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ANOTACE 

Filipčík, Martin. Stavebně technologické projektování stavby pro bydlení v nízkoenergetickém 

standardu, se specifikem zakládán v prolukách: diplomová práce; Ostrava. VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 225, 2014. Vedoucí 

práce prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. 

Zadáním této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro 

provedení stavby objektu Polyfunkčního domu a vypracování technologického postupu 

provádění monolitických základových konstrukcí. Diplomové práci předcházela 

architektonická studie Polyfunkčního domu v Mariánských horách. Navrhovaný objekt je 

koncipován tak, aby co nejvíce využíval potenciálu městského pozemku. Objekt je členěn 

do pěti nadzemních a jednoho podzemního patra, které postupně obsahují – parkoviště, 

restauraci, kanceláře a byty se zeleným, atriem uprostřed. Diplomová práce je vypracována 

dle vyhlášky 499/2006. 

Klíčová slova 

Polyfunkční dům, dokumentace pro provedení stavby, technologický předpis. 

ABSTRACT 

Filipčík , Martin . Construction-technological designing buildings for housing in low-energy 

standard , the specifics of Foundations in the clearances : thesis ; Ostrava . VSB - Technical 

University of Ostrava , Faculty of Civil Engineering , Department of Civil Engineering 225 , 

2014. Supervisor prof . Ing. Darja Kubečková , Ph.D. 

 By entering this thesis is the preparation of project documentation forconstruction 

building Multifunctional building and developing the technological progress of the 

implementation of monolitic foundation structures. Thesis preceded the architectural study 

Multifunctional building in Marianske hory. The proposed building is designed to make 

maximum use of the potential of urban land. The building is divided into five floors abouve 

ground and one underground floor, which contain – parking, restaurant, offices and 

apartments with atrium in the middle. This thesis is prepared in accordance with Decree 

499/2006. 

Keywords 

Multifunction House, documentation for building construction, technological prescription 
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1. ÚVOD 

Předmětem diplomové práce, která se nazývá Stavebně technologické projektování stavby pro 

bydlení v nízkoenergetickém standardu, se specifikem zakládání v prolukách je vypracování 

projektové dokumentace pro provádění staveb a vypracování postupu pro provádění monolitických 

základových konstrukcí.  

 

 Práce je členěna na textovou a výkresovou část. Textovou část tvoří úvod, který popisuje 

základní okolnosti, jež mají vliv na návrh objektu. Průvodní a souhrnná technická zpráva, vypracována 

dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje 

architektonické a stavebně technické řešení výše zmíněného objektu. Textová část rovněž obsahuje 

technologický postup provádění monolitických základových konstrukcí. 

 

Technologický postup provádění monolitických základových konstrukcí bude vypracován od 

převzetí výkopu  po provedení hydroizolační vrstvy na podkladní desku 1.PP. 

 

Stavební objekt je polyfunkční dům, který respektuje prostorové možnosti stavebního pozemku. 

Maximální rozměry objektu jsou 28,9 x24 m. Tavbu bude tvořit jedno podzemní a pět nadzemních 

podlaží. V podzemním podlaží se budou nacházet parkovací stání ( 14 parkovacích míst) a technická 

místnost TZB – obsahující převážnou část technologií domu. První nadzemní podlaží bude obsahovat 

restauraci s kompletním zázemím a vstup do bytové a administrativní části. Druhé nadzemní patro 

bude obsahovat kancelářské prostory se zázemím. Třetí až  páté patro bude obsahovat celkově 12 bytu 

(4/patro). Byty budou přístupny přes pavlač. Cely objekt má zabezpečený bezbariérový přístup. 

Ve třetím nadzemním patře je střecha kanceláří zazeleněná a tvoří tak zelenou plochu uprostřed 

bytové části. Tato zelená plocha bude volně přístupná nájemníkům bytů a kanceláří. Hlavní střecha 

objektu je rovněž provedena jako zelená s extenzivní zelení (traviny), přirozeně tak podporuje 

akumulaci vody v městském prostředí a její následný výpar a zlepšení městského klimatu.   
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

 

A.1. Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

 

 Název stavby: Polyfunkční dům Mariánské Hory 

 Druh stavby: Novostavba 

 Místo stavby: ul. 28. Října, Ostrava –Mariánské Hory, 709 00 

 Kraj: Moravskoslezský 

 Okres: Ostrava - město 

 Katastrální území: Mariánské Hory, 713830 

 Stavební úřad: Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky 

 Parcely dotčené: 164/1, 1203, 851, 1202, 1211/1, 165/7, 1204 

 Parcely sousední:  1244,2, 751/3, 163/5, 164/4, 756/1, 195, 165/9 

 Stupeň PD: dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

 Vedoucí projektu: prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. 

 Vypracoval: Bc. Martin Filipčík 

  Dr. Martínka 1378/24, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 
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A.2. Seznam vstupních podkladů 

 

Podklady pro zpracování výkresové dokumentace: 

- Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu, ve smyslu 

pozdějších předpisů 

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavbu 

- Vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území 

- Územně plánovací dokumentace města Ostravy 

- Katastrální mapa M 1:1000 

- Architektonická studie polyfunkčního domu v Mariánských Horách 

 

A.3. Údaje o území 

 

a) rozsah řešeného území 

Rozsah řešeného území je vymezen plochou stavebních pozemků s parc. č. 851, 1202, 

1211/1, k.ú. Mariánské Hory, (713830). k.ú. Malenovice. Rozsah stavby je patrný z 

výkresové části dokumentace, ze situace stavby. 

 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 

V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako ostatní plochy. V územním plánu 

jsou pozemky začleněny do ploch „Jádrové území“ – což klasifikuje území pro soustředění 

občanské vybavenosti spolu s bydlením v městské zástavbě centrální obytných zón. Stávající 

okolní zástavba je tvořena převážně budovami s pěti a více nadzemními podlažími, spíše 

administrativního a bytového charakteru.  

Pozemek stavby je přístupný ze stávající obecní komunikace na parc.č.1892, k.ú. 

Mariánské Hory a Hulváky. Pozemek stavby je rovinného charakteru s travnatým povrchem 

v okrajových částech jsou keře nižšího vzrůstu. 

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památkové rezervace, 

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

Dotčené území nepodléhá ochraně dle jiných právních předpisů.  
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d) údaje o odtokových poměrech 

Srážkové vody budou zadržovány na pozemku stavebníka ( v plochách zelených 

střech a v retenčních nádržích pod parkovacími plochami v okolí stavby) následně pak 

zaústěny do stávající jednotné kanalizační sítě. 

 

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

plánování 

Navrhované řešení polyfunkčního domu je v souladu regulativy města Ostravy a 

splňuje regulativa dle § 104 odst. 1 stavebního zákona. [2] V územním plánu jsou pozemky 

začleněny do ploch „Jádrové území“ – což klasifikuje území pro soustředění občanské 

vybavenosti spolu s bydlením v městské zástavbě centrální obytných zón. Stávající okolní 

zástavba je tvořena převážně budovami s pěti a více nadzemními podlažími, spíše 

administrativního a bytového charakteru.  

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na využití území dle vyhlášky 

č.501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Požadavky obsáhlé v rozhodnutí o umístění stavby a požadavky dotčených orgánů 

státní zprávy jsou splněny a zapracovány v projektové dokumentaci. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba nevyžaduje udělení jakékoliv výjimky.   

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Stavba není podmíněna jinou investicí v lokalitě.  
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j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

Pozemky dotčené navrhovanou stavbou: 

parc.č.  Druh pozemku Způsob využití  Výměra  Způsob ochrany  

851  oststní plocha  jiná plocha  600 m
2
               - 

1202  oststní plocha  jiná plocha  935 m
2
               - 

1211/1  oststní plocha  jiná plocha  500 m
2
               - 

k.ú. Mariánské Hory, (713830).   

 

 

A.4. Údaje o stavbě 

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu. 

 

b) účel užívání stavby 

Stavba bude užívána jako polyfunkční dům, obsahující občanskou vybavenost 

(restaurace, kanceláře) a bytové jednotky 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je navrhována a řešena jakožto trvalá. 

 

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

Novostavba polyfunkčního domu nepodléhá žádným ochranným předpisům. 

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Stavba je navržena v souladu s obecnými technickými požadavky dle vyhlášky 

č.268/2009 Sb. [1]  ve znění pozdějších předpisů.  
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Požadavky obsáhlé v rozhodnutí o umístění stavby a požadavky dotčených orgánů 

státní zprávy jsou splněny a zapracovány v projektové dokumentaci. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Stavba nevyžaduje udělení jakékoliv výjimky.   

 

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

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

Základní údaje o kapacitě stavby RD : 

Počet bytových jednotek 12 x  

- 3x byt 2+kk – 81 m
2
  

- 6x byt 2+kk – 79 m
2 

- 3x byt 3+kk – 109 m
2
 

Zastavěná plocha:  602 m
2
 

Obestavěný prostor: 7523 m
3
 

Plocha pozemku: 4555 m
2
 

Plocha restaurace ( odbytová plocha):  152,3 m
2 

, 50 osob 

Plocha kanceláří ( bez zázemí):  370,7 m
2
, 45 osob 

Plocha bytových jednotek celkem:  1043  m
2 

Zpevněné plochy:  1901,56  m
2 

 

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

dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 

energetické náročnosti budov apod.) 

Celkovým potřebám energií domů jsou uzpůsobeny přípojky IS. Způsob likvidace 

dešťové vody bude řešen systémem s retenční schopností na pozemku stavebníka. Dešťová 

voda bude sváděna do stávající společné dešťové a splaškové kanalizace. Budova je 

klasifikována jako stavba z kategorie A - velmi úsporná. 
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j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Novostavba polyfunkčního bude provedena jako celek. Započetí stavby bude zahájeno 

výstavbou ZS.  Ukončení stavby bude provedeno sadovými úpravami a likvidací ZS.  

Stavbu lze rozčlenit na tyto etapy: 

01 - příprava území a sejmutí kulturních vrstev 

02 - zemní a výkopové práce 

03 - základové konstrukce 

04 - nosný skelet stavby + stropní konstrukce 

05 - výplňové zdivo a příčky 

06 - zateplení obálky budovy 

07 - terénní úpravy, přístupové komunikace 

08 - sadové úpravy, likvidace ZS 

Předpokládaná lhůta výstavby je 24 měsíců. 

 

k) orientační náklady stavby 

Orientační náklad na stavbu (dle rozpočtových ukazatelů RTS a.s.) činí 53 000 000 Kč 

 

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

Řešená stavba je řešena jakožto jeden stavební objekt bez dalšího členění. 
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B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

B.1. Popis území stavby 

 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek stavby se nachází u páteřní komunikace městské části Ostravy – Mariáské 

Hory, nedaleko Mariánského náměstí, na ulici 28. Října. Na pozemcích s čísli parcelními 851, 

1202, 1211/1, k.ú. Mariánské Hory, (713830). Všechny pozemky jsou ve vlastnictví 

investora, V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako ostatní plochy. V územním plánu 

jsou pozemky začleněny do ploch „Jádrové území“ – což klasifikuje území pro soustředění 

občanské vybavenosti spolu s bydlením v městské zástavbě centrální obytných zón. Stávající 

okolní zástavba je tvořena převážně budovami s pěti a více nadzemními podlažími, spíše 

administrativního a bytového charakteru.  

Pozemek stavby je přístupný ze stávající obecní komunikace na parc.č.1892, k.ú. 

Mariánské Hory a Hulváky. Pozemek stavby  je rovinného charakteru s travnatým povrchem 

v okrajových částech jsou keře nižšího vzrustu.i. 

 Napojení na sítě technické infrastruktury bude provedeno v ploše přilehlé ulice 28. 

října na parcelách č. 751/1, 751/10, 751/15, k.ú. Mariánské Hory a Hulváky. Tyto pracely 

obsahují : plynovod  DN 110 ve správě RWE Distribuce s.r.o., vodovod DN 200 PE ve správě 

OVaK, a.s., společnou deštovou a splaškovou kanalizace DN 400 BET ve správě OVaK, a.s. 

a silové vedení nízkého napětí AYKY 3x 120+70 ve správě společnosti ČEZ, a.s. Provizorní 

přípojky pro připojení staveniště ke zdroji elektrické energie a vody budou provedeny 

v jiných přípojných bodech než finální přípojky. (z důvodu umístění přípojek do budoucí 

komunikace na pozemku stavebníka) 

   Stavbou bude v průběhu výstavby zabezpečeno oplocení staveniště a to už z důvodu 

ochrany zdraví obyvatel tak i ochrany materiálu a strojů stavby. Vjezd i výjezd na staveniště 

bude z ulice 28. října, stavba bude dbát udržování okolní komunikace v řádné a požadované 

čistotě. 

Skladování a odstávka stavebních materiálů a strojů bude probíhat jen v rozsahu 

vymezeném stavbou a v plochách k tomu určených plánem zařízení staveniště, který je 

součástí PD. 
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b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

Byla provedena obhlídka staveniště a pořízena fotodokumentace stávajícího stavu 

pozemku. Bylo provedeno měření radonu a zaměření výškových a terénních bodů potřebných 

k vytyčení stavby. Byl proveden hydrogeologický průzkum. S provedených měření a zkoušek 

nebyla zjištěna zvýšená hodnota radonového rizika ani zvýšená hladina podzemní vody. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

V prostoru stavby se nenachází ochranná pásma stávající technické infrastruktury.  

V lokalitě jsou známa pouze ochranná pásma inženýrských sítí vedených pod veřejnou 

komunikací (pod ulicí 28. října).Pří výstavbě přípojek inženýrských sítí budou dodrženy 

odstupové vzdálenosti stanovené správcem inženýrské sítě.  

 

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

Lokalita stavby se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území. 

 

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

poměry v území 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. V rámci stavby není potřeba 

provádět zvláštní opatření pro ochranu okolí stavby nad míru obecných standardů 

(bezpečnostní zajištění staveniště apod.). Stavba s ohledem na rozsah a charakter nemá vliv na 

stávající odtokové poměry v území.  

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Není součástí stavby. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Maximální plocha trvalého záboru zemědělského půdního fondu je patrný z výkresové 

části PD. Zemědělská půda bude rozprostřena na pozemku stavebníka. 

Stavbou nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa.  
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu) 

Napojení na sítě technické infrastruktury bude provedeno v ploše přilehlé ulice 28. 

října na parcelách č. 751/1, 751/10, 751/15, k.ú. Mariánské Hory a Hulváky. Tyto parcely 

obsahují : plynovod  DN 110 ve správě RWE Distribuce s.r.o., vodovod DN 200 PE ve správě 

OVaK, a.s., společnou dešťovou a splaškovou kanalizace DN 400 BET ve správě OVaK, a.s. 

a silové vedení nízkého napětí AYKY 3x 120+70 ve správě společnosti ČEZ, a.s. Provizorní 

přípojky pro připojení staveniště ke zdroji elektrické energie a vody budou provedeny 

v jiných přípojných bodech než finální přípojky. (z důvodu umístění přípojek do budoucí 

komunikace na pozemku stavebníka) 

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu bude řešeno pomocí nově budovaného 

odbočovacího a přípojného jízdního pruhu a sjezdem na ulici 28. října, za tramvajovou 

zastávkou – Mariánské náměstí. Viz výkres 1_01 – situace. 

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

Řešená stavba bude prováděna jako celek bez dalšího členění na stavební objekty. 

Stavba není podmíněna, nevyvolává a nesouvisí s dalšími investicemi v lokalitě. 

 

 

B.2. Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stavba bude sloužit jako polyfunkční dům. Přízemí objektu bude obsahovat restauraci 

se zázemím, druhé nadzemní patro bude obsahovat kanceláře a zázemí k nim potřebné. Třetí, 

čtvrté a páté nadzemní podlaží bude členěno do dvánácti pavlačových bytů. Suterénní podlaží 

bude obsahovat 13 parkovacích stání, přilehlých k bytovým jednotkám, s toho jedno bude 

vyhrazeno pro parkování osob se sníženou schopností pohybu. Ostatní parkovací plochy 

budou umístěny v okolí stavby. 

Objekt obsahuje: - garáže 12 x stání + 1 x ZTP 

 - restauraci s kapacitou 50osob 

 - kancelářské prostory 
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 - 12 bytových jednotek typu 2+kk, 3+kk 

  - 3x byt 2+kk – 81 m
2
  

  - 6x byt 2+kk – 79 m
2 

  
- 3x byt 3+kk – 109 m

2
 

Zastavěná plocha:  602 m
2
 

Obestavěný prostor: 7523 m
3
 

Plocha pozemku: 4555 m
2
 

Plocha restaurace ( odbytová plocha):  152,3 m
2
 

Plocha kanceláří ( bez zázemí):  370,7 m
2
 

Plocha bytových jednotek celkem:  1043  m
2 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Řešené pozemky stavby, parc.č. 751/1, 751/10, 751/15, k.ú. Mariánské Hory, se 

nachází v zastavitelných plochách. 

Umístění stavby polyfunkčního domu na pozemek a jeho tvar  je řešeno v návaznosti 

na tvar pozemku a umístění přístupové komunikace. Zvolený návrh se snaží maximálně 

využít potenciál stavebního pozemku. 

Navržený objekt má lichoběžníkový půdorys s maximálními rozměry 24,1x29,2m. 

Polyfunkční dům je navržen s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím. Podzemní 

podlaží bude obsahovat garáž s 13 parkovacími stáními, prostory garáže budou přístupny přes 

venkovní rampu, která bude s části překrytá zásobovací rampou. První nadzemní podlaží bude 

obsahovat restauraci pro 50 osob s kuchyní a zázemím pro personál. Druhé nadzemní patro 

bude obsahovat administrativní prostory – 4 velké otevřené kanceláře, školící a přednáškový 

sál s kapacitou 32 osob a kuchyňku. Střed kancelářského patra bude prosvětlován přirozeným 

světlem za pomocí světlíku z atria. Třetí až páté nadzemní patro bude obsahovat byty vždy 4 

na patro  ( 3 x 2+kk a 1 x 3+kk) byty budou tvořit v půdorysu prstenec s volnou středovou 

částí kde v třetím patře vznikne zelený palouček určený k relaxaci. 

Polyfunkční dům respektuje uliční čáru a celkový ráz stávající zástavby. Fasáda 

objektu je navržena v jednoduché bílé barvě a členěna přísným rastrem oken. Hlavní vstup do 
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objektu je navržen od ulice 28. října tedy ze severozápadní strany. Vstup do objektu je 

zapuštěn do objektu a přirozeně tak chrání uživatele domu při vstupu. Vstup v této části 

rozvádí uživatele domu do části bytové a kancelářské a do části zážitkové -  restaurace. Do 

restaurace vstupujeme rovnou, prakticky z úrovně parkovišť tak do vyšších pater se 

dostaneme přes schodišťový trakt s výtahem, který tvoří přirozené závětří kancelářských 

prostor. Byty jsou přístupné pře otevřenou pavlač. Zásobování restaurace objektu je řešeno 

z jihovýchodní strany. 

Stavba svým umístěním respektuje výšku okolní zástavby a nikterak ji nepřevyšuje 

Svou celkovou kompozicí doplňuje a zceluje ráz ulice 28. října. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Pozemek bude přístupný sjezdem z ulice 28. října. Před objektem i za budou umístěny 

venkovní parkovací plochy. Vjezd do podzemní garáže s 13 parkovacími stáními – pro bytové 

jednotky je umístěný v přímém směru za odbočením z ulice 28. října. Centrální vstup do 

domu je řešeny na levé straně uliční fasády. V tom to místě je řešený samostatný vstup do 

restaurace v 1.np a samostatný vstup do schodišťového traktu, kterým jsou zpřístupněny 

ostatní nadzemní patra s 12 byty a kancelářemi. 

Vstupy do bytů jsou řešeny přes venkovní pavlač umístěnou v atriu domu. 

Zásobování objektu je rozděleno do dvou bodu, zásobovací vstup restaurace bude řešen 

z jihovýchodní strany, zásobování kanceláří bude řešeno výtahem ve schodišťovém traktu. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Navrhovaná stavba je řešena jakožto bezbariérová dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O 

obecně technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Splnění obecných základních požadavků na bezpečnost stavby je docíleno návrhem 

stavby odpovídajícím současné platné legislativě (např. vyhláška č. 268/2009 Sb.) a platné 

normové základně. Veškeré instalované zařízení v objektu bude dodavatelem odzkoušeno, 

budou provedeny příslušné zkoušky a revize dle požadavků aktuální legislativy a technických 

předpisů a norem a stavebníkovi bude vše předáno vč. veškeré dostupné dokumentace, dle 

druhu instalace vč. provedení zaškolení. 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

26 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 

Novostavba rodinného je navržena jako pětipodlažní s garážovými stáními v suterénu 

stavby. 

Navržený objekt má lichoběžníkový půdorys s maximálními rozměry 24,1x29,2m.  

 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukční systém domu je navržen jako monolitická železobetonová konstrukce. 

S výplňovým zdivem s tvárnicových bloku Ytong. Obvodový plášť bude zateplen kontaktním 

zateplovacím systémem ETICS s EPS a povrchovou úpravou silikonsilikátovou omítkou. Pro 

výplně stavebních otvoru budou použity plastové dveře a okna s izolačními trojskly. 

Objekt bude zastřešen rovnými zelenými střechami s extenzivní zelení a s hydroizolací z PVC 

folie Fatrafol. 

c) Mechanická odolnost a stabilita  

Veškeré stavební dílce jsou z tradičních materiálů, rozměrů a technologii. Statická 

únosnost stavebních materiálů je garantována výrobcem systému. Jednotlivé staticky 

namáhané prvky jsou ověřeny a dimenzovány statickým výpočtem.  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

V objektu je umístěn výtah pro přepravu nájemníků bytů a kanceláří. Hydraulický 

výtah od firmy Voto typ  VOTO OH - IV. s nosností 630 kg a rozměrem kabiny 

1100x1400mm. 

V 1. PP jsou umístěny dvě centrální VZT jednotky zabezpečující výměnu vzduchu 

v prostoru restaurací a kuchyně. Výměna vzduchu v bytových jednotkách je zabezpečena 12 

decentrálními VZT jednotkami. Objekt je připojen k STL plynovodu – pro účely vaření 

v kuchyni restaurace. Vytápění objektu je rozděleno na vytápění restaurace a kanceláří – tyto 

prostory jsou vytápěny za pomocí teplovodního výměnku VZT jednotky. Zdrojem tepla je 

tepelné čerpadlo vzduch/voda o výkonu 120kW a solární trubicový kolektor. Jednotlivé byty 

jsou vytápěny samostatnými bytovými elektrokotly o jmenovitém výkonu 4-8 kW 

napojenými na podlahové topení.  

Součástí systému likvidace dešťových vod jsou retenční nádrže a lapače ropných látek GSOL.  
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

K projektové dokumentaci je zpracována samostatná technická zpráva požární ochrany 

(požárně bezpečnostní řešení stavby) vč. zákresu požárně nebezpečného prostoru stavby, 

která je zpracována ke stavebnímu povolení podle požadavků stavebního zákona č. 183/2006 

Sb., vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MV č.246/2001 

Sb. § 41, vyhlášky MV č. 23/2008 Sb., ČSN 73 0804, ČSN 73 0810, ČSN 73 0818, ČSN 73 

0833, ČSN 73 0873 a projektové dokumentace stavby. Požadavky vyplývající ze zprávy 

požární ochrany budou dále zapracovány do požadavků na konkrétní konstrukce v rámci 

projektové dokumentace pro provedení stavby (dodavatelská dokumentace). 

 

K požárně bezpečnostnímu řešení stavby bylo vydáno souhlasné stanovisko Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Ostrava. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

K projektu rekonstrukce je zpracován Průkaz energetické náročnosti budovy, energetickým 

specialistou. Objekt je klasifikován jako A – mimořádně úsporný.  

 

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

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

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

apod.) 

Větrání objektu bude zajištěno v kombinaci přirozeného (otvíravými okny) a nuceně 

soustavou klimatizačních jednotek s rekuperací. Objekt je vytápěn tepelným čerpadlem 

země/voda a soustavou elektrokotlů. Pro přípravu TV bude využit multivalentní zásobník 

vody napojený na TČ. Denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými prosklenými 

plochami. Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle výběru stavebníka a 

projektu elektroinstalace. Likvidace odpadních a dešťových vod bude zajištěna napojením na 

společnou splaškovou a dešťovou kanalizaci ve správě OVaK.  

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Vlivům zemní vlhkosti a podzemní vody bude stavba odolávat navrženým 

hydroizolačním souvrstvím, vlivům atmosférickým a chemickým navrženými obvodovými 

konstrukcemi a střechou. 
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B.3. Připojení na technickou infrastrukturu 

Připojení na sítě technické infrastruktury je bude provedeno v ploše přilehlé ulice 28. 

října na parcelách č. 751/1, 751/10, 751/15, k.ú. Mariánské Hory a Hulváky. Tyto parcely 

obsahují : plynovod  DN 110 ve správě RWE Distribuce s.r.o., vodovod DN 200 PE ve správě 

OVaK, a.s., společnou splaškovou a dešťovou kanalizací DN 400 BET ve správě OVaK, a.s. a 

silové vedení nízkého napětí AYKY 3x 120+70 ve správě společnosti ČEZ, a.s 

 

B.4. Dopravní řešení 

Přístup a příjezd k objektu je řešen z ulice 28. října vybudováním sjezdu. V okolí domu budou 

vybudovány obslužné komunikace sloužící k dopravě osob, dále pak na tyto komunikace 

budou navazovat odstavné plochy a zpevněné plochy pro pěší. 

 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V rámci dokončovacích prací budou provedeny finální terénní úpravy veškeré 

nezpevněné plochy budou zatravněny. V okolí objektu budou vysázeny listnaté stromy , dle 

doporučení Javor dlanitolistý s maximálním vzrůstem cca 3 m. 

 

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

 

Provoz stavby nebude mít negativní vliv na ŽP, naopak v okolí stavby bude v letních 

měsících zlepšovat klimatické podmínky – díky výparu vody ze zelených střech. Navržené 

konstrukce odpovídají požadavkům ČSN 73 05 32 - normou pro vzduchovou neprůzvučnost a 

zvukovou izolaci obvodových plášťů budov - a  základní normou pro měření vyzařovaného 

hluku ČSN EN ISO 3744 a ČSN ISO 3746. 

 Během realizace stavby bude dbáno na to, aby nebyl překročen hygienický limit v 

ekvivalentní hladině akustického tlaku 65 dB dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, § 11 odst. 7. Stavební práce budou 

prováděny v maximálním časovém rozmezí 6:00 až 21:00 hod.  
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B.7. Ochrana obyvatelstva 

Stavebními pracemi nebude dotčena stávající doprava na místní komunikaci ani 

narušen pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Projektová dokumentace je 

zpracována v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívané 

území. 

 

 

B.8. Zásady organizace výstavby 

 

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

Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie napojením na vedení nízkého 

napětí v podzemí AYKY 3x 120+70 ve správě společnosti ČEZ, a.s.. Provizorní přípojka 

bude vedena v podzemí a bude provedena kabelem CYKY J 5x16. Za hranicí pozemku bude 

umístěn hlavní stavební rozvaděč (HSR), ze kterého budou zásobovány stavební buňky a za 

pomocí podružných rozvaděčů umístěných na stavbě budou elektrickou energii zásobována 

ostatní zařízení. 

 

Požadovaný příkon pro zásobování staveniště elektrickou energií: 

 

P1 – provozní spotřebiče 

Spotřebič Počet ks Příkon (kW) Příkon celkem (kW) 

Jeřáb LIEBHER 110 EC-B6 1 25 25 

Stavební výtah PEGA 1532 TD 1 6,5 6,5 

Čerpadlo SCHVWING SP 305 1 9 9 

Míchačka HM 200 2 4,5 9 

Vodní čerpadlo XG 25 4 0,5 2 

Ruční nářadí 20 1 20 

Otopné těleso v buňce 10 2,5 25 

Boiler 150 l 1 5 5 

Příkon celkem 101,5 
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P2 – vnitřní osvětlení 

Prostory Příkon celkem (kW) 

Kanceláře 2,1 

Sklady 0,5 

Hygienické kontejnery 2 

Vnitřní osvětlení objektu 16 

Příkon celkem 20,6 

 

 

P3 – venkovní osvětlení 

Prostory Příkon celkem (kW) 

Venkovní osvětlení staveniště 40 

Příkon celkem 40 

  

𝑃 = 1,1 ∗ √(0,5 ∗ 𝑃1 + 0,8 ∗ 𝑃2 + 𝑃3)2 + (0,71 ∗ 𝑃1)2 

 

𝑃 = 1,1 ∗ √(0,5 ∗ 101,5 + 0,8 ∗ 20,6 + 40)2 + (0,71 ∗ 101,5)2 

 

Celkový příkon P = 129,2 kW. 

 

Staveniště bude napojeno na vodovodní řád DN 200 PE ve správě OVaK, a.s. v ulici 

28. října. Přípojka bude provedena z potrubí HDPE DN 32. Za hranicí pozemku bude 

umístěna vodoměrná šachta MODULO s poklopen B125. Přípojné potrubí bude taženo 

hloubce stanovené provozovatelem vodovodní sítě na 1,2 m. Vodoměrná šachta bude osazena 

vodoměrnou soustavou se zpětnou klapkou a redukčním tlakovým ventilem.  

Na vodovodní přípojku budou připojeny hygienické kontejnery a druhotné rozvody vody po 

staveništi. 
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Maximální denní spotřeba a potřeba vody pro hygienické účely byla stanovena výpočtem, při 

uvažování čtyřiceti pracovníku, na 3400 l. Voda pro technologické účely by neměla 

přesáhnout denní spotřebu 550l. 

Maximální průtok potrubím byl ted stanoven na Qn = 0,25 l/s  

 

Splaškové vody budou ze staveniště odváděni do společné splaškové a dešťové kanalizace 

DN 400 BET ve správě OVaK, a.s za pomocí kanalizační přípojky KG DN 200. 

  

b) odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodňováno za použití systému s čtyřmi odvodňovacími studnami o 

průměru 350 mm a hloubce 9,5m od původního terénu. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude přístupno a zásobováno přes sjezd z ulice 28. října. Na staveništi 

budou vybudovány hlavní dopravní cesty zpevněné ŽB panely o rozměrech 1,5 x3 m.  Ostatní 

plochy určené k manipulaci a skladování materiálu budou zpevněny zhutněným posypem ze 

štěrku fr. 16/32 mm tl. 150 mm. Parkování osob účastnících se kontrolních dnů vyčleněn 

prostor za vrátnicí stavby.  

U výjezdu ze staveniště bude umístěna vysokotlaká myčka pro čištění vozidel stavby 

před výjezdem na přilehlou pozemní komunikaci.  

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopad na okolí staveniště z hlediska 

hluku, vibrací, prašnosti apod. 

 

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

Po celou dobu výstavbu bude zabráněno vstupu nepovolaných dle požadavku NV 

č.591/2006 Sb., přílohy č. 1. Provoz na staveništi bude realizován bez vlivu na veřejnost. 

Staveniště bude oploceno. Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby bylo zamezeno 

obtěžování okolí stavby exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem a oslňováním nad 

přípustnou míru.  
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Stavbou nebude negativně ovlivněno okolní prostředí. Vzhledem k rozsahu a způsobu 

provedení stavby není nutné provádět zvláštní opatření na ochranu okolí stavby. Stavbou 

nebude vyvolán požadavek na řešení asanací, demolicí nebo kácení dřevin.  

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Veškeré uvažované zařízení staveniště se bude nacházet na pozemcích stavebníka, na 

pozemku parcelní č. 164/1, 1203, 851, 1202, 1211/1, 165/7, 1204, k.ú. Mariánské Hory 

(713830), a to při respektování požadavků pro zajištění bezpečnosti práce a přístupu pro 

požární techniku.  

V případě že vyvstane potřeba vstupu na jiné pozemky, vždy před zahájením prací 

musí být písemně sjednány podmínky vstupu s majitelem pozemku.  

 

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

likvidace 

V rámci provádění stavby je uvažováno se vznikem níže specifikovaných odpadů 

v odhadovaném množství. Zatřídění odpadů je provedeno dle vyhlášky č. 381/2001 Sb.  

 

Katalogové 

číslo 

Označení dle katalogu odpadů (popis) 
Kategorie 

odpadů 

Odhadovan

é množství 

17 01 02 Tvárnice (zdivo) O 

20m3 

(36t) 

17 02 01 Dřevo ( pomocné bednění, …..) O 

5m3 

(3,5t) 

17 02 03 
Plasty (vodovodní potrubí, chráničky, plastové 

obaly, …..) 
O 

25m3 

3t) 

17 03 02 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 

01(odřezy hydroizolace podlah) 
O 

0,5m3 

(700kg) 
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17 04 05 
Železo a ocel ( pozinkovaná ocel oplechování 

parapetů, dilatací apod.) 
O 

0,2m3 

(156kg) 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod číslem 17 

06 01 a 17 06 03(zvukové izolace) 
O 

1,16m3 

(82kg) 

17 08 02 

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené 

pod číslem 17 08 01(sádrokartonové desky – 

podhledy , apod.) 

O 

1,95 m3 

(2,14t) 

17 09 04 

Směsné stavební a demoliční odpady 

…(ostatní odpady – omítky, malty, úlomky 

materiálu, kamenivo apod.) 

O 

5m3 

(9,3t) 

 

Vzniklé odpady budou tříděny dle možností recyklace příp. zpětného využití, 

shromažďovány na určeném místě a průběžně odváženy dodavatelem prací k oprávněné 

likvidaci příp. pro další využití dodavatelem. Nakládání s odpady bude prováděno dle 

požadavků vyplývajících ze zákona č.185/2001 Sb., o odpadech. Způsob likvidace odpadů 

bude doložen dodavatelem stavebníkovi a předložen v rámci závěrečné prohlídky stavby 

(kolaudaci). 

Vzniklé odpady nekovového charakteru budou průběžně odváženy na skládku 

dohodnutou se zhotovitelem stavby. Odpady kovového charakteru budou odváženy do sběrny 

kovového odpadu dohodnutou se zhotovitelem stavby. 

 

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

Na stavbě budou prováděny zemní a výkopové práce. Zemina z deponie ornice bude 

skladována na pozemku stavebníka a použita pro terénní úpravy v okolí domu. Zemina 

z výkopů bude odvážena na skládku, nebo použita pro zpětné zásypy.  
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Objem horniny [m
3
] 

Třída 

těžitelnosti 

Výkopová figura 

1 

Výkopová figura 

2 
Celkem 

Sejmutí ornice I Nedělí se na figury 436,4 

Výkop 1. hl. 

stupně 
I 2711,29  2711,29 

Výkop 2. hl. 

stupně 
I  2232,13 2232,13 

Výkop patek a 

pásů 
I  147,42 147,42 

Celkem 5527,24 

 

Pozn.: Třída těžitelnosti I – těžení za použití mechanizmů 

 60% ornice a svahované okraje zůstanou na pozemku staveniště (485 m
3
) 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

V rámci dopravní obsluhy je uvažován provoz nákladních dopravních prostředků pro 

přívoz a odvoz materiálu a nářadí a využívání osobních a nákladních vozidel pro dopravu 

pracovníků dodavatele a materiálu a nářadí. Pro příjezd na staveniště budou používány 

veřejné komunikace, jejíchž užívání podléhá podmínkám platných zákonů a vyhlášek. 

Používaná vozidla musí svým technickým stavem a vybavením vyhovovat platným 

předpisům. 

Nákladní vozidla budou u stavby přistavena pouze po dobu manipulace 

s dopravovaným materiálem a nářadím. V případě znečištění stávajících vozovek zajistí 

zhotovitel stavby jejich čistění, a to při každém větším znečištění nikoli pouze až po 

dokončení všech prací. V případě poškození stávajícího povrchu komunikací provede 

zhotovitel stavby nápravu do původního stavu na své náklady. 

 Odpad vzniklý při realizaci stavby bude tříděn dle možnosti recyklace, shromažďován 

na určených plochách v kontejnerech a průběžně odvážen tak, aby nedošlo k narušení 

bezpečnosti na staveništi a nebyl dotčen stanovený postup prací. Nakládání s odpady bude 

prováděno dle požadavků vyplývajících ze zákona č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění 

pozdějších předpisů. Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem, tj. jedním nebo více 

zhotoviteli, a to dle individuálního výběru stavebníka. Jednotlivý dodavatelé, příp. generální 

dodavatel stavby, budou odpovídat za oprávněnou likvidaci odpadů, kterou doloží 
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stavebníkovi a předloží v rámci závěrečné prohlídky stavby (kolaudace). Na stavbě nebude 

prováděno parkování a oprava vozidel stavby. Pohonné hmoty pro stavební techniku budou 

čerpány na příslušných čerpacích stanicích.  

 Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí 

stavby exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem a oslňováním nad přípustnou míru. 

Veškeré práce jsou navrženy v klasické technologii při použití zákonem schválených 

technologií a materiálů a tudíž nebude nutné provádět zvláštní opatření v okolí stavby před 

negativní účinky v rámci provádění stavby. Při používání jednotlivých technologií a materiálů 

budou dodržovány technické a legislativní požadavky a požadavky výrobce na ně kladené.  

 

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

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Zhotovitel, který staveniště nebo vymezené pracoviště převzal, zodpovídá za 

uspořádání staveniště, nebo vymezeného pracoviště. Všechny významné skutečnosti pro 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví osob při práci budou uvedeny v protokolu o předání a 

převzetí staveniště, nebo pracoviště.  

 Pracovníci budou proškoleni v rámci interních předpisu firmy o bezpečnostních 

opatřeních pro specifická zařízení na staveništi.  

Při návrhu ZS a provádění prací bude dbáno na to, aby byly dodrženy požadavky na 

pracoviště stanovené nařízením vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí, aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na 

výstavbu dle vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu a dalším 

požadavkům stanoveným v příloze č.1 k nařízení vlády č.591/2006 Sb. O bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dle 

nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a dle nařízení vlády 

č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí. Tímto výčtem požadavků není dále dotčena povinnost 

dodržení ostatních požadavků dle další legislativy na úrovni bezpečnosti práce dle 

jednotlivých prováděných činností.   
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Výjimky či zvláštní opatření nad rámec požadovaný příslušnou legislativou nebudou stavbou 

vyvolány.  

Lékařská péče pro pracovníky bude zajištěna v rámci městské vybavenosti. Na pracovišti 

však misí být přítomny prostředky pro poskytnutí první pomoci.  

Hygienické zázemí pro pracovníky stavby bude zajištěno v rámci zařízení staveniště. 

Z důvodu realizace stavby částečně subdodavatelskou formou musí být na stavbě přítomen 

koordinátor BOZP. Plán BOZP bude vyvěšen u vstupu na staveniště. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nebudou nikterak dotčeny okolní stavby. Nevzniká tedy požadavek na jejich 

úpravu. Při provádění stavby nebude nikterak omezena doprava na stávajících veřejně 

přístupných plochách, stávající zpevněné plochy pro pěší končí u tramvajové zastávky a 

nepokračují před stavebními parcelami. 

  

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Vzhledem k charakteru stavby je po dobu provádění zemních a výkopových pracích 

uvažováno s umístěním svislého dopravního značení „dej přednost v jízdě“ a „pozor“ 

s dodatkovou tabulkou „výjezd vozidel stavby“, na ulici 28. října ve směru do centra města. 

Dopravní řešení napojení staveniště na komunikaci by nemělo výrazně omezit stávající 

dopravního řešení v lokalitě.  

 

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

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Stavba nevyžaduje stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Lhůta výstavby bude dána dohodou stavebníka s dodavatelem stavby resp. stanovena 

dle časových a finančních možností stavebníka, s omezením lhůtou stanovenou stavebním 

povolením a případně dalšími povoleními, stanovisky a vyjádřeními dotčených orgánů, 

organizací a správců dopravní a technické infrastruktury.  
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 Stavbu je možné technicky realizovat v období 24 měsíců.  

 Zahájení stavby bude ohlášeno stavebnímu úřadů dodavatelem, a to v předstihu min. 

14dnů před vlastním zahájením prací.  

Novostavba polyfunkčního bude provedena jako celek. Započetí stavby bude zahájeno 

výstavbou ZS Ukončení stavby bude provedeno sadovými úpravami a likvidací ZS.  

Stavbu lze rozčlenit na tyto etapy: 

01 - příprava území a sejmutí kulturních vrstev 

02 - zemní a výkopové práce 

03 - základové konstrukce 

04 - nosný skelet stavby + stropní konstrukce 

05 - výplňové zdivo a příčky 

06 - zateplení obálky budovy 

07 - terénní úpravy, přístupové komunikace 

08 - sadové úpravy, likvidace ZS 
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C. SITUACE STAVBY 

 

Situace stavby je součástí výkresové přílohy této diplomové práce 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

D.1 Dokumentace objektu 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

Umístění a tvar novostavby polyfunkčního domu je řešeno v návaznosti na tvar 

pozemku a umístění přístupové komunikace. Zvolený návrh se snaží maximálně využít 

potenciál stavebního pozemku. 

Navržený objekt má lichoběžníkový půdorys s maximálními rozměry 24,1x29,2m. 

Polyfunkční dům je navržen s pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím. Podzemní 

podlaží bude obsahovat garáž s 13 parkovacími stáními, prostory garáže budou přístupny přes 

venkovní rampu, která bude s části překrytá zásobovací rampou. První nadzemní podlaží bude 

obsahovat restauraci pro 50 osob s kuchyní a zázemím pro personál. Druhé nadzemní patro 

bude obsahovat administrativní prostory – 4 velké otevřené kanceláře, školící a přednáškový 

sál s kapacitou 32 osob a kuchyňku. Střed kancelářského patra bude prosvětlován přirozeným 

světlem za pomocí světlíku z atria. Třetí až páte nadzemní patro bude obsahovat byty vždy 4 

na patro  ( 3 x 2+kk a 1 x 3+kk) byty budou tvořit v půdorysu prstenec s volnou středovou 

částí kde v třetím patře vznikne zelený palouček určený k relaxaci. 

Polyfunkční dům respektuje uliční čáru a celkový ráz stávající zástavby. Fasáda objektu 

je navržena v jednoduché bílé barvě a členěna přísným rastrem oken. Hlavní vstup do objektu 

je navržen od ulice 28. října tedy ze severozápadní strany. Vstup do objektu je zapuštěn do 

objektu a přirozeně tak chrání uživatele domu při vstupu. Vstup v této části rozvádí uživatele 

domu do části bytové a kancelářské a do části zážitkové -  restaurace. Do restaurace 

vstupujeme rovnou, prakticky z úrovně parkovišť tak do vyšších pater se dostaneme přes 

schodišťový trakt s výtahem, který tvoří přirozené závětří kancelářských prostor. Byty jsou 

přístupné pře otevřenou pavlač. Zásobování restaurace objektu je řešeno z jihovýchodní 

strany. 

Stavba svým umístěním respektuje výšku okolní zástavby a nikterak ji nepřevyšuje 

Svou celkovou kompozicí doplňuje a zceluje ráz ulice 28. října. 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

Zemní práce 

Příslušné zemní práce budou prováděny podle platných normativ např.  ČSNa  73 

3050 – Zemní práce ( všeobecná ustanovení) 

Na pozemcích dotčených stavbou bude provedeno sejmutí ornice o mocnosti 200 mm. 

Sejmutá ornice bude skladována na stavebním pozemku a zpětně bude použita pro terénní 

úpravy.  

Odtěžení zeminy bude provedeno za pomocí navržení těžké techniky. Stěny stavební 

jámy budou ze tří stran fixovány záporovým pažením, zbylé části  budou svahovány  

v poměru 1:1, Záporové pažení bude provedeno dle doporučené technologie provádění: 

Nejprve budou vyhloubeny vrty průměru 600mm ve kterých boudou fixovány ocelové zápory 

prostým betonem C12/15. Zápory budou provedeny z válcovaných ocelových profilu HEA 

300. Zápory budou ošetřeny přípravkem proti přichycení betonové směsi k povrchu zápory – 

po dokončení stavby budou zápory vytaženy!!! Pažiny budou tvořit dřevěné hranoly tl. 100, 

80 a 60mm rozděleny p třetině výšky stěny. Zápory budou přes ocelové převázky vždy v páru 

kotveny pomocí horninových kotev. 

Vytěžená zemina ze stavební jámy bude odvážena přepravní technikou na skládku 

stavebních odpadů, malá část vytěžené zeminy bude uskladněna na skládce zeminy na 

staveništi a bude použita pro následné zásypy. 

 

Podzemní voda 

Hladina podzemní vody je stanovena hydrogeologickým průzkumem a kontrolními 

vrty  v úrovni 2 metrů pod základovou spárou objektu. Jako opatření proti zemní vlhkosti 

budou provedeny hydroizolace spodní stavby za použití dvou vrstev SBS modifikovaných 

asfaltových pásů  Glastek 40 Special Mineral. 

 

Základové konstrukce 

Výškové osazení objektu do terénu je stanoveno: ±0,000 = 226,000 m. n. m. 

Základové konstrukce objektu jsou řešeny jako monolitické patky se základovými pásy. 

Základové konstrukce budou provedeny z betonu C20/25 a vyztuženy ocelovou armaturou. 

Standardní základové patky jsou půdorysného rozměru 2x2m a výšky 1m. Tyto patky jsou 

provedeny bez jakéhokoliv bednění přímo do připravených jam. Spodní hrana základových 

konstrukcí bude umístěna do  -5,700 m 
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Dno jámy je zasypáno vrstvou hutněného štěrku fr. 8/16 mm o tl. 100 mm. Dále budou 

provedeny základové pásy. Základové pásy šířky 600mm a výšky 700mm budou 

zmonolitněny do připraveného systémového bednění s vyvázanou výztuží. Na tento prah bude 

proveden základ pro stěnové konstrukce suterénu výšky 250mm. Následně bude proveden 

zpětný zásyp který bude hutněn na požadovanou hodnotu zhutnění. Na tento zásyp bude 

navežen štěrk fr. 8/16 mm a tl 150 mm a zhutně na požadovanou míru. Na takto připravený 

podklad bude provedena batonová základní deska z betonu C20/25 o tl. 150 mm vyztužená 

svořovanou sití z betonářské ocely o síle drátu 6mm a průměru ok 150x150mm. 

 

Základové konstrukce sjezdu do podzemních garáží budou provedeny z prostého 

betonu C16/20 

 

Svislé konstrukce 

Svislé nosné konstrukce suterénu budou tvořeny monolitickými ŽB stěnami s betonu 

C20/25. Páteřní nosnou konstrukci stavby bude tvořit monolitický ŽB skelet tvořený sloupy o 

rozměru 300 x 300 mm. Budova bude ztužena pomocí monolitických stěn, tl. 300 mm, 

umístěných u schodiště a výtahu. Tyto stěny společně se stropními konstrukcemi tvoří pevný 

nepohyblivý kout. Jako doplňkové svislé obvodové konstrukce jsou zvoleny výplňové stěny 

z tvárnic Ytong P2-400 tl. 300 mm na cementové lepidlo Weber MixMont.  

Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 3850 mm. 

 

Příčky 

Vnitřní příčky a stěny jsou vyzděni z tvárnic Ytong P2-400 tl. 300 mm, Ytong P6-650 

tl. 200 mm, Ytong P2-50 tl. 150 mm,a Ytong P2-500 tl. 100 mm Příčky budou zděné na 

cementové lepidlo Weber MixMont. 

 

Vodorovné konstrukce 

Vodorovné konstrukce všech podlaží jsou řešeny v totožném systému a to 

monolitickou křížem vyztuženou stropní deskou z betonu C25/30. 

V podlahách všech pater je použita deska tl. 180 mm V konstrukci hlavní střechy je 

použita deska tl. 200 mm a v konstrukci stopu pod átriem je použita deska tl. 250 mm. 

Veškeré stropní desky jsou monoliticky spojeny se stropními průvlaky  výšky 500 mm a tvoří 

tak kontinuální stropní konstrukci objektu.   

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

42 

 

Střešní konstrukce 

Zastřešení polyfunkčního domu je řešeno dvěmi plochými  jednoplášťovými střechami 

s vrstvou extenzivní zeleně. Skladba střešních vrstev je volena klasicky. Spádování střech 

vzhledem ke specifickém tvaru je provedeno metodou jednotné výšky hřebenů. Odvodnění 

střešních rovin je provedeno za pomocí vyhřívaných střešních vpustí Top Wet s integrovanou 

PVC manžetou a ochraných polyamidových šachet.  

 Přístup na hlavní střechu je navržen přes střešní výlez ve schodišťovém traktu. Zelená střecha 

v atriu bude volně přístupná z pavlače. Na střechách je navržen hydroizolační systém s PVC 

střešní folii FATRAFOL 818 a parotěsnou folii FATRAFOL 803. 

 

Zelené střechy jsou osazena bylinami, travinami, rozchodníky, (případně je možnost i 

dřevin s nízkým vzrůstem). Zelená střecha je koncipována jako zásobník dešťové vody, 

snižuje nároky na akumulaci vody na pozemku a pomáhá dodržet podmínku OVaK o 

maximálním vtoku dešťových vod do společné kanalizační stoky. V neposlední řadě 

akumulace vody v zelené střeše napomáhá vylepšovat městské klima v letních měsících. 

 

 

Skladby: 

S6  STROPNÍ KONSTRUKCE 2.NP - ZELENÁ STŘECHA V ATRIU: 

 

- DEK TR 100 - VEGETAČNÍ SUBSTRÁT 100 mm 

- ZEMINA PRO ZELENÉ STŘECHY                            100-400 mm 

- GEOTEXTILIE FATRATEX 300 g/m² 

- NOPOVÁ FOLIE 15 mm  

- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE FATRAFOL 818 1,8 mm 

- GEOTEXTILIE 300 g/m² 

- SPÁDOVÉ KLÍNY TI. EPS 200S                                 100-180 mm 

- TI. EPS 150S  2X150mm 300  mm 

- PAROTĚSNÁ FOLIE FATRAFOL 803 1 mm 

- GEOTEXTILIE 300 g/m² 

- ŽELEZOBETON STROPNÍ DESKA,  C25/30   200  mm  

   ( povrchová úprava pohled. části- lakování - epoxid lak) 
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S11  ZELENÁ STŘECHA: 

 

- DEK TR 100 - VEGETAČNÍ SUBSTRÁT 100 mm 

- ZEMINA PRO ZELENÉ STŘECHY                               100-400 mm 

- GEOTEXTILIE FATRATEX 300 g/m² 

- NOPOVÁ FOLIE   

- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE FATRAFOL 818 1,8 mm 

- GEOTEXTILIE 300 g/m² 

- SPÁDOVÉ KLÍNY TI. EPS 200S                                      10-300 mm 

- TI. EPS 150S  3X150mm 450  mm 

- PAROTĚSNÁ FOLIE FATRAFOL  1 mm 

- GEOTEXTILIE 300 g/m² 

- ŽELEZOBETON STROPNÍ DESKA,  C25/30   200  mm  

- INSTALAČNÍ PROSTOR VNITŘNÍCH ROZVODŮ 750 mm 

- SDK PODHLED RIGIPS 12,5 mm 

 

 

Schodiště 

Schodiště v objektu polyfunkčního domu je navrženo jako monolitické dvouramenné. 

Schodišťová ramena jsou  monoliticky spojena s podestou schodiště a nástupním podestou 

před výtahem. Tento zakřivený deskový nosník je tepelně izolován od okolních nosných 

konstrukcí za pomocí tepelně izolačních nosníku Bronze MPQ . Schodišťové rameno je široké 

1250 mm, po levé straně je opatřeno nerezovým madlem, po straně pravé ocelovým 

lakovaným zábradlím s nerezovým madlem. Barevný odstín zábradlí je zvolen RAL 9005. 

Výška madel schodiště je 1000mm. Pochůzí plocha schodišťových ramen a plochy podest 

budou opatřeny nátěrem SIKAFLOOR RAL 9002 

 

Výplně otvorů 

Veškerá okna ve venkovní obálce stavby jsou navržena jako plastová s rámem 

REHAU GENEO 86 s šesti komorovým rámem, zasklena izolačním trojsklem CLIMATOP 

Ultra N 4PLU-18-4-18-4PLU s hodnotou součinitele prostupu tepla   Uw = 0,6 W/m
2
K. Barva 

rámu RAL 9005. 

Vstupní dveře ve venkovní obálce stavby a dveře z prostoru schodiště do kanceláří 

jsou navržena jako plastová s rámem REHAU BRILIANT DESIGN s pěti komorovým 
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rámem, zasklena izolačním trojsklem CLIMATOP Ultra N 4PLU-18-4-18-4PLU s hodnotou 

součinitele prostupu tepla   Uw = 0,6 W/m
2
K a Ud = 0,8 W/m

2
K Barva rámu RAL 9005. 

Dveře mají požární odolnost 30 minut. 

Dveře do interiérů restaurace a kanceláří v1. a 2.np jsou navrženy v provedení 

lakovaná dýha (barva šedá), dveře budou osazeny do obložkové zárubně.  

Dveře do jednotlivých  kanceláří budou součástí prosklených stěn. 

Dveře v bytech  jsou navrženy v provedení lakovaná dýha (tmavý cedr) dveře budou 

osazeny do obložkové zárubně. Viz výpis dveří. 

 

Úpravy povrchů 

Úpravy povrchů vnějších 

Obálka polyfunkčního domu je zateplena kontaktním zateplovacím systémem ETICS 

s použitím pěnového fasádního polystyrénu EPS 70 F tl. 300 mm. Povrchová úprava je 

zvolena silikonsilikátová točená omítka Weber Colorline, barva bílá – BI00, zrnitost 1,5 mm. 

Jako doplnění rastru oken je použita silikonsilikátová omítka tmavší barvy Weber Colorline, 

barva šedá – SE4D, zrnitost 1,5 mm. 

 Soklová část obvodových stěn je zateplena tepelnou izolací z extrudovaného 

polystyrénu XPS 30I tl. 250 mm n a venkovní straně a 300 mm v při zateplení soklu pavlače 

v 3.np. Venkovní sokl je opatřen marmolitovou omítkou Weber Colorline, barva šedá – 

MAR2 GO5, zrnitost 2,5 mm. 

Zbylé pohledové prvky objektu jsou řešeny z přírodního pohledového betonu 

s povrchovým ošetření epoxidovým lakem. 

 

Úpravy povrchů vnitřních 

Druhy povrchových úprav se liší podle druhu využitelnosti místnosti. V místnostech se 

zvýšenou možností ostřiku stěn vodou, nebo v místnostech se zvýšenými hygienickými 

nároky (například: kuchyně, toalety, koupelna) je proveden keramický obklad stěn – viz 

specifikace úpravy povrchů stěn jednotlivých místností. Ostatní svislé vnitřní plochy jsou 

opatřeny štukovou omítkou SALITH P-II v tloušťce 2 mm nanesené na cementové stěrce 

WEBER TMEL 700 s armovací tkaninou WERTEX 117 v celkové tlouštce vrstvy 3-5 mm. 

Vodorovné konstrukce ve vybraných místnostech jsou opatřeny SDK podhledem RIGIPS ze 

sádrokartonových desek tl. 12,5.Štukové omítky a podhledy budou vymalovány přípravkem 

Primalex bílé barvy 
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Podlahy 

Typy povrchových úprav nášlapných ploch jednotlivých místností se liší a jsou 

uvedeny v tabulkách místností – viz půdorysy jednotlivých podlaží.  

V komunikačních prostorách a v restauraci je na anhydridovou desku proveden epoxidový 

nátěr SIKAFLOOR - RAL 9002. 

Na toaletách a v koupelnách jsou položeny keramické dlažby.  

V pobytových místnostech bytu jsou použity laminátové dřevěné plovoucí podlahy. 

Na podlahovou desku z drátkobetonu v suterénu bude proveden epoxidový nátěr 

SIKAFLOOR - RAL 7016. 

Jako nášlapná vrstva podlahy pavlače budou použity WPS terasová prkna. 

 

 

Skladby: 

 

S1  PODLAHA 1.PP 

- NÁTĚR SIKAFLOOR  

- BETONOVÁ DESKA DRÁTKOBETON C25/30  100  mm 

- GEOTEXTILIE 

- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE FATRAFOL 818 1,8 mm 

- GEOTEXTILIE 

- BETONOVÁ PODKLADNÍ DESKA C 20/25   150  mm  

- ŠTĚRK FR. 16/32   150  mm 

 

 

S2  PODLAHA 1.NP 

- NÁTĚR SIKAFLOOR  

- BETONOVÁ DESKA S OCELOVOU VÝZTUŽÍ   70 mm 

- PODKLADNÍ FOLIE  0,2  mm 

- KROČEJOVÁ IZOLACE POLYSTYREN EPS 120 S   100  mm 

- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C 25/30 180  mm 

- TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN EPS 70 F   340  mm 

- WEBER TMEL 700 + ARMOVACÍ TKANINA 3 mm 

- SILIKÁTOVÝ NÁTĚR  
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S3  PODLAHA 2.NP - OFFICE SPACE 

- NÁTĚR SIKAFLOOR  

- BETONOVÁ DESKA S OCELOVOU VÝZTUŽÍ   60 mm 

- PODKLADNÍ FOLIE  0,2  mm 

- KROČEJOVÁ IZOLACE POLYSTYREN EPS 120 S   90  mm 

- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C 25/30  180  mm 

   ( povrchová úprava pohled. části- lakování - epoxid lak) 

 

S4  PODLAHA BYTŮ - 3.NP ( pobytové místnosti ) 

- LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ PODLAHA 8  mm 

- MIRALON 2 mm  

- ANHYDRITOVÁ DESKA   50 mm 

- PODKLADNÍ FOLIE  0,2  mm 

- KROČEJOVÁ IZOLACE POLYSTYREN EPS 120 S   70  mm 

- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C 25/30 180  mm 

   ( povrchová úprava pohled. části- lakování - epoxid lak) 

 

S5  PODLAHA BYTŮ - 3.NP ( koupelna, chodba ) 

- KERAMICKÁ DLAŽBA 6  mm 

- FLEXIBILNÍ CEMENTOVÉ LEPIDLO 4 mm  

- ANHYDRITOVÁ DESKA   50 mm 

- PODKLADNÍ FOLIE  0,2  mm 

- KROČEJOVÁ IZOLACE POLYSTYREN EPS 120 S   70  mm 

- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C 25/30 180  mm 

   ( povrchová úprava pohled. části- lakování - epoxid lak) 
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S6  STROPNÍ KONSTRUKCE 2.NP - ZELENÁ STŘECHA V ATRIU  

- DEK TR 100 - VEGETAČNÍ SUBSTRÁT 100 mm 

- ZEMINA PRO ZELENÉ STŘECHY                                 100-400 mm 

- GEOTEXTILIE FATRATEX 300 g/m² 

- NOPOVÁ FOLIE 15 mm  

- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE FATRAFOL 818 1,8 mm 

- GEOTEXTILIE 300 g/m² 

- SPÁDOVÉ KLÍNY TI. EPS 200S                                       100-180 mm 

- TI. EPS 150S  2X150mm 300  mm 

- PAROTĚSNÁ FOLIE FATRAFOL 803 1 mm 

- GEOTEXTILIE 300 g/m² 

- ŽELEZOBETON STROPNÍ DESKA,  C25/30   200  mm  

   ( povrchová úprava pohled. části- lakování - epoxid lak) 

 

S7  STROPNÍ KONSTRUKCE 2.NP - PAVLAČ  

- WPC TERASOVÉ PRKNO - mechanicky kotveno       25 mm 

- WPC ROŠT NA VELKOPLOŠNÝCH TERČÍCH 2x40mm 95 mm  

- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE FATRAFOL 818 1,8 mm 

- GEOTEXTILIE 300 g/m² 

- TI. EPS 200S  2X150mm 300  mm 

- PAROTĚSNÁ FOLIE FATRAFOL  1 mm 

- GEOTEXTILIE 300 g/m² 

- ŽELEZOBETON STROPNÍ DESKA,  C25/30   200  mm  

   ( povrchová úprava pohled. části- lakování - epoxid lak) 

 

S8  PODLAHA BYTŮ - 4.NP, 5.NP ( pobytové místnosti ) 

- LAMINÁTOVÁ PLOVOUCÍ PODLAHA 8  mm 

- MIRALON 2 mm  

- ANHYDRITOVÁ DESKA   50 mm 

- PODKLADNÍ FOLIE  0,2  mm 

- KROČEJOVÁ IZOLACE POLYSTYREN EPS 120 S   70  mm 

- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C 25/30 180  mm 

- INSTALAČNÍ PROSTOR TZB   450  mm 

- SDK PODHLED KOTVENÝ NA ROŠT 600x600 mm 12,5 mm 
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S9  PODLAHA BYTŮ - 4.NP, 5.NP ( koupelna, chodba ) 

- KERAMICKÁ DLAŽBA 6  mm 

- FLEXIBILNÍ CEMENTOVÉ LEPIDLO 4 mm  

- ANHYDRITOVÁ DESKA   50 mm 

- PODKLADNÍ FOLIE  0,2  mm 

- KROČEJOVÁ IZOLACE POLYSTYREN EPS 120 S   70  mm 

- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C 25/30 180  mm 

- INSTALAČNÍ PROSTOR TZB   450  mm 

- SDK PODHLED KOTVENÝ NA ROŠT 600x600 mm 12,5 mm 

 

S10  PODLAHA PAVLAČE - 4.NP, 5.NP  

- WPC TERASOVÉ PRKNO - mechanicky kotveno       25 mm 

- WPC ROŠT NA VELKOPLOŠNÝCH TERČÍCH 1x40mm 40 mm 

- NOSNÁ KONSTRUKCE JACKEL 120x80 120 mm  

- HYDROIZOLAČNÍ FOLIE FATRAFOL 818 1,8 mm 

- OSB P+D 15 mm 

- DŘEVĚNÝ HRANOL 40x60 

                   (kotvení do jackelu 120x80 a OSB) 60 mm 

- DŘEVĚNÉ POHLEDOVÉ LAMELY (30x40) 40 mm 

 

S24  PODLAHA KANCELÁŘÍ ( nad předvstupním prostorem ) 

- NÁTĚR SIKAFLOOR  

- BETONOVÁ DESKA S OCELOVOU VÝZTUŽÍ   60 mm 

- PODKLADNÍ FOLIE  0,2  mm 

- KROČEJOVÁ IZOLACE POLYSTYREN EPS 120 S   90  mm 

- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C 25/30  180  mm 

- TI. EPS 70F, MECHANICKY KOTVENO 340 mm 

- WEBER TMEL 700 + ARMOVACÍ TKANINA 3 mm 

- SILIKONOVÁ OMÍTKA 2 mm 

- SDK RASTROVÝ PODHLED 12,5 mm 
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Hydroizolace proti zemní vlhkosti 

Hydroizolace spodní stavby je navržena z modifikovaného SMS asfaltového pásu 

GLASTEK 40 SPECIÁL MINERÁL, HI bude položena ve dvou vrstvách které budou mezi 

sebou o polovinu pásu přesunuty. Prvnívrstva bude přitavena bodově, druhá HI vrstva bude 

natavena celoplošně. HI v oblasti soklu: HI bude vytažena 400mm nad úroveň terénu 

přitavena na napenetrované soklové zdivo a mechanicky přikotvena při zateplování soklové 

části stěny. Propíchnutí hydroizolačního souvrství kotevní hmoždinou nesmí dojít níže jak 

300 mm nad terénem !!! Jako mechanická ochrana pod úrovní terénu bude vrstva XPS 

polystyrénu a nopová folie tl. 15 mm.  Pro snížení možného hydrostatického tlaku je kolem 

celé stavby navrženo drenážní potrubí DN 120. 

 

Ostatní izolace proti vlhkosti 

Hydroizolace zelených střech bude provedena v systému PVC folie. Jako pojistná a 

hydroizolace bude použit PVC folie FATRAFOL 803 bez mechanického kotvení. 

Hydroizolační folie FATRAFOL 803 bude položena na geotextilii s charakteristikou 300

 g/m².  Jako hlavní HI  vrstva bude použita střešní folie FATRAFOL 818, která rovněž 

bude položena na vrstvě geotextilie s totožnými vlastnostmi. Folie bude řádně provařena a 

nebude mechanicky kotvena ( z důvodu velké tl. TI a s možností přitížení zeminovým 

substrátem). Střešní folie FATRAFOL 818 bude chráněna před mechanickým poškozením a 

prorůstáním kořínku nopovou folii a GEOTEXTILII FATRATEX 

 

Tepelná izolace 

Obálka polyfunkčního domu je zateplena kontaktním zateplovacím systémem ETICS 

s použitím pěnového fasádního polystyrénu EPS 70 F tl. 300 mm 

Soklová část obvodových stěn je zateplena tepelnou izolací z extrudovaného polystyrénu XPS 

30I tl. 250 mm na venkovní straně a 300 mm v při zateplení soklu pavlače v 3.np.  

Součástí zateplení obálky budovy je i kontaktně zateplený strop vstup  a strop garáží na 

zateplení bude použit fasádní polystyrén EPS 70 F tl. 340 mm. 

Skladba střešního pláště hlavní střechy obsahuje hlavní vrstvu TI z EPS 150 S a to  3x 150 

mm + spádové klíny od 10-300 mm z EPS 200 S. Zelená střecha nad kancelářemi obsahuje 

hlavní vrstvu TI z EPS 150 S a to  2x 150 mm + spádové klíny od 100-180 mm z EPS 200 S. 
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Zvuková izolace 

V podlahách je navržena kročejová izolace z EPS 120 S tl. 100 a 90 mm 

Klempířské výrobky 

Do klempířských prvků zahrnujeme oplechování atiky, parapetů, světlíku, oplechování 

komínů vzduchotechniky,... Oplechování bude provedeno z plechu tl. 06 mm s povrchovou 

úpravou titanzinek.  Viz specifikace klempířských prvků. 

 

Zámečnické výrobky 

Do zámečnických výrobků zahrnujeme madla, zábradlí, prosklené přístřešky, ocelové 

konstrukce pavlače, …Viz specifikace zámečnických výrobků. 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

K projektové dokumentaci je zpracována samostatná technická zpráva požární 

ochrany (požárně bezpečnostní řešení stavby), která je zpracována ke stavebnímu povolení 

podle požadavků stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů, vyhlášky MV č.246/2001 Sb. § 41, vyhlášky MV č. 23/2008 Sb., 

ČSN 73 0804, ČSN 73 0810, ČSN 73 0818, ČSN 73 0833, ČSN 73 0873 a projektové 

dokumentace stavby. Požadavky vyplývající ze zprávy požární ochrany byly dále 

zapracovány do požadavků na konkrétní konstrukce v rámci projektové dokumentace pro 

provedení stavby (dodavatelská dokumentace). 

 

Pro řešený objekt je stanoveno 12 kusů hasícího práškového přístroje ( 6 kg – 34A, 

183B) a 22 kusů detektorů kouře Umístěných vy bytech, na schodišti – každé výškové patro, 

garážích, kancelářích a kuchyni. Bližší specifikace umístění hasících přístrojů a detektorů a 

členění objektu na jednotlivé požární úseky je součástí PBŘS stavby.. 

 

K požárně bezpečnostnímu řešení stavby bylo vydáno souhlasné stanovisko 

Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Ostrava. 
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D.1.4 Technika prostředí staveb 

 

Vytápění 

Vytápění objektu bude členěno na dvě části. Restaurace a kanceláře budou vytápěny za 

pomocí VZT rozvodů teplého vzduchu. Jako zdroj tepla pro vytápění restaurace a kanceláří a 

pro ohřev TV celého objektu bude použito tepelné čerpadlo vzduch/voda + solární kolektory. 

Pro vytápění jednotlivých bytových jednotek budou použity elektrokotle a jmenovitém 

výkonu 4-8 kW napojený na podlahové topení. 

  

Zdravotně technické instalace 

Rozvody vody: 

Zásobování objektu pitnou vodou je řešeno vodovodní přípojkou z HDPE 100RC DN 

46. Přívod potrubí bude vstupovat do objektu v technické místnosti v 1.pp. 

Ohřev TV je řešen průtokovým ohřívačem v multivalentním zásobníku. Umístěným 

v technické místnosti v  1.pp. Rozvody vodovodního potrubí jsou navrženy z polypropylenu 

PPR, v tlakové řadě PN20 izolované tepelnou izolací Mirelon. Vodovodní potrubí bude 

izolováno dle vyhl.č.151/2001 Sb. Rozvod bude proveden dle montážně technologických 

podmínek výrobce potrubí. Po montáži potrubí je nutné provést tlakovou zkoušku a 

desinfekci potrubí. Pro zvýšení konfortu dodávky teple vody do spotřebičů je navržena 

oběhová smyčka ve stoupačkách objektu. 

Vodovodní přípojka vyhoví požadované potřebě vody.  

 

Rozvody kanalizace: 

Celkové množství splaškových vod za rok přibližně odpovídá roční průměrné spotřebě 

vody.    Q =  3460,0 m
3
/rok = 9,48 m

3
/den. 

Vnitřní rozvody splaškové a dešťové kanalizace budou provedeny v materiálu  PVC. 

Venkovní a vnitřní sběrné rozvody budou provedeny v systému KG. Přípojka kanalizace bude 

provedena z KG DN 200. 

 Elektroinstalace: 

Připojení na distribuční síť NN bude provedeno kabelem CYKY J 5x16 a ukončeno 

HDS+EM  na hranici parcely stavebníka a vnější domovní rozvod NN kabelem CYKY J 5x16  

zakončen. Vnější domovní rozvod NN bude zakončen hlavní rozvodni skříní umístěná 

v suterénu objektu. Elektroinstalace světelného obvodu bude realizována kabelem  CYKYLo 
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- j 3x1,5mm, uloženého pod omítku. 

Elektroinstalace venkovních obvodu bude realizována kabelem CYKYLo-j 3x1,5mm, 

uloženého pod omítku. A bude připojena ke stávajícímu okruhu venkovní elektroinstalace 

chráněného proudovým chráničem (30mA). 

  

Větrání: 

Větrání objektu bude zajištěno v kombinaci přirozeného (otvíravými okny) a nuceně 

soustavou klimatizačních jednotek s rekuperací. Objekt bude v rámci VZT členěn do dvou 

funkčních celků. 

 

 Koncepce a parametry navrhovaného řešení – kanceláře, restaurace 

Větrání restaurace a kanceláří bude provedeno jako nucené za pomoci klimatizační 

jednotky se zpětným získáváním tepla s odpadního vzduchu. Čerstvý vzduch bude dopravován 

k centrální VZT jednotce umístěné v suterénní technické místnosti Dále bude vzduch procházet přes 

rekuperační jednotku, kde přijme 75% tepla  z odpadního vzduchu a takto ohřátý bude vháněn 

do VZT rozvodů restaurací a kanceláří. Které budou provedeny z potrubí SPIRO průměru 200 a 

150mm. V zimních měsících a při potřebě bude vzduch dotápěn před teplovodní výměník. VZT 

rozvody budou osazeny v místě za rekuperační jednotkou tlumiči hluku a to na vstupu 

vzduchu do domovních rozvodů (za rekuperační jednotkou) a v místě odtahu vzduchu z 

jednotky, tedy na výfukové větvi.  

Přívody čerstvého vzduchu jsou situovány v pobytových místnostech – kanceláře, 

odbytový prostor restaurace. Odtahy vzduchu jsou situovány na WC, kuchyni. Rozvody budou 

umístěny pod pohledovou stropní konstrukcí  Nucené větrání je v objektu dimenzováno dle ČSN 

EN 15665. Množství přivedeného vzduchu do místnosti je stanoveno na 35m3 na 

osobu/hodinu. Odpadní vzduch bude odcházet přes centrální výfuky na střeše objektu. Nucené 

větrání je v objektu dimenzováno dle ČSN EN 15665. 

Přesné dimenze a objemy vyměňovaného vzduchu budou upřesněny v rámci realizační 

dokumentace VZT.  

Koncepce a parametry navrhovaného řešení – bytové jednotky 

Větrání obytné části domu bude provedeno jako nucené za pomoci klimatizační 

jednotky se zpětným získáváním tepla s odpadního vzduchu. Čerstvý vzduch bude dopravován 

k bytovým VZT jednotkám za pomocí hlavních rozvodů vzduchu ze střechy objektu domu. Dále 
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bude vzduch procházet přes rekuperační jednotku, kde přijme 75% tepla  z odpadního 

vzduchu a takto ohřátý bude vháněn do VZT rozvodů v bytě. Které budou provedeny z potrubí 

SPIRO průměru 100 a 150mm. V zimních měsících a při potřebě bude byt dotápěn podlahovým 

vytápěním.   VZT rozvody budou osazeny v místě za rekuperační jednotkou tlumiči hluku a to 

na vstupu vzduchu do domovních rozvodů (za rekuperační jednotkou) a v místě odtahu 

vzduchu z jednotky, tedy na výfukové větvi.  

Přívody čerstvého vzduchu jsou situovány v obytných místnostech. Odtahy vzduchu 

jsou situovány na WC, koupelnách a kuchyni. Rozvody budou umístěny nad SDK podhledy 

Nucené větrání je v objektu dimenzováno dle ČSN EN 15665. Množství přivedeného 

vzduchu do místnosti je stanoveno na 25m3 na osobu/hodinu. 

Odpadní vzduch bude odcházet přes centrální výfuky na střeše objektu. Nucené 

větrání je v objektu dimenzováno dle ČSN EN 15665. 

Přesné dimenze a objemy vyměňovaného vzduchu budou upřesněny v rámci realizační 

dokumentace VZT.  
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D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ  

VÝKRESOVÁ ČÁST 

Výkresová část je součástí příloh diplomové práce. 

 

Č. VÝKRESU NÁZEV VÝKRESU MĚŘÍTKO VÝKRESU 

 

 1_01 Koordinační situace 1:200 

 1_02 Základy 1:50 

 1_02 Výkopy 1:100 

 1_04 Půdorys 1.PP 1:50 

 1_05 Půdorys 1. NP 1:50 

 1_06 Půdorys 2. NP 1:50 

 1_07 Půdorys 3. NP ´ 1:50 

 1_08 Půdorys 4. NP 1:50 

 1_09 Půdorys 5. NP 1:50 

 1_10 Půdorys střechy 1:50 

 1_11 Řez A-A´ 1:50 

 1_12 Řez B-B´ 1:50  

 1_13 Pohledy 01 1:100 

 1_14 Pohledy 02 1:100 

 2_01 Výpis oken 

 2_02 Výpis dveří 

 2_03 Výpis dveří 

 2_04 Výpis dveří 

 2_05 Výpis dveří 

 2_06 Výpis vrat 

 2_07 Výpis klempířských prvků 

 2_08 Výpis zámečnických výrobků 

 2_09 Výpis střešních prvků 

 3_01 Situace zařízení staveniště 1:200 

 4_01 Schéma skrývky ornice 1:200 

 4_02 Schéma výkopu 1. Hloubkového stupně 1:200 

 4_03 Schéma výkopu 2. Hloubkového stupně 1:200 

 4_04 Schéma výkopu patek 1:200 

 4_04 Zajištění stavební jámy 1:200 
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E. DOKLADOVÁ ČÁST  

 

Dokladová část není součástí diplomové práce. 
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3.1.1  Úvod 

 

3.1.1.1.  Identifikační údaje stavby 

 

 Název stavby: Polyfunkční dům Mariánské Hory 

 Druh stavby: Novostavba 

 Místo stavby: ul. 28. Října, Ostrava –Mariánské Hory, 709 00 

 Kraj: Moravskoslezský 

 Okres: Ostrava - město 

 Katastrální území: Mariánské Hory, 713830 

 Stavební úřad: Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky 

 Parcely dotčené: 164/1, 1203, 851, 1202, 1211/1, 165/7, 1204 

 Parcely sousedníí:  1244,2, 751/3, 163/5, 164/4, 756/1, 195, 165/9 

 Vedoucí projektu: prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. 

 Vypracoval: Bc. Martin Filipčík 

  Dr. Martínka 1378/24, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

 

3.1.1.2  Popis objektu  

 Novostavba polyfunkčního domu. Objekt je tvořen jedním podzemním a pěti 

nadzemními podlažími. Navržený objekt má lichoběžníkový půdorys s maximálními rozměry 

24,1x29,2m a výškou 20,34m . Konstrukční výška podlaží objektu je 3,85m. 

Nosná konstrukce stavby je tvořena ŽB monolitickým skeletem se sloupy rozměru 300x300 

mm s monolitickými stropy tl. 180, 200 a 250mm a ztužujícími ŽB stěnami tl. 300mm tvořící 

roh schodišťového traktu.  

Obvodové výplňové zdivo je tvořeno z tvárnic Ytong P2-400 tl. 300 mm na cementové 

lepidlo Weber MixMont, vnitřní nenosné stěny a příčky jsou vyzděny z tvárnic Ytong P2-400 

tl. 300 mm, P6-650 tl. 250 mm, P2-500 tl. 150 mm a P2-500 tl. 100 mm. 

Stavba je založena na železobetonových monolitických základech tvořených ŽB patkami 

rozměru 2000 x 2000 mm a pásy šířky 600 mm. 
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Objekt je zastřešen dvěmi rovnými střechami s extenzivní zelenou vrstvou. Skladba střešního 

pláště je zvolena v klasickém pořadí vrstev. Sklon střešních rovin je ve všech střechách do 

16%. Nosná část střech je tvořena ŽB monolitickými stropními deskami. 

 

3.1.2  Informace o rozsahu a stavu staveniště 

3.1.2.1  Rozsah staveniště 

Staveniště se bude rozkládat na pozemcích č.p. 164/1, 1203, 851, 1202, 1211/1, 165/7, 1204, 

k.ú. Mariánské Hory, (713830). Staveniště bude přístupno z ulice 28. října. 

Pozemky staveniště jsou nezastavěné, v okrajových částech se vyskytují keře malého vzrůstu. 

Zařízení staveniště se začne budovat v dostatečném předstihu tak aby nebyla narušena časová 

osa výstavby objektu. Zařízení staveniště se bude z části v průběhu výstavby měnit – 

vzhledem k následným nebo probíhajícím pracem. 

V rámci ochrany zdraví osob je ve veřejném zájmu, dle §132 stavebního zákona nesmí v době 

výstavby docházet k ohrožování životu a zdraví osob neb zvířat. Nesmí docházet k hluku a 

prašnosti nad stanovenou míru. Nesmí docházet k ohrožení životního prostředí a zájmům 

státní památkové péče. 

Při předání staveniště zhotoviteli bude hranice pozemku vytyčena. Stavebník rovněž zajistí 

aby při předání staveniště byly vytyčeny inženýrské sítě. 

3.1.2.2  Popis staveniště 

Plocha celého staveniště bude oplocena mobilním oplocením výšky 2 m od firmy Yohnny 

Servis. Oplocení se bude skládat z betonových patek a plotových dílců. Dílce budou mezi  

sebou pevně spojeny šroubovatelnými sponami. Staveniště bude přístupné branou z ulice 28. 

října. Na oplocení budou upevněny tabulky „zákaz vstupu“ u vjezdové brány bude umístěno 

svislé dopravní zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou „ mimo vozidel s povolením stavby“. 

Zásobování staveniště bude probíhat vjezdovou branou z ulice 28. října na 

severozápadní straně pozemku. U vjezdu na staveniště bude umístěna vrátnice, tvořená 

mobilním kontejnerem TOI TOI  o rozměrech 1980 x 1980 x 2600 mm, stavba bude hlídána 

vrátným. Na staveništi budou vybudovány hlavní dopravní cesty zpevněné ŽB panely o 

rozměrech 1,5 x3 m.  Ostatní plochy určené k manipulaci a skladování materiálu budou 

zpevněny zhutněným posypem ze štěrku fr. 16/32 mm tl. 150 mm. Pro parkování osob 
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účastnících se kontrolních dnů bude vyčleněn prostor pro pět osobních automobilu za vrátnicí 

stavby. U výjezdu ze staveniště bude umístěna vysokotlaká myčka pro čištění vozidel stavby 

před výjezdem na přilehlou pozemní komunikaci.  

V západním rohu staveniště budou umístěny mobilní kontejnery TOI TOI rozměru 

2438 x 6058 x 2800 mm které budou obsahovat kancelář stavbyvedoucího, kancelář mistrů, 

kancelář pro koordinační porady, uzamykatelný sklad nářadí, šatny a sociální zázemí. 

Kontejnery budou napojeny na inženýrské sítě. Před mobilními buňkami v dostatečné 

vzdálenosti bude vytvořena skládka stavebních materiálů. 

Na severozápadní straně výkopu bude umístěn věžový jeřáb LIEBHER 110 EC – B6, 

který bude založen v úrovni základové spáry objektu. 

 

3.1.2.3  Hygienické zařízení staveniště  

 Kancelář stavbyvedoucího – kancelář bude tvořena mobilním kontejnerem TOI TOI 

o rozměru 2438x6058x2800 mm, kontejner je vybaven oknem 1785x1455 mm a vstupními 

dveřmi. Kontejner bude napojen na vedení nízkého napětí 250V. 

 Kancelář mistrů – kancelář bude tvořena mobilním kontejnerem TOI TOI o rozměru 

2438x6058x2800 mm, kontejner je vybaven oknem 1785x1455 mm a vstupními dveřmi. 

Kontejner bude napojen na vedení nízkého napětí 250V. 

 Kancelář pro koordinační porady – kancelář bude tvořena mobilním kontejnerem 

TOI TOI o rozměru 2438x6058x2800 mm, kontejner je vybaven oknem 1785x1455 mm a 

vstupními dveřmi. Kontejner bude napojen na vedení nízkého napětí 250V. 

 Šatny – budou tvořeny mobilními kontejnery TOI TOI o rozměru 2438x6058x2800 

mm, kontejner je vybaven oknem 1785x1455 mm a vstupními dveřmi. Počet kontejnerů 

vychází z minimálního potřebného prostoru pro jednoho pracovníka 1,25m
2
, při uvažování 

celkového počtu 40 pracovníku bude zapotřebí čtyř kontejnerů. Kontejnery budou napojeny 

na vedení nízkého napětí 250V. 

 Koupelna + wc – budou tvořeny mobilním kontejnerem TOI TOI o rozměru 

2438x6058x2800 mm, kontejner je vybaven dvě okny 650x1455 mm a vstupními dveřmi. 

Vnitřní vybavení kontejneru bude tvořeno: 2x wc, 2x pisoár, 2x sprchový kout a 4x 

umyvadlo.  Kontejner bude napojen na vedení nízkého napětí 250V, vodovodní a kanalizační 

přípojku. 
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3.1.2.4  Mechanizace  

 Věžový jeřáb LIEBHER 110 EC-B6 – věžový jeřáb s délkou vyložení 40m, výškou 

jeřábu 35m a maximální nosností 2,8t – 6t. Rozměr základny jeřábu je 4900x4900mm. Jeřáb 

bude připojen k přípojce elektrické energie. 440V třífázově. 

 Stavební výtah PEGA 1532 TD – výtah je určen k přepravě nákladu a osob  

950/600Kg. Stavební výtah je opatřen přepínačem pro regulaci rychlosti zdvihu. 24m/min pro 

náklad a 12m/min pro přepravu osob. Rozměr klece 1800x1500mm. Stavební výtah bude 

napojen na vedení nízkého napětí 250V. 

Čerpadlo SCHVWING SP 305 E– Pístové čerpadlo: 2 hydraulicky poháněné 

válce,  Zdvih pístu 70 mm,  Max. 27 zdvihů/min,  Dopravní výkon 10 m
3
/hod. při dopravním 

tlaku 68 bar,  Max. zrnitost 8–16 mm, pouze čerpatelný beton. Čerpací vzdálenosti: Floorpact 

a potěry – výška 33 m a délka 70 m,  Betony se štěrkem – výška 27 m a délka 50 m. Čerpadlo 

bude připojen k přípojce elektrické energie. 440V třífázově. 

Míchačka HM 200 –  míchačka určená na přípravu zdících a spárovacích hmot, 

lepících a armovacích směsí, zpracování betonového potěru, Mýchačka bude plněna 

pytlovanými směsi.. Čerpadlo bude připojen k přípojce elektrické energie. 440V třífázově. 

Vodní čerpadlo XG 25 –  ponorné kalové čerpadlo s výtlakem 12m  a maximálním 

průtokem 12000l/hod. Průměr hadice 2“. Přípojné napětí 250V. 

 

 

3.1.3  Zásobování materiálem 

Doprava veškerého materiálu do prostoru staveniště musí být v souladu se zákonem č. 

13/1997 Sb. O pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů. 

 Doprava ocelové výztuže - Ocelová výztuž muž být dopravována na staveniště na 

jakémkoliv typu nákladního vozidla. Během dopravy nesmí dojít k prostorové deformaci 

ocelové výztuže, Výztuž bude pro potřeby přepravy svázána do kompaktních balíku a 

následně kotvena na korbu vozidla. Nakládku výztuže bude prováděna zaměstnanci 

výrobního závodu. Přepravce zodpovídá za uložení nákladu, tak aby nebyla porušena pravidla 

bezpečnosti provozu a nedošlo k znehodnocení převáženého nákladu. 
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 Doprava čerstvého betonu – doprava betonové směsi na staveniště bude prováděna 

vozidly dodavatele betonové směsi. Objem bubnu bude volen podle momentálního 

potřebného množství. 

Doprava tvárnic Ytong – doprava tvárnic bude probíhat na nákladních prostředcích 

s rovnou korbou. Během nakládky musí být dbáno zabránění mechanického poškození 

výrobků skladovaných na paletách. Nakládka i vykládka palet musí být prováděna: 

vysokozdvižnými vozíky, jeřábem nebo hydraulickým ramenem na autě – při manipulaci 

s paletou za pomocí jeřábu či hydraulického ramena auta musí být použit závěs pro 

manipulaci s paletami dle ČSN 269110. Při manipulaci s materiálem je potřeba dodržovat 

všeobecně platné předpisy k zajištění bezpečnosti práce.  

Doprava ostatního materiálu – doprava veškerých dalších materiálu, např. štěrk, SDK 

desky, omítkové a maltové směsi, …, bude probíhat dle způsobu určeného dodavatelem 

materiálu. Většinou bude materiál dopravován na valnících s hydraulickým ramenem. Štěrky 

budou na stavbu dopravovány třístrannými sklápěči. 

Veškeré materiály budou objednány a dodány dle předem vypracovaného 

harmonogramu, tak aby nedocházelo k jejich hromadění a případnému poškození 

povětrnostními vlivy !!! 

 

3.1.4  Skladování materiálu 

Veškerý stavební materiál bude kontrolován při příjezdu na staveniště. Bude 

kontrolována shoda druhu a počtu materiálu na korbě automobilu a dodacím listu. Materiály 

bude přebírat stavbyvedoucí nebo osoba jím pověřená. 

 Skladování ocelové výztuže – Ocelová výztuž musí být skladována na suchém místě. 

Výztuž musí být nadzvednuta od země a podložena dřevěnými podklady, nebo uložena na ŽB 

panelech. Jednotlivé druhy výztuže musí být během skladování označeny identifikačními 

štítky s popisem dle prováděcí projektové dokumentace. Výztuž musí být skladována 

odděleně podle identifikačních štítků.   

Skladování betonové směsi – skladování betonové směsi je zakázáno !!!  

Skladování tvárnic Ytong – tvárnice Ytong budou skladovány na paletách, palety 

budou uloženy na suchém a odvodněném místě. Maximální výška stohovacího bloku max. 2 
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palety tvárnic. Příčkovky, věncovky a U-profily nestohovat 

 

 Skladování ostatních materiálů – plochy pro skladování ostatního materiálu budou 

odvodněny a opatřeny dostatečně zhutněnou vrstvou štěrku fr. 16/32 mm, tl. štěrkové vrstvy 

bude 150 mm. Veškerý savý stavební materiál bude po rozbalení ze svého přepravního obalu 

přeskládán do suchého skladu nebo budou zakryty plachtou.  

Hydroizolační pásy musí být skladovány vy svislé poloze a nesmí být vystaveny 

dlouhodobým účinkům UV záření a jiným klimatickým vlivům. Proto budou skladovány pod 

ochranou plachtou. Penetrační nátěry budou skladovány na paletách. Mezi jednotlivými 

skladovacími úseky budou zabezpečeny průchody o minimální šířce 1m.  

 

3.1.5 Napojení staveniště na inženýrské sítě  

 

3.1.5.1 Napojení staveniště na  vedení NN 

Staveniště bude připojeno k síti  elektrické energie napojením na vedení nízkého napětí 

v podzemí AYKY 3x 120+70 ve správě společnosti ČEZ, a.s.. Provizorní přípojka bude 

vedena v podzemí a bude provedena kabelem CYKY J 5x16. Za hranicí pozemku bude 

umístěn hlavní stavební rozvaděč (HSR), ze kterého budou zásobovány stavební buňky a za 

pomocí podružných rozvaděčů umístěných na stavbě budou elektrickou energii zásobována 

ostatní zařízení. 

Požadovaný příkon pro zásobování staveniště elektrickou energií: 

P1 – provozní spotřebiče 

Spotřebič Počet ks Příkon (kW) Příkon celkem (kW) 

Jeřáb LIEBHER 110 EC-B6 1 25 25 

Stavební výtah PEGA 1532 TD 1 6,5 6,5 

Čerpadlo SCHVWING SP 305 1 9 9 

Míchačka HM 200 2 4,5 9 

Vodní čerpadlo XG 25 4 0,5 2 

Ruční nářadí 20 1 20 

Otopné těleso v buňce 10 2,5 25 

Boiler 150 l 1 5 5 

Příkon celkem 101,5 
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P2 – vnitřní osvětlení 

Prostory Příkon celkem (kW) 

Kanceláře 2,1 

Sklady 0,5 

Hygienické kontejnery 2 

Vnitřní osvětlení objektu 16 

Příkon celkem 20,6 

 

 

P3 – venkovní osvětlení 

Prostory Příkon celkem (kW) 

Venkovní osvětlení staveniště 40 

Příkon celkem 40 

  

 

𝑃 = 1,1 ∗ √(0,5 ∗ 𝑃1 + 0,8 ∗ 𝑃2 + 𝑃3)2 + (0,71 ∗ 𝑃1)2 

 

𝑃 = 1,1 ∗ √(0,5 ∗ 101,5 + 0,8 ∗ 20,6 + 40)2 + (0,71 ∗ 101,5)2 

 

Celkový příkon P = 129,2 kW. 

 

3.1.5.2 Napojení staveniště na vodovodní přípojku  

 

Staveniště bude napojeno na vodovodní řád DN 200 PE ve správě OVaK, a.s. v ulici 

28. října. Přípojka bude provedena z potrubí HDPE DN 32. Za hranicí pozemku bude 

umístěna vodoměrná šachta MODULO s poklopen B125. Přípojné potrubí bude taženo 

hloubce stanovené provozovatelem vodovodní sítě na 1,2 m. Vodoměrná šachta bude osazena 

vodoměrnou soustavou se zpětnou klapkou a redukčním tlakovým ventilem.  
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Na vodovodní přípojku budou připojeny hygienické kontejnery a druhotné rozvody vody po 

staveništi. 

Maximální denní spotřeba a potřeba vody pro hygienické účely byla stanovena výpočtem, při 

uvažování čtyřiceti pracovníku, na 3400 l. Voda pro technologické účely by neměla 

přesáhnout denní spotřebu 550l. 

Maximální průtok potrubím byl ted stanoven na Qn = 0,25 l/s  

 

3.1.5.3 Napojení staveniště na  kanalizaci 

 

Splaškové vody budou ze staveniště odváděni do společné splaškové a dešťové kanalizace 

DN 400 BET ve správě OVaK, a.s za pomocí kanalizační přípojky KG DN 200. V trati 

kanalizační přípojky bude umístěna revizní šachta do, které budou zaústěny splaškové vody 

ze sanitárního zařízení stavby a odvodňovací potrubí stavby.   

  

 

3.1.6 Ochrana životního prostředí 

 

 

3.1.6.1 Všeobecně 

 

Navrhovaná stavba se po svém dokčení nestane zdrojem škodlivých látek a exhalací nad 

přípustnou míru. V průběhu výstavby bude stavba zdrojem omezeného hluku a prachu. 

Během výstavby budou voleny veškeré možné způsoby na snížení negativních účinků 

stavebních prací na okolí a životní prostředí. 
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3.1.6.2 Odpady 

 

V rámci provádění stavby je uvažováno se vznikem níže specifikovaných odpadů 

v odhadovaném množství. Zatřídění odpadů je provedeno dle vyhlášky č. 381/2001 Sb.  

Katalogové 

číslo 

Označení dle katalogu odpadů (popis) 
Kategorie 

odpadů 

Odhadovan

é množství 

17 01 02 Tvárnice (zdivo) O 

20m3 

(36t) 

17 02 01 Dřevo ( pomocné bednění, …..) O 

5m3 

(3,5t) 

17 02 03 
Plasty (vodovodní potrubí, chráničky, plastové 

obaly, …..) 
O 

25m3 

3t) 

17 03 02 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 

01(odřezy hydroizolace podlah) 
O 

0,5m3 

(700kg) 

17 04 05 
Železo a ocel ( pozinkovaná ocel oplechování 

parapetů, dilatací apod.) 
O 

0,2m3 

(156kg) 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod číslem 17 

06 01 a 17 06 03(zvukové izolace) 
O 

1,16m3 

(82kg) 

17 08 02 

Stavební materiály na bázi sádry neuvedené 

pod číslem 17 08 01(sádrokartonové desky – 

podhledy , apod.) 

O 

1,95 m3 

(2,14t) 

17 09 04 

Směsné stavební a demoliční odpady 

…(ostatní odpady – omítky, malty, úlomky 

materiálu, kamenivo apod.) 

O 

5m3 

(9,3t) 
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Vzniklé odpady budou tříděny dle možností recyklace příp. zpětného využití, 

shromažďovány na určeném místě a průběžně odváženy dodavatelem prací k oprávněné 

likvidaci příp. pro další využití dodavatelem. Nakládání s odpady bude prováděno dle 

požadavků vyplývajících ze zákona č.185/2001 Sb., o odpadech. Způsob likvidace odpadů 

bude doložen dodavatelem stavebníkovi a předložen v rámci závěrečné prohlídky stavby 

(kolaudaci). 

Vzniklé odpady nekovového charakteru budou průběžně odváženy na skládku 

dohodnutou se zhotovitelem stavby. Odpady kovového charakteru budou odváženy do sběrny 

kovového odpadu dohodnutou se zhotovitelem stavby. 

 

3.1.6.3 Stroje 

Zařízení  a stroje stavby musí být v dobrém technickém stavu, ze strojů nesmí unikat žádné 

ropné látky, stroje nesmí produkovat nadměrné množství výfukových zplodin. Za stav strojů 

na stavbě zodpovídá zhotovitel prací. Při odjezdu ze staveniště musí být stroje očištěny za 

pomocí tlakové myčky, tak aby nedocházelo k nadměrnému znečištění  přilehlých pozemních 

komunikací. Pohonné hmoty pro stavební techniku budou čerpány na příslušných čerpacích 

stanicích.  

 

 

3.1.7 Stanovení podmínek provádění stavby z hlediska BOZP 

 

Při zajištění bezpečnosti práce bude dbáno na to, aby byly dodrženy požadavky na 

pracoviště stanovené nařízením vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí, aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na 

výstavbu dle vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu a dalším 

požadavkům stanoveným v příloze č.1 k nařízení vlády č.591/2006 Sb. O bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dle 

nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a dle nařízení vlády 

č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí. Tímto výčtem požadavků není dále dotčena povinnost 
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dodržení ostatních požadavků dle další legislativy na úrovni bezpečnosti práce dle 

jednotlivých prováděných činností.   

Z důvodu realizace stavby částečně subdodavatelskou formou musí být na stavbě přítomen 

koordinátor BOZP. Plán BOZP bude vyvěšen v kanceláři stavbyvedoucího 

Stavbyvedoucí bude mít k dispozici technické listy všech zabudovávaných stavebních 

materiálů, součástí těchto listu musí být uvedení jejích zdravotní bezpečností. 

Na stavbě musí být přístupny prostředky pro poskytnutí první pomoci. Na stavbě musí být 

v úseku jednotlivých pracovišť, hasící přístroje. 

 

Základní podmínky pro dodržování BOZP jsou zejména: 

- správná organizace práce a odborný dozor, 

- dodržování technologických předpisů, 

- včasné ukončení přípravných prací, 

- pořádek na pracovišti a skládce materiálu, 

- pravidelná kontrola montážních pomůcek a materiálů, 

- kvalita výrobků, 

- kvalita montážních prací, 

- reálná odborná úroveň pracovníků, 

- přerušení pracovních činností při nepříznivých klimatických podmínkách . 
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Ostrava 2014 

3.2.1  Úvod 

 

3.2.1.1.  Obecné informace o stavbě 

 

 Název stavby: Polyfunkční dům Mariánské Hory 

 Druh stavby: Novostavba 

 Místo stavby: ul. 28. Října, Ostrava –Mariánské Hory, 709 00 

 Kraj: Moravskoslezský 

 Okres: Ostrava - město 

 Katastrální území: Mariánské Hory, 713830 

 Stavební úřad: Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky 

 Parcely dotčené: 164/1, 1203, 851, 1202, 1211/1, 165/7, 1204 

 Parcely sousedníí:  1244,2, 751/3, 163/5, 164/4, 756/1, 195, 165/9 

 Vedoucí projektu: prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. 

 Vypracoval: Bc. Martin Filipčík 

  Dr. Martínka 1378/24, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

 

 Jedná se o novostavbu polyfunkčního domu. Objekt je tvořen jedním podzemním a 

pěti nadzemními podlažími. Navržený objekt má lichoběžníkový půdorys s maximálními 

rozměry 24,1x29,2m a výškou 20,34m . Konstrukční výška podlaží objektu je 3,85m. 

Nosná konstrukce stavby je tvořena ŽB monolitickým skeletem se sloupy rozměru 300x300 

mm s monolitickými stropy tl. 180, 200 a 250mm a ztužujícími ŽB stěnami tl. 300mm tvořící 

roh schodišťového traktu.  

Obvodové výplňové zdivo je tvořeno z tvárnic Ytong P2-400 tl. 300 mm na cementové 

lepidlo Weber MixMont, vnitřní nenosné stěny a příčky jsou vyzděny z tvárnic Ytong P2-400 

tl. 300 mm, P6-650 tl. 250 mm, P2-500 tl. 150 mm a P2-500 tl. 100 mm. 

Stavba je založena na železobetonových monolitických základech tvořených ŽB patkami 

rozměru 2000 x 2000 mm a pásy šířky 600 mm. 
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Objekt je zastřešen dvěmi rovnými střechami s extenzivní zelenou vrstvou. Skladba střešního 

pláště je zvolena v klasickém pořadí vrstev. Sklon střešních rovin je ve všech střechách do 

16%. Nosná část střech je tvořena ŽB monolitickými stropními deskami. 

Geologický průzkum byl realizován dle ČSN 73 090 Zakládání staveb. Sonda byla 

vyhotovena do hloubky 15 m. Jednalo se o sondu vrtanou o průměru 150 mm. Jejich umístění 

a vyhodnocení určí pověřená osoba. 

Třída těžitelnosti zeminy byla stanovena jako 1. Na základě provedeného inženýrsko-

geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládání jednoduché a nenáročné. Hloubka 

základové spáry je -5,700 m od úrovně upraveného terénu. Objekt je založen na základových 

monolitických patkách a pásech. Mimo to je konstrukce základů doplněna monolitickou 

základovou deskou o tloušťce 150 mm. 

 

3.2.2  Obsah dodávky 

Prováděné práce obsahují provedení všech potřebných úkonů pro vybudování výkopu a 

základových konstrukcí stavby polyfunkčního domu v Mariánských Horách, včetně dodávky 

všech potřebných materiálů, mechanizmů, zařízení a pracovníků. Součásti bude specifikace 

předepsaných zkoušek dle příslušných normativ. Technologický postup provádění bude 

členěn na tyto primární části: 

- zemní práce  - záporové pažení a výkopy 

- betonáž základových konstrukcí  

 

3.2.3  Vytyčení stavby 

Objednatel předá zhotoviteli vytyčené staveniště při jeho předání. Umístění základových 

konstrukcí musí být z vytyčení staveniště odvoditelné běžnými geodetickými metodami. 

Zhotovitel předané vytyčení zajistí tak, aby byl schopen provést založení objektu 

v požadované přesnosti. Za předané vytyčení zodpovídá zhotovitel. 
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3.2.4  Zemní práce – záporové pažení a výkopy 

3.2.4.1 Vytyčení pažících stěn – před zahájením vrtných prací zhotovitel zabezpečí 

geodetický vytyčen trasy pažících stěn, v rámci vytyčení bude znázorněna první zápora, od 

které budou stanoveny vedlejší osy zbylých zápor. 

3.2.4.2 Odborná způsobilost – zemní práce může provádět pouze zhotovitel nebo jeho 

subdodavatele, tj. právnická nebo fyzická osoba, která má platné oprávnění pro provádění 

těchto stavebních prací (Živnostenský list). Zhotovitel je povinen prokázat že disponuje 

potřebným počtem pracovníků s předepsanou kvalifikací, potřebnými stroji a dalším 

vybavením v provozu schopném stavu. Zkušenost s prováděním prací prokazuje zhotovitel 

doložením referenčních staveb stejného či obdobného druhu. 

Pracovníci zhotovitele realizující zemní práce musí mít potřebnou kvalifikaci pro jednotlivé 

technické i dělnické profese. Pracovníci musí být vedeni odborným pracovníkem. 

 

3.2.4.3 Technika 

- Kolový dozér CATERPILLAR 824H 

- Kolové rypadlo CATERPILLAR M313D 

- objem lopaty rýpadla pro výkop jámy 0,75 m
3
 

- objem lopaty rýpadla pro výkop rýh 0,28 m
3
 

- 2x vrtná souprava BAUER BG 18 H  + rotační spirál Ø 650mm 

- Kolový nakládač CATERPILLAR 906H 

- smykem řízeným nakladačem CATERPILLAR 246C 

- Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340 

 

3.2.4.4 Postup zemních prací  

Zemní práce započnou odstraněním vrchních kulturních vrstev půdy (skrývkou 

ornice). Ornice bude z 60 % svého množství ponechána na skládce, umístěné na jihovýchodní 

straně staveniště. 

Následně bude provedeno vytyčení tras pažících stěn s vytyčením prvních zápor. Od těchto 

prvních bodů budou odměřeny zbylé místa vývrtů vždy v osové vzdálenosti 1,5m. Poloha 

bodu vývrtu bude vyznačena přímo na zem vápnem, nejlépe vy tvaru kříže. 
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Provádění vývrtu bude probíhat pomocí tvou vrtných soupravy BAUER BG 18 H. 

Vývrt bude probíhat rychlostí odpovídající geologickým podmínkám. V průběhu vrtání bude 

rotační spirál opakovaně vytahován z vývrtu z důvodu přesunu uvolněné zeminy a jejímu 

následnému odvozu ze staveniště. Nakládku vytěžené zeminy bude zabezpečovat kolový 

nakladač CATERPILAR 906H. Odvoz zeminy ze stavby bude prováděn nákladními 

automobily TATRA T815-231S25/340. 

Vývrt musí být proveden do hloubky -7,8 m od úrovně budoucí čisté podlahy objektu, 

s možností větší hloubky v řádech desítek cm nikoliv menší hloubky vývrtu !!!.  

Vývrt musí být chráněn před nežádoucími povětrnostními vlivy. Musí být chráněn před 

zatečením vody z okolí výkopu. 

Po dokončení první desítky vývrtu začne druhá četa s osazováním ocelových zápor. Zápory 

budou provedeny z ocelových válcovaných profilů HEA 300. 

 

3.2.4.5 Ošetření zápor – spodní část zápory v délce 3,5m bude před zasunutím do vývrtu 

ošetřena speciální olejovou emulzí, která zabezpečí oddilatování zápory od fixační betonové 

směsi a přispěje snadnému vytažení při demontáži záporového pažení.  

Ocelový profil HEA 300 délky 8000 mm bude při manipulaci kotven na kraji své nejdelší osy. 

Ve stojně válcovaném profilu bude vyvrtán otvor průměru 50 mm umístěný v osové 

vzdálenosti 150 mm od okraje profilu. Manipulace s HEA 300 bude zabezpečována za 

pomocí rypadla CATERPILLAR M313D a řetězem s háčky. Po osazení a osovým vyrovnání 

zápory bude provedena fixace v úrovni terénu za pomocí dřevěných desek a klínů, následně 

bude provedena zálivka betonovou směsí C12/15 - XC1, do výšky -4,7m od úrovně budoucí 

čisté podlahy objektu. Výška zálivky musí být dodržena !!! 

 

3.2.4.6 Doprava betonové směsi na staveniště bude prováděna domíchávačem dodavatelské 

firmy, betonová směs do vývrtu bude dopravována přes násypku domíchávač e s použitím 2 

kusu prodloužení. 

Tento postup bude zopakován na všech záporách.   

Vkládání pažin bude probíhat kontinuálně s výkopem prvního a druhého hloubkového stupně. 

Pažiny budou  ve výšce stěny děleny na třetiny. Podle velikosti namáhání budou voleny 
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tloušťky pažin 60 mm, 80 mm, a 100 mm. Vkládání pažin začne do nejvyšší možné pažiny 

s použitím nejtenčí pažiny. 

 

3.2.4.7 Výkop prvního hloubkového stupně začne na jihovýchodní straně a bude pokračovat 

podél pažící stěny. Následný postup se bude odvíjet od předepsaného postupového schéma 

výkopu (výkres postupové schéma – 1. Hloubkový stupeň) Výkop bude probíhat za použití 

kolového rypadla CATERPILLAR M313D s objem lžíce 0,75 m
3
, vytěžená zemina bude 

rovnou nakládána a odvážena nákladními automobily TATRA T815-231S25/340 na skládku 

zeminy na staveništi pro zpětný zásyp a na skládku stavebních odpadů. Výkop bude probíhat 

do hloubky – 2,45m. V průběhu výkopových prací bude probíhat dočištění šikmých stran 

výkopu. 

3.2.4.8 Výkop druhého hloubkového stupně začne na jihovýchodní straně a bude 

pokračovat podél pažící stěny. Následný postup se bude odvíjet od předepsaného postupového 

schéma výkopu (výkres postupové schéma – 2. Hloubkový stupeň) Výkop bude probíhat za 

použití kolového rypadla CATERPILLAR M313D s objem lžíce 0,75 m
3
, vytěžená zemina 

bude rovnou nakládána na skládku stavebních odpadů. Výkop bude probíhat do hloubky –

4,7m. V průběhu výkopových prací bude probíhat dočištění dna a šikmých stran výkopu. 

 

3.2.4.9 Výkop základových patek a pásů začne na jihovýchodní straně a bude pokračovat 

podél pažící stěny. Následný postup se bude odvíjet od předepsaného postupového schéma 

výkopu (výkres postupové schéma – patky, pásy) Výkop bude probíhat za použití kolového 

rypadla CATERPILLAR M313D s objem 0,28 m
3
, vytěžená zemina bude rovnou nakládána 

a odvážena nákladními automobily TATRA T815-231S25/340 na skládku stavebních odpadů. 

Výkopy patek budou probíhat do hloubky –5,7m, výkopy pásů budou provedeny dle příslušné 

PD. V průběhu výkopových prací bude probíhat dočištění dna a stěn výkopů patek a pásů. 

 

3.2.4.10 Kontrola výkopových prací – po dokončení výkopu stavbyvedoucí zápisem ve 

stavebním deníku vyzve technický dozor investora ke kontrole výkopových prací. Během 

přejímky budou veškeré výkopy přeměřeny a bude porovnána shoda s příslušnou PD, při 

kontrole bude dbán zvýšený zřetel na prostorové uspořádání výkopů, velikost a hloubka 

výkopu. Základová spáry nesmí být rozmáčená a musí být odvodněna.  
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3.2.4.11 Podkladní štěrkové podsypy – po kontrole výkopových prací budou provedeny 

podsypy základových patek tl. 100 mm, ze štěrku fr. 8/16 mm. Štěrkový podsyp bude hutněn 

za pomocí vibrační desky. 

 

Výkaz objemů výkopů 

 

Objem horniny [m
3
] 

Třída 

těžitelnosti 

Výkopová figura 

1 

Výkopová figura 

2 
Celkem 

Sejmutí ornice I Nedělí se na figury 436,4 

Výkop 1. hl. 

stupně 
I 2711,29  2711,29 

Výkop 2. hl. 

stupně 
I  2232,13 2232,13 

Výkop patek a 

pásů 
I  147,42 147,42 

Celkem 5527,24 

 

 

3.2.5 Betonáž základových konstrukcí  - patky  

3.2.5.1 Odborná způsobilost  

Bednící, odbedňovací a betonářské může provádět pouze zhotovitel nebo jeho 

subdodavatele, tj. právnická nebo fyzická osoba, která má platné oprávnění pro provádění 

těchto stavebních prací (Živnostenský list). Zhotovitel je povinen prokázat že disponuje 

potřebným počtem pracovníků s předepsanou kvalifikací, potřebnými stroji a dalším 

vybavením v provozu schopném stavu. Zkušenost s prováděním prací prokazuje zhotovitel 

doložením referenčních staveb stejného či obdobného druhu. 

3.2.5.2  Přejímka podkladů 

Před samotným zahájením bednících prací musí být stavbyvedoucím překontrolováno, 

že jsou v požadované kvalitě dokončeny předcházející práce a to zejména: 
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- základová spára 

- podkladní štěrkové vrstvy 

- případně jiné konstrukce dle PD 

Při provádění kontroly je potřeba ověřit zda jsou dodrženy povolené odchylky 

stanovené pro dané konstrukce. Před započetím bednění je nutno, minimálně v rozsahu 

pracovních spar, podklad vyčistit, případně vyčerpat vodu. Při přejímce pracoviště bude 

rovněž ověřena únosnost podkladu, na kterém bude bednění zhotoveno. V případě pochyb je 

zapotřebí provést úpravu terénu např. pokládkou panelů. Dále bude prověřeno pevné 

stanovení výškových i směrových vytyčovacích bodů, případně dojde k vytyčení lomových 

bodů konstrukce. 

3.2.5.3  Bednění 

Pro betonáž základových patek nebude potřeba bednění, základová patka bude 

provedena rovnou do připraveného výkopu.   

3.2.5.4  Armování 

Kvalifikace pracovníků – Vedoucí čety má být vyučený pracovník železář – betonář, 

oststní pracovníci mohou být zaučeni. Nezaučení pracovníci provádějí pomocné práce  - 

zejména dopravu výztuže k místu ukládky. 

Ukládání výztuže – výztuž se musí uložit v poloze předepsané v projektové 

dokumentaci a zajistit tak, aby i během betonování byla zabezpečena její poloha a také 

tloušťka krycí betonové vrstvy. Betonářská ocel musí mít před zabetonováním přirozený čistý 

povrch bez odlupujících se okují, mastnoty a nečistot. Nesmí být znečištěna zatvrdlým 

cementovým mlékem, blátem apod.  Na armování základové patky budou navázány výztuže 

pro napojení základových pasů a sloupů. 

Krytí výztuže – tloušťka krycí vrstvy betonu je předepsána v projektové dokumentaci. 

Pro dodržení a zabezpečení stanovené krycí vrstvy budou použity distanční podložky – 

nejlépe z PVC, betonu nebo vláknocementu. 

Odchylky v uložení výztuže – mezní odchylka polohy jednotlivých prutu výztuže , 

stejně tak jako vzdálenost jednotlivých vrstev výztuže, vzdálenost mezi třmínky, 
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rozdělovacími pruty, … se nesmí lišit od hodnot stanovených PD více jako o  + - 20% však 

nikdy ne výše jak o 30 mm. 

Přejímka železářských prací – před započetím betonáží stavbyvedoucí zápisem ve 

stavebním vyzve technický dozor investora ke kontrole dokončených železářských prací. 

Výsledky kontroly budou zaznamenány do stavebního deníku. V rámci kontroly budou 

zejména kontrolováno:  

- druh použité výztuže 

- profil prutů 

- počet prutů 

- poloha v konstrukci a tuhost výztuže 

- počet a tvar třmínků 

- v zimním období teplotu výztuže 

- čistota výztuže 

 

3.2.5.5  Betonáž 

Kvalifikace a počet pracovníků – betonáž bude prováděna betonářskou četou o 3-5 

pracovnících. Vedoucí čety by měl být vyučený zedník, nebo betonář-železář.  

Přeprava betonové směsi – betonová směs bude po staveništi přepravována pomoci 

mobilní pumpy na beton. SCHWING S39SXU umístěné na ho horním okraji stavební jámy.  

Přejímka betonové směsi – na každou dodávky betonové směsi bude při jejím 

předání předán dodací list, který bude sloužit jako doklad o jakosti a množství dodané směsi. 

Dodací list misí obsahovat minimálně následující údaje: 

- identifikace výrobce betonové směsi, 

- pořadové číslo dokladu, 

- identifikace odběratele a místo převzetí betonové směsi, 

- druh a třídy betonové směsi, její zpracovatelnost, druh a třídu cementu a přísady, 

- použití dopravního prostředku, vč. jména řidiče a SPZ vozu, 

- čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

78 

 

Zpracování betonové směsi a postup betonáže – po písemném odsouhlasení jakosti 

ocelářských prací a vydáním souhlasu k betonáži započne betonáž. Během betonáže se bude 

postupovat dle pokynů: 

- betonová směs se nesmí spouštět do hloubky větší jak 1 m 

- betonová směs musí být zpracována co nejdříve po zamíchání 

- betonování patek musí být provedeno kontinuálně, cyklus betonování patky 

nesmí být přerušen 

- betonová směs bude ukládána od krajů do středu patky 

- betonáž bude provedena do požadované výšky 

- v průběhu betonáže bude provedeno zhutnění betonu ponorným vibrátorem – 

vpich nesmí být umístěn vícekrát do jednoho místa, vzdálenost sousedních 

ponoru nesmí přesáhnout 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti.  

 

Betonáž bude probíhat takto: betonová směs bude čerpána pomocí mobilního čerpadla 

betonu. Aplikační hadice betonu bude zvednuta nad úrovní armování, tak aby výška 

volného pádu betonu byla co nejmenší maximálně však 1m. V brůběhu čerpání směsi bude 

jeden z pracovníků pohybovat hadicí tak aby nedocházelo plnění prostoru patky z jednoho 

místa ale po celém obvodu výkopu. Během ukládání betonové směsi ale i po něm bude 

betonová směs zhutněna ponorným vibrátorem. 

Po uložení betonové směsi do výkopu a jeho následném zhutnění bude povrch betonu 

zarovnán do roviny v požadované výšce. Beton bude po dokončení ošetřován kropením 

nejlépe do dobu 7 dní, po 28 dnech dosáhne předepsané pevnosti.  

 

 

3.2.6 Betonáž základových konstrukcí  - základové pásy  

3.2.6.1 Odborná způsobilost  

Bednící, odbedňovací a betonářské práce může provádět pouze zhotovitel nebo jeho 

subdodavatele, tj. právnická nebo fyzická osoba, která má platné oprávnění pro provádění 

těchto stavebních prací (Živnostenský list). Zhotovitel je povinen prokázat že disponuje 

potřebným počtem pracovníků s předepsanou kvalifikací, potřebnými stroji a dalším 
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vybavením v provozu schopném stavu. Zkušenost s prováděním prací prokazuje zhotovitel 

doložením referenčních staveb stejného či obdobného druhu. 

 

 

3.2.6.2  Přejímka podkladů 

Před samotným zahájením bednících prací musí být stavbyvedoucím překontrolováno, 

že jsou v požadované kvalitě dokončeny předcházející práce a to zejména: 

- základová spára 

- podkladní štěrkové vrstvy 

- případně jiné konstrukce dle PD 

- zatvrdnutí betonových konstrukcí z předcházejících kroku betonáže 

Při provádění kontroly je potřeba ověřit zda jsou dodrženy povolené odchylky 

stanovené pro dané konstrukce. Před započetím bednění je nutno, minimálně v rozsahu 

pracovních spar, podklad vyčistit, případně vyčerpat vodu. Při přejímce pracoviště bude 

rovněž ověřena únosnost podkladu, na kterém bude bednění zhotoveno. V případě pochyb je 

zapotřebí provést úpravu terénu např. pokládkou panelů. Dále bude prověřeno pevné 

stanovení výškových i směrových vytyčovacích bodů, případně dojde k vytyčení lomových 

bodů konstrukce. 

3.2.6.3  Bednění 

Kvalifikace pracovníků – bednící a odbedňovací práce představují procesy značně 

náročné, proto je smějí vykonávat jen kvalifikovaní pracovníci, Jsou to zpravidla vyučení 

tesaři případně řádně zaučení montážníci. U systémového bednění musí být pracovníci 

seznámeni se závaznými technologickými postupy provádění bednění a jeho odstraňování. 

Pro betonáž ŽB pasů bylo zvolené systémové bednění DOKA o dílcích výšky 

1200mm s doplňkovými prvky. Bednění bude započato v pravém vnitřním rohu základu, bude 

provedeno složení rohu ze dvou systémových panel systémového rohu Frami a jejich společné 

zafixování pomocí rychloupínače Frami. Bednění bude přikládáno těsně vedle sebe a 

spojováno vždy dvěmi rychloupínači na spojení dvou kusu bednění. Svislá poloha bednění 

bude fixována za pomocí vyrovnávacích opěr. Na vnitřní stranu bednění budou za pomocí 
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nerezového hřebíku upevněny pevné montážní kotvy, které zabezpečí při odstranění vnitřního 

bednění přídržnost bednění venkovního pro dokončení základové desky.  

Ostré a tupé rohy základové konstrukce budou řešeny za pomocí Systémových 

kloubových rohů. 

Po dokončení armování začne stavba vnějšího bednění, to bude od vnitřní řady 

odděleno distančními plastovými trubičkami s PVC kónusy, které budu společně s pevnými 

montážními kotvami nasazenými na spínací tyči. Následně bude celá bednící sestava stažena 

za pomocí spínacích matic s kalotovou podložkou. Svislá poloha bednění bude rovněž 

fixována za pomocí vyrovnávacích opěr. 

 

Odbednění  - bude provedeno nejdříve 3 den po betonáži. Při odbedňování dojde 

k odstranění bednění z vnitřní strany základových pasů posunutí spínacích tyčí do 

základového pásu, pevná montážní kotva zabezpečí pevné spojení mezi venkovním bedněním 

a základovým pasem. 

 

3.2.6.4  Armování 

Kvalifikace pracovníků – vedoucí čety má být vyučený pracovník železář – betonář, 

oststní pracovníci mohou být zaučeni. Nezaučení pracovníci provádějí pomocné práce  - 

zejména dopravu výztuže k místu ukládky. 

Ukládání výztuže – výztuž se musí uložit v poloze předepsané v projektové 

dokumentaci a zajistit tak, aby i během betonování byla zabezpečena její poloha a také 

tloušťka krycí betonové vrstvy. Betonářská ocel musí mít před zabetonováním přirozený čistý 

povrch bez odlupujících se okují, mastnoty a nečistot. Nesmí být znečištěna zatvrdlým 

cementovým mlékem, blátem apod.  Na armování vycházejících ze základových patek budou 

navázány výztuže pro napojení suteréních  stěn a sloupů. 

Krytí výztuže –tloušťka krycí vrstvy betonu je předepsána v projektové dokumentaci. 

Pro dodržení a zabezpečení stanovené krycí vrstvy budou použity distanční podložky – 

nejlépe z PVC, betonu nebo vláknocementu. 

Odchylky v uložení výztuže – mezní odchylka polohy jednotlivých prutu výztuže, 

stejně tak jako vzdálenost jednotlivých vrstev výztuže, vzdálenost mezi třmínky, 
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rozdělovacími pruty, … se nesmí lišit od hodnot stanovených PD více jako o  + - 20% však 

nikdy ne výše jak o 30 mm. 

Přejímka železářských prací – před započetím betonáží stavbyvedoucí zápisem ve 

stavebním vyzve technický dozor investora ke kontrole dokončených železářských prací. 

Výsledky kontroly budou zaznamenány do stavebního deníku. V rámci kontroly budou 

zejména kontrolováno:  

- druh použité výztuže 

- profil prutů 

- počet prutů 

- poloha v konstrukci a tuhost výztuže 

- počet a tvar třmínků 

- v zimním období teplotu výztuže 

- čistota výztuže 

 

3.2.6.5  Betonáž 

Kvalifikace a počet pracovníků – betonáž bude prováděna betonářskou četou o 3-5 

pracovnících. Vedoucí čety by měl být vyučený zedník, nebo betonář-železář.  

Přeprava betonové směsi – betonová směs bude po staveništi přepravována pomoci 

mobilní pumpy na beton. SCHWING S39SXU umístěné na horním okraji stavební jámy.  

Přejímka betonové směsi – na každou dodávky betonové směsi bude při jejím 

předání předán dodací list, který bude sloužit jako doklad o jakosti a množství dodané směsi. 

Dodací list misí obsahovat minimálně následující údaje: 

- identifikace výrobce betonové směsi, 

- pořadové číslo dokladu, 

- identifikace odběratele a místo převzetí betonové směsi, 

- druh a třídy betonové směsi, její zpracovatelnost, druh a třídu cementu a přísady, 

- použití dopravního prostředku, vč. jména řidiče a SPZ vozu, 

- čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky 
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Zpracování betonové směsi a postup betonáže – po písemném odsouhlasení jakosti 

ocelářských prací a vydáním souhlasu k betonáži započne betonáž. Během betonáže se bude 

postupovat dle pokynů: 

- betonová směs se nesmí spouštět do hloubky větší jak 1 m 

- betonová směs musí být zpracována co nejdříve po zamíchání 

- betonování patek musí být provedeno kontinuálně, cyklus betonování patky 

nesmí být přerušen 

- betonová směs bude ukládána od krajů do středu patky 

- betonáž bude provedena do požadované výšky 

- v průběhu betonáže bude provedeno zhutnění betonu ponorným vibrátorem – 

vpich nesmí být umístěn vícekrát do jednoho místa, vzdálenost sousedních 

ponoru nesmí přesáhnout 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti.  

 

Průběh betonáže: betonová směs bude čerpána pomocí mobilního čerpadla betonu. 

Aplikační hadice betonu bude zvednuta nad úrovní armování, tak aby výška volného pádu 

betonu byla co nejmenší maximálně však 1m. V brůběhu čerpání směsi bude jeden 

z pracovníků pohybovat hadicí tak aby nedocházelo plnění prostoru bednění z jednoho 

místa ale po celém obvodu bednění. Během ukládání betonové směsi ale i po něm bude 

betonová směs zhutněna ponorným vibrátorem. 

Po uložení betonové směsi do bednění a jeho následném zhutnění bude povrch betonu 

zarovnán do roviny v požadované výšce. Beton bude po dokončení ošetřován kropením 

nejlépe do dobu 7 dní, po 28 dnech dosáhne předepsané pevnosti.  

 

 

3.2.7 Zpětné zásypy  

3.2.7.1 Odborná způsobilost – zemní práce může provádět pouze zhotovitel nebo jeho 

subdodavatele, tj. právnická nebo fyzická osoba, která má platné oprávnění pro provádění 

těchto stavebních prací (Živnostenský list). Zhotovitel je povinen prokázat že disponuje 

potřebným počtem pracovníků s předepsanou kvalifikací, potřebnými stroji a dalším 

vybavením v provozu schopném stavu. Zkušenost s prováděním prací prokazuje zhotovitel 

doložením referenčních staveb stejného či obdobného druhu. 
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Pracovníci zhotovitele realizující zemní práce musí mít potřebnou kvalifikaci pro jednotlivé 

technické i dělnické profese. Pracovníci musí být vedeni odborným pracovníkem. 

 

 

3.2.7.2  Technika 

- smykem řízeným nakladačem CATERPILLAR 246C 

- Nákladní automobil TATRA T815-231S25/340 

- Vibrační válec Wacker RT 82 SC 

 

3.2.7.3  Kontrola pracoviště před prováděním zásypů  

Před započetím provádění zpětných zásypu bude zkontrolováno provedení monolitických 

konstrukcí a jejich pevnost, provedení inženýrských sítí a jejich ochranu před násypy. 

 

3.2.7.4  Provádění zpětných zásypů 

Provedení zpětných zásypu je možné až po dosažení 100% charakteristické pevnosti 

třídy betonu, tj. po uplynutí 28 dnů od betonáže. Před provedením zpětných zásypů budou 

provedeny veškeré inženýrské sítě, které budou zasypány a zakryty základovou deskou. Pro 

přístup do prostoru bude vybudován umělý val, překlenující základový prah. Zemina 

z mezideponie bude do prostoru základů navážena za pomocí nákladních automobil TATRA 

T815-231S25/340 s třístranou sklápěcí korbou. Rozhrnutí zeminy bude provedeno smykem 

řízeným nakladačem CATERPILLAR 246C  v místě s omezeným přístupem bude dosypání 

zásypu provedeno ručně. Po rozhrnutí vrstvy tloušťky cca 350 mm bude násyp zhutněn. 

Hutnění bude prováděno tandemovým vibračním válcem Wacker RT 82 SC. Tento postup se 

bude opakovat dokud nebude proveden zhutněný zásyp o celkové tl. 800 mm. Po vyrovnání a 

dokončení zásypu bude totožným způsobem rozprostřen štěrkový podsyp fr. 16/32 tl 150 mm. 

Po dokončení štěrkového zásypu musí být horní hrana zásypu v totožné výšce s horní hranou 

základových pásů. 

¨ 

 

 

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

84 

 

3.2.8 Betonáž základových konstrukcí  - podkladní deska  

3.2.8.1 Odborná způsobilost  

Bednící, odbedňovací a betonářské práce může provádět pouze zhotovitel nebo jeho 

subdodavatele, tj. právnická nebo fyzická osoba, která má platné oprávnění pro provádění 

těchto stavebních prací (Živnostenský list). Zhotovitel je povinen prokázat že disponuje 

potřebným počtem pracovníků s předepsanou kvalifikací, potřebnými stroji a dalším 

vybavením v provozu schopném stavu. Zkušenost s prováděním prací prokazuje zhotovitel 

doložením referenčních staveb stejného či obdobného druhu. 

3.2.8.2  Kontrola pracoviště před prováděním podkladní betonové desky 

Před započetím provádění prací na podkladní betonové desky bude zkontrolováno provedení 

a venkovní strany bednění. Bude provedena kontrola stupně zhutnění štěrkového podsypu.  

3.2.8.3  Bednění 

Po dokončení zhutnění podkladní štěrkové vrstvy bude zpětně doplněno bednění 

v místě přístupového valu (rampy). Za pomocí již zabetonovaných pevných montážních kotev 

bude bednění fixováno ke stávající ŽB monolitické konstrukci základových pasů s druhotným 

fixováním opěrou bednění. Po betonáži podkladní desky bude bednění po 5 dnech 

demontováno 

3.2.8.4  Armování 

Kvalifikace pracovníků – vedoucí čety má být vyučený pracovník železář – betonář, 

oststní pracovníci mohou být zaučeni. Nezaučení pracovníci provádějí pomocné práce  - 

zejména dopravu výztuže k místu ukládky. 

Ukládání výztuže – výztuž se musí uložit v poloze předepsané v projektové 

dokumentaci a zajistit tak, aby i během betonování byla zabezpečena její poloha a také 

tloušťka krycí betonové vrstvy. Betonářská ocel musí mít před zabetonováním přirozený čistý 

povrch bez odlupujících se okují, mastnoty a nečistot. Nesmí být znečištěna zatvrdlým 

cementovým mlékem, blátem apod. Uložení výztuže bude provedeno rozprostřením 

svařovaných Kari sítí o rozměrech ok 150/150 a průměrem drátu 6 mm. Sítě budou ukládány 

s minimálně jednookovým přeložením tedy minimálně  150 mm a vzájemným vyvázáním 

vazacím drátem tl. 0,8 mma.   
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Krytí výztuže –tloušťka krycí vrstvy betonu je předepsána v projektové dokumentaci. 

Pro dodržení a zabezpečení stanovené krycí vrstvy budou použity distanční betonové 

podložky. 

Odchylky v uložení výztuže – mezní odchylka polohy výztuže, se nesmí lišit od 

hodnot stanovených PD více jako o  + - 10% však nikdy ne výše jak o 15 mm. 

Přejímka železářských prací – před započetím betonáží stavbyvedoucí zápisem ve 

stavebním deníku vyzve technický dozor investora ke kontrole dokončených železářských 

prací. Výsledky kontroly budou zaznamenány do stavebního deníku. V rámci kontroly budou 

zejména kontrolováno:  

- druh použité výztuže 

- profil prutů 

- velikost ok 

- poloha v konstrukci  

- provedení vyvázání výztuže 

- v zimním období teplotu výztuže 

- čistota výztuže 

 

3.2.8.5  Betonáž 

Kvalifikace a počet pracovníků – betonáž bude prováděna betonářskou četou o 5-8 

pracovnících. Vedoucí čety by měl být vyučený zedník, nebo betonář-železář.  

Přeprava betonové směsi – betonová směs bude po staveništi přepravována pomoci 

mobilní pumpy na beton. SCHWING S39SXU umístěné na horním okraji stavební jámy.  

Přejímka betonové směsi – na každou dodávky betonové směsi bude při jejím 

předání předán dodací list, který bude sloužit jako doklad o jakosti a množství dodané směsi. 

Dodací list misí obsahovat minimálně následující údaje: 

- identifikace výrobce betonové směsi, 

- pořadové číslo dokladu, 

- identifikace odběratele a místo převzetí betonové směsi, 
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- druh a třídy betonové směsi, její zpracovatelnost, druh a třídu cementu a přísady, 

- použití dopravního prostředku, vč. jména řidiče a SPZ vozu, 

- čas příjezdu na místo přejímky a čas ukončení přejímky 

Zpracování betonové směsi a postup betonáže – po písemném odsouhlasení jakosti 

ocelářských prací a vydáním souhlasu k betonáži započne betonáž. Během betonáže se bude 

postupovat dle pokynů: 

- betonová směs se nesmí spouštět do hloubky větší jak 1 m 

- betonová směs musí být zpracována co nejdříve po zamíchání 

- betonování patek musí být provedeno kontinuálně, cyklus betonování desky 

nesmí být přerušen na více jak 2 hodiny 

- betonová směs bude ukládána od krajů bednění 

- betonáž bude provedena do požadované výšky 

- v průběhu betonáže bude provedeno zhutnění betonu ponorným vibrátorem – 

vpich nesmí být umístěn vícekrát do jednoho místa, vzdálenost sousedních 

ponoru nesmí přesáhnout 1,4 násobek viditelného poloměru účinnosti.  

 

Po provedení a zkontrolovaní všech přípravných prací muže začít betonování podkladní 

desky. To bude provedeno pomocí mobilního čerpadla betonu, které bude v průběhu 

betonáže doplňováno samostatnými domíchávači. V brůběhu čerpání směsi bude jeden 

z pracovníků pohybovat hadicí tak aby nedocházelo plnění prostoru bednění z jednoho 

místa ale v celé ploše základové desky další pracovníci budou upravovat rovinatost 

betonové směsi ručními hliníkovými hladítky. V poslední řadě bude podkladní deska 

upravena plovoucí vibrační lištou. Po dokončení betonáže a ztvrdnutí bude deska zakryta 

geotextilii, která bude chránit desku před nežádoucími klimatickými vlivy. Plocha desky 

bude bude po dobu 14 dnů kropena. 

 

Kontrolní prohlídky – pevnost betonové podkladní desky bude po uplynutí normou 

stanovené doby 28 dnů ověřena pomocí Schmidtova kladívka.  
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3.2.9 BOZP  

Bezpečnost práce na stavbě bude dodržována dle platných norem a předpisů. Pro 

dodržení bezpečnosti práce musí být splněny požadavky dle: 

- Zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů. 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanovuje bližší požadavky na 

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů, nářadí, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Plán BOZP bude sjednocen do jednoho dokumentu a bude umístěn v kanceláři 

stavbyvedoucího. Na stavbě budou umístěny technické a bezpečnostní listy zabudovávaných 

materiálů. 

Základní podmínky pro dodržování BOZP jsou zejména: 

- správná organizace práce a odborný dozor, 

- včasné ukončení přípravných prací, 

- dodržování technologických předpisů, 

- pořádek na pracovištích a skládkách, 

- odborná úroveň pracovníků obsluhujících mechanizmy nebo provádějících 

vazačské práce 

- přerušení prací při nepříznivých klimatických vlivech.  

 

 

 

 

 

 

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

88 

 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 

 

 

 

 

 

3.3  HARMONOGRAM ZEMNÍCH PRACÍ A ZÁKLADOVÝCH 

KONSTRUKCÍ  

 

 

 

 

 

Student: Bc. Martin Filipčík 

Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. 

 

Ostrava 2014 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

89 

 

 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

90 

 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 

 

 

 

 

 

4.  ZÁVĚR 

 

 

 

 

 

 

Student: Bc. Martin Filipčík 

Vedoucí diplomové práce: prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D. 

 

Ostrava 2014 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

91 

 

4.  ZÁVĚR 

Tématem diplomové práce bylo vytvoření výkresové dokumentace pro provedení 

stavby pro novostavbu polyfunkčního domu v Mariánských Horách dle vyhlášky č. 499/2006 

Sb. a vytvoření technologického předpisu zakládání daného objektu v prolukách. 

Cílem při navrhování polyfunkčního domu bylo vytvoření objektu, který svým 

obyvatelům bude nabízet příjemný, komfortní a ekonomicky přijatelný životní prostor. Snažil 

jsem se vytvořit objekt, ve kterém bude skryto více funkcí, které budou moci společně a 

nerušeně fungovat.  
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