětec 

 

8 PRACOVNÍ POSTUPY 

8.1 Práce přípravné 

Kontrola výškové polohy základové spáry vzhledem ke srovnávací rovině a kontrola rozměrů 

podle projektové dokumentace. Ruční dočištění základové spáry vytvoření její vodorovnosti. 

Povolená odchylka rovinatosti dna jámy, rýhy a šachty je ± 30 mm na délku latě 3 m. 

8.2 Železobetonová vana – štěrkopískový podsyp 

Uložení štěrkopísku v ploše dna (v jámě) výtahové šachty, tloušťka vrstvy 100 mm. 

8.3 Železobetonová vana – vnější betonová vrstva 

Tato vodorovná a svislá betonová vrstva má za úkol ochránit hydroizolaci železobetonové 

vany před poškozením okolní zeminou. Železobetonová vana tvoří základ pro výtahovou 

šachtu. 

Po vnějším obvodu výtahové šachty se rozmístí bednící dílce, které se stabilizují základovou 

vzpěrou. Lehké stěnové bednění bude na dno jámy přemístěno jeřábem, kde bude sestaveno 
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četou tesařů podle projektové dokumentace. Bednící dílce jsou opatřeny povrchovou fólií 

a impregnací. Povrch vnitřní strany bednění se vždy před použitím natře odformovacím 

prostředkem pomocí malířského válečku. 

Betonáž dna se provede z prostého betonu C 16/20, jehož vrstva je 100 mm. Beton bude 

na stavbu dovezen z betonárky autodomíchávačem. Od čerpadla na beton povede potrubí 

(vodorovné, svislé), které bude přečerpávat betonovou směs z autodomíchávače. Maximální 

povolená hloubka pro volný pád čerstvé betonové směsi je 1,5 m. 

Betonová vrstva se zhutní ponorným vibrátorem (doba hutnění 20 – 60 s). Dostatečně 

zhutněnou vrstvu lze poznat tak, že na povrch betonu začne vystupovat cementová kaše (tozn. 

že na povrchu přestanou vznikat bublinky). 

Po zatvrdnutí betonu se postaví další dílec bednění do vnitřní části šachty, a to ve vzdálenosti 

100 mm. Protilehlé dílce se sepnou spínacími tyčemi s maticemi. 

Prostor se vyplní betonovou směsí C 16/20. Betonová směs se bude ukládat ve vrstvách 

po 250 mm a každá vrstva (s přesahem do vrstvy předcházející) bude zhutněna ponorným 

vibrátorem  

Po dosažení požadované pevnosti betonu budou odstraněny vnitřní bednící dílce. 

8.4 Hydroizolace železobetonové vany 

Role asfaltového hydroizolačního pásu bude přemístěna jeřábem do stavební jámy k místu, 

kde probíhá realizace vany. Hydroizolační asfaltový pás bude pokládán ve dvou na sebe 

kolmých vrstvách. Penetrační nátěr může být nanášen na betonovou mazaninu až při vlhkosti 

nižší než 6%. 

V patě stěny – přechod dna na svislou stěnu se po celém obvodu provede fabion o poloměru 

40 mm z cementové malty. 

Na řádně očištěnou mazaninu se nanese penetrační nátěr. Nátěr se nanáší koštětem, v hůře 

přístupných místem štětečkem.  

Po zaschnutí penetračního nátěru bude položena hydroizolace. Nejprve ve směru vodorovném 

– na dnu železobetonové vany, potom ve směru svislém – tedy na stěnách. Na stěně se bude 

hydroizolace natavovat od paty stěny směrem nahoru. Podélný přesah pásů je navržen 80 mm, 

příčný přesah 100 mm. Spojení přesahů se provede izolatérskými hořáky. Druhá vrstva 
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asfaltových pásů bude provedena kolmo na vrstvu první, přesahy se provedou stejným 

způsobem 

První vrstva přesáhne přes vnější líc svislé stěny železobetonové vany o 150 mm, vrstva druhá 

o 200 mm. Tyto přesahy slouží pro těsné spojení hydroizolačních pásů umístěných 

na podkladní betonové mazanině, vytváří celistvou vrstvu. 

8.5 Železobetonová vana – nosná část 

Zkontroluje se stabilita stávajícího bednění po vnějším obvodu. Na dno vany se umístí nosná 

a rozdělovací výztuž. Navázání výztuže proběhne přímo na staveništi, do bednění bude 

osazena dělníky na distanční prvky, které umožňují vytvořit stanovené krytí výztuže. V místě, 

kde bude později provedena svislá nosná část železobetonové vany, se pruty výztuže vystrčí 

nad horní úroveň vodorovné části – dna vany. 

V tloušťce 300 mm se prostor vyplní betonovou směsí C16/20. Vrstva se zhutní ponorným 

vibrátorem. Dělník by měl dbát na bezpečné provádění hutnících prací, aby nepohnul 

s výztuží a neporušil povrch hydroizolační vrstvy. 

Po zatvrdnutí předchozí vodorovné vrstvy se rozmístí distanční prvky, na které bude následně 

uložena výztuž. Výztuž vyčnívající z předchozí vrstvy se naváže s výztuží svislé nosné stěny. 

Protilehlé bednící dílce se umístí ve vzdálenosti 450 mm od vnitřního líce bednění, ztužení 

spínacími tyčemi a maticemi. 

Uložení betonové směsi se provede ve vrstvě 250 mm, kdy se každá vrstva (s přesahem do 

předchozí vrstvy) zhutní ponorným vibrátorem. 

8.6 Železobetonová vana – zpětný násyp zeminy do pracovního prostoru 

Po dosažení 70% požadované pevnosti se provede odbednění. 

Pro další práce na základových konstrukcích – pasech je nutné provést zpětný násyp zeminy 

do vytvořeného pracovního prostoru kolem železobetonové vany. Tento násyp bude proveden 

do výškové úrovně -4,100 m, což je výška 800 mm od základové spáry pracovního prostoru. 

Násyp bude zhutněn vibrační deskou. 

8.7 Bednící práce základových pasů 

Bednění základových pasů bude sestaveno po obou stranách vzniklé rýhy podle projektové 

dokumentace. Dílce bednění se spojují klínovou deskou a zámkem, protilehlé dílce jsou 

spínány tyčemi Schwupp s maticemi včetně těsnících plastových prvků.  
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8.8 Podkladní betonová vrstva pod pasy 

Na dno rýhy (po celé délce a šířce rýhy pro základový pas) se v tloušťce 100 mm provede 

podkladní vrstva z betonu C16/20. Jedná se o vrstvu, která brání přenášení vlhkosti výztuží 

základového pasu od zeminy do objektu. 

8.9 Armatura základových pasů 

Po zatvrdnutí podkladní betonové vrstvy pasů mohou nastat práce týkající se ukládání 

betonářské výztuže. Pracovníci přesně uloží výztuž do bednění na distanční prvky. 

8.10 Betonáž základových pasů 

Betonová směs bude přečerpána potrubím z autodomíchávače do bednění. Beton se při 

ukládání do bednění bude vrstvit po 250 mm, vždy po dosažení této vrstvy proběhne hutnění 

(s přesahem do vrstvy předcházející). 

Vzniklé pracovní spáry při přerušení prací více než na 2 hod a maximálně 20 hod budou 

plánovány v místě minimálního smykového napětí. Povrch v místě spáry bude zdrsněn 

a spojení bude provedeno napojením výztuže. 

8.11 Odbedňovací práce pasů 

Po dosažení předepsané pevnosti se odstraní bednící dílce pasů (přibližně 14 dnů). Bednění je 

nutné vždy očistit od zbytků betonu (např. organickým rozpouštědlem), aby bylo připravené 

pro jeho další použití. 

8.12 Zpětný násyp zeminy do rozšířených rýh 

Podél základových pasů v místě vytvoření pracovního prostoru (o šířce 500 mm) bude 

proveden zpětný násyp vytěženou zeminou. Násyp bude zhutněn vibrační deskou. 

8.13 Štěrkopískový podsyp 

Do vzniklého prostoru mezi základové pasy bude nasypán štěrkopísek o tloušťce vrstvy 

100 mm. Do jámy bude dopraven výklopným kontejner a bude rozhrnut rypadlem. Zhutnění 

podsypu pomocí vibrační desky. Tato vrstva slouží pro vyrovnání základové spáry, zajišťuje 

její stejnorodost v místech s rozdílnou únosností rostlé zeminy. [24] 

8.14 Podkladní betonová mazanina 

Na štěrkopískový podsyp se rozmístí distanční podložky (plastové, kovové) a na ně kari síť. 

V místě, kde se bude nacházet nástupní rameno schodiště, se kari síť naskládá ve více 

vrstvách. Přesah kari sítí je minimálně 300 mm. V případě, že bude síť více zatěžována 
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pojezdem stavebních strojů, je nutné její položení ve dvou vrstvách nad sebou. Je nutné dát 

pozor na to, aby síť nebyla v přímém styku s bedněním – krycí vrstva 20 mm. 

Následně bude směs čerstvého betonu v jedné vrstvě tloušťky 100 mm rozlita po celé ploše. 

Mazanina se zhutní plovoucí vibrační lištou, která vytvoří hladký a hlavně rovný povrch. 

Další úpravy tedy nejsou nutné. 

Na podkladní mazaninu bude ve dvou na sebe kolmých vrstvách ukládána hydroizolace. 

Postup zhotovení hydroizolační vrstvy je stejný jako u hydroizolační vrstvy železobetonové 

vany. 

8.15 Základové konstrukce vstupní části objektu 

Základové pasy pod nosnými stěnami vstupní části objektu a základ pod sloupy bude 

zhotoven až po dokončení spodní stavby do horní úrovně stropní konstrukce (-0,150 m).  

Provede se zpětný násyp zeminy do úrovně základové spáry. Kolem základových rýh pasů 

se vynechá pracovní prostor o šířce 500 mm.  

Při realizaci stropu nad suterénem bude v prostoru zádveří – hlavního vstupu, místo věncovky 

a tepelné izolace umístěn profil Schöck Isokorb typ K. Profil je tvořen tepelnou izolací 

a vyčnívající výztuží po obou stranách, zajistí snadné spojení výztuže stropu a nosné vrstvy 

podlahy zádveří (hlavního vstupu) místnost č. 101 ve výkresu č. 3.2 Půdorys 1NP. 

Přesah výztuže do prostoru výkopu je přibližně 500 mm. V tomto místě bude násyp dokončen 

ručně. Zemina bude zhutněna. 

Dále se sestaví bednění v místě, kde budou realizovány pasy, v tl. 100 mm se provede 

podkladní betonová vrstva. Po zatvrdnutí se uloží do bednění výztuž, vlije se betonová směs 

po vrstvě 250 mm. Beton se zhutní ponorným vibrátorem. 

Po technologické přestávce, kdy beton dosáhne své 70% pevnosti, se odstraní bednění. 

Provede se štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. Na podsyp se položí distanční prvky, kari síť, 

podkladní betonová mazanina v tl. 100 mm, která se poté zhutní vibrační latí. 

Po zatvrdnutí betonové mazaniny následuje zhotovení hydroizolační vrstvy, uložení výztuže – 

navázání na vyčnívající výztuž profilu Isokorb, postavení vnějších bednících dílců pro 

vytvoření nosné vrstvy podlahy místnosti. V tloušťce 150 mm se provede betonová vrstva, 

která se zhutní hladící vibrační latí.  Až beton dosáhne požadované pevnosti, odstraní se 

bednící dílce na vnější straně. 
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9 OŠETŘOVÁNÍ ČERSTVÉHO BETONU 

Zejména v létě, kdy teplota ovzduší dosahuje vyšších teplot, by mohlo docházet k vysoušení 

betonové směsi, které by zapříčinilo vznik deformací a trhlin. V tomto případě by se 

základové konstrukce musely pravidelně vlhčit (kropením vodou nebo zakrytím mokrou 

tkaninou – geotextílií).  

Při silném dešti bude konstrukce zakryta fólií, bude tak zabráněno odplavování cementu 

z betonu. 

Při teplotě nižší než 0°C by bylo nutné použít vyšší třídu cementu a zajistit teplotu čerstvého 

betonu ohřevem vody, popř. kameniva jak při výrobě, ale také při dopravě, což by výrazně 

zvýšilo náklady na základy. Beton v bednění by musel být zakryt deskami, aby byla vhodná 

teplota pro tuhnutí čerstvé betonové směsi dodržena. [24] 

 

10 JAKOST A KONTROLA KVALITY 

Na soulad stavebních prací s technologickým předpisem bude v pravidelných intervalech 

dohlížet mistr. Stavbyvedoucí bude provádět ohlášené, ale také namátkové kontroly.  

Kontrola vstupních materiálů dovezených na staveniště, zda souhlasí s objednávkou 

stanovenou na základě projektové dokumentace. 

Kontrola v průběhu výstavby: 

Bednění: 

- po sestavení je nutné zkontrolovat polohu bednění, těsnost spojů, ztužení dílců, 

- po rozebrání se musí odstranit zbytky betonu a dalších nečistot. 

Výztuž: 

- její uložení podle projektové dokumentace, dodržení krycích vrstev výztuže, kvalita 

svázání, 

- hloubka koroze. 

Hydroizolace: 

- před pokládkou musí být povrch čistý, rovný a bez výstupků, 

- po pokládce kontrola vzniklých přesahů. 
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Beton: 

- Zkouška pevnosti betonu -  např. Schmidtovým kladívkem. Kladívko je vymrštěno 

pružinou z pouzdra na povrch betonu. Podle vzniklé velikosti odrazu je možné odvodit 

pevnost betonu. 

- Kontrola rovinnosti a svislosti podle povolených odchylek, celistvost betonu – zda 

nevznikly trhliny. 

- Čerstvý beton nesmí být zatěžován, dokud nedosáhne normové pevnosti. 

Čerpací potrubí: 

- Kontrola přesného a spolehlivého propojení a kotvení. 

Všechny kontroly musí být zaznamenány ve stavebním deníku. 

 

11 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

Zhotovitel stavby společně s koordinátorem vypracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi dle platných legislativ. [19], [20] 

Všichni pracovníci budou proškoleni a obeznámeni s pracovním postupem, budou jim 

poskytovány ochranné pracovní pomůcky. 

Platné předpisy:  

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci [17] 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích [18] 

 

12 EKOLOGIE 

Při dodržení platných zákonů, norem, vyhlášek, předpisů a minimalizace negativních vlivů 

vzniklých v průběhu výstavby nedojde k ohrožení životního prostředí. [3], [4], [12], [13], 

[14], [15], [16]  
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3.2 POROVNÁNÍ ČASOVÉ A EKONOMICKÉ NÁROČNOSTI PŘI 

NÁVRHU ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ ZE 

ŽELEZOBETONU A Z PROSTÉHO BETONU 

 

Tabulka 6 Porovnání základových konstrukcí 

Materiál 
Celkem Kč 

vč. DPH 
Část 

objektu 

Doba výstavby 

Začátek Konec 

Celkem 
dnů pro 
část 

objektu 

Celkem 
dnů 

Železobeton 1 282 440,- 
Hlavní 22. 4. 15 7. 7. 15 55 

73 
Vstupní 10. 9. 15 5. 10. 15 18 

Prostý beton 219 564,- 
Hlavní 22. 4. 15 24. 6. 15 46 

60 
Vstupní 10. 9. 15 29. 9. 15 14 

 

Graf 1 Procentuální znázornění cenového a časového rozdílu při návrhu základových 
konstrukcí ze železobetonu a z betonu prostého 
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4. ZÁVĚR 

Předmětem bakalářské práce bylo porovnání návrhu základových konstrukcí ze 

železobetonu a betonu prostého. Pro jednotlivé varianty jsem navrhla časový plán výstavby a 

provedla rozpočet. Vyšel již na první pohled znatelný rozdíl – doba výstavby se při realizaci 

základových konstrukcí ze železobetonu prodlouží o 13 dnů a cena naroste přibližně 

o 1 milion Kč. Vhodnější variantou je tedy provádění základových konstrukcí z prostého 

betonu.  
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