
 

 

VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 

 

 

 

 

 

Technologický postup provádění hlubinných základů objektu administrativní budovy 

The technological process of the implementation of deep foundations building an office 

building 

 

 

 

 

 

 

 

Student:        Bc. Pavla Návratová 

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

 

Ostrava 2014 



 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 

 Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracovala samostatně, pod 

vedením vedoucího diplomové práce a uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu. 

 

V Ostravě ....................................     ................................................. 

        podpis studenta 



 

 

Prohlašuji, že 

 

• byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 

Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a náboženských 

obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní dílo. 

• beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít (§ 35 odst. 3). 

• souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové práce bude uložen v Ústřední knihovně VŠB-

TUO k prezenčnímu nahlédnutí. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci budou 

zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

• bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s 

oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

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

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření 

díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

• beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její obhajoby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě ....................................     ................................................. 

        podpis studenta 



 

 

Anotace diplomové práce 

 

 

Téma:    Technologický postup provádění hlubinných základů objektu 

    administrativní budovy 

Autor:    Bc. Pavla Návratová 

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

Počet stran:   96 

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra pozemního stavitelství 

 

 Práce je zaměřena na výstavbu objektu administrativní budovy. Jejím obsahem je 

projektová dokumentace pro provádění stavby dle Vyhlášky 499/2006 Sb. (dle její novelizace 

ze dne 28. února 2013), tepelné technické posouzení vybraných konstrukcí budovy, řešení 

zásad organizace výstavby dle Vyhlášky 499/2006 Sb. (dle její novelizace ze dne 28. února 

2013), časový plán výstavby a rozpočet stavby. 

 Dále se zabývá řešením technologického postupu prováděním hlubinných základů pod 

základovými konstrukcemi administrativní budovy a jejich ekonomickou a časovou 

náročností 

 

 

Klíčová slova: piloty, vrty, technologie, rozpočet, časový harmonogram  



 

 

Abstract thesis 

 

 

Topic:    Technological process of implementation of deep foundations building 

   an office building  

Author:   Pavla Návratová  

Supervisor:   Ing. Pavel Vlcek, Ph.D.  

Number of pages:  96 

VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Building 

Construction  

 

 The work is about building an office building. The content of the project 

documentation for the construction 499/2006 according to Decree no. (according to its 

amendment dated 28 February 2013), thermal technical assessment of selected building 

structures, principles of organization development solutions according to Decree 499/2006 

Coll. (according to its amendment dated 28 February 2013), the construction schedule and 

construction budget.  

 Furthermore, to deal with the technological process of the implementation of deep 

foundations under foundation structures, administrative buildings and their economic and time 

constraints  

 

 

Keywords: piles, drilling, technology, budget, timetable 

 

  



 

 

Seznam zkratek a značení: 
 
 
BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

U - součinitel prostupu tepla (W/m²K) 

U,N - požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla (W/m²K) 

ÚP -územní plánování 

Uw - součinitel prostupu tepla oknem jako celek (W/m²K) 

Ug - součinitel prostupu tepla sklem okna (W/m²K) 

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

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

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

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

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

f,Rsi,cr - kritický teplotní faktor vnitřního povrchu (-) 

Ti - návrhová vnitřní teplota (°C) 

Tae - návrhová venkovní teplota (°C) 

Te - teplota na vnější straně (°C) 

Tai - návrhová teplota vnitřního vzduchu (°C) 

p. č. - parcelní číslo 

PD - projektová dokumentace 

RHi - relativní vlhkost v interiéru (%) 

NP - nadzemní podlaží 

ZS - zařízení staveniště 

tl. - tloušťka 

DPH - daň z přidané hodnoty 

Kč - korun českých 

vč. - včetně 

resp. - respektive 

ŽB - železový beton 

 

 

 



 

 

 

Obsah: 

 

 

1. Jednotlivé části projektové dokumentace     1 

  

 A. Průvodní zpráva         1 

 B. Souhrnná  technická zpráva        8  

 C. Situační výkresy         27 

 D. Dokumentace objektů a technických  

  a technologických zařízení       29

  

2. Tepelně technické posouzení konstrukcí budovy   38 

  

 2.1 Podlahová konstrukce        39 

 2.2 Obvodová konstrukce         41

 2.3 Střešní plášť          51 

 2.4 Technická zpráva         56 

 

3. Technologický postup provádění hlubinných  

 základových konstrukcí       57 

  

4. Řešení zásad organizace výstavby      70  

 

5. Položkový rozpočet stavby       80 

 

Seznam použité literatury a dalších zdrojů       95 

 

 
 
 



1 

 

1. Jednotlivé části dokumentace pro provedení stavby 

 

 

A. Průvodní zpráva    [1] 

Administrativní budova, 

Parcela č. 1590/31,  

Katastrální území Hlučín (639711) 

 

 

Obsah: 

 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

A.1.2 Údaje o vlastníkovi 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

A.2 Seznam vstupních podkladů 

A.3 Údaje o území 

A.4 Údaje o stavbě 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
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A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě   [1] 

 

a) Název stavby   [1]     

Stavba:    Administrativní budova 

 

b) Místo stavby   [1]  

Katastrální území:  Hlučín (639869) 

Obec:    Hlučín (507016)  

Okres:    Opava 

Adresa:    Opavská, Hlučín 748 01 

 

A.1.2 Údaje o vlastníkovi  [1] 

 

a) Identifikační údaje  [1] 

Příjmení, jméno:   Kelner Petr Mgr. 

Místo trvalého bydliště:  Lidická 796/12, Předměstí, 746 01 Opava 

Kontaktní údaje:   Tel.: +420 732 589 245 

IČO:    41368729 

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace [1] 

 

a) Identifikační údaje  [1] 

Příjmení, jméno:   Návratová Pavla Bc. 

Místo trvalého bydliště:  Werichova 319, Markvartovice 747 14 

Kontaktní údaje:   Tel,: +420 736 145 243 

IČO:    9613547637 
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A.2 Seznam vstupních podkladů [1] 

 

a) Základní informace o rozhodnutí na jejichž základě byla stavba povolena [1] 

 Stavba byla povolena na základě Stavebního povolení, které bylo vydáno 15. 9. 2014 

Městským úřadem v Hlučíně - Odborem výstavby a ÚP, Mírové náměstí 23, 748 01 

Hlučín. 

 

b) Základní informace o dokumentaci na jejímž základě byla zpracována projektová 

dokumentace pro provádění stavby [1] 

 Projektová dokumentace pro provedení stavby byla vypracována na základě 

projektové dokumentace Stavebního povolení vydaného na administrativní budově, 

parcela č. 1590/31, katastrální území Hlučín (639711) 15. 9. 2014 Městským úřadem  

v Hlučíně - Odborem výstavby a ÚP, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín. 

 

c) Další podklady [1] 

- Katastrální mapa daného pozemku a jeho okolí 

- Stavebníkovy požadavky na provedení stavby 

 

 

A.3 Údaje o území [1] 

 

a) Rozsah řešeného územ [1] 

 Území, na kterém má být realizovaná výstavba administrativní budovy je zapsaná  

v katastru nemovitostí pod parcelním číslem 1590/31katastrální území Hlučín (639711) 

o celkové výměře 7343m .Parcela se nachází v zastavěném území na okraji města Hlučín. 

Přístup na parcelu je z ulice Ke kasárnám, jejímž vlastníkem je město Hlučín. 

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů [1] 

 Pozemek s parcelním číslem 1590/31katastrální území Hlučín (639711) o celkové 

výměře 7343m  nespadá podle platných předpisů do památkové rezervace, památkové 

zónu, záplavové oblasti či chráněného území. 
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c) Údaje o odtokových poměrech [1] 

 Odtokové poměry nebudou na parcele 1590/31 měněny. Jelikož se parcela nachází  

v rovinatém území s velkým množstvím travnatých ploch, je tedy zajištěno dostatečné 

vsakování dešťové vody do okolní půdy. 

 

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

nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas [1] 

 Není vyžadován ani územní souhlas nebo územní rozhodnutí. Stavba je schválena  

v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 

rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 

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

dokumentací [1] 

 Není předmětem této PD 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území [1] 

 Budou dodrženy 

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů  [1], [2] 

 Bylo vydáno stavební povolení na administrativní budovu na parcele č. 1590/31  

v souladu se zákonem [2]. Veškerá napojení na vodovodní, kanalizační, elektrické a 

plynovodní přípojky byly povoleny. 

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení [1] 

 Využití území je bez výjimek či bez úlevových řešení. 

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic  [1] 

 Bez podmíněných nebo souvisejících investic 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí)[1] 

 1590/31 - Stavební parcela 
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A.4 Údaje o stavbě [1] 

 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby [1] 

 Jedná se o novostavbu. 

 

b) Účel užívání stavby [1] 

 Stavba bude užívána jako administrativní budova. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba [1] 

 Jedná se o trvalou stavbu. 

 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) [1] 

 Jedná se o novostavbu ve stávající zástavbě, která nepodléhá památkové ochraně. 

 

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

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [1], [5] 

 Všechny technické požadavky jsou splněny. Budova je bezbariérová pro umožnění 

pohybu hendikepovaných osob, ve většině prostoru budovy. 

 

f) O splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 

předpisů [1] 

 Veškeré napojení na vodovodní, kanalizační, elektrické a plynovodní přípojky byly 

povoleny a zapracovány do projektové dokumentace. Žádné další požadavky nejsou 

známy. 

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení [1] 

 Nejsou známy žádné výjimky ani úlevové řešení. 
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h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) [1] 

 Zastavěná plocha:   741 m2 

Obestavěný prostor:   11 028,2 m3 

Užitná plocha suterénu:  425,3 m2 

Užitná plocha 1.NP:   709,16m2 

Užitná plocha 2.NP:   661,47 m2 

 Užitná plocha 3.NP:   661,47 m2 

 Užitná plocha celkem:  2074,4m2 

 
i) základní bilance stavby [1] 

 Stavba administrativní budovy bude probíhat v souladu s platnými normami ČSN 73 

0540-2, ČSN 73 5305 a zákonem č. 183/2006 Sb. 

 

Předpokládaná roční spotřeba: 

• voda     4 800 m3 /rok 

• odtok splaškové vody   4 800 m3 /rok 

• odtok dešťové vody   1 050 m3 /rok 

• elektrické  energie   900 MWh 

• spotřeba tepla     400 MWh 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) [1] 

 Předpokládaný začátek výstavby je stanoven na : 23.3.2015   

 Předpokládaný konec výstavby je stanoven na:          8.12.2015 

 

 Výstavba bude probíhat souvisle bez přerušení a její přesný časový postup je uveden v 

časovém harmonogramu, který je součástí přílohy a je označen č. 17. 
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k) orientační náklady stavby  [1] 
 Náklady na stavbu jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je součástí DP  a je 

umístěn v kapitole č. 5. Celková předpokládaná částka stavby je  34 800 000 včetně DPH. 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení [1] 

 

 Jednotlivé objekty stavby: 

• SO 01  Novostavba administrativní budovy 

• SO 02  Hlavní uzávěr plynu  

• SO 03  Elektroměr 

• SO 04  Parkoviště 
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B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA    [1] 

Administrativní budova, 

Parcela č. 1590/31,  

Katastrální území Hlučín (639711) 

 

 

Obsah: 

 

B.1 Popis území stavby 

B.2 Celkový popis stavby 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

B.4 Dopravní řešení 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

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

B.7 Ochrana obyvatelstva 

B.8 Zásady organizace výstavby 
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B.1 Popis území stavby  [1], [2] 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 

 Stavba bude umístěna na pozemku s parcelním číslem 1590/31, katastrální území 

Hlučín (639711), s rozlohou 7 343m . Parcela se nachází v zastavěném území na okraji 

města. Je dostupná z ulice Ke kasárnám a K lesu. Na parcele se nenachází žádné stromy 

ani objekty, které by bylo nutno chránit nebo odstranit. Plocha pozemku je rovinatá.  

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

 Na stavebním pozemku byly provedeny všechny nutné druhy výzkumů pro navržení 

stavby administrativní budovy a její schválení. Byl tedy proveden geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum a měření radonu. Stavebně historický průzkum v tomto případě 

není nutný.  

 Při měření radonu nebyl zjištěn jeho výskyt. Není tedy nutné jakékoli zvláštní 

opatření, které by zabránilo jeho vnikání do objektu. 

 Geologický průzkum prokázal, že pod nejnižší výškovou úrovní základové spáry  

se nachází 4m neúnosné zeminy. Při návrhu PD bude vypracována varianta založení  

na železobetonových pilotech. 

 Hladina podzemní vody při hydrogeologickém průzkumu byla nalezena 8m pod 

nejnižší výškovou úrovní základové spáry. Nebude tedy navrženo žádné opatření proto 

podzemní či tlakové vodě.  

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 Na parcele se nenachází žádné inženýrské sítě, tedy nejsou známa žádná ochranná 

pásma technické infrastruktury. Parcela rovněž neleží na území, které by bylo spadalo  

do jakéhokoli jiného ochranného pásma. 

 

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

 Parcela se nenachází v poddolovaném ani v záplavovém území. 
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e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území 

 Stavební parcela se nachází v zastavěném území. Svou výstavbou neohrozí, 

 ani neomezí okolní stavby, ani pozemky. Leží v rovinatém území, tedy nejsou nutné větší 

zemní práce, při kterých by byl změněn ráz krajiny.  

 Díky rovinatému terénu a podzemní vodě, která se nachází 7m pod nejnižší výškovou 

úrovní základové spáry, nebudou jakkoli měněny či narušeny odtokové poměry v území. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 Na stavební parcele se nenachází žádný objekt ani dřeviny. Nedojde tedy k demolicím, 

asanacím či kácením dřevin. 

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

plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 Pozemek s parcelním číslem 1590/31 je v katastru nemovitostí zapsán jako stavební 

parcela, nedojde tedy k žádnému záboru zemědělské půdy či lesa, ať už dočasnému či 

trvalému. 

 

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

infrastrukturu) 

 Příjezd na staveniště a odběr potřebných médii ( el. energie, voda) bude umožněn  

z ulice K lesu. Jednotlivé přípojky pak budou napojeny z ulice Ke kasárnám, která také 

umožní vjezd na parkoviště objektu administrativní budovy.  

Technická infrastruktura: 

• elektrická přípojka     -ČEZ Distribuce, a.s.  

• vodovodní přípojka a kanalizační přípojka   - SmVaK a.s. 

• plynovodní přípojka     - distributor RWE 

 

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

 Předpokládaná délka výstavby je uvedena v časovém harmonogramu, který je součástí 

přílohy: Předpokládaný začátek výstavby: 23.3.2015 

  Předpokládaný konec výstavby: 8.12.2015 

Související investice: Parkoviště a přístupové komunikace k objektu (není předmětem PD). 
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B.2 Celkový popis stavby [1], [2] 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 Stavba je navržena jako administrativní budova, s prodejnou elektra a pobočkou DHL 

v přízemí objektu. 

 Ve dvou nadzemních patrech jsou dále umístěny prostory kanceláří. Na jednom 

podlaží je situováno 26 kanceláří. Objekt tedy celkem obsahuje 2 prodejny a 52 kanceláří. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) Urbanistické řešení 

 Stavba administrativní budovy bude umístěna do již stávající zástavby. Je navržena  

s ohledem na urbanistické vazby okolí. 

 

b) Architektonické řešení 

 Objekt je navržen ve tvaru písmene Y, s plochou střechou a je umístěn rovnoběžně  

s přilehlou komunikací Ke kasárnám. Je řešen jako ŽB skelet, doplněn o výplňové zdivo 

Ytong, které s kontaktním zateplením z polystyrenu tvoří obvod budovy. Fasáda je z 1/3 

prosklená a z 1/2 obložená dekorativním obkladem imitujícím režné zdivo. Zbývající díl 

fasády je opatřen světlešedou fasádní omítkou. Fasáda, tvar a umístění objektu jsou v souladu 

se stávající zástavbou a okolím prostředím. 

  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Provozní řešení administrativní budovy: 

 Do objektu se dostaneme 4 hlavními vchody anebo dvěma vedlejšími skladovými 

dveřmi.  Levý vchod nás zavede do pobočky DHL, jejíž součástí je sklad balíků. Pravým 

vchodem dojdeme do prodejny elektra, ke které náleží sklad produktů. Čelní vchod vede  

do hlavní části administrativní budovy, která je propojena s dalšími patry ŽB schodištěm  

a dvěma výtahy.  

 V suterénu najdeme kolárnu, archivy a technické místnosti. V přízemí pak hlavní 

recepci a ve dvou nadzemních podlažích celkem 52 kanceláří. 

 Součástí administrativní budovy je také venkovní parkoviště, na které je přístup přímo 

z hlavní komunikace Ke kasárnám a slouží jak pro klienty prodejny a expedice tak pro 

zaměstnance administrativní části budovy. 
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B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  [1], [2], [5], 

 Novostavba je navržena tak, aby byla přístupná osobám s omezenou pohyblivostí dle 

vyhlášky [5].K objektu vedou 2 rampy pro vozíčkáře. Dále je pak dům opatřen dvěma výtahy 

schopnými pokrýt pohyb osob a osob s omezenou pohyblivostí mezi jednotlivými patry. 

    

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby [1], [2], [6] 

 Budova je navržena a bude postavena v souladu s vyhláškou [6]. O technických 

požadavcích na stavbu. Všechny materiály použité při výstavbě jsou certifikovány  

s odpovídajícími technickými listy. Stavba během užívání je navržená tak, aby byla bezpečná 

pro pohyb a užívání osob, i osob s omezenou pohyblivostí. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů [1] 

a) stavební řešení 

 Objekt je navržen jako železobetonový prefabrikovaný skelet. Jako výplňové zdivo 

bude použito tvárnic YTONG a skleněné fasády. Objekt bude dále kontaktně zateplen 

polystyrénem. Rozměry budovy jsou 36,89 x 28,8 m. Budova je částečně podsklepená se 

třemi nadzemními podlažími. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Základy 

 Základy jsou tvořeny dvoustupňovými prefabrikovanými patkami. Patky pod hlavními 

nosnými sloupy jsou rozměru 1800 x 2000 x 600mm spodní stupeň a 1100 x 1300 x 600 mm 

horní stupeň. Patky pod vedlejším nosným sloupem je rozměrů 1700 x 1800 x 600mm spodní 

stupeň a 1000 x 1100 x 600mm horní stupeň. Tyto patky jsou mezi sebou propojeny 

základovými prahy jejich výška je 600mm a šířka 300mm. U podsklepené části objektu je 

nejnižší úroveň základové spáry v hloubce -4,600m. Část objektu, která podsklepená není má 

nejnižší úroveň základové spáry v hloubce -1,300m. Základové patky podsklepené  

a nepodsklepené části budovy jsou mezi sebou spojeny odstupňovaným pásem z železobetonu 

třídy C 25/30. Pod výtahovou šachtou je základová vana z železobetonu třídy C 25/30. 

Tloušťka stěny základové vany je 250mm a tloušťka dna pak 400mm. Vana je od samotné 

konstrukce výtahové šachty oddělena 3cm pěnového skla. Nejnižší výšková úroveň základové 

šachty je v hloubce -5,7m. 

 



13 

 

Svislé nosné konstrukce 

 Jako svislé nosné konstrukce byly použity hlavní a vedlejší prefabrikované sloupy 

výšky 2850mm. Hlavní nosný sloup má pak půdorysný rozměr 590 x 390mm a vedlejší  

390 x 290mm. Sloupy budou spojeny vodorovnými průvlaky. Rastr sloupů je  

6000 x 4800mm. 

 

Vnitřní zdivo 

 Vnitřní zdivo je tvořeno z tvárnic YTONG. Byly použity 2 druhy těchto tvárnic  

pro rozdělení skeletové konstrukce na jednotlivé místnosti a to vnitřní akustické zdivo  

S12 - 1 800 (300 x 248 x 248mm) na tenkovrstvou zdící maltu Silka pro vápenopískové, které 

rozděluje jednotlivá křídla objektu a vnitřní nenosné příčky Rapid P4-500  

(100 x 499 x 749mm) na tenkovrstvou zdící maltu YTONG. 

 

Obvodový plášť a fasáda 

 Jako obvodové výplňové zdivo bude použito zdivo YTONG P4-500  

(200 x 249 x 599mm) na tenkovrstvou zdící maltu YTONG a dále pak skleněné vitrážové 

okna, která budou vyplňovat prostory mezi sloupy a průvlaky a budou tak tvořit část fasády, 

která bude prosklená. 

  Objekt bude z vnější strany zateplen fasádním polystyrenem Extherm EPS 70F  

tl. 150mm (150 x 1000 x 500mm) a omítnut fasádní omítkou Baumit MVR UNI. Polovina 

fasády je pak opatřena obkladem IZOFLEX  imitujícím režné zdivo.  

 Suterénní obvodové zdivo je ze štěpkocemetových tvárnic NATUR-BLOCK thermo 

(500 x 365 x 250mm), které je z vnitřní strany  opatřeno stabilizovaným polystyrenem  

tl 16,5mm. Tvárnice jsou mezi sebou spojovány montážními sponami. Do tvárnic se umisťuje 

výztuž o průměru 5,5mm a zalévá se betonem třídy C 25/30. 

 

Vodorovné nosné konstrukce  

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny 2 prvky a to jsou průvlaky a stropní panely. 

 Průvlaky jsou 3 druhů. Prvním je průvlak tvaru obráceného T. Je umísťován na hlavní 

nosné sloupy ve vodorovném směru tak, aby se na něj daly z obou stran ukládat stropy  

a na jeho středovou část dále vyzdívat výplňové zdivo. Rozměry tohoto průvlaku jsou 

Š=590MM, výška 450mm, ozuby š=2x100mm a výšky 270mm, délka 6m.  
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 Další průvlak je tvaru L. Tento průvlak bude ukládán rovnoběžně s průvlaky tvaru 

obráceného T ovšem pouze po obvodu budovy. Funkce tohoto průvlaku je totožná jako 

průvlaku T. Jeho rozměry jsou š=490mm, v=450mm, ozub š=100mm a výšky 270mm, délka 

6m. Třetí typ průvlaku má obdelníkový průřez. Jeho rozměry jsou š=290mm, v=450mm, 

délka 4,6m.Je ukládán kolmo na průvlaky typu L a T a mají ztužující funkci. 

 Stropní konstrukce bude ukládána na ozuby těchto průvlaků. Budou jí tvořit stropní 

panely Spiroll tloušťky 265mm a šířky 1200mm. Jejich délka je individuální dle potřeby a je 

uvedena v jednotlivých výkresech stropních konstrukcí.  

 

Schodiště 

 Schodiště je řešeno jako železobetonové prefabrikované dvouramenné. V každém 

rameni je 10 stupňů o výšce 165mm a šířce 300mm. Šířka mezipodesty  

je 2100mm.Schodišťová ramena jsou od sebe odděleny zrcadlem šířky 1010mm. Schodiště  

je vyrobeno na míru schodišťovými prvky STROPSYSTREM. Schodiště je umístěno  

na ozuby průvlaku. 

 

Střecha a prostupy střešní konstrukcí 

 Střecha na administrativní budově je řešena jako jednoplášťová plochá s klasickým 

pořadím vrstev. Její tepelné vlastnosti zajišťuje Rigip EPS 100 v tl. minimálně 200mm. Tato 

tepelná vrstva dále tvoří i spádovou vrstvu střešní konstrukce. Nejmenší spád ploché střechy 

je 2% a největší pak 8.75%. Je tedy řešena metodou různých spádů. Střecha je rozdělená 

na šest odvodňovacích úseků, a každý úsek má svou vpusť. Na střechu také ústí plastové 

větrací komínky opatřené ochrannými hlavicemi a výtahovou šachtou, ve které jsou umístěny 

zachycovače na protiváze. Kolem obvodu je střecha opatřena spádovými klíny, které 

umožňují snadnější odvod vody s vrchní plochy střechy.  

 Skladba střechy je následující: -stropní panel Spiroll  tl. 265mm 

      -Foalbit AL S 40   tl.42mm 

      -Rigip EPS 100   tl.200mm 

      -Elastobit ST S 40   tl.40mm 

      -Standard Dekor  tl.40mm 
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Atika 

 Střešní atika je vyzděna z tvárnic YTONG P4 - 500 (200 X 249 X 599),  

na tenkovrstvou zdící maltu YTONG. Výška atiky je 1000mm od vrchní hrany stropu.  

Je opatřena dodatečným  zateplením, které probíhá zároveň z venkovní  fasádou objektu, tedy 

nevzniká žádný tepelný most. Z vnitřní strany je atika na spádovou vrstvu střechy napojena 

pomocí spádových klínů. Horní plocha atiky je opatřena oplechováním ve spádu 1,5%. 

 

Překlady 

 Budou použity nosné i nenosné překlady. Nadotvory nad oknya dveřmi  

v obvodových zdech budou použity nosné překlady YTONG U 200 různých délek dle 

potřeby. Nad otvory u vnitřních nosných zdí budou použity nosné překlady YTONG U 300 

potřebných délek. Nad otvory šířky větší nebo rovno 900mm v nenosných příčkách budou 

použity nenosné překlady YTONG NEP 10.  Délky a množství jednotlivých překladů jsou 

uvedeny v příslušných výkresech. 

 

Podlahy 

 V objektu jsou použity dva druhy podlah. Je to keramická dlažba, která je použita, 

ve všech veřejných prostorách jako jsou chodby, haly, recepce, kuchyně, sociální zařízení, 

kolárna, archivy, technické místnosti, prodejny a sklady. Druhou použitou podlahou  

je plovoucí protioděrová podlaha, která je použita u všech kancelářských místností. Jednotlivé 

skladby podlah jsou uvedeny ve výkrese příčného řezu č. 7. 

 

Podhledy 

 V suterénu nebudou použity žádné podhledy z důvodu rozvodu potrubí do technických 

místností. V prvním nadzemním podlaží bude použit v hale nad recepcí, u schodišťového  

a výtahového prostoru PVC napínaný lesklý podhled, který sníží světlou výšku místností  

na 2,7m. U ostatních prostorů kromě zásobovacích skladů bude použit akustický podhled 

RIGITON 12/25Q, který taktéž snižuje podhled na světlou výšku 2,7m. Ve skladech  

pak podhledy nejsou z důvodu svodu trubek z části budovy, pod kterou není suterén. 

 

 

 

 



16 

 

Hydroizolace 

 Při výstavbě bude použito dvou typů hydroizolací, a to izolace proti zemní vlhkosti  

a izolace střechy. 

 Jako penetrace na podkladní základové desce byl použit penetrační nátěr 

Dekopriomer, na který je pak natavován hydroizolační asfaltový pás Foalbit AL S 40 jehož  

tl. je 4,2mm. Dále se provede hydroizolace svislých nosných suterénních zdí, na které bude 

taktéž nataven Foalbit AL S 40 tl. 4,2mm a zajištěn kotvami. Tato izolace bude vystupovat 

300mm nad úroveň přilehlého terénu a u paty zdi bude správní funkčnost hydroizolace 

zajištěna fabiony. Svislá izolace bude chráněna profilovanou folií Delta – Ms. 

 Na hydroizolaci ploché střechy byla použita parotěsná zábrana  na stropní konstrukcí, 

které je tvořena oxidovaným asfaltovým pásem Foalbit AL S 40 tl. 4,2mm.  

Spodní vrstva horní hydroizolace bude tvořena modifikovanými asfaltovými pásy 

Elastobit ST S 40 tl. 40mm a horní vrstva pak pásy Standard Dekor 40 dekor tl. 4mm  

s hrubozrným posypem,který slouží jako vrchní ochranná vrstva proti mechanickému 

poškození a slunečnímu záření. Pásy budou k sobě natavovány celoplošně s patřičnými 

vazbami a přesahy. 

 

Tepelná izolace 

 Do podlahy na terénu bude použita vrstva tepelné izolace Steprock ND 60mm.  

Ve všech vyšších patrech u všech podlah bude použita tepelná izolace Rigips EPS 200T   

v tl. 50mm. Podlaha u schodiště nebude zateplena. 

 Tepelná izolace použita na zateplení střechy a její spádovou vrstvu bude tvořena 

deskami Rigip EPS 100 tl. 200mm, což je nejmenší tloušťka tepelné izolace u vpusti.  

 Další tepelná izolace je použita na dodatečné venkovní zateplení objektu. Jedná  

se o zateplení fasádním polystyrenem Extherm EPS 70F tl.150mm  

(rozměry desek 150 x 1000 x 500mm). 

 

Omítky 

 Ve všech místnostech objektu bude použita omítka vápenná štuková CEMIX 033  

tl. 10mm, která bude nanášena strojně.  

 Na obvodové zdivo bude použita fasádní omítka Baumit MVR UNI, ve dvou vrstvách 

a to tenkovrstvá probarvená omítka 12mm a fasádní barva 15mm (odstín šedá 1070). 
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Obklady 

 Keramická dlažba je použita ve všech místnostech kromě prostorů kanceláří. Tato 

dlažba je doplněná keramickým soklem, který je použit všude tam, kde nebude použit 

obklad.Veškerá dlažba má protiskluzový povrch z bezpečnostních důvodů.Obklady jsou pak 

umístěny v kuchyňkách a hygienických prostorách a to od dlažby do výšky 2m nad úrovní 

podlahy. 

 

Okna a dveře 

 Okna budou na celém objektu plastová M- Glass Econo 70 odstín tmavý dub s 

venkovním pozinkovaným parapetem téže barvy.  

 Vnitřní dveřní křídla budou dřevěné a budou osazovány do ocelových zárubní. 

Vchodové dveře Otherm - Omega jsou plastové se skleněnou výplní barva tmavý dub. 

Ve skladu jsou pak použity rolovací vrata Spedos. 

 

Truhlářské, zámečnické a doplňkové konstrukce 

 Truhlářské konstrukce 

 Vnitřní dveřní křídla, která budou osazována do ocelových zárubní barvy tmavý dub. 

  

Zámečnické konstrukce 

 Mezi zámečnické konstrukce patří, venkovní hliníková profilovaná fasáda SCHÜCKO 

FW 50+ S, která slouží jako rám pro prosklenou fasádu.Dále pak ocelové konstrukce zábradlí 

vnitřního schodiště, která je výšky 1100mm a je doplněna o skleněnou výplň. Na průčelí 

domu je umístěna hliníková konstrukce nad vchodovými dveřmi, na které je ukotven 

trapézový přístřešek. Dalším zámečnickým prvkem jsou ocelové zárubně, do kterých jsou 

osazeny všechny vnitřní dveře. 

  

Klempířské konstrukce 

 Na střešní atice je oplechování z pozinkovaného plechu od výrobce Rheinzing  

tl. 3mm, které je ve spádu 3% směrem ke střešnírovině. 

 

Malby a nátěry  

 V celém objektu bude použita pouze vnitřní malba tipu Primalex POLAR. Venkovní 

fasáda malbou opatřena nebude, jelikož je již omítána fasádní tónovací barvou. 
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Větrání 

 Ve většině místností bude umožněno přirozené větrání pomocí oken. U místností 

s WC je odvětrávání zajištěno ventilačními komínky, které jsou vyústěny nad střešní rovinu. 

V celém objektu je pak navržena nucená výměna vzduchu. Potrubí této ventilace je umístěno 

pod podhledy a rozváděcí jednotky vzduchu pak v technických místnostech suterénu. 

 

Vnější úpravy 

 Po dokončení  celé stavby administrativní budovy, budou prováděny vnější úpravy, 

do kterých v našem případě patří obrubník s chodníkem, který je umístěn před vstupními 

dveřmi a dvě dlážděné rampy po strachách chodníku ve sklonu 1:8. Dále pak dvě dlážděné 

rampy, které se nacházejí u zadních skladových dveří, které jsou taktéž dlážděné. Dále bude 

vyasfaltováno parkoviště, které je umístěno kolem objektu s příjezdovými cestami ke skladu. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 Budova je navržena, tak aby byla schopna bez problémů přenášet předpokládané 

zatížení a je sama o sobě stabilní. Materiály byly voleny s ohledem na opotřebovatelnost,  

a jejich vlastnosti byly bezpečné pro uživatele. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení [1], [2], [6], 

• elektrická přípojka     -ČEZ Distribuce, a.s.  

• vodovodní přípojka a kanalizační přípojka   - SmVaK a.s. 

• plynovodní přípojka     -distributor RWE 

• výměna vzduchu umožněna pomocí elektrického výměníku 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  [1], [2], [7] 

 Objekt je navržen tak aby odpovídal všem platným předpisům a zákonů. Splňuje 

požadovaná kritéria jako je zachování stability a únosnost po určitou dobu hoření, omezení 

rozšiřování kouře a ohně po objektu, rozvoje požáru na okolní výstavbu. V domě je také 

umožněna evakuace osob a zvířat a zásah hasičských jednotek. Objekt je rozdělen  

na tři požární úseky, pro které je jedna úniková cesta. Výjimku tvoří prodejna elektra a 

pobočka DHL, které má vlastní únikový východ.K objektu byla vypracována požární zpráva. 
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B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi [1], [2], [7], [8] 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

 Objekt je navržen tak, aby vyhovoval předpisům a normám, které nám udávají 

hodnoty pro úsporu energie a tepla. Byly dodrženy požadavky normy [3]zákona [7]. 

 

b) Energetická náročnost stavby 

 Objekt splňuje podmínky dané vyhláškou [8]. 

 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

 V objektu nebude použit žádný alternativní zdroj energie. 

 

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

 [1], [2], [6] 

 Větrání v objektu bude umožněno přirozeně pomocí oken a dveří nuceně pomocí 

elektrického výměníku vzduchu. Denní světlo je zajištěno okny a prosklenými fasádami. 

Elektrická svítidla pak budou zajišťovat umělé osvětlení. v objektu se nebude nacházet žádný 

zdroj,který by vytvářel nepatřičné vibrace či hluk, který by zvyšoval hluk v okolí. Užívání 

stavby neohrožuje ani neomezuje okolní zástavbu ani obyvatelstvo. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí[1], [2], [6] 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 Není nutná jakákoli izolace proti radonu. Jeho výskyt v okolí objektu nebyl měřením 

prokázán. 

 

b) ochrana před bludnými proudy 

 Není předpokládáno s bludnými proudy. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

 Namáhání technickou seismicitou se v okolí stavby nepředpokládá. 
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d) ochrana před hlukem 

 Objekt nebude vytvářet nežádoucí hluk ani nadměrné vibrace. 

 

e) protipovodňová opatření 

 Objekt neleží v záplavové oblasti, tedy není nutná žádná protipovodňová ochrana. 

 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu [1], [2], [6] 

a) napojení místní technické infrastruktury 

 Všechny předpokládané přípojky budou napojeny na již existující sítě s písemným 

svolením a vyjádřením správce sítě. Všechny napojení budou situovány na ulici  

Ke kasárnám. Příjezd na parkoviště je rovněž umožněn s asfaltové komunikace Ke kasárnám. 

 

b) připojovací rozměry, výkonné kapacity a délky  

 Pro objekt administrativní budovy bud připojena jedna kanalizační přípojka z PVC 

materiálu DN 200 jejíž sklon bude 1,5%. napojení bude z ulice Ke kasárnám. 

 Vodovodní přípojka bude litinová s průměrem DN 80 a bude provedena ve sklonu 3% 

napojena bude taky z ulice Ke kasárnám. Bude napojena na městský vodovodní řád pomocí 

DN 200 a uložená bude v nezamrzné hloubce 1,5m pod terénem. 

 Napojení na elektrickou energii zajistí dodavatel elektrické energie, kterým je firma 

ČEZ Distribuce, a.s. 

 

B.4 Dopravní řešení  [1], [2], [6] 

a) popis dopravního řešení 

 Příjezd na parkoviště je umožněn z asfaltové komunikace Ke kasárnám. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

V okolí parcely není nutné budovat další komunikace. Příjezd na parcelu je umožněn  

z ulice Ke kasárnám. 
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c)doprava v klidu  

 Doprava v klidu je zajištěna venkovním asfaltovým parkovištěm s 24 parkovacími 

místy z toho dvě jsou určeny pro osoby se sníženou pohyblivostí. Parkoviště je určeno  

pro zaměstnance budovy a také pro zákazníky prodejny elektra a pobočky DHL. 

 

d) pěší a cyklistické stezky 

 V okolí nejsou žádné cyklistické ani pěší stezky. 

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav [1] 
a) terénní úpravy 

 Po vyklizení staveniště bude rozprostřena ornice a vzniklá plocha, na které nebude 

vybudováno asfaltové parkoviště bude zatravněna. 

 

b) použité vegetační prvky 

 Jediným přírodním vegetačním prvkem použitým při výstavbě je zatravnění zbývající 

plochy staveniště. 

 

c) biotechnická opatření 

 Nebylo použito žádné biotechnické opatření. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana [1], [2] 

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

 Výstavba administrativní budovy neovlivní negativně ovzduší, hluk, vodu  

ani půdu 

 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

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

 Výstavba administrativní budovy nebude mít negativní vliv na okolní přírodu či 

krajinu. 

 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

 Výstavba administrativní budovy nebude mít žádný vliv na soustavu chráněných 

území Natura 2000. 
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d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

 Není požadováno  

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

 Nejsou navržena žádná ochranná, bezpečnostní pásma ani jiná omezení podle jiných 

právních předpisů. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva   [1], [2] 

Nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na ochranu obyvatelstva. Jsou však dodrženy 

základní pravidla pro bezpečnost osob během samotné výstavby. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby  [1], [2],[9], [10], [11] 

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

 Dodávka vody a elektrické energie bude zajištěna napojením staveniště na veřejné sítě 

z ulice Ke kasárnám. 

 

Voda 

 Voda na staveništi bude zajišťována pomocí vodovodní přípojky, na které se bude 

nacházet instalační šachta s vodoměrem. Napojení přípojky bude z ulice Ke kasárnám. 

Potrubí povede v PVC chráničce minimálně 0,8m pod povrchem (nezamrzná hloubka). 

Po staveništi bude voda rozváděná pomocí PVC hadic, které po ukončení směny  

či nepotřebnosti jejich používání budou smotány a uschovány. Napojení vodovodní  

přípojky je zakresleno ve výkresu staveniště. 

 

Kanalizace 

 Sociální zařízení na staveništi je opatřeno fekálním tankem, který je umístěn  

pod kontejnerem. Jeho obsah je 9m3. 
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Elektrická energie 

 Na veřejnou rozvodnou síť vedoucí na ulici Ke kasárnám bude napojena elektrická 

přípojka NN a povede do elektroměrného rozvaděče. V elektroměrné skříni pak budou 

umístěny elektroměrné hodiny. Rozvod kabelů bude opatřen ocelovými chráničkami.  

Tam, kde budou kabely méně namáhány, budou použity na ochranu dřevěné úhelníky. 

 

Spotřeba jednotlivých médií je přesně vypočítaná a uvedená v technické zprávě zařízení 

staveniště. 

 

b) odvodnění staveniště 

Nejnižší úroveň základové spáry je 7m nad zjištěnou hladinou podzemní vody. Není tedy 

nutné provádět jakékoli zvláštní odvodnění staveniště či stavební jámy.  

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní infrastruktura 

 Napojení na dopravní infrastrukturu je umožněno na asfaltovou pozemní komunikaci 

Ke kasárnám, která je přímo napojena na parkoviště u objektu administrativní budovy. 

 

Technická infrastruktura 

 Všechny přípojky budou napojeny z ulice Ke kasárnám 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

 Při realizaci stavby bude kladen důraz na dodržování všech ochranných podmínek, 

minimalizaci hluku, prašnosti a otřesu v místě výstavby. Realizace by neměla jakýmkoli 

způsobem ovlivňovat okolní stavby a pozemky. 

 

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

 Staveniště bude z ochranných důvodů oploceno průhledným mobilním oplocením ze 

žárového zinku do výšky 2,2m. Na staveništi nebudou probíhat žádné asanace, demolice  

či kácení dřevit. 
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f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 Pozemek je v katastru nemovitostí zapsán jako stavební parcela, a při výstavbě 

administrativní budovy nebude potřeba žádného záboru půdy, ať už dočasného či trvalého. 

 

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

 Při výstavbě budou vzniklé odpady likvidováni v souladu se zákonem [11].  

Dále bude s odpadem zacházeno tak, jak ukládá vyhláška [10]. Během výstavby bude 

uskladňován a přepravován odpad dle vyhlášky [9]. 

 

Tabulka č.1 Kategorie odpadu - Odpady vzniklé provozem 

Název a označení (t/rok) Kategorie odpadu Nakládání z odpady 

20 01 21* Zářivky 0,02 N OZO 

20 03 01 Směsný komunální odpad 1,4 O  

 

Tabulka č.2 Kategorie odpadu - Stavební a demoliční odpady-předpokládané množství a 

způsob nakládání 

Název a označení (t/rok) Kategorie odpadu 

17 01 01 Beton 0,3 t O 

17 02 01 Dřevo 0,1 t O 

17 02 02 Sklo 0,3 t O 

17 02 03 Plasty 0,3 t O 

17 04 05 Železo a ocel 0,1 t O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 0,2 t O 

 

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

 Zemní práce budou zahájeny sejmutím ornice do hloubky 200mm po celém staveništi. 

Tato ornice bude uložena na dočasné deponií 4km od místa stavební parcely, stejně jako 

výkopek, který bude dále využit k obsypání administrativní budovy. Obsyp bude dále zhutněn 

a na povrchu terénu znova rozprostřena ornice. Výkop stavební jámy bude probíhat ve dvou 

záběrech. První záběr bude do hloubky 2m od povrchu terénu bez ornice a druhý  

pak do hloubky 4m. Dále pak budou hloubeny výkopy pro patky.  
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Zemina, která nebude dále použitá k závěrečným úpravám terénu bude odvážena na skládku, 

která je od místa výstavby vzdálena 17km.Sejmutí ornice i výkop stavební jámy bude 

probíhat strojně a to s mechanizmy navrženými přímo na míru těchto výkopových prací. 

 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

 Vytápění stavby bude zajištěno teplovodem. Splaškové i dešťové vody budou 

odváděny každá svým potrubím do veřejné kanalizace. Všechny odpady budou třízeny  

a odváženy na nejbližší skládku. Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou vždy řádně očištěny, 

aby nedocházelo ke znečištění komunikace, na kterou vyjíždějí. Stavební práce nebudou rušit 

noční klid a budou probíhat maximálně v rozmezí od 6:00 do 22:00. Na staveništi nebudou 

káceny žádné stromy ani odstraňovány jiné porosty. S odpady bude nakládáno  

dle zákona[11]. 

 

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

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

 Při stavebních pracích budou dodržovány všechny platné normy a zákony, které 

souvisejí s BOZP: - Zákon [12] 

   - Nařízení vlády [14] 

   - Zákon [13] 

   - Nařízení vlády [15] 

   - Nařízení vlády [16] 

 Zaměstnavatel je povinen vybavit pracovníka ochrannými pomůckami, dobře  

ho seznámit s náplní jeho práce a také mu jí přidělovat podle jeho schopností. Dále je povinen 

zajišťovat zaměstnancům potřebná školení.  

 Zaměstnanec je povinen používat ochranné pomůcky dodržovat pracovní postupy, 

docházet na školení, dbát na bezpečnost a nesmí na pracovišti požívat alkohol. Má právo být 

informován o všech rizicích při vykonávání jednotlivých činností a rizikovou práci odmítnout. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Při výstavbě administrativní budovy nebudou dotčeny okolní stavby ani veřejné 

komunikace. 
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l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

 Zásobováním stavby stavebním materiálem bude brán ohled na veřejnou dopravu  

a pohyb chodců. Během výstavby nebude použito žádné zvláštní dopravně inženýrské 

opatření. 

 

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

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

 Na stavbu nejsou kladeny žádné speciální požadavky, ani po dobu její výstavby. 

Nebudou tedy navrženy žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaný začátek výstavby je stanoven na : 23.3.2015   

Předpokládaný konec výstavby je stanoven na:       8.12.2015 

Výstavba bude probíhat souvisle bez přerušení a její přesný časový postup je uveden v 

časovém harmonogramu, který je součástí přílohy a je označen č. 17. 
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C. SITUAČNÍ VÝKRESY    [1] 

Administrativní budova, 

Parcela č. 1590/31,  

Katastrální území Hlučín (639711) 

 

 

Obsah: 

 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

C.2 Celkový situační výkres stavby 

C.3 Koordinační situace 

C.4 Katastrální situační výkres 
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C.1 Situační výkres širších vztahů  [1] 

 Vzhledem k jasným majetkovým a rozsahovým poměrům není nutný. 

 

C.2 Celkový situační výkres stavby [1] 

 Vzhledem k jasným majetkovým a rozsahovým poměrům není nutný. 

 

C.3 Koordinační situace [1] 

 Vzhledem k jasným majetkovým a rozsahovým poměrům není nutný. 

C.4 Katastrální situační výkres [1] 

 Výkres je zpracován v měřítku 1:200. Je do něj zakreslena administrativní budova  

na parcele č. 1590/31, katastrálním území Hlučín (639711), včetně napojení budoucí 

stavby na technickou infrastrukturu. 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A  
 TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ    [1] 

Administrativní budova, 

Parcela č. 1590/31,  

Katastrální území Hlučín (639711) 

 

 

Obsah: 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

D.1.3Požárně bezpečnostní řešení 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu  [1],[2],[6] 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

 Stavba administrativní budovy bude umístěna do již stávající zástavby. Je navržena  

s ohledem na urbanistické vazby okolí. 

 Objekt je navržen ve tvaru písmene Y, s plochou střechou a je umístěn rovnoběžně  

s přilehlou komunikací Ke kasárnám. Je řešen jako ŽB skelet, doplněn o výplňové zdivo 

Ytong, které s kontaktním zateplením z polystyrénu tvoří obvod budovy. Fasáda je z 1/3 

prosklená a z 1/2 obložená dekorativním obkladem imitujícím režné zdivo. Zbývající díl 

fasády je opatřen světlešedou fasádní omítkou. Fasáda, tvar a umístění objektu jsou v souladu 

se stávající zástavbou a okolím prostředím. 

 Do objektu se dostaneme 4 hlavními vchody a nebo dvěma vedlejšími skladovými 

dveřmi.  Levý vchod nás zavede do pobočky DHL, jejíž součástí je sklad balíků. Pravým 

vchodem dojdeme do prodejny elektra,ke které náleží sklad produktů. Čelní vchod vede  

do hlavní části administrativní budovy, která je propojena s dalšími patry ŽB schodištěm  

a dvěma výtahy.  

 V suterénu najdeme kolárnu, archivy a technické místnosti. V přízemí pak hlavní 

recepci a ve dvou nadzemních podlažích celkem 52 kanceláří. 

 Součástí administrativní budovy je také venkovní parkoviště, na které je přístup přímo 

z hlavní komunikace Ke kasárnám a slouží jak pro klienty prodejny a expedice  

tak pro zaměstnance administrativní části budovy. 

 Objekt je řešen jako bezbariérová stavba. 

 

 Parametry objektu: 

 Zastavěná plocha:   741 m2 

Obestavěný prostor:   11 028,2 m3 

Užitná plocha suterénu:  425,3 m2 

Užitná plocha 1.NP:   709,16m2 

Užitná plocha 2.NP:   661,47 m2 

 Užitná plocha 3.NP:   661,47 m2 

 Užitná plocha celkem:  2074,4m2 
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D.1.2 Stavebně konstrukční řešení  

a) stavební řešení 

 Objekt je navržen jako železobetonový prefabrikovaný skelet. Jako výplňové zdivo 

bude použito tvárnic YTONG a skleněné fasády. Objekt bude dále dodatečně zateplen. 

Rozměry budovy jsou 36,89 x 28,8 m. Budova je částečně podsklepená se třemi nadzemními 

podlažími. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Základy 

 Základy jsou tvořeny dvoustupňovými prefabrikovanými patkami. Patky pod hlavními 

nosnými sloupy jsou rozměru 1800 x 2000 x 600mm spodní stupeň a 1100 x 1300 x 600 mm 

horní stupeň. Patky pod vedlejším nosným sloupem je rozměrů 1700 x 1800 x 600mm spodní 

stupeň a 1000 x 1100 x 600mm horní stupeň. Tyto patky jsou mezi sebou propojeny 

základovými prahy jejich výška je 600mm a šířka 300mm. U podsklepené části objektu je 

nejnižší úroveň základové spáry v hloubce -4,600m. Část objektu, která podsklepená není má 

nejnižší úroveň základové spáry v hloubce -1,300m. Základové patky podsklepené  

a nepodsklepené části budovy jsou mezi sebou spojeny odstupňovaným pásem z železobetonu 

třídy C 25/30. Pod výtahovou šachtou je základová vana z železobetonu třídy C 25/30. 

Tloušťka stěny základové vany je 250mm a tloušťka dna pak 400mm. Vana je od samotné 

konstrukce výtahové šachty oddělena 3cm pěnového skla. Nejnižší výšková úroveň základové 

šachty je v hloubce -5,7m. 

Svislé nosné konstrukce 

 Jako svislé nosné konstrukce byly použity hlavní a vedlejší prefabrikované sloupy 

výšky 2850mm. Hlavní nosný sloup má pak půdorysný rozměr 590 x 390mm a vedlejší  

390 x 290mm. Sloupy budou spojeny vodorovnými průvlaky. Rastr sloupů je  

6000 x 4800mm. 

 

Vnitřní zdivo 

 Vnitřní zdivo je tvořeno z tvárnic YTONG. Byly použity 2 druhy těchto tvárnic  

pro rozdělení skeletové konstrukce na jednotlivé místnosti a to vnitřní akustické zdivo  

S12 - 1 800 (300 x 248 x 248mm) na tenkovrstvou zdící maltu Silka pro vápenopískové, které 

rozděluje jednotlivá křídla objektu a vnitřní nenosné příčky Rapid P4-500  

(100 x 499 x 749mm) na tenkovrstvou zdící maltu YTONG. 
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Obvodový plášť a fasáda 

 Jako obvodové výplňové zdivo bude použito zdivo YTONG P4-500  

(200 x 249 x 599mm) na tenkovrstvou zdící maltu YTONG a dále pak skleněné vitrážové 

okna, která budou vyplňovat prostory mezi sloupy a průvlaky a budou tak tvořit část fasády, 

která bude prosklená. 

  Objekt bude z vnější strany zateplen fasádním polystyrenem Extherm EPS 70F  

tl. 150mm (150 x 1000 x 500mm) a omítnut fasádní omítkou Baumit MVR UNI. Polovina 

fasády je pak opatřena obkladem IZOFLEX  imitujícím režné zdivo.  

 Suterénní obvodové zdivo je ze štěpkocemetových tvárnic NATUR-BLOCK thermo 

(500 x 365 x 250mm), které je z vnitřní strany  opatřeno stabilizovaným polystyrenem  

tl 16,5mm. Tvárnice jsou mezi sebou spojovány montážními sponami. Do tvárnic se umisťuje 

výztuž o průměru 5,5mm a zalévá se betonem třídy C 25/30. 

 

Vodorovné nosné konstrukce  

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny 2 prvky a to jsou průvlaky a stropní panely. 

 Průvlaky jsou 3 druhů. Prvním je průvlak tvaru obráceného T. Je umísťován na hlavní 

nosné sloupy ve vodorovném směru tak, aby se na něj daly z obou stran ukládat stropy  

a na jeho středovou část dále vyzdívat výplňové zdivo. Rozměry tohoto průvlaku jsou 

Š=590MM, výška 450mm, ozuby š=2x100mm a výšky 270mm, délka 6m. Další průvlak  

je tvaru L. Tento průvlak bude ukládán rovnoběžně s průvlaky tvaru obráceného T ovšem 

pouze po obvodu budovy. Funkce tohoto průvlaku je totožná jako průvlaku T.  

Jeho rozměry jsou š=490mm, v=450mm, ozub š=100mm a výšky 270mm, délka 6m. Třetí typ 

průvlaku má obdelníkový průřez. Jeho rozměry jsou š=290mm, v=450mm, délka 4,6m.  

Je ukládán kolmo na průvlaky typu L a T a mají ztužující funkci. 

 Stropní konstrukce bude ukládána na ozuby těchto průvlaků. Budou jí tvořit stropní 

panely Spiroll tloušťky 265mm a šířky 1200mm. Jejich délka je individuální dle potřeby  

a je uvedena v jednotlivých výkresech stropních konstrukcí.  
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Schodiště 

 Schodiště je řešeno jako železobetonové prefabrikované dvouramenné. V každém 

rameni je 10 stupňů o výšce 165mm a šířce 300mm. Šířka mezipodesty  

je 2100mm.Schodišťová ramena jsou od sebe odděleny zrcadlem šířky 1010mm. Schodiště  

je vyrobeno na míru schodišťovými prvky STROPSYSTREM. Schodiště je umístěno  

na ozuby průvlaku. 

 

Střecha a prostupy střešní konstrukcí 

 Střecha na administrativní budově je řešena jako jednoplášťová plochá s klasickým 

pořadím vrstev. Její tepelné vlastnosti zajišťuje Rigip EPS 100 v tl. minimálně 200mm. Tato 

tepelná vrstva dále tvoří i spádovou vrstvu střešní konstrukce. Nejmenší spád ploché střechy 

je 2% a největší pak 8.75%. Je tedy řešena metodou různých spádů. Střecha je rozdělená  

na šest odvodňovacích úseků, a každý úsek má svou vpusť. Na střechu také ústí plastové 

větrací komínky opatřené ochrannými hlavicemi a výtahovou šachtou, ve které jsou umístěny 

zachycovače na protiváze. Kolem obvodu je střecha opatřena spádovými klíny, které 

umožňují snadnější odvod vody s vrchní plochy střechy.  

 Skladba střechy je následující: -stropní panel Spiroll  tl. 265mm 

      -Foalbit AL S 40   tl.42mm 

      -Rigip EPS 100   tl.200mm 

      -Elastobit ST S 40   tl.40mm 

      -Standard Dekor  tl.40mm 

 

Atika 

 Střešní atika je vyzděna z tvárnic YTONG P4 - 500 (200 X 249 X 599),  

na tenkovrstvou zdící maltu YTONG. Výška atiky je 1000mm od vrchní hrany stropu.  

Je opatřena dodatečným  zateplením, které probíhá zároveň z venkovní  fasádou objektu, tedy 

nevzniká žádný tepelný most. Z vnitřní strany je atika na spádovou vrstvu střechy napojena 

pomocí spádových klínů. Horní plocha atiky je opatřena oplechováním ve spádu 1,5%. 
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Překlady 

 Budou použity nosné i nenosné překlady. Nad otvory nad okny a dveřmi  

v obvodových zdech budou použity nosné překlady YTONG U 200 různých délek dle 

potřeby. Nad otvory u vnitřních nosných zdí budou použity nosné překlady YTONG U 300 

potřebných délek. Nad otvory šířky větší nebo rovno 900mm v nenosných příčkách budou 

použity nenosné překlady YTONG NEP 10.  Délky a množství jednotlivých překladů jsou 

uvedeny v příslušných výkresech. 

 

Podlahy 

 V objektu jsou použity dva druhy podlah. Je to keramická dlažba, která je použita,  

ve všech veřejných prostorách jako jsou chodby, haly, recepce, kuchyně, sociální zařízení, 

kolárna, archivy, technické místnosti, prodejny a sklady. Druhou použitou podlahou  

je plovoucí protioděrová podlaha, která je použita u všech kancelářských místností. Jednotlivé 

skladby podlah jsou uvedeny ve výkrese příčného řezu č. 7. 

 

Podhledy 

 V suterénu nebudou použity žádné podhledy z důvodu rozvodu potrubí do technických 

místností. V prvním nadzemním podlaží bude použit v hale nad recepcí, u schodišťového  

a výtahového prostoru PVC napínaný lesklý podhled, který sníží světlou výšku místností  

na 2,7m. U ostatních prostorů kromě zásobovacích skladů bude použit akustický podhled 

RIGITON 12/25Q, který taktéž snižuje podhled na světlou výšku 2,7m. Ve skladech  

pak podhledy nejsou z důvodu svodu trubek z části budovy, pod kterou není suterén. 

 

Hydroizolace 

 Při výstavbě bude použito dvou typů hydroizolací, a to izolace proti zemní vlhkosti  

a izolace střechy. 

 Jako penetrace na podkladní základové desce byl použit penetrační nátěr 

Dekopriomer, na který je pak natavován hydroizolační asfaltový pás Foalbit AL S 40 jehož  

tl. je 4,2mm. Dále se provede hydroizolace svislých nosných suterénních zdí, na které bude 

taktéž nataven Foalbit AL S 40 tl. 4,2mm a zajištěn kotvami. Tato izolace bude vystupovat 

300mm nad úroveň přilehlého terénu a u paty zdi bude správní funkčnost hydroizolace 

zajištěna fabiony. Svislá izolace bude chráněna profilovanou folií Delta – Ms. 
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 Na hydroizolaci ploché střechy byla použita parotěsná zábrana  na stropní konstrukcí, 

které je tvořena oxidovaným asfaltovým pásem Foalbit AL S 40 tl. 4,2mm.  

Spodní vrstva horní hydroizolace bude tvořena modifikovanými asfaltovými pásy 

Elastobit ST S 40 tl. 40mm a horní vrstva pak pásy Standard Dekor 40 dekor tl. 4mm  

s hrubozrným posypem,který slouží jako vrchní ochranná vrstva proti mechanickému 

poškození a slunečnímu záření. Pásy budou k sobě natavovány celoplošně s patřičnými 

vazbami a přesahy. 

 

Tepelná izolace 

 Do podlahy na terénu bude použita vrstva tepelné izolace Steprock ND 60mm.  

Ve všech vyšších patrech u všech podlah bude použita tepelná izolace Rigips EPS 200T   

v tl. 50mm. Podlaha u schodiště nebude zateplena. 

 Tepelná izolace použita na zateplení střechy a její spádovou vrstvu bude tvořena 

deskami Rigip EPS 100 tl. 200mm, což je nejmenší tloušťka tepelné izolace u vpusti.  

 Další tepelná izolace je použita na dodatečné venkovní zateplení objektu. Jedná  

se o zateplení fasádním polystyrenem Extherm EPS 70F tl.150mm  

(rozměry desek 150 x 1000 x 500mm). 

 

Omítky 

 Ve všech místnostech objektu bude použita omítka vápenná štuková CEMIX 033  

tl. 10mm, která bude nanášena strojně.  

 Na obvodové zdivo bude použita fasádní omítka Baumit MVR UNI, ve dvou vrstvách 

a to tenkovrstvá probarvená omítka 12mm a fasádní barva 15mm (odstín šedá 1070). 

 

Obklady 

 Keramická dlažba je použita ve všech místnostech kromě prostorů kanceláří. Tato 

dlažba je doplněná keramickým soklem, který je použit všude tam, kde nebude použit obklad. 

Veškerá dlažba má protiskluzový povrch z bezpečnostních důvodů. Obklady jsou pak 

umístěny v kuchyňkách a hygienických prostorách a to od dlažby do výšky 2m nad úrovní 

podlahy. 
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Okna a dveře 

 Okna budou na celém objektu plastová M- Glass Econo 70 odstín tmavý dub s 

venkovním pozinkovaným parapetem téže barvy.  

 Vnitřní dveřní křídla budou dřevěné a budou osazovány do ocelových zárubní. 

Vchodové dveře Otherm - Omega jsou plastové se skleněnou výplní barva tmavý dub. 

Ve skladu jsou pak použity rolovací vrata Spedos. 

 

Truhlářské, zámečnické a doplňkové konstrukce 

 Truhlářské konstrukce 

 Vnitřní dveřní křídla, která budou osazována do ocelových zárubní barvy tmavý dub. 

  

Zámečnické konstrukce 

 Mezi zámečnické konstrukce patří, venkovní hliníková profilovaná fasáda SCHÜCKO 

FW 50+ S, která slouží jako rám pro prosklenou fasádu. Dále pak ocelové konstrukce zábradlí 

vnitřního schodiště, která je výšky 1100mm a je doplněna o skleněnou výplň. Na průčelí 

domu je umístěna hliníková konstrukce nad vchodovými dveřmi, na které je ukotven 

trapézový přístřešek. Dalším zámečnickým prvkem jsou ocelové zárubně, do kterých jsou 

osazeny všechny vnitřní dveře. 

  

Klempířské konstrukce 

 Na střešní atice je oplechování z pozinkovaného plechu od výrobce Rheinzing  

tl. 3mm, které je ve spádu 3% směrem ke střešnírovině. 

 

Malby a nátěry  

 V celém objektu bude použita pouze vnitřní malba tipu Primalex POLAR. Venkovní 

fasáda malbou opatřena nebude, jelikož je již omítána fasádní tónovací barvou. 

 

Větrání 

 Ve většině místností bude umožněno přirozené větrání pomocí oken. U místností 

s WC je odvětrávání zajištěno ventilačními komínky, které jsou vyústěny nad střešní rovinu. 

V celém objektu je pak navržena nucená výměna vzduchu. Potrubí této ventilace je umístěno 

pod podhledy a rozváděcí jednotky vzduchu pak v technických místnostech suterénu. 
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Vnější úpravy 

 Po dokončení  celé stavby administrativní budovy, budou prováděny vnější úpravy, 

do kterých v našem případě patří obrubník s chodníkem, který je umístěn před vstupními 

dveřmi a dvě dlážděné rampy po strachách chodníku ve sklonu 1:8. Dále pak dvě dlážděné 

rampy, které se nacházejí u zadních skladových dveří, které jsou taktéž dlážděné. Dále bude 

vyasfaltováno parkoviště, které je umístěno kolem objektu s příjezdovými cestami ke skladu. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 

 Budova je navržena, tak aby byla schopna bez problémů přenášet předpokládané 

zatížení a je sama o sobě stabilní. Materiály byly voleny s ohledem na opotřebovatelnost,  

a jejich vlastnosti byly bezpečné pro uživatele. 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení  [1],[2],[6] 

 Objekt je navržen tak aby odpovídal všem platným předpisům a zákonů. Splňuje 

požadovaná kritéria jako je zachování stabilita a únosnost po určitou dobu hoření, omezení 

rozšiřování kouře a ohně po objektu.Rozvoje požáru na okolní výstavbu. V domě je také 

umožněna evakuace osob a zvířat a zásah hasičských jednotek. Objekt je rozdělen na tři 

požární úseky, pro které je jedna úniková cesta. Výjimku tvoří prodejna elektra a pobočka 

DHL které má vlastní únikový východ. K objektu byla vypracována požární zpráva. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb  [1] 

 Není předmětem diplomové práce. 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení [1],[2],[6] 

Všechny uvedené přípojky jsou zaznačeny ve výkrese č.1 Situace 

• elektrická přípojka     -ČEZ Distribuce, a.s.  

• vodovodní přípojka a kanalizační přípojka   - SmVaK a.s. 

• plynovodní přípojka     -distributor RWE 

• výměna vzduchu umožněna pomocí elektrického výměníku 
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2. Tepelně technické posouzení konstrukcí budovy[2], [3], [7], [8] 

 

Obsah: 

2.1   Jednorozměrné vedení tepla podlahovou konstrukcí suterénu 

2. 2. 1    Jednorozměrné vedení tepla obvodovou  konstrukce   

   suterénního zdiva 

2. 2. 2   Dvourozměrné pole teplot napojení suterénního zdiva na   

   podlahu 

2. 2. 3   Dvourozměrné pole teplot napojení suterénního zdiva na   

   podlahu grafický výstup z programu Area 

2. 2. 4   Jednorozměrné vedení tepla obvodovou  konstrukce obvodovou  

   nadzemní konstrukcí výplňového zdiva 

2. 2. 5   Jednorozměrné vedení tepla obvodovou  konstrukce obvodovou  

   nadzemní konstrukcí nosného sloupu 

2. 2. 6   Dvourozměrné pole teplot napojení nosného sloupu na výplňové  

   obvodové zdivo 

2. 2. 7   Dvourozměrné pole teplot napojení nosného sloupu na výplňové  

   obvodové zdivo grafický výstup z programu Area 

2. 3. 1    Jednorozměrné vedení tepla konstrukcí ploché střechy 

2. 3. 2   Dvourozměrné pole teplot napojení atiky na konstrukci ploché střechy 

2. 3. 3   Dvourozměrné pole teplot napojení atiky na konstrukci ploché střechy 

   grafický výstup z programu Area 

2. 3. 4   Grafické zobrazení relativní vlhkosti v konstrukci ploché střechy a v 

   místě jejich napojení na atiku. 

2. 4   Technická zpráva 
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2.1  Jednorozměrné vedení tepla podlahovou konstrukcí suterénu 

 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Podlaha suterénu 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  16,4 % (+5,0%) 

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Dlažba keramická  0,006       1,010  200,0 

   2  Butylový tmel  0,002       0,240  1350,0 

   3  Železobeton 1  0,030       1,430  23,0 

   4  Bitagit 40 Mineral  0,004       0,210  35000,0 

   5  Rockwool Steprock ND  0,100       0,043  3,0 

   6  Beton hutný 2  0,150       1,300  20,0 
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 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,348+0,000 = 0,348 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,910 

  

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

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

  

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

mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.Nelze s ní proto 

prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce včetně 

tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkemnaznačuje pouze možnosti plnění 

požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,37 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

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

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

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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

   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Softwar 
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2. 2. 1 Jednorozměrné vedení tepla obvodovou  konstrukce    

 suterénního zdiva 

 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Obvodová konstrukce suterénu 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

 

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

   1  Omítka vápenná  0,012       0,870  6,0 

   2  OSB desky  0,035       0,130  50,0 

   3  Beton hutný 1  0,130       1,230  17,0 

   4  Rigips EPS P Perimeter (1)  0,165       0,034  30,0 

   5  OSB desky  0,035       0,130  50,0 

 

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

  

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

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,957 

  

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

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
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Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimotepelné 

mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.Nelze s ní proto 

prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teplotyzabudované konstrukce včetně 

tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkemnaznačuje pouze možnosti plnění 

požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

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

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

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,248 kg/m2,rok 

  (materiál: Rigips EPS P Perimeter (1)). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,248 kg/m2,rok 

 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0398 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,1677 kg/m2,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

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

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

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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2. 2. 2 Dvourozměrné pole teplot napojení suterénního zdiva na 

  podlahu 

 

  

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název úlohy:   Suterén                        

 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 

 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 

 Teplota na vnější straně Te [C]:  5,00 C 

 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,535+0,000 = 0,535 

       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,584 

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

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

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

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

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

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

   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 

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

programu.  

Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná 

metodikavýpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní 

páry.Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA.Třetí požadavek je 

určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení teplaa vodní páry - pro 

detaily se tedy nehodnotí. 

Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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2. 2. 3  Dvourozměrné pole teplot napojení suterénního zdiva na 

  podlahu grafický výstup z programu Area 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

  Tento grafický výstup zobrazuje pole teplot v konstrukci podlahy a obvodového zdiva, 

které jsou zakryty přilehlou zeminou a z vnitřní strany objektu jsou nepřetržitě vytápěny. 
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2. 2. 4 Jednorozměrné vedení tepla obvodovou   nadzemní konstrukce  

 výplňového zdiva  

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Obvodový plášť 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Omítka vápenná  0,012       0,870  6,0 

   2  Ytong P3-550 (580)  0,200       0,170  7,0 

   3  Extrudovaný polystyren  0,150       0,034  100,0 

   4  Baumit vnější štuková om.   0,027       0,800  12,0 

 

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

  

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

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 

  

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

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
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Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimotepelné 

mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.Nelze s ní proto 

prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teplotyzabudované konstrukce včetně 

tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkemnaznačuje pouze možnosti plnění 

požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

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

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

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

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

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

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,135 kg/m2,rok 

  (materiál: Extrudovaný polystyren). 

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

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0091 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,6265 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

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

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

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Softwar 
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2. 2. 5  Jednorozměrné vedení tepla obvodovou nadzemní konstrukcí

  nosného sloupu 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Zateplení sloupu 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

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

   1  Omítka vápenná  0,012       0,870  6,0 

   2  Železobeton 1  0,390       1,430  23,0 

   3  Extrudovaný polystyren  0,150       0,034  100,0 

   4  Baumit vnější štuková om.   0,027       0,800  12,0 

 

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

  

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

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 

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

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

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

mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.Nelze s ní proto 

prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teplotyzabudované konstrukce včetně 

tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkemnaznačuje pouze možnosti plnění 

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

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

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

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

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

 

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

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,135 kg/m2,rok 

  (materiál: Extrudovaný polystyren). 

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

 

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

   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0001 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,9729 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

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

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

 

 

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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2. 2. 6 Dvourozměrné pole teplot napojení nosného sloupu na  

  výplňové obvodové zdivo 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název úlohy:   Sloup a výplňové zdivo         

 

 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 

 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 

 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 

 

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

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

       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,943 

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

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

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

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

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

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

   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 

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

programu. 

Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná 

metodikavýpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní 

páry.Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA.Třetí požadavek je 

určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení teplaa vodní páry - pro 

detaily se tedy nehodnotí. 

 Area 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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2. 2. 7  Dvourozměrné pole teplot napojení obvodového výplňového 

  zdiva na nosný sloup - grafický výstup z programu Area 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tento grafický výstup zobrazuje pole teplot v konstrukci obvodového výplňového zdiva 

a nosného prefabrikovaného sloupu, které jsou dodatečně z vnější strany zatepleny souvislou 

tepelnou izolací. 
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2. 3. 1  Jednorozměrné vedení tepla konstrukcí ploché střechy  

 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název konstrukce:   Plochá střecha 

 

 Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

 Skladba konstrukce 

  

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

   1  Omítka vápenná  0,012       0,870  6,0 

   2  Dutinový panel  0,265       1,200  23,0 

   3  Foalbit Al S 40  0,0042       0,210  188240,0 

   4  Rigips EPS 100 S Stabil (1) 0,200       0,037  30,0 

   5  Elastobit ST S 40  0,004       0,210  40922,0 

 

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

  

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

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,958 

  

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

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
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Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimotepelné 

mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce.Nelze s ní proto 

prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teplotyzabudované konstrukce včetně 

tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkemnaznačuje pouze možnosti plnění 

požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

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

  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

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

  

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

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

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

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

  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,200 kg/m2,rok 

  (materiál: Rigips EPS 100 S Stabil (1)). 

  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,200 kg/m2,rok 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0008 kg/m2,rok 

  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0114 kg/m2,rok 

 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

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

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

 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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2. 3. 2 Dvourozměrné pole teplot napojení atiky na konstrukci 

  ploché střechy 

 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 

 

 Název úlohy:   Plochá střecha                 

 Návrhová vnitřní teplota Ti =     20,00 C 

 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 

 Teplota na vnější straně Te [C]:    -15,00 C 

 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 

       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,836 

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

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

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

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

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

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

   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 

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

programu. 

Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná 

metodikavýpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 

Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA.Třetí požadavek je 

určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení teplo a vodní páry - pro 

detaily se tedy nehodnotí. 

Area 2010, (c) 2009 Svoboda Software 
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2. 3. 3  Dvourozměrné pole teplot napojení atiky na konstrukci 

  ploché střechy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tento grafický výstup zobrazuje pole teplot v konstrukci ploché střechy, a její napojení 

na atiku, která je po celém svém obvodu zateplena fasádním polystyrenem. 

 

 

 

 



55 

 

2. 3. 4  Grafické zobrazení relativní vlhkosti  v konstrukci ploché 

  střechy a v místě jejího napojení na atiku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento grafický výstup zobrazuje relativní vlhkost v konstrukci ploché střechy, a její napojení 

na atiku, která je po celém svém obvodu zateplena fasádním polystyrenem. 
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2. 4  Technická zpráva 

 

Úvod: 

 K tepelně technickému posouzení konstrukcí zdiva, podlahy na terénu, ploché střechy 

a jednotlivých detailů napojení suterénního zdiva a podlahy, sloupu a výplňového zdiva a 

ploché střechy a atiky bylo použit softwaru Teplo a Area 2010, jehož jednotlivé výstupy jsou 

uvedeny v této  kapitole diplomové práce. 

 

Výsledky tepelného posouzení jednotlivých konstrukcí u jednorozměrného vedení tepla: 

 

Název konstrukce     U [W/m2K]  U, N  [W/m2K] 

Podlaha suterénu          0, 37   0,38 

Obvodové zdivo suterénu         0, 18   0,3 

Obvodové zdivo výplňové nad terénem        0,17   0,3 

Obvodový zateplený nosný sloup   0,2   0,3 

Plochá střecha           0, 17   0,24 

 

 Požadavek tepelného posouzení vyhoví, pokus bude dodrženo pravidlo, že 

U[W/m2K]<U,N[W/m2K], což při výsledných hodnotách u všech posouzení konstrukcí 

administrativní budovy vyhoví. 

 

Název konstrukce Mc, a[kg/m2,rok] Mev, a[kg/m2,rok] Mc, N[kg/m2,rok] 

Plochá střecha          0,0008            0,0114          0,1000 

 

 Konstrukce střechy vyhoví na šíření vlhkosti v konstrukci pokud splňuje podnínku 

Mc, a[kg/m2,rok]< Mev, a[kg/m2,rok] a zároveň Mc, a[kg/m2,rok]< Mc, N[kg/m2,rok], 

což je v našem případě splněno. 

 

Závěr: 

 Z výše uvedených vypočtených hodnot jednotlivých konstrukcí administrativní 

budovy, které jsme zjistili pomocí softwaru Area a Teplo 2010, že tyto konstrukce odpovídají 

požadavků a jsou tedy vhodné pro použití při výstavbě budovy. 
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3. Technologický postup provádění hlubinných základových 

konstrukcí [17], [18], [19], [20] 

 

 

Obsah: 
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 materiálů  
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3.1 Obecné informace 

 Technologický postup je zaměřen na objekt administrativní budovy, který je řešen 

jako skeletová konstrukce s osovou vzdáleností sloupu 6m x 4,8m.Jako výplňové zdivo bude 

použito tvárnic YTONG a skleněné fasády. Objekt bude dále dodatečně zateplen. Rozměry 

budovy jsou 36,89 x 28,8 m. Budova je částečně podsklepená se třemi nadzemními podlažími. 

Stavba je založena na neúnosné zemině, na základových železobetonových pilotech.  

 

3.2 Materiál 

3.2.1 K provedení železobetonových základových pilot je potřeba těchto materiálů: 

- Beton třídy C25/30 

- Betonářská výztuž průměru 16mm třídy 10 505 (hlavní výztuž) 

- Betonářská výztuž průměru 12mm třídy 10 505 (rozdělovací výztuž) 

 

3.2.2 Doprava jednotlivých materiálů na stavbu a jejich přemisťování po staveništi: 

Doprava na staveniště 

 Betonářská ocel bude na staveniště dopravována nákladním automobilem  

Stayr 26-343 s hydraulickou rukou Palfinger PK14080 délky 9 metru. Délka korby 

automobilu je 6,5m a únosnost 15,5tun. Výztuž bude na valníku uložena ve vodorovné poloze 

ve svazcích, podle druhu a průměru. 

 Čerstvý beton bude na staveniště dopravován autodomíchávačem Statter C3, výrobní 

řada TRAILER LINE s typem domíchávače AM 12 BL s objemem 12m3.  

 

Přemisťování materiálu po staveništi 

 Na staveništi bude ocelová výztuž vyložena hydraulickou rukou nákladního 

automobilu. Po staveništi pak bude přemisťována buď manuálně, nebo pomocí věžového 

jeřábu ( viz výkres č.13 Zařízení staveniště). 

 Čerstvá betonová směs bude po dovezení na staveniště okamžité spotřebována a na 

místo spotřeby bude dovezena příslušným autodomíchávačem. 

 

3.2.3 Uložení materiálu na staveništi 

 Ocelová betonová prutová výztuž bude ukládána na dřevěné palety,na zpevněné 

odvodněné ploše. Pruty budou nadkrývány, aby nedocházelo k jejich zbytečnému moknutí a 

znečišťování následné korozi. 
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3.2.4 Převzetí dodaného materiálu 

 Materiál dovezený na staveniště je povinen převzít stavbyvedoucí. Ten dodávku 

materiálu zkontroluje, zda odpovídá objednávce (množství a kvalita). Je-li dodávka neúplná 

nebo vadná, stavbyvedoucí jedná s dodavatelem o nápravě. Pokud z jakéhokoli důvodu 

stavbyvedoucí dodávku převzít nemůže, zastoupí ho mistr. Každá dodávka je zapisovaná  

s příslušným datem průběhem kontroly a podpisem do stavebního deníku. 

 

3.3 Pracovní podmínky 

 Staveniště je opatřeno průhledným oplocením výšky 2,2m doplněným o vrata, která 

jsou přístupna z ulice Ke kasárnám. Staveništní přípojky využívané při výstavbě jsou taktéž 

vedeny z ulice Ke kasárnám. Pohyb po staveništi je umožněn po panelové cestě, která 

umožňuje pohodlný pohyb vozidel a jejich vykládku na skládce. Staveniště je vybaveno 

buňkami pro stavbyvedoucího, pro technika a dále buňkami,které slouží jako umývárny, WC 

a šatny pro zaměstnance.  

 Před zahájením provádění železobetonových základových pilot musí být sejmuta 

ornice a proveden výkop základové jámy do hloubky -4,600m pod podsklepenou částí budovy 

a -1,300m pod nepodsklepenou částí budovy.  

 Nejvhodnější teplota pro betonáž pilot je do +5°C. 

 Všichni zaměstnanci pohybující se po staveništi jsou povinni nosit ochranné pomůcky, 

musí být rádně proškoleni o bezpečnosti práci na staveništi a ve výškách a seznámeni s danou 

činnosti. 

 

3.4 Převzetí staveniště 

 Staveniště přebírá stavbyvedoucí. Pokud z jakéhokoli důvodu stavbyvedoucí 

staveniště převzít nemůže, jeho zodpovědnost přebírá mistr. 

 Při přebírání staveniště bude kontrolována správnost výkopu základové jámy.  

 Převzetí staveniště bude zapsáno příslušnou osobou do stavebního deníku s datem  

a podpisem. 
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3.5 Obecné pracovní podmínky 

 Jakékoli vrtné či betonářské práce budou bez omezení prováděny do teploty 5°C. 

Pokud se teplota bude pohybovat mezi 5°C až -5°C, pak je nutné použít výjimečných 

opatření, což je ohřev betonu a přidání urychlovače tuhnutí do betonu. Pokud teplota klesne 

pod -5°C budou veškeré betonářské práce pozastaveny. 

 

3.6 Personální obsazení 

 Všichni pracovníci, kteří budou provádět železobetonové základové piloty, budou 

seznámení s pracovním postupem budou mít všechna potřebná školení a budou dodržovat 

striktně podmínky BOZP. 

Pracovní četa se bude skládat z : 

- strojník nakladače 1x 

- obsluha rypadla 1x 

- vrtmistr  1x 

- pomocný dělník 2x 

- betonář  2x 

- svářeč   1x 

3.7 Stroje a pomůcky 

Stoje: 

- Vrtná souprava BAUER BG 15 H (vrtání pilot, osazování armokoše) 

- Nakládač  UNC (naložení zeminy na  korbu automobilu) 

- Nákladní automobil TATRA T815-230S (převoz na skládku vzdálenou 4km) 

- autodomíchávač Statter C3, výrobní řada TRAILER LINE s typem domíchávače AM 

12 BL s objemem 12m3 (zpracování a doprava betonu) 

Pomůcky: 

- lopata    2x 

- nivelační přístroj  1x 

- vysokotlaká myčka  1x 
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3.8 Pracovní postup 

3.8.1 Vytýčení pilot 

 Před zahájením vrtání pilot musejí být vytýčeny středy jednotlivých pilot. Piloty 

budou vytýčeny odborným geodetem. Bude vytýčena obdélníková síť, která určuje umístění 

středu sloupů a od nich se pak bude odvíjet celkové vytýčení pilot. Piloty budou vyznačeny 

pomocí betonových šablon z prostého betonu C15/20 tl. 0,15m která má v místech budoucích 

štěrkových pilotů vynechané kruhové otvory průměru 1000mm. Středy jednotlivých pilot jsou 

pak označeny 3-4 dřevěnými kolíky. Je předpokládáno s poškozením betonové šablony 

pojezdem strojů. Betonová šablona bude po dokončení pilot odstraněna nakladačem UNC.  

Při dalším provádění prací musí být kladen důraz na zachování vytyčovacích bodů, z důvodu 

provádění kontroly umístění pilot. Odpovědnost za vyměření pilot nese geodet a dále 

stavbyvedoucí, který práci přebírá. Rastr a výměru pilot si před začátkem vrtných prací je 

povinen zkontrolovat také vrtmistr. 

 

 

Obrázek č.1-Betonová šablona pro zajištění polohy piloty 
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3.8.1 Hloubení vrtu  

 Po vytýčení všech pilot a kontrole jejich umístění se připraví vrtná souprava na místo 

vrtu piloty. Vrt bude proveden vrtným šnekem. Průměr piloty je 1m pod všemi základovými 

patkami a 0,5m pod rohy základů výtahové šachty. Únosná zemina se nachází 4m 

pod nejnižší výškovou úrovní základové jámy (-4,600m) tedy v hloubce -8,600m. Vrt bude, 

ale hlouben do výškové úrovně -9,600m z důvodů dostatečného vetknutí do únosné zeminy. 

Zároveň s vrtáním piloty je do vrtu zapouštěna ocelová pažnice, která bude po betonáži z vrtu 

opět odstraněna.  

 Před vrtáním musí být zkontrolována svislost vrtné kolony, která musí být stejná jako 

osa projektového vrtu. Vrtný šnek musí být před začátkem vrtání zkontrolován, zda má 

správný průměr, je správně osazen do vrtné soupravy a není poškozen.  

 Po zapuštění vrtného šneku do země, bude šnek postupně vtahován, zemina z něj bude 

vysypána vedle vrtu a malým nakladačem bude nakládána na nákladní automobil a odvážená 

na skládku ve vzdálenosti 4km. 

 

Obrázek č.2 Vrtání vrtu šnekovým vrtákem  

s pažnicí železobetonové piloty  
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3.8.2 Přípravné práce před betonáží 

 Před betonáží musí proběhnout vyčištění dna vrtu, kontrola hloubky piloty a osazení 

armokoše. 

 Po osazení armokoše stavební mistr provede kontrolu rozměrů (hloubku a průměr)  

a umístění piloty. Takto připravený vrt musí být nadkrytý, aby byl chráněn před nežádoucím 

pádem okolní zeminy či předmětu do vrtu nebo jeho zalitím vodou (povrchovou, dešťovou). 

 Pokud je vše v pořádku Můžeme do vrtu osadit armokoš. Armokoše budou  připraveny 

předem. Budou ukládány na skládkách, na zpevněné a odvodněné ploše a chráněny nadkrytím 

proti znečištění a mechanickému poškození. Každý armokoš bude opatřen štítkem  

s příslušným označením piloty a typem použité výztuže (podélná výztuž, příčná výztuž  

a distanční kruhy) a bude zkontrolován stavbyvedoucím, zda odpovídá požadavkům  

a označení na štítku. Do vrtu je pak takto připravená výztuž vkládána svisle a centricky.Před 

ukládáním do vrtu je armokoš opět kontrolován zda jeho délka a složení odpovídá 

požadované výztuži dané piloty. Po osazení armokoše jeřábovým lanem připevněným  

na vrtné soupravě, je kontrolováno jeho centrické a svislé umístění a zda je zajištěno 

dostatečné krytí výztuže, které je zajišťováno distančními kroužky.  

 

Obrázek č.3-Osazení armokoš 
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3.8.3 Betonáž pilot 

 Betonáž jednotlivých vrtů musí proběhnout co nejrychleji a co nejefektivněji.  

Je vhodné, aby vyvrtání piloty, osazení armokoše a betonáž proběhlo během jedné směny. 

Pokud to takto nelze udělat, vrt zůstává zakrytý do druhého dne, poté je zkontrolován,  

dále je osazen armokoš a může proběhnout betonáž. Betonáž bude probíhat tak, aby při 

ukládání betonu nebyl použit vysoký tlak nebo nebyl ukládán z velké výšky, aby nedocházelo 

k roztřídění jednotlivých složek nárazem nebo tlakem na výztuž. Pří betonáži musí být 

betonovací roura ponořena min1,5m pod hladinou betonové směsi,aby nedocházelo  

k rozmístění či znečištění betonové směsi. Betonáž piloty musí být provedena souvisle bez 

přestávek v celé délce piloty. Do záznamu o průběhu betonáže bude zapsán průběh, každé 

betonáže jednotlivých pilot. Stavbyvedoucí kontroluje dodací listy jednotlivých směsí betonu 

dodávaných na stavbu, odebírá jejich vzorky a podle kontrolního plánu provádí zkoušky 

betonu. 

 Celá betonáž je řízena vedoucím betonářem, který pomocí olovnice měří, zda  

je dosažena správná výška betonu piloty a jestli spotřebovaný beton jedné piloty odpovídá 

vypočtené potřebné kubatuře betonu téže piloty. 

 Čerstvý nezatuhlý beton je potřeba ošetřovat a chránit podle výskytu klimatických 

podmínek. Při vysokých teplotách musí být hlava chráněna před rychlým vysycháním  

a ošetřována kropením. V zimním období nesmí dojít k promrzání betonu, hlava je tedy 

nadkrývána a ohřívaná, tak, aby tuhnutí a tvrdnutí probíhalo přirozeně, popřípadě jsou 

 do betonové směsi přidávány urychlovače tuhnutí a tvrdnutí.  

 Hlava pilot, která je dále nepoužitelná díky napadávce bude po odebrání zeminy nad 

hlavou piloty odstraněn. Odstranění proběhne šikmými vpichy, ovšem musí být kladen důraz 

na opatrnost, aby nedošlo k poškození betonu v hlavě piloty. Přesnost odstranění betonu  

z hlavy piloty bude provedena s maximální odchylkou ± 15 mm. 

 Obrázek č.4 - Betonáž piloty 
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3.8.4 Vytahování pažnic 

 Pažnice budou vytahovány průběžně s betonáží piloty. Při dosažení výšky betonu  

2m ve vrtu, začne postupné vytahování ocelové pažnice. Ta bude vytahována postupně  

a pomalým pohybem, aby nedošlo ke zvedání betonu či porušení umístění armokoše. Hladina 

betonové směsi začne postupně klesat, z důvodu vyplňování uvolněného prostoru mezikruží. 

Po vytažení pažnice bude dostatečně probetonována hlava piloty, aby nedošlo k jejímu 

poklesu právě z důvodu vytažení pažnice. Dále je pak nutno zkontrolovat umístění výztuže, 

zda nebyla posunuta. 

 

Obrázek č.5 - Vytahování pažnice 

 

3.9 Kvalita a zkušebnictví 

3.9.1 Vstupní kontrola 

 Před začátkem vrtání jednotlivých pilot se musí zkontrolovat, zda je vykopaná 

stavební jáma zarovnaná a její výšková úroveň odpovídá  projektové dokumentaci.  

 Dále pak musí být kontrolovány všechny armokoše, zda jsou správně oštítkovány, 

jestli údaje na štítku odpovídají skutečnosti a jestli nebyli mechanicky poškozeny. 

 Je nutné také zkontrolovat vytyčení  pilot, betonovou šablonu a označení středu piloty 

4 kolíky. 
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3.9.2 Mezioperační kontrola 

 Během jednotlivými procesy tvorby železobetonových pilotů je nutno, aby byli 

prováděny kontroly vytýčení, vrtání ( správného osazení vrtné soustavy a použití správného 

vrtného šneku), osazení každé pažnice, hloubky vetknutí piloty do únosné zeminy, armokoše  

s jeho osazením, betonáže, technických a dodacích listů a záznamů o průběhu betonáže, 

kontrola vytahování pažnic. Další kontroly budou prováděny na dodaném čerstvém betonu, 

který je certifikovaný a odpovídá ČSN EN 206-1. 

 

3.9.3 Kontrola betonové směsi 

 Všechen beton, který bude na konstrukci železobetonových pilot použit, bude 

certifikován výrobcem. Odběry vzorku betonu bude provádět stavbyvedoucí a to z prvních  

3 vytvořených pilot a dále pak z každé 5 piloty. Vzorky jsou odebírány pro zkoušku tlaku 

podle ČSN EN 12390 - 3 (minimálně 3krychle či válce pro jednu zkouškovou sadu). Dále 

bude kontrolována zpracovatelnost betonu pomocí zkoušky sednutí kužele. Provádí  

se pro každou novou dodávku betonu. Sednutí kužele je omezeno min.175mm ideálně však 

200mm. 

 

3.9.4 Povolené odchylky pro konstrukci železobetonových pilotdle ČSN EN 1536,  

 ČSN EN 12699 

- poloha osy piloty o proti projektové dokumentaci  ± 100 mm 

- sklon osy pilot       max. 1,5% z délky  

- výšková poloha armokoše piloty     ± 50 mm  

- e≤ e,max = 0,1x D pro piloty s 1,0 m < D ≤ 1,5 m 

 

 

3.9.5 Výstupní kontrola 

 Po ukončení stavebních prací pilotáže bude dílo předáno stavebníkovi, který provede 

zápis předání a převzetí se stavbyvedoucím do stavebního deníku, s příslušným datem  

a  podpisem. U zápisu o předání budou dále přiloženy protokoly o zkouškách v průběhu 

realizace pilotáže, dále pak zápis kontroly poloh pilotů se zaměřením a vyjádřením geodeta  

a určením odchylek od projektové dokumentace. Dále bude přiložena dokumentace 

skutečného provedení protokoly laboratorních zkoušek betonu,provozní záznamy o vrtání  

a hlášení o něm. 
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3.10 Bezpečnost a ochrana zdraví 

• Při práci na staveništi se musí dodržovat všechny platné normy a zákony týkající seBOZP.  

• Zaměstnavatel je povinen zajistit bezplatně zaměstnanci ochranné pomůcky, přidělovat 

práce dle schopností zaměstnance, zajišťovat potřebná školení a zajišťovat celkové 

bezpečí zaměstnanců.  

• Zaměstnanci jsou povinni dbát na bezpečnost, účastnit se školení, používat ochranné 

pracovní pomůcky, dodržovat pracovní postupy, požívat při práci alkohol. Má také právo 

na informace o rizicích a ochraně při vykonáváni jednotlivých činností a právo odmítnout 

rizikovou práci. 

• Vyhláška  

• Zákon [12] 

• Nařízení vlády[14] 

• Zákon [13] 
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3.11 Položkový rozpočet provedení železobetonových pilot 
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Na základě položkového rozpočtu, byly zjištěny celkové náklady na realizaci 

železobetonových základových pilot, které činí 2 740 000Kč včetně DPH. 
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4. Řešení zásad organizace 

 

 

Obsah: 

4.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

 oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy apřístupy na staveniště. 

4.2 Významné sítě technické infrastruktury  

4.3  Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.  

4.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 

 úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

4.5 Řešení zařízení staveniště 

4.6 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

 zdraví 

4.7 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
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4.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 

 staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a 

 přístupy na staveniště 

 Jde o čtyřpodlažní objekt, který je částečně podsklepený.Objekt je navržen ve tvaru 

písmene Y, s plochou střechou a je umístěn rovnoběžně s přilehlou komunikací Ke kasárnám. 

Je řešen jako ŽB skelet, doplněn o výplňové zdivo Ytong, které s dodatečným zateplením 

tvoří obvod budovy.Do objektu se dostaneme 4 hlavními vchody a dvěma vedlejšími 

skladovými dveřmi.  Levý vchod nás zavede do pobočky DHL, jejíž součástí je sklad balíků. 

Pravým vchodem dojdeme do prodejny elektra ke které náleží sklad produktů. Čelní vchod 

vede do hlavní části administrativní budovy, která je propojena s dalšími patry ŽB schodištěm 

a dvěma výtahy. Ve dvou nadzemních patrech se nachází celkem 52 kanceláří a v suterénu 

pak technické místnosti a archivy.  

 Území, na kterém má být realizovaná výstavba administrativní budova je zapsaná v 

katastru nemovitostí pod parcelním číslem 1590/31katastrální území Hlučín (639711) o 

celkové výměře 7343m .Parcela se nachází v zastavěném území na okraji města Hlučín. 

Přístup na parcelu je z ulice Ke kasárnám, jejímž vlastníkem je město Hlučín. 

 Stavební parcela zatím nebyla nijak využita, není tedy nutno jakýchkoli demolic. Dále 

se na pozemku kromě zatravnění nenachází žádna vegetace, která by byla nutná odstranit, či 

po dobu výstavby chránit. 

 Pozemek bude upraven podle výkresu zařízení staveniště ( výkres č.13) pro potřeby 

výstavby. Bude zde vytvořena panelová cesta široká 6m, umožňující provoz automobilů po 

staveništi a jeho zásobování. Staveniště bude po dobu nezbytně nutnou obsluhováno věžovým 

jeřábem. Dále budou na staveništi vytvořeny zpevněné odvodněné plochy sloužící jako 

skládky materiálů. Pro materiál náchylný na povětrnostní podmínky bude staveniště opatřeno 

uzamykatelným skladem. Dále budou na staveništi umístěny hygienická zařízení, WC,  

a kanceláře. 

 Oplocení pozemku bude průhledné, ze žárového zinku do výšky 2,2m, které bude 

opatřeno vraty šířky 6m, umožňující vjezd na staveniště z ulice Ke kasárnám. Ornice bude 

uložena na skládce, která je ve vzdálenosti 1km od staveniště a bude opět použita stejně jako 

výkopek sloužící k obsypání objektu po vyzděný suterénního zdiva. Maltová směs bude 

uložena v sile, které bude osazeno na panelovém podkladu. 
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4.2 Významné sítě technické infrastruktury  

 Na staveništi bude potřeba rozvod vody a elektrické energie. Toto nám  bude 

umožněno díky přípojkám, vedeným z ulice Ke kasárnám. 

 
4.3  Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

 apod.  

 Před zahájením staveništních prací je nutné nejprve povézt přípojky, aby byl umožněn 

plynulý chod výstavby a dále pak hygienické podmínky na staveništi. 

 

Voda 

 Zásobování vodou bude umožněno pomocí vodovodní přípojky, která bude vedena  

z ulice Ke kasárnám. Potrubí bude vedeno v zemi 0,8m pod terénem (v nezamrzné hloubce)  

v PVC chráničce. 

 Po staveništi pak bude voda rozváděna v PVC hadicích, které je možné po ukončení 

prací smotat a uschovat. Napojení vodovodní přípojky je zaznačeno ve výkresu Zařízení 

staveniště. 

 

Kanalizace 

Napojení na kanalizaci nebude při výstavbě potřeba. Splaškové vody bude totiž odváděny 

do fekálního tanku o objemu 9m3, který se nachází pod kontejnerem. 

 
Elektrická energie 

 Napojení na elektrickou energii bude provedeno pomocí elektrické přípojky NN, která 

je vedena z ulice Ke kasárnám.  

 Kabely na staveništi budou vedeny v ocelových chráničkách a při předpokladu malého 

zatížení budou chráněny dřevěnými úhelníky. 

 

Zásobování staveniště elektrickou energií 

Výchozí informace pro elektrifikaci: 

- vypracování předběžné rozvahy o odběru, která je podkladem k jednání příslušnými 

orgány o možnosti připojení na státní energetickou sít'  

- určení požadavků na nepřerušenou dodávku  

- jednání o využití budoucích definitivních zařízení pro účely výstavby  
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Tabulka č. 3 Určený druhu spotřebičů - Stanovení příkonu elektromotoru 

P1 -SPOTŘEBIČE PROVOZNÍ 

STROJ PŘÍKON (kW) KUS CELKEM  (kW) 

Čerpadlo 5 1 5 

Čerpadlo na betonovou směs 18,5 1 18,5 

Otopné těleso v buňce 2,5 3 7,5 

Jeřáb LIBERTI Turm 256 HC 206 1 206 

Stavební výtah 15 1 15 

D50 míchačka na silo 4 1 4 

Svářečka OMI 204 6 1 6 

Stříhačka výztuže 1,15 1 1,15 

Zásobníkový ohřívač na vodu 5 1 5 

Ohýbačka oceli  1,1 1 1,1 

Úhlová bruska 1,25 1 1,25 

Ponorný vibrátor 1,2 1 1,2 

Vrtačka 0,6 4 2,4 

P1 CELKEM 274,1 kW 

 

Tabulka č. 4 - Stanovení příkonu vnitřního osvětlení 

P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 

OSVĚTLENÉ 

PROSTORY 

PŘÍKON 

(kW/m2) 

PLOCHA (m2) CELKEM (kW) 

Kanceláře 0,02 30 0,6 

Šatny, umývárny, wc, 

vnitřní osvětlení 

0,006 45+388 2,598 

Sklad 0,003 15 0,045 

P2 - CELKEM 3,243 
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Tabulka č. 5 - Stanovení příkonu vnějšího osvětlení 

P3 - VNĚJŠÍ  OSVĚTLENÍ 

OSVĚTLENÉ 

PROSTORY 

PŘÍKON 

(kW/m2) 

PLOCHA (m2) CELKEM (kW) 

Staveniště 0,01 7343 73,43 

Podle montážních prací 0,01 200 2 

P3 - CELKEM 75,43 

 

 

Stanovení maximálního zdánlivého příkonu 

 

 

P = 317,04 kW 

 

Zásobování staveniště vodou: 

K provozu staveniště potřebujeme: 

‐ pitnou, 

‐ užitkovou, 

‐ požární. 

 

Spotřeba vody: 

 Součet spotřeb připadající na práce prováděné v období maximálního výkonu se 

stanoví  podle vzorce: 

 

Q = (P × K / t × 3600) l/sec, 

 

Kde:  Qn ‐ vteřinová spotřeba vody (l/s) 

Pn ‐ spotřeba vody na den, směnu (den/l) 

Kn ‐ součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t ‐ doba, po kterou je voda odebíraná (s) 

 

 

2
1

2
321 )P*(0,7)PP*0,8P*(0,51,1*P +++=
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Počítáme vteřinové množství spotřeby vody, na které dimenzujeme potrubí 

(maximální počet dělníků na stavbě 20) 

 

A - Voda pro provozní účely 

‐ betonářské práce za směnu    60 m3 x 400   24 000 l 

‐ zednické práce za směnu   40 m3 x 180   7 200 l 

‐ omítky za směnu    80 m2 x 30   2 400 l 

         33 600 l 

B - Voda pro hygienické a sociální zařízení 

-sociální zařízení 1 dělník – 30 l/směna x 20    600 l 

‐ 1 sprcha – 45 l/návštěvník x 20      900 l 

         1 500l 

C - Voda pro technologické účely 

-Staveniště, mytí pracovních pomůcek a pod.   200 l 

         200 l 

 

 

Celková spotřeba vody: 2,08 l/sec 

Požární voda – 1 hydrant = 3,3 l/sec, 

Navrhujeme potrubí o průměru 80 mm (ø 80 mm = 7 l/sec) 

 

4.4 Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 

 nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Proti vniknutí třetích osob na staveniště je pozemek oplocen a opatřen značkou zákaz 

vstupu neoprávněným osobám. Nepředpokládá se pohyb osob se sníženouschopností 

pohyblivosti. 

 

 

 

 

 

3600*t

2,0*C2,7*B1,6*A

3600*t

k*P
  Q

nn

n
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4.5 Řešení zařízení staveniště 

 Jeřáb: 

 Je navržen věžový jeřáb LIBERTI TURM 256 HC který má maximální vyložení 

ramene 54m. Při tomto vyložení je jeho maximální únosnost 4,4t . Jeho maximální výška 

je 50 m v našem případě bude stačit, když kabina bude ve výšce 30m. Jeřáb je umístěn  

na zpevněné ploše 2,5m od hrany výkopu. Půdorysné rozměry jeřábu jsou 6x6m. 

 

 Systém zásobování materiály: 

 Tvárnice budou na staveništi skladovány na určených místech na europaletách – 

zpevněných a odvodněných skladovacích plochách stejně jako prefabrikované dílce.  

Po vyprázdnění skladovacích ploch budou na staveniště dodány další cihelné tvárnice 

a prefabrikované bloky. Omítkové směsi a cement budou uloženy v zásobníku. Všechny 

komunikace, po kterých bude materiál dopravován na staveniště, vyhovují a není potřeba činit 

žádná jiná další opatření. 

 

 Skladování materiálu na staveništi: 
Na staveništi se objevují 2 typy skládek materiálu: 

‐ skládka otevřená na volném prostranství, 

‐ krytý sklad. 

V krytém skladu se skladuje: podlahoviny, spojovací a kotvící součásti, vodiče, 

keramika, svítidla, žárovky, armatury, kování a zámky, vany, dřezy, baterie, 

vápno, sádra, dlaždice, obkladačky. 

Krytý sklad je kontejner typu LK1 (6x2,5m) uzamykatelný. 

Oplocení staveniště je z průhledného mobilního oplocení z žárového zinku výšky 2,2m. 

Umístění skládek je zakresleno ve výkrese zařízení staveniště 

 

Zásady na uspořádání skládek: 

 Kusový materiál pravidelných tvarů se může skladovat do výše 1,8 m, kusový materiál 

nepravidelných tvarů do výše 1 m.Materiál, jehož plocha je větší než 4 m2, a materiál,  

při jehož přemisťovánípřipadá na 1 muže váha větší než 50 kg, se smí skladovat do výše max. 

1,2 m. Pokud semateriál ukládá pomocí mechanismů, nebo pokud se při ruční manipulaci 

nezvedá výše než1,2 m, pak se může skladovat až do výše 2,2 m na dočasných  

a max. 3 m na trvalých skládkách. 
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Sociální zařízení staveniště: 

 Sociální zařízení slouží sociálním a hygienickým potřebám pracovníků na staveništi. 

Zařízení 

staveniště musí být vybudováno před zahájením stavebních prací. Rozsah sociálního ZS  

je navrhován na 20 pracovníků, pro které je budováno a na velikosti staveniště, kvůli 

vzdálenosti. Zařízení musí být v souladu s platnými hygienickými předpisy, vydanými 

ministerstvem zdravotnictví. 

 

Návrh sociálního zařízení staveniště: 

 Je navrženo na maximální počet pracovníků, kteří se na dané stavbě budou 

pohybovat= 20 

- šatny: min 1,25 m2 na jednoho pracovníka => 20 x 1,25 = 25 m2,  

 Jsou navrženy dva kontejnery BK1 o rozměrech 6x2,5m 

- záchody: potřeba je minimálně 2 mušle a 2 sedadla (do 50 mužů) 

- umývárna: navrženy jsou 2 umyvadel a 2 sprchy (potřeba min. 1 umyvadlo / 10 osob  

a 1 sprcha / 20 osob)Je navržen KOMBI kontejner WC+sprchy o rozměrech 6x2,5m 

obsahující 3 umyvadla, 2 pisoáry, 2 toalety, 2 sprchové kouty. 

Vytápění je elektrické, zabudované v kontejnerech.  

 
Dopravní opatření: 

 Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Ke kasárnám. Vnitro staveništní komunikace 

budou zhutněny a zpevněny pískem a vozovku budou tvořit ŽB silniční panely o rozměrech 

3x2x0,18m. 

 

4.6 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 

 ochrany zdraví 

Při stavebních pracích budou dodržovány všechny platné normy a zákony, které souvisejí s 

BOZP:   - Zákon [12] 

   - Nařízení vlády [14] 

   - Zákon [13] 

   - Nařízení vlády [16] 
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 Zaměstnavatel je povinen vybavit pracovníka ochrannými pomůckami, dobře ho 

seznámit s náplní jeho práce a také mu jí přidělovat podle jeho schopností. Dále je povinen 

zajišťovat zaměstnancům potřebná školení.  

 Zaměstnanec je povinen používat ochranné pomůcky dodržovat pracovní postupy, 

docházet na školení, dbát na bezpečnost a nesmí na pracovišti požívat alkohol. Má právo být 

informován o všech rizicích při vykonávání jednotlivých činností a rizikovou práci odmítnout. 

 

4.7 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 Vytápění stavby bude zajištěno teplovodem. Splašková a dešťová voda bude odváděna 

do veřejné kanalizace. Všechny odpady budou třízeny a odváženy na nejbližší skládku. 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště budou vždy řádně očištěny aby nedocházelo ke znečištění 

komunikace  na kterou vyjíždějí. Stavební práce nebudou rušit noční klid a budou probíhat 

maximálně v rozmezí od 6:00 do 22:00. Na staveništi nebudou káceny žádné stromy ani 

odstraňovány jiné porosty. S odpady bude nakládáno dle zákona [11].  

  Dále budou s odpadem zacházeno jak ukládá vyhláška [10]. Během výstavby bude 

odpad uskladňován a přepravován dle vyhlášky[9]. 

 

Tabulka č.1  Kategorie odpadu- Odpady vzniklé provozem 

Název a označení (t/rok) Kategorie odpadu Nakládání s odpady 

20 01 21* Zářivky 0,02 N OZO 

20 03 01 Směsný komunální odpad 1,4 O  

 

Tabulka č.2 Kategorie odpadu - Stavební a demoliční odpady-předpokládané množství a 

způsob nakládání 

Název a označení (t/rok) Kategorie odpadu 

17 01 01 Beton 0,3 t O 

17 02 01 Dřevo 0,1 t O 

17 02 02 Sklo 0,3 t O 

17 02 03 Plasty 0,3 t O 

17 04 05 Železo a ocel 0,1 t O 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 0,2 t O 
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5. Položkový rozpočet stavby
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Celkové náklady na výstavbu administrativní  budovy činí 34 384 000Kč včetně DPH. 
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