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Anotace 

    P edm tem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provád ní 

stavby se zam ením na technologický postup provád ní komunikací a zpevn ných ploch 

za ízení staveništ  objektu administrativní budovy.  

    Diplomová práce se zabývá výb rem nejvhodn jšího zp sobu provád ní komunikací a 

zpevn ných ploch za ízení staveništ  a to z hlediska asové a ekonomické náro nosti. První 

navrhovaná varianta se zabývá provád ním komunikací a zpevn ných ploch z vysokopecní 

strusky a druhá varianta provád ním komunikací a zpevn ných ploch z železobetonových 

silni ních panel . Ob  posuzované varianty zahrnují asový plán a položkový rozpo et. Pro 

vybrané ešení bude vypracován technologický postup provád ní komunikací a zpevn ných 

ploch za ízení staveništ  administrativní budovy. Sou ástí této diplomové práce je také 

projekt organizace výstavby, tepeln  technické posouzení konstrukcí administrativní budovy, 

asový plán výstavby a položkový rozpo et stavby. 

Annotation 

    The subject of this thesis is the development of project documentation for buildings, 

focusing on the technological process implementation roads and paved areas site facilities 

office building.     

    This thesis deals with the selection of the most appropriate method of implementation roads 

and paved areas and site facilities in terms of time and financial demands. The first proposed 

option deals with the implementation of roads and paved areas of blast furnace slag and the 

second alternative implementation roads and paved areas of reinforced concrete road panels. 

Both variants considered include schedule and itemized budget. For the selected solution will 

be developed technological process of implementing roads and paved areas the construction 

site office building. Part of this thesis is a construction organization, thermally technical 

assessment of the administrative structure of the building, the schedule of construction and 

itemized project budget. 
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Klí ová slova: 
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ást I. Projektová dokumentace pro provád ní stavby 
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A. Pr vodní zpráva [1]

A.1 Identifika ní údaje [1]

  

A.1.1 Údaje o stavb [1] 

Název stavby:   Stavba administrativní budovy 

Charakter stavby:  Novostavba trvalého charakteru 

Stupe  dokumentace:  Dokumentace pro provád ní stavby 

Místo stavby:   T . Dr. E. Beneše, parcela íslo 506 

Obec:    Bohumín - Nový Bohumín 735 81 

Katastrální území:  Nový Bohumín 

Okres:    Karviná 

Kraj:    Moravskoslezský kraj 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi [1]

Název:    M & M realizace s.r.o. 

Sídlo:    s.Armády 501, Bohumín-Starý Bohumín 735 82  

I O:    64798231 

DI :    CZ65218903 

Tel.:    596 120 478 

Fax:    596 341 699 

E-mail:   M&Mrealizace@gmail.com 

Kontaktní osoba:  Ing. Jan Nový (jednatel) 

zapsaná v OR u Krajského soudu v Karviné , oddíl C, vložka 62957 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace [1]

Název:    Projecting a.s. 

Sídlo:    Zbyte ná 785, Bohumín – Sk e o  735 85 

I O:    74265500 

DI :    CZ75502166 

Tel.:    596 132 477 

Fax:    596 132 478 
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E-mail:   Projecting.a.s.@seznam.cz 

Kontaktní osoba:  Ing. Martin Holý (jednatel) 

zapsaná v OR u Krajského soudu v Karviné , oddíl C, vložka 68907 

A.2 Seznam vstupních podklad [1]

- Katastrální mapa daného území v m ítku 1:2000. 

- Konzultace s investorem stavby administrativní budovy. 

- Prohlídka stavební parcely íslo 506 katastrálního území Nový Bohumín, provedeno  

zam ení a fotodokumentace dané lokality.  

-  [2], [3]. 

A.3 Údaje o území [1] 

a) Rozsah ešeného území [1]

Pozemek stavebníka na parcele íslo 506 T . Dr. E. Beneše se nachází v obci  

Bohumín – Nový Bohumín v zastav né ásti obce. Nachází se na p ší zón  v centrální 

ásti m sta v katastru m stské ásti Nový Bohumín. Dopravní napojení pozemku  

na parc. . 506 bude ešeno vjezdem a výjezdem na místní komunikaci  

na ulici T . Dr. E. Beneše. Pozemek . 506 se nachází v rovinatém území. Na pozemku  

se nachází vzrostlá zele , kterou bude nutné p ed zahájením výstavby odstranit.  

b) Údaje o ochran  území podle jiných právních p edpis  ( památková rezervace, 

památková zóna, zvlášt  chrán né území, záplavové území apod.) [1]

Dot ený pozemek na parcele íslo 506 není chrán n podle jiných právních p edpis , 

nejedná se o památkovou rezervaci, památkovou zónu, zvlášt  chrán né území  

ani záplavovou oblast. 

c) Údaje o odtokových pom rech [1]

Terénní úpravy a zemní práce b hem výstavby administrativní budovy na parcele íslo 

506 neovlivní odtokové pom ry v dané oblasti takovým zp sobem, aby došlo k ohrožení 

okolní stávající zástavby na ulici T . Dr. E. Beneše a na ulic 9. Kv tna a to p edevším 

z d vodu ponechání p vodní výškové úrovn  pozemku. Po dokon ení výstavby 

administrativní budovy bude celá plocha stavby odvodn na pomocí dvou st ešních vpustí 

a bude svedena deš ovou kanalizací do soustavy ostravských vodáren a kanalizací a. s..  
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d) Údaje o souladu s územn  plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opat ení, pop ípad  nebyl-li vydán územní souhlas [1]

Projektová dokumentace pro provád ní stavby administrativní budovy na parcele . 506  

byla zpracována na základ  vydaného územního rozhodnutí. 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve ejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, pop ípad  s regula ním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v p ípad

stavebních úprav podmi ujících zm nu v užívání stavby údaje o jejím souladu s 

územn  plánovací dokumentací [1]

Projektová dokumentace pro provád ní stavby administrativní budovy na parcele . 506 

byla zpracována na základ  schválené projektové dokumentace pro vydání stavebního 

povolení a byla zpracována na základ  vydaného územního rozhodnutí, které bylo vydáno 

p íslušným stavebním ú adem m sta Bohumín – Nový Bohumín okres Karviná. Územní 

rozhodnutí bylo vydáno dle [2]. Stavební ú ad obce Bohumín – Nový Bohumín schválil 

navržený zám r a stanovil své vlastní podmínky pro p ípravu stavby. 

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

V rámci projektové dokumentace pro provád ní stavby administrativní budovy na parcele 

. 506 byly dodrženy obecné požadavky na využití území. 

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

Podmínky dot ených orgán  a správc  sítí týkající se výstavby administrativní budovy  

na parcele . 506 jsou pln  respektovány a byly zapracovány do projektu pro stavební 

povolení. 

h) Seznam výjimek a úlevových ešení [1] 

Stavba administrativní budovy na parcele íslo 506 si nevyžaduje žádných výjimek  

a úlevových ešení. 

i) Seznam souvisejících a podmi ujících investic [1] 

Stavba administrativní budovy na parcele . 506 si nevyžaduje žádné podmi ující 

investice. 
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j) Seznam pozemk  a staveb dot ených provád ním stavby (podle katastru 

nemovitostí) [1] 

506 – ostatní plocha, sousedící pozemky – viz. koordina ní situace. 

A.4 Údaje o stavb [1]

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

Nová stavba. 

b) Ú el užívání stavby [1]

Administrativní budova. 

c) Trvalá nebo do asná stavba [1]

Trvalá stavba. 

d) Údaje o ochran  stavby podle jiných právních p edpis  (kulturní památka apod.) [1]

Stavba administrativní budovy není chrán na podle jiných právních p edpis . 

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

požadavk  zabezpe ujících bezbariérové užívání staveb [1]

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu podle vyhlášek [3], [4], 

[5]. 

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

právních p edpis [1]

Podmínky dot ených orgán  a správc  sítí týkající se výstavby administrativní budovy  

na parcele . 506 jsou pln  respektovány a byly zapracovány do projektu pro stavební 

povolení. 

g) Seznam výjimek a úlevových ešení [1]

Stavba administrativní budovy na parcele íslo 506 si nevyžaduje žádných výjimek  

a úlevových ešení. 
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h) Navrhované kapacity stavby (zastav ná plocha, obestav ný prostor, užitná plocha, 

po et funk ních jednotek a jejich velikosti, po et uživatel  / pracovník  apod.) [1]

Zastav ná plocha:   787,6 m2   

Obestav ný prostor:  11 884,4 m3

Užitná plocha:   Suterén - 400,5 m2

     1.NP - 719,4 m2

     2.NP - 616,1 m2

     3.NP - 524,4 m2

     Celkem 2 260,4 m2 

Rozm ry objektu:   25,3 x 30,3 m 

Obvod objektu:   118,2 m 

Zpevn né plochy, parkovišt : Okapový chodní ek – 56,4 m2

     Zámková dlažba – 95,1 m2

     Parkovišt  – 405,9 m2

Po et pracovník :   30 

i) Základní bilance stavby (pot eby a spot eby médií a hmot, hospoda ení s deš ovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpad  a emisí, t ída energetické 

náro nosti budov apod.) [1]

Stavba administrativní budovy na parcele . 506 bude realizována v souladu s platnou 

normou [6] a platnými energetickými p edpisy. 

Zásady tepeln  technického provedení stavby administrativní budovy: 

Dot ené obvodové konstrukce stavby jsou v projektové dokumentaci navrženy na nižší 

než na požadované hodnoty podle [6] a to zejména z d vodu stále se zvyšujících cen 

energií a zp ís ování požadavk  v oblasti tepelné techniky budov. 

Objekt administrativní budovy je za azen do klasifika ní t ídy C1 – vyhovující 

doporu ené úrovni. 

Zajišt ní vým ny vzduchu v místnostech administrativní budovy: 

Objekt byl navržen v souladu s platnými p edpisy a p edepsaná intenzita vým ny 

vzduchu, která iní min. 0,5 h-1 je zajišt na v jednotlivých podlažích pomocí oken  

a vzduchotechniky vedené v podhledech administrativní budovy. 
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j) Základní p edpoklady výstavby ( asové údaje o realizaci stavby, len ní na etapy) [1]

Za átkem výstavby administrativní budovy na parcele . 506 dle požadavk  investora  

je po átek roku 2016. Dle p edb žného návrhu je p edpokládaná doba výstavby  

cca 13 m síc . 

Zahájení stavby: b ezen 2015 

Ukon ení stavby: duben 2016 

Stavba bude rozd lena do následujících etap: 

1. etapa  HTU 

2. etapa  Zemní práce 

3. etapa  Výstavba hrubé stavby, p ípojek 

4. etapa  Stavby parkovišt , dokon ovací práce a zpevn né plochy 

5. etapa  Kone né zemní práce a ozelen ní 

Podrobný pr b h výstavby administrativní budovy je zpracován v asovém 

harmonogramu stavby. 

k)   Orienta ní náklady stavby [1]  

Celkové náklady na stavbu administrativní budovy iní 41 789 092 K  v etn  DPH  

( 21,0 % ). 

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

Stavba administrativní budovy na parcele . 506 je len na na stavební objekty: 

SO 01 – Stavba administrativní budovy 

SO 02 – Zpevn né plochy, parkovišt

SO 03 – P ípojka vodovodu 

SO 04 – P ípojka kanalizace 

SO 05 – P ípojka teplovodu 

SO 06 – P ípojka NN 
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B. Souhrnná technická zpráva [1] 

B.1 Popis území stavby [1] 

a) Charakteristika stavebního pozemku [1]

Stavební pozemek na parcele íslo 506 se nachází v obci Bohumín – Nový Bohumín  

na ulici T . Dr. E. Beneše v zastav né ásti obce. Nachází se na p ší zón  v centrální ásti 

m sta v katastru m stské ásti Nový Bohumín. Celková vým ra pozemku iní  

2 861,5 m2. Stavební parcela je ve vlastnictví investora a bude sloužit pro pot eby 

administrativní budovy. Stávající využití pozemku dle katastru nemovitosti je zele .  

Dopravní napojení pozemku na parc. . 506 bude ešeno vjezdem a výjezdem na místní 

komunikaci na ulici T . Dr. E. Beneše. Pozemek . 506 se nachází v rovinatém území.  

Na pozemku se nachází vzrostlá zele , kterou bude nutné p ed zahájením výstavby 

odstranit. Geologickým pr zkumem bylo zjišt no, že v dané lokalit , spadá základová 

p da do t etí t ídy zemních prací ( horniny kopné ). Hladina podzemní vody byla 

stanovena v hloubce 5,5 m od úrovn  ±0,000 = 262,450 m.n.m. B.p.v. Toto zjišt ní 

nebude mít vliv na provád ní stavby administrativní budovy. Pronikání radonu z podloží 

do okolního prostoru nebylo b hem pr zkum  zjišt no. Napojení administrativní budovy 

na inženýrské sít  ( kanalizace, elektrického vedení, teplovodu a vodovodu ) bude 

provedeno z ulice T . Dr. E. Beneše, ze severovýchodní strany objektu. 

b) Vý et a záv ry provedených pr zkum  a rozbor  (geologický pr zkum, 

hydrogeologický pr zkum, stavebn  historický pr zkum apod.) [1]

P ed provád ním projektu výstavby administrativní budovy na parcele íslo 506 byla 

provedena osobní prohlídka stavebního pozemku, zam ení a fotodokumentace lokality. 

Stanovení radonového indexu stavebního pozemku. Dále inženýrskogeologický, 

dendrologický a biologický pr zkum. Z výsledk  pr zkum  bylo stanoveno,  

že na stavební parcele . 506 je podloží tvo eno pís itými št rky a hlinitými písky. Byly 

stanoveny jednoduché geologické a základové pom ry. Hladina podzemní vody byla 

stanovena v hloubce 5,5 m od úrovn  ±0,000 = 262,450 m.n.m. B.p.v. a z chemického 

hlediska vytvá í slab  agresivní prost edí pro betonové konstrukce. V návrhu objektu 

administrativní budovy se neuvažuje s žádnými zvláštními opat eními, jelikož nebylo 

zjišt no pronikání radonu z podloží a ani hladina podzemní vody nezasahuje do úrovn
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spodní stavby, tedy nehrozí riziko negativních vliv  na základové konstrukce objektu 

administrativní budovy.  

c) Stávající ochranná a bezpe nostní pásma [1]

Práce budou probíhat na stavební parcele íslo 506 , na které bude vybudováno i za ízení 

staveništ  v etn  veškerých manipula ních i skladovacích ploch apod. Navrhovanou 

stavbou nebudou dot eny okolní parcely, tudíž ani inženýrské sít  v nich vedená. Podle 

informací z katastrálního ú adu a od investora se na dot ené parcele nenacházejí žádná 

vedení inženýrských p ípadn  jiných sítí.  

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. [1]

Navrhovaný objekt administrativní budovy na parcele íslo 506 k.ú. Nový Bohumín  

se nenachází v záplavovém území ani na poddolovaném území. 

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

pom ry v území [1]

Staveništ  a za ízení staveništ  bude umíst no na stavební parcele íslo 506. Tento 

pozemek je ve vlastnictví investora stavby M & M realizace s.r.o. Zásobování stavby bude 

zajišt no po místních komunikacích v obci Bohumín – Nový Bohumín. Stavba b hem 

výstavby i v pr b hu užívání nebude mít negativní vliv na sousední pozemky  

na T . Dr. E. Beneše. Mimo staveništ  umíst né na parcele . 506 není nutné init jiná 

opat ení. Prostor stavby administrativní budovy bude ádn  oplocen do výšky 1,8 m. 

Navrhovaná stavba se nachází na p ší zón  využívané jak pro obchod, tak i k bydlení, 

proto je nutné dodržovat opat ení proti hluku a prachu dále je nutné dodržovat denní  

a týdenní režim prací, kropení komunikací a pravidelné išt ní vozidel vyjížd jící  

ze staveništ . B hem realizace administrativní budovy bude veškerý odpad likvidován 

v souladu s platnými p edpisy, to znamená, že bude t íd n, odd len  skladován, vyvážen  

a likvidován standardním zp sobem podle [7]. Na stavb  je zakázáno používat materiály, 

které by negativn  ovliv ovali životní prost edí. Z d vodu osazení objektu do terénu  

a jeho výškové úrovn  není možné, aby objekt jakkoliv ovlivnil odtokové pom ry v okolí 

nebo ohrožoval okolní zástavbu. Navrhovaná stavba administrativní budovy bude 

odvodn na dovnit  dispozice pomocí dvou st ešních vpustí a bude svedena do kanaliza ní 

soustavy OvaKU. 
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f) požadavky na asanace, demolice, kácení d evin [1]

Na stavebním pozemku se nachází vzrostlá zele , kterou bude nutné p ed zahájením 

výstavby administrativní budovy odstranit. Jedná se celkem o t i listnaté stromy a ke e 

dlouhé cca 18,0 m. 

g) Požadavky na maximální zábory zem d lského p dního fondu nebo pozemk

ur ených k pln ní funkce lesa (do asné / trvalé) [1]

P i výstavb  administrativní budovy nedojde k zábor m zem d lského p dního fondu 

nebo pozemk  ur ených k pln ní funkce lesa. 

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

technickou infrastrukturu) [1]

Napojení administrativní budovy na inženýrské sít  ( kanalizace, elektrického vedení, 

vodovodu a teplovodu ) bude provedeno z ulice T . Dr. E. Beneše, ze severovýchodní 

strany objektu. Dopravní napojení pozemku na parc. . 506 bude ešeno vjezdem  

a výjezdem na místní komunikaci na ulici T . Dr. E. Beneše. 

i) V cné a asové vazby stavby, podmi ující, vyvolané, související investice [1]

Za átkem výstavby administrativní budovy na parcele . 506 dle požadavk  investora  

je po átek roku 2016. Dle p edb žného návrhu je p edpokládaná doba výstavby  

cca 13 m síc . 

Zahájení stavby: b ezen 2015 

Ukon ení stavby: duben 2016 

Stavba administrativní budovy na parcele . 506 bude rozd lena do následujících etap: 

1.   etapa  HTU 

2.   etapa  Zemní práce 

3.   etapa  Výstavba hrubé stavby, p ípojek 

4.   etapa  Stavby parkovišt , dokon ovací práce a zpevn né plochy 

5.   etapa  Kone né zemní práce a ozelen ní 

Podrobný pr b h výstavby administrativní budovy je zpracován v asovém 

harmonogramu stavby. 
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Stavba administrativní budovy na parcele íslo 506 si nevyžaduje žádné podmi ující, 

vyvolané ani související investice. 

B.2 Celkový popis stavby [1]

B.2.1 Ú el užívání stavby, základní kapacity funk ních jednotek [1] 

Jedná se o t í podlažní, áste n  podsklepený objekt, který bude sloužit k administrativním 

ú el m firmy investora M & M realizace s.r.o. 

Zastav ná plocha:   787,6 m2   

Obestav ný prostor:   11 884,4 m3

Užitná plocha:    Suterén - 400,5 m2

     1.NP - 719,4 m2

     2.NP - 616,1 m2

     3.NP - 524,4 m2

     Celkem 2 260,4 m2 

Rozm ry objektu:   25,3 x 30,3 m

Obvod objektu:   118,2 m 

Zpevn né plochy, parkovišt : Okapový chodní ek – 56,4 m2

     Zámková dlažba – 95,1 m2

     Parkovišt  – 405,9 m2

Po et pracovník :   30 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení [1]

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení [1]

Objekt administrativní budovy se nachází v centru m sta Bohumín – Nový Bohumín  

na po átku p ší zóny na ulici T . Dr. E. Beneše. Zástavba p ší zóny je využívaná 

k bydlení, obchodu i zábav . K navrhovanému objektu není nutné z izovat novou 

p íjezdovou komunikaci. Objekt bude p ístupný ze severovýchodní strany z ulice  

T . Dr. E. Beneše, kde bude z ízen nový chodník pro p ší vedoucí ke vstupu do objektu  

a také chodníky vedoucí k parkovišti z ízené pro pracovníky administrativní budovy. 

Objekt bude dob e dostupný jak p šky, tak automobilovou dopravou, ale i vlakem nebo 
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autobusem. Vlakové nádraží spolu s autobusovou zastávkou se nachází p ibližn  150 m  

od navrhovaného objektu. Objekt administrativní budovy spl uje regula ní plán obce 

Bohumín – Nový Bohumín. Budova má obdélníkový p dorys a skládá se z jednoho 

podzemního a t i nadzemních podlaží. Ve druhém a t etím nadzemním podlaží jsou 

umíst ny odpo inkové terasy s extenzivní st ešní zelení. Hlavní vstup do objektu  

je umíst n ve sklen ném obvodovém plášti na východní stran  fasády. Sklen ný pláš

v míst  vstupu je proveden po celé výšce objektu. P i návrhu tohoto objektu bylo 

p ihlédnuto k okolní zástavb  na ulici T . Dr. E. Beneše. Výška objektu administrativní 

budovy ani jeho architektonické ztvárn ní nenarušuje okolní ráz zástavby. 

b) Architektonické ešení–kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné ešení [1]

Jedná se o administrativní budovu obdélníkového p dorysu, která je áste n  podsklepená 

a má t i nadzemní podlaží . Hlavní vstup do objektu je umíst n ve sklen ném obvodovém 

plášti, který lení fasádu v celé výšce objektu. Je zast ešen jednopláš ovou plochou 

st echou s odvodn ním dovnit  dispozice pomocí dvou st ešních vpustí. Dispozi ní ešení 

bylo navrženo podle požadavk  investora stavby administrativní budovy. Vstup  

do objektu se nachází na východní stran . Dostaneme se jím tedy do prvního nadzemního 

podlaží, kde se nachází vstupní hala s recepcí a jejím zázemím ( WC, sklad, oddechová 

místnost ), dále je zde spole enská místnost, jídelna pro zam stnance a k ní p ilehlá 

kuchyn , sklady, šatna, sprchy a WC. Druhé i t etí nadzemní podlaží je koncipováno jako 

pracovní. Do t chto podlaží je možné se dostat pomocí dvouramenného schodišt , 

umíst né ve st edu objektu nebo pomocí osobního výtahu. V pracovních podlažích  

se nacházejí kancelá e, zasedací místnosti a oddechové místnosti s kuchy kou. Ve druhém 

i t etím nadzemním podlaží se nacházejí na stran  sklen né fasády odpo inkové terasy 

s extenzivní zelení. Sociální za ízení je situováno v každém podlaží vedle hlavního 

schodišt . Podzemní podlaží je koncipováno jako provozní úsek administrativní budovy, 

nacházejí se zde sklady, archiv a herna pro zam stnance. 

B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby [1]

O výrobní objekt se nejedná. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby [1] 

Vstup do objektu administrativní budovy je v mírném sklonu, který bude vytvo en b hem 

terénních úprav vn jších ploch v páté etap  realizace objektu, tím pádem se zde nebudou 
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nacházet žádné schodiš ové stupn . Objekt je t í podlažní a je vybaven výtahem. V prvním 

nadzemním podlaží se nachází bezbariérov ešené sociální za ízení. Ostatní prostory  

ve druhém a t etím nadzemním podlaží nejsou ešeny bezbariérov . 

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

Stavba administrativní budovy je navržena tak, aby byly dodrženy p íslušné SN a vyhláška 

[4]. Spln ní t chto požadavk  zaru í bezpe nost stavby p i jejím užíváním a eliminuje možné 

úrazy jako nap . pád, náraz p i uklouznutí, popálení, zásah el. proudem. Povinností investora 

administrativní budovy je vypracování návodu pro správné užívání stavby. Všichni 

zam stnanci jsou povinni se seznámit s návodem, tak aby nedocházelo k nesprávným nebo 

neodborným zásah m do stavebních konstrukcí a vnit ních za ízení.  

B.2.6 Základní charakteristika objekt  [1] 

a) Stavební ešení [1] 

Výstavba administrativní budovy je ešena skeletovým systémem z prefabrikovaných 

sloup  a pr vlak  z betonu t ídy C30/37. Obvodové st ny objektu jsou tvo eny 

výpl ovým zdivem ze systému Ytong. Dle požadavku výrobce zdícího materiálu bude 

objekt administrativní budovy zateplen kontaktním zateplovacím systémem. Objekt je 

zast ešen jednopláš ovou plochou st echou a je odvodn n dovnit  dispozice pomocí dvou 

st ešních vpustí. Stropní konstrukce je provedena z filigránových stropních desek 

z betonu t ídy C30/37. Tyto desky se zmonolitní betonovou vrstvou tl. 140 mm z betonu 

t ídy C20/25. Hlavní schodišt  umíst né ve st edu objektu je navrženo z monolitických 

schodiš ových desek, mezipodesta je uložena na vnit ní ztužující st n . Stupn  obou 

ramen budou dodate n  nadbetonovány do bedn ní. P í ky rozd lující vnit ní prostory 

v objektu jsou navrženy ze stejného systému jako obvodové výpl ové zdivo, tedy  

ze systému Ytong, jsou vyzd ny z p esných p í kovek.Sou ástí realizace objektu 

administrativní budovy na parcele . 506 je z ízení parkovišt  pro zam stnance budovy 

v etn  p íjezdové komunikace napojené na ulici T . Dr. E. Beneše, dále z ízení chodník

pro p ší a zahradní úpravy na pozemku. 
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b) Konstruk ní a materiálové ešení [1] 

Zemní práce 

Terén od ulice T .Dr. E. Beneše je rovinný, vrchní vrstva je tvo ena ornicí do hloubky  

0,3 m. Ta bude pod objektem administrativní budovy a parkovišt m pro zam stnance 

odstran na a uložena na mezideponii na staveništi. V poslední etap  bude použita  

na úpravy pozemku. Z výsledk  pr zkum  bylo stanoveno, že na stavební parcele . 506 

je podloží tvo eno pís itými št rky a hlinitými písky. Byly stanoveny jednoduché 

geologické a základové pom ry. Hladina podzemní vody byla stanovena v hloubce 5,5 m 

od úrovn  ±0,000 = 262,450 m.n.m. B.p.v. a z chemického hlediska vytvá í slab

agresivní prost edí pro betonové konstrukce. V návrhu objektu administrativní budovy  

se neuvažuje s žádnými zvláštním opat eními, jelikož nebylo zjišt no pronikání radonu 

z podloží a ani hladina podzemní vody nezasahuje do úrovn  spodní stavby, tedy nehrozí 

riziko negativních vliv  na základové konstrukce objektu administrativní budovy. 

Inženýrské sít  vedou mimo dot enou parcelu v ulici T . Dr. E. Beneše. Výkopy jámy, 

základových patek, prah  a výtahové šachty budou provedeny pomocí rypadla 

s hloubkovou lopatou.  

Základové konstrukce 

Na parcele . 506 byly na základ  inženýrsko – geologického pr zkumu stanoveny 

jednoduché geologické a základové pom ry. Základové patky jsou navrženy jako 

jednostup ové plné patky z dílc . Jsou navrženy celkem dva typy základových patek 

z betonu C20/25, první typ patek o rozm rech 1,5 x 1,5 x 1,0 m je umíst n pod 

obvodovými sloupy a druhý typ o rozm rech 1,8 x 1,8 x 1,0 m je umíst n pod vnit ními 

sloupy budovy, viz. legenda prefabrikát  – p dorys základ . Základové patky jsou 

opat eny ozubem po obou stranách, který slouží k uložení základového prahu o rozm rech 

0,3 x 1,0 m. Prefabrikované patky budou uloženy na podkladní vrstv  z betonu C12/15 tl. 

100 mm s rozší ením po stranách 150 mm. Hloubka uložení základových patek je 

v nezámrzné hloubce. Výška základové spáry je -4,975 a -1,150. Mezi osami A-B je 

umíst na monolitická dojezdová šachta výtahu. V první fázi bude šachta provedena 

betonovou konstrukcí tvo enou deskou a svislými st nami tlouš ky 150 mm na kterou  

se následn  nataví hydroizolace, ta bude napojena na hydroizolaci podkladního betonu. 

V druhé fázi se zhotoví  op t betonová konstrukce o stejné tlouš ce. Výšková úrove

výtahové šachty iní -5,425, viz. p dorys základ . V ploše celého objektu administrativní 

budovy se provede podkladní beton, který je navržen z betonu C20/25 v tlouš ce 150 mm 
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vyztuženy kari sítí Ø 6 mm s oky  100 x 100 mm a je uložen na vrstvu zhutn ného 

št rkopískového polštá e frakce 16/30 mm v tlouš ce 150 mm. 

Svislé konstrukce 

Nosná svislá konstrukce bude tvo ena železobetonovými prefabrikovanými tvercovými 

sloupy o rozm rech 300 x 300 mm a výšky 3,25 m. Jako výpl ové zdivo v suterénu je 

navrženo Best - ztracené bedn ní ( 300 x 250 x 500 mm ), beton t ídy C20/25. Jako 

výpl ové zdivo v nadzemních podlažích bude použito mezi sloupy zdivo  Ytong P4-500  

( 300 x 249 x 499 mm ) vyzdívané na maltu Ytong – tenkovrstvá zdící malta pro p esné 

zd ní. Vnit ní nosné st ny jsou taktéž navrženy ze systému Ytong P4-500  

( 300 x 249 x 499 mm) vyzdívané na maltu Ytong – tenkovrstvá zdící malta pro p esné 

zd ní, na tuto st nu bude uložena mezipodesta hlavního schodišt  objektu. Vnit ní 

dispozice administrativní budovy je ešena pomocí p esných p í kovek ze systému Ytong 

P2-500 ( 150 x 249 x 599 mm ) vyzdívané na maltu Ytong – tenkovrstvá zdící malta pro 

p esné zd ní. Okenní p eklady jsou zde navrženy ze systému Ytong typu U-profil  

a plochý p eklad PSF. Dve ní otvory v p í kách jsou navrženy ze systému Ytong jako 

ploché p eklady typu PSF a nenosné p eklady typu NEP. Sklen ný obvodový pláš   

je nesen ocelovým roštem z uzav ených profil , ten je kotvený k ŽB sloup m  

a pr vlak m.  

Vodorovné konstrukce 

Stopní konstrukce objektu je vynášena ŽB prefabrikovanými sloupy na kterých jsou 

uloženy ŽB prefabrikované pr vlaky obdélníkového tvaru o rozm rech 300 x 375 mm.  

Na tyto pr vlaky budou ukládány filigránové stropní desky tlouš ky 60 mm s hladkými 

ely. Filigránové stropní desky budou vyrobeny z železobetonu t ídy C30/37  

a zmonolitn ny betonovou vrstvou sm si t ídy C20/25 a tlouš ky 140 mm. Uložení 

filigránových stropních desek je na obvodových pr vlacích 120 mm, u vnit ních pr vlak

150 mm. Stropní desky budou ukládány do vrstvy cementové malty tl. 10 mm, podélná 

spára mezi deskami se taktéž doporu uje v tlouš ce 10 mm. V úrovni stropní k-ce bude 

proveden ŽB pozední v nec 6 x Ø 10 mm. Ve stropních deskách budou vynechány otvory 

pro výtahovou šachtu o rozm ru 2,42 x 3,075 m a otvory pro instala ní šachty. 

Filigránové stropní desky budou použity ve všech podlažích administrativní budovy  

a budou vytvá et ŽB sp ažený strop. Rozm ry jednotlivých desek viz. p dorys strop . 



Diplomová práce 

28

Schodišt

V objektu administrativní budovy se nachází jedno hlavní schodišt  umíst né ve st edu 

objektu a jedno vedlejší schodišt  vedoucí do prvního podzemního podlaží. Ob  jsou 

navržené jako dvouramenné s mezipodestou. Schodiš ová ramena jsou tvo ena 

monolitickou zalomenou deskou z betonu t ídy C20/25 kotvenou do stropní konstrukce. 

Mezipodesta je uložena na vnit ní nosné zdi vyzd né z tvárnic P4-500 ze systému Ytong. 

Na jednotlivá ramena budou dodate n  vybetonovány schodiš ové stupn  do bedn ní, 

každé rameno má celkem 10 schodiš ových stup . Kone ná povrchová úprava schodišt

bude tvo ena keramickou dlažbou tlouš ky 10 mm. Schodišt  bude po obou stranách 

opat eno nerezovým zábradlím výšky 1 000 mm kotvené do stup  se sklen nou výplní  

a d ev ným madlem. 

Výtah 

V objektu administrativní budovy je navržen jeden hydraulický osobní výtah bez 

strojovny od firmy Výtahy Silesia s.r.o. o rozm rech kabiny 2 385 x 1 740 mm. Výtahová 

kabina je ur ena pro 4 osoby. Výtahová šachta bude provedena z železobetonu t ídy 

C20/25 tlouš ky 150 mm.   

Zast ešení 

Objekt administrativní budovy bude zast ešen jednopláš ovou plochou st echou 

s klasickým po adím vrstev nad t etím nadzemním podlažím. Konstrukce zast ešení je 

vyspádována r znými procenty do dvou st ešních vpustí. Výšková úrove  u atiky iní 

+12,375. Atika bude vyzd na z tvárnic Ytong P4-550 do výšky 1,0 m. Oplechování atiky 

bude provedeno pomocí fóliového poplastovaného plechu od firmy Dektrade. Ve druhém 

a t etím nadzemním podlaží jsou navrženy st ešní terasy s extenzivní zelení [29]. 

Odvodn ní je zde zajišt no pomocí st ešních vpustí. Výška atiky iní 1,5 m. 

návrh st ešní konstrukce:

- Elastek 40 special dekor tl. 4 mm, 

- elastek 40 special mineral tl. 4 mm, 

- tepelná izolace rockwool-monrock maxe,  

- spádové desky tl. 180 – 382 mm, 382 – 542 mm, 

- tepelná izolace rockwool- rockfall, 

- podkladní rovinné desky tl. 180 mm,  
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- elastek 40 special mineral tl. 4 mm, 

- filigránová stropní konstrukce tl. 200 mm, 

- sádrová omítka tl. 4 mm. 

návrh st ešních teras: 

- Vegeta ní vrstva trávní substrát dek tr 100 tl. 80 mm, 

- filtra ní vrstva - filtek 200, 

- drenážní vrstva - dekdren t20 garden, 

- ochranná vrstva - filtek 300, 

- hydroizolace - souvrství asfaltových pás , horní pás Elastek 50 garden, 

- Tepelná izolace rockwool- rockfall ve spádu, 

- podkladní rovinné desky tl. 180 mm, 

- elastek 40 special mineral tl. 4,0 mm, 

- filigránová stropní k-ce tl. 200 mm, 

- sádrová omítka baumit ratio slim tl. 4,0 mm. 

Podlahy 

Podlahové konstrukce v objektu administrativní budovy jsou navrženy dle požadavk

investora stavy hygienických norem. Maximální p ípustná odchylka rovinatosti m že init 

2 mm na 2,0 m. Ve výkresech jednotlivých podlaží administrativní budovy jsou 

specifikovány nášlapné vrstvy podlah. 

skladba podlahy – suterén:

- Keramická dlažba tl. 10 mm (PVC povlak), 

- tmel ceresit cm17 tl. 5 mm, 

- cementový pot r tl. 35 mm, 

- pe fólie, 

- tepelná izolace isover styrodur 4000 tl. 100 mm, 

- hydroizolace spodní stavby foalbit al s 40, 

- podkladní beton tl. 150 mm, 

- št rkopískový podsyp tl. 150 mm. 

skladba podlahy - chodba 1.NP, 2.NP, 3.NP

- Keramická dlažba tl. 10 mm, 
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- tmel ceresit CM17 tl. 5 mm, 

- cementový pot r tl. 35 mm, 

- pe folie, 

- tepelná izolace isover styrodur 4000 tl. 100 mm, 

- stropní filigránová konstrukce tl. 200 mm, 

- omítka sádrová tl. 4 mm. 

skladba podlahy - zasedací místnost

- Laminátová plovoucí podlaha tl. 10 mm, 

- pe folie, 

- 2 x osb desky superfinish tl. 2x20 mm, 

- tepelná izolace isover styrodur 4000 tl. 100 mm, 

- pe folie, 

- stropní filigránová konstrukce tl. 200 mm, 

- omítka sádrová tl. 4 mm. 

Skladba podlahy - jídelna

- Keramická dlažba tl. 10 mm, 

- tmel ceresit cm17 tl. 5 mm, 

- cementový pot r tl. 35 mm, 

- pe folie, 

- tepelná izolace isover styrodur 4000 tl. 100 mm, 

- hydroizolace spodní stavby foalbit al s 40, 

- podkladní beton tl. 200 mm. 

Skladba podlahy - schodišt

- Keramická dlažba tl. 10 mm, 

- tmel ceresit cm17 tl. 5 mm, 

- žb schodiš ová deska tl. 150 mm. 

Skladba podlahy - vstup do objektu

- Zámková dlažba hladká tl. 80 mm 

- št rkopískové lože tl. 30 mm. 
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Hydroizolace 

Izolace proti zemní vlhkosti:

Je navržen pás z oxidovaného asfaltu z hliníkovou vložkou Foalbit Al S40 tl. 4 mm.  

Je vhodný jako pás proti zemní vlhkosti i jako protiradonová ochrana. Pás Foalbit Al S40 

je stabilizován plnoplošným natavením. Podklad p ed pokládkou musí být ádn  o išt n  

a opat en penetra ním nát rem. Tato Hydroizolace bude umíst na na podkladní beton 

odkud bude pokra ovat na svislé konstrukce suterénu s vytažením 300 mm nad terén. 

Hydroizolace bude chrán na p ed poškozením v míst  násyp  deskami XPS tl. 100 mm  

a nopovou fólií. Tento materiál bude dodáván v zabalených rolích a bude na staveništi 

skladován ve svislé poloze pod p íst eškem, daleko od jakýchkoliv zdroj  tepla. Zbytky 

rolí a pásy je nutné likvidovat v souladu se zákonem . 185/2001 Sb. [7]. 

Izolace ploché st echy:

Jako vrchní pás hydroizolace ploché st echy je navržen elastek 40 special dekor tl. 4 mm. 

Pás je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Na horním povrchu je pás opat en 

b idli ným ochranným posypem a na spodním povrchu je opat en separa ní PE fólií. Pás 

se bude celoplošn  natavovat na spodní hydroizola ní pás, ten bude proveden z materiálu 

elastek 40 special mineral tl. 4 mm. Tento pás je navržen jako parot sná p ípadn  jako 

pojistná hydroizolace ploché st echy a bude taktéž celoplošn  nataven k podkladu. Jeho 

horní povrch je opat en jemným separa ním posypem a jeho dolní povrch separa ni PE 

fólií. Role obou t chto pás  musejí být skladovány ve svislé poloze a chrán ny proti 

dlouhodobému p sobení pov trnosti a UV zá ení. Zbytky rolí a pásy je nutné likvidovat 

v souladu se [7]. 

Tepelná, zvuková a kro ejova izolace 

Tepelná izolace v podlaze:  

- Isover Styrodur 4000 tl. 100 mm. 

Tepelná izolace obvodových svislých k-cí suterénu: 

- Austrotherm XPS Top GK tl. 100 mm. 

Tepelná izolace fasády objektu:  

- Zateplovací systém Baumit open Premium, jako tepelný izolant použit Baumit open  

reflex tl. 100 mm. 

Zateplení ploché st echy:  

- TI Rockwool – Rockfall spádové desky tl. 180 - 382 mm, 382 – 542 mm. 
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- TI Rockwool – Monrock Maxe rovinné desky tl. 180 mm. 

Kro ejova izolace podlah:  

 - 2 x OSB desky Superfinish tl. 2 x 20 mm s izola ním páskem kolem st n tl. 10 mm. 

Podhledy 

V celém objektu administrativní budovy je navržen rastrový podhled Micro Cell. Jedná  

se o kovový zav šený podhled s otev enou charakteristikou kazet. Jsou navrženy kazety  

o velikosti 600 x 600 mm s oky 50 x 50 mm. Ukotvení rastrového podhledu pomocí 

rohovníku 19 x 24 mm. 

Omítky 

Vnit ní omítky: 

Baumit Ratio Slim tl. 4,0 mm, zrnitost 0,8 mm je suchá omítková sm s na sádrové 

bázi se strojním zpracováním a vyhlazeným povrchem.

Vn jší omítky: 

 Baumit NanoporTop, zrnitost 2,0 mm. Jako základní nát r pod omítku se použije  

Baumit PremiumPrimer, ten se nanese rovnom rn , celoplošn . Technologická 

p estávka iní 24,0 hod. 

  

V míst  soklu objektu: 

Baumit MosaikTop, zrnitost 2,0 mm. Jako základní nát r pod omítku se použije  

Baumit UniPrimer, ten se nanese rovnom rn , celoplošn . Technologická p estávka 

iní 24,0 hod. 

Okna: 

V objektu jsou navržena plastová okna Vekra Design Evo v barv  bílá special. Standardní 

zasklení trojsklo. Sou initel prostupu tepla Uw = 0,71 W/m2K p i zasklení  

Ug = 0,5 W/m2K. Vnit ní parapety navrženy typu PVC kom rkový – hammer ší ky 300 

mm. Barva bílá, jádro z PVC s povrchovou úpravou HPVC. Venkovní parapety typu 

hliníkový tažený – extrudovaný s dvakrát zaoblenou p ední hranou, barvy st íbrné. 
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Dve e: 

Dve e vnit ní navrženy Vekra interier technic 1H, CPL medium, nerezové pásky 11H  

do obložkové zárubn . Standardní povrchová úprava CPL lamino s tlouš kou vrstvy 0,4 

mm. Hlavní vstupní dve e do objektu jsou navrženy jako hliníkové Vekra Futura 

Exclusive. Dvouk ídlé, prosklené se sou initelem prostupu tepla pro dve e  

Uf = 1,8 W/m2K. Vstupní dve e budou osazeny do sklen ného obvodového plášt  typ 

dve í Vekra futura exklusive, hliníkové rámy vypln né TI materiálem. Vstupní dve e pro 

zam stnance jídelny jsou navrženy Vekra komfort Evo. Dvouk ídlé, osazeny  

do obložkové zárubn , dve ní k ídla typu Spinel. 

Klempí ské výrobky 

Oplechování atiky a výlezu na st echu bude provedeno pomocí fóliového poplastovaného 

plechu od firmy Dektrade. 

Malby a obklady 

Malby v celém objektu administrativní budovy budou provedeny v barv  bílé. Vnit ní 

obklady jsou navrženy jako keramické v koupelnách a WC objektu administrativní 

budovy. Obklady budou provedeny do výšky podhledu +2,850. Specifikace obkladu – viz. 

výkresy jednotlivých podlaží. 

  

V trání místností 

V objektu administrativní budovy je navrženo v trání dvojího typu. P irozené v trání 

pomocí oken s možností nastavení ventila ní mezery nebo pomocí vzduchotechniky,  

která bude vedena v prostoru podhledu.  

Mechanická odolnost a stabilita [1]  

Stavba administrativní budovy na parcele . 506 je navržena tak, aby zatížení na ni 

p sobící v pr b hu výstavby a užívání nem lo za následek:  

- Z ícení stavby nebo její ásti, 

- v tší stupe  nep ípustného p etvo ení,  

- poškození jiných ástí stavby nebo technických za ízení anebo instalovaného vybavení 

v d sledku v tšího p etvo ení nosné konstrukce, 

- poškození v p ípad , kdy je rozsah neúm rný p vodní p í in . 



Diplomová práce 

34

B hem realizace stavby je zhotovitel povinen dodržovat veškeré technologické p edpisy 

dané výrobci používaných materiál , dále je povinen dodržovat navržené skladby, 

postupy a kvalitu provád ní. 

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

Technická za ízení se v rámci projektu výstavby administrativní budovy na parcele . 506 

ne eší. 

B.2.8 Požárn  bezpe nostní ešení [1] 

Objekt administrativní budovy je navržen a bude postaven dle platných kritérii požární 

bezpe nosti. 

B.2.9 Zásady hospoda ení s energiemi [1] 

a) kritéria tepeln  technického hodnocení [1]

Stavba administrativní budovy bude provád na v souladu s [6] a platnými 

energetickými p edpisy. 

b) energetická náro nost stavby [1]

Navrhovaný objekt je za azen do klasifika ní t ídy C1 – vyhovující doporu ené 

úrovni. Jednotlivé skladby konstrukcí byly navrženy a posouzeny dle [6]. 

c) posouzení využití alternativních zdroj  energií [1]

V objektu nejsou navrženy alternativní zdroje energií. Vým na vzduchu v objektu je 

zajišt na pomocí oken, min. však 0,5 h-1 a vzduchotechniky. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prost edí 

[1]

V trání objektu administrativní budovy na parcele íslo 506 bude zajišt no kombinací 

p irozeného a nuceného v trání. V objektu jsou navrženy takové typy oken, které zajistí 

dostate nou vým nu vzduchu v souladu s platnými p edpisy, min. 0,5 h-1. Vytáp ní objektu 

bude zajišt no teplovodem. Osv tlení objektu bude zajišt no kombinací p irozeného  

a um lého osv tlení. Komunální odpad z objektu administrativní budovy bude ukládan  

do ur ených nádob a bude odvážen p íslušnou organizací. Vliv stavby na okolí z hlediska 
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hluku byl ešen návrhem stavebních materiál  a technologických postup  , takovým 

zp sobem aby stavba byla v souladu s [8], [9]. P i návrhu objektu administrativní budovy 

byla dodržována 

[10]. 

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

a) ochrana p ed pronikáním radonu z podloží [1] 

Provedeným pr zkumem bylo zjišt no, že navrhovaná stavba administrativní budovy 

není ohrožena pronikáním radonu z podloží. 

b) ochrana p ed bludnými proudy [1]

Namáhání bludnými proudy se nep edpokládá. 

c) ochrana p ed technickou seizmicitou [1]

Namáhání technickou seizmicitou se nep edpokládá. 

d) ochrana p ed hlukem [1]

Z d vodu umíst ní stavby není nutné navrhovat zvláštní ochranu proti hluku. 

V objektu administrativní budovy nebudou instalovány žádné zdroje hluk i vibrací. 

e) protipovod ová opat ení [1]

Navrhovaná stavba neleží v záplavovém území, není tedy nutné navrhovat opat ení. 

B.3 P ipojení na technickou infrastrukturu [1] 

Napojení stavby administrativní budovy na parcele . 506 bude zajišt no pomocí nov

z ízených p ípojek kanalizace, deš ové kanalizace, vodovodu, elekt iny a teplovodu. P ípojky 

se napojí na hlavní ády vedené v ulici T . Dr. E. Beneše na severovýchodní stran  objektu. 

B.4 Dopravní ešení [1] 

a) popis dopravního ešení [1]

Dopravní ešení z stává stávající a nem ní se. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu [1]

Objekt administrativní budovy bude napojen ze  severovýchodní strany objektu 

odbo kou na stávající komunikaci na ulici T . Dr. E. Beneše.  

c) doprava v klidu [1]

Na dot ené parcele . 506 je v návrhu uvažováno s provedením parkovišt  pro stání 

osobních automobil  zam stnanc  administrativní budovy. 

d) p ší a cyklistické stezky [1] 

P ší a cyklistické stezky výstavbou administrativní budovy nebudou dot eny. 

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

a) terénní úpravy [1]

B hem páté etapy výstavby administrativní budovy budou provedeny terénní úpravy, 

které zahrnují rozprost ení ornice po parcele, vyrovnání terénu, zhutn ní násyp  apod. 

b) použité vegeta ní prvky [1]  

Investor, po dokon ení výstavby administrativní budovy uvažuje s výsadbou osmi 

listnatých strom  na hranici pozemku na parcele íslo 506, dále s výsadbou ke , 

zatravn ní a dalších vegeta ních prvk . 

c) biotechnická opat ení [1]

Nejsou navrhována žádná biotechnická opat ení. 

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

a) vliv stavby na životní prost edí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p da [1]

Stavba administrativní budovy nebude negativn  ovliv ovat životní prost edí 

z hlediska ovzduší, hluku, vody, odpad  a p dy. 
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b) vliv stavby na p írodu a krajinu (ochrana d evin, ochrana památných strom , 

ochrana rostlin a živo ich  apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajin [1]

Stavba administrativní budovy nebude mít vliv na p írodu a krajinu. Objekt je umíst n 

v zastav né ásti, v centru obce Bohumín – Nový Bohumín. 

c) vliv stavby na soustavu chrán ných území Natura 2000 [1]

Stavba administrativní budovy nebude mít vliv na soustavu chrán ných území Natura 

2000. 

d) návrh zohledn ní podmínek ze záv ru zjiš ovacího ízení nebo stanoviska EIA[1]

Zjiš ovací ízení nebo stanovisko EIA se na tento typ stavby nevyžaduje. 

e) navrhovaná ochranná a bezpe nostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních p edpis [1]

B hem realizace p ípojek administrativní budovy na parcele . 506 budou dodržovány 

požadavky a stanoviska  vlastník  technické infrastruktury. B hem realizace bude 

dodržováno k ížení a odstupy dle [11]. 

B.7 Ochrana obyvatelstva [1]

B hem výstavby administrativní budovy na parcele . 506 nejsou kladeny požadavky  

na ochranu obyvatelstva. 

B. 8 Zásady organizace výstavby [1] 

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

Média pro pot eby staveništ  budou zajišt ny z ve ejné rozvodné sít   

z ulice T . Dr. E. Beneše na parcele . 1045. Kabely NN budou vedeny pomocí 

vle ných gumových kabel  a ty budou p ípadn  chrán ny d ev nými deskami. Vždy 

po ukon ení pracovní doby budou kabely odpojeny, sto eny do bubn  a uskladn ny. 

Jako sociální za ízení staveništ  budou využívána mobilní WC. Dále bude 

vybudovaná vodovodní p ípojka , která bude napojena na hlavní vodovodní ád, 

vedenýv ulici T . Dr. E. Beneše na parcele . 1045. Pro p esné m ení odb ru vody na 

staveništi bude z ízena vodom rná šachta s vodom rem.  
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Pro pot eby vody na staveništi budou využívány vodovodní hadice. 

Výpo et maximálního p íkonu elektrické energie: 

Tabulka .1 – Seznam stroj

P1 – P ÍKON ELEKTROMOTOR

STAVEBNÍ STROJ 
ŠTÍTKOVÝ 

P ÍKON [ kW] 
[ks] [ kW] 

Je áb MB 1043 37,0 1 37,0 
Stavební výtah Superlift MX 
624/924 

5,5 1 5,5 

erpadlo  5,0 1 5,0 
Vrta ka 0,6 5 3,0 
Otopné t leso v bu ce 2,5 10 25,0 
Silomat M-Tec F100/140 8,5 1 25,5 
Ohýba ka oceli Bendof MU 16 1,1 1 1,1 
St íha ka výztuže 1,15 1 1,15 
Zásobníkový oh íva  na vodu 5,0 2 10,0 
MEZISOU ET P1 113,3 

Tabulka .2 – Vnit ní osv tlení staveništ

P2 – P ÍKON VNIT NÍHO OSV TLENÍ

OSV TLENÉ PROSTORY 
P ÍKON PRO 
OSV TLENÍ       

[ kW/m2] 
PLOCHA [ m2 ] [ kW] 

Kancelá e 0,02 49,75 0,995 
Šatny, WC, umývárny 0,006 61,0 0,366 

Sklad 0,003 30,5 0,092 
MEZISOU ET P2 1,45 

Tabulka . 3 – Vn jší osv tlení staveništ

P3 – P ÍKON VN JŠÍHO OSV TLENÍ 

DRUH PRACÍ 
P ÍKON PRO 
OSV TLENÍ       

[ kW/m2] 
PLOCHA [ m2 ] [ kW] 

Osv tlení staveništ  0,01 2 861,5 28,6 
Stavební montážní práce 0,01 766,6 7,7 

MEZISOU ET P3 36,3 
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Stanovení maximálního zdánlivého p íkon 

  [ V1] 

P = 123,1 kW 

Výpo et vte inové spot eby vody: 

Tabulka .4 – Voda pro provozní ú ely 

  A – VODA PRO PROVOZNÍ Ú ELY 

POT EBA VODY PRO
M RNÁ 

JEDNOTKA 

PO ET 
M RNÝCH 
JEDNOTEK

ST EDNÍ 
NORMA       
[  l/m.j ] 

POT EBNÉ 
MNOŽSTVÍ 
VODY [ l ] 

Výroba malty m3 14,5 200 2 900 
Ošet ování betonu m3 72 200 14 400 

Zd ní z tvárnic m3 100 25 2 500 
Zd ní z p í ek m2 110 20 2 200 

Omítky m2 60 30 1 800 
  MEZISOU ET A 23 800 

Tabulka .5 – Voda pro hygienické a sociální ú ely 

  B – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ Ú ELY 

POT EBA VODY PRO
M RNÁ 

JEDNOTKA 

PO ET 
M RNÝCH 
JEDNOTEK

ST EDNÍ 
NORMA       
[  l/m.j ] 

POT EBNÉ 
MNOŽSTVÍ 
VODY [ l ]

Sociální za ízení 1 pracovník 40 30 1 200 
Sprchování 1 pracovník 40 45 1 800 

 MEZISOU ET B 3 000 

Tabulka .6 – Voda pro technologické ú ely 

C – VODA PRO TECHNOLOGICKÉ Ú ELY 

POT EBA VODY PRO
M RNÁ 

JEDNOTKA 

PO ET 
M RNÝCH 
JEDNOTEK

ST EDNÍ 
NORMA       
[  l/m.j ] 

POT EBNÉ 
MNOŽSTVÍ 
VODY [ l ]

Mytí nákladních vozidel ks 1 1 250 1 250 
Mytí pracovních 

pom cek 
ks - - 250 

MEZISOU ET C    1 500 
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Výpo et vte inové spot eby vody

    [ V2] 

    Požární voda - 1 hydrant, Qn = 3,3 l/s 

    Celkem – 1,7 l/s  

    Návrh sv tlosti potrubí – 63mm pro 5,0 l/s 

b) odvodn ní staveništ [1]

Odvád ní srážkových vod ze stavební parcely . 506 je navrženo gravita n

vsakováním do terénu. Pro odvád ní nadm rného množství srážkových vod  

ze stavební jámy bude využíváno kalové erpadlo, voda bude p e erpávána 

z do asných erpacích studní a bude odvád na do nov  z ízené deš ové kanaliza ní 

p ípojky napojené na kanaliza ní ád vedeny v ulici T . Dr. E. Beneše. 

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

P íjezd na staveništ  bude zajišt n ze stávající komunikace na severovýchodní stran

parcely z ulice T . Dr. E. Beneše parcela . 1045, která je ve vlastnictví obce Bohumín 

– Nový Bohumín. Média pro pot eby staveništ  budou zajišt ny z ve ejné rozvodné 

sít  z ulice T . Dr. E. Beneše na parcele . 1045. Kabely NN budou vedeny pomocí 

vle ných gumových kabel  a ty budou p ípadn  chrán ny d ev nými deskami. Vždy 

po ukon ení pracovní doby budou kabely odpojeny, sto eny do bubn  a uskladn ny. 

Jako sociální za ízení staveništ  budou využívána mobilní WC. Dále bude 

vybudovaná vodovodní p ípojka , která bude napojena na hlavní vodovodní ád, 

vedený v ulici  

T . Dr. E. Beneše na parcele . 550. Pro p esné m ení odb ru vody na staveništi bude 

z ízena vodom rná šachta s vodom rem. Pro pot eby vody na staveništi budou 

využívány vodovodní hadice. 
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d) vliv provád ní stavby na okolní stavby a pozemky [1]

Výstavba administrativní budovy neomezí ani neohrozí okolní stavby, dopravu  

po p ilehlé komunikaci v ulici T . Dr. E. Beneše. Nebude narušen ani pohyb chodc

vlivem probíhajících stavebních prací na staveništi. Staveništ  bude chrán no proti 

vniku nepovolaných osob oplocením do výšky 2,2 m a hlída em bezpe nostní 

agentury, který bude mít na starosti v no ních hodinách dozor nad celým staveništ m 

a uzam ení staveništ . Vjezd na staveništ  bude zajišt n z ulice T . Dr. E. Beneše 

ze severovýchodní strany staveništ . Hlavní vjezd na staveništ  bude ozna en 

identifika ní cedulí stavby administrativní budovy. Pro zajišt ní bezpe nosti  

na p ilehlé komunikaci bude max. povolená rychlost snížena na 30 Km/hod. a umístí 

se zde zna ky s upozorn ním na možný pohyb vozidel ze stavby. P i realizaci 

administrativní budovy na parcele . 506 je nutné minimalizovat dopady na okolí 

staveništ  a to hlavn  z hlediska hluku, prašnosti, vibrací atd. 

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

d evin [1]

Na stavebním pozemku se nachází vzrostlá zele , kterou bude nutné p ed zahájením 

výstavby administrativní budovy odstranit. Jedná se celkem o t i listnaté stromy a ke e 

dlouhé cca 18,0 m. P i výstavb  administrativní budovy nevznikají žádné požadavky 

na asanace a demolice. Parcela . 506 je nezastav ná a momentáln  má funkci zelen . 

f) maximální zábory pro staveništ  (do asné / trvalé) [1]

B hem výstavby administrativní budovy nebudou nutné žádné do asné ani trvalé 

zábory pro staveništ . 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpad  a emisí p i výstavb , jejich 

likvidace [1]

B hem výstavby administrativní budovy na parcele . 506 bude odpad likvidován 

v souladu s platnými p edpisy, to znamená, že bude ádn  t íd n, odd len  skladován, 

vyvážen a likvidován standardním zp sobem k tomu oprávn nou organizací. 

Zhotovitel stavby je povinen vést p íslušnou evidenci o odpadech, kterou p edloží  

p i kolaudaci stavby oprávn né osob  ze stavebního ú adu obce Bohumín. B hem 

provozu administrativní budovy budou vznikat odpady, které budou likvidovány: 



Diplomová práce 

42

- Splaškové vody z objektu budou odvád ny nov  z ízenou p ípojkou do ve ejné 

kanalizace vedené v ulici T . Dr. E. Beneše. 

- Vzduch z vnit ních sociálních za ízení objektu bude odvád n nad st echu objektu. 

- Komunální odpad budou zam stnanci ukládat do ur ených nádob. Odpad bude 

následn  odvážen a likvidován oprávn nou organizací. 

Ve zna ení podle [12] a jejích p íloh se p edpokládá 

vznik následujících odpad  z provád ní stavby administrativní budovy: 

            ( t/rok )            Kategorie odpad

17 01 01 Beton      0,050   O 

17 02 01 D evo      0,025   O 

17 02 02 Sklo       0,010   O 

17 02 03 Plasty      0,100   O 

17 04 05 Železo a ocel     0,040   O 

17 09 04 Sm sné stavební   0,100   O 

                   a demoli ní odpad 

P edpokládané množství odpad  vzniklé provozem administrativní budovy:

     ( t/rok ) Kategorie odpad  Nakládání s odpady 

20 01 21* Zá ivky     0,02   N   OZO 

20 03 01   Sm sný komunální       0,9   O 

            Odpad 

h)  bilance zemních prací, požadavky na p ísun nebo deponie zemin [1]

Zemina ur ená pro násypy okolo objektu a terénní úpravy iní 2 472,4 m3.  

Tato zemina bude uložena na mezideponii na staveništi na parcele . 506. 
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Tabulka .7 – Bilance zemních prací 

Množství zeminy ur ené k p eprav  na skládku iní: [V3] 

V = 5 313,8 – 2 472,4 = 2 841,4 m3

i) ochrana životního prost edí p i výstavb [1]

P i práci na staveništi na parcele . 506 m že b hem výstavby docházet k ovlivn ní 

prvk  životního prost edí jako zelen , p dy, m že docházet k hlu nosti, prašnosti, 

také je zde možnost zne išt ní komunikací obce Bohumín – Nový Bohumín. Všechny 

ponechané stromy a k oviny budou chrán ny p ed poškozením výstavbou 

administrativní budovy. Navrhované mechaniza ní prost edky budou vždy  

p ed výjezdem ze staveništ ádn  o išt ny a budou využívány jen nutnou dobu,  

tak aby okolí nebylo p íliš obt žováno hlukem pocházejícím ze staveništ . Dodavatel 

stavby administrativní budovy je povinen dohlédnout na dodržení p edpis

souvisejících s omezením hluku, s udržením istoty komunikací obce a omezením 

prašnosti. Nesmí docházet k úniku ropných produkt  do p dy. Všechny odpady,  

které vzniknou b hem výstavby administrativní budovy na parcele . 506 budou ádn

t íd ny dle druhu odpadu, následn  recyklovány a odváženy p íslušnou organizací.  

Dle [7] se o všechny odpady vzniklé na stavb  stará dodavatel stavby. Výstavba 

administrativní budovy nebude jakkoliv negativn  ovliv ovat životní prost edí  

proto nejsou navrhována žádná zvláštní opat ení na jeho ochranu. Dodavatel stavby 

bude dodržovat no ní klid od 20:00 – 7:00.  

j) zásady bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci na staveništi, posouzení pot eby 

koordinátora bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci podle jiných právních 

p edpis [1]

B hem realizace stavby administrativní budovy na parcele . 506 v obci Bohumín  

Nový Bohumín budou dodržovány základní legislativní p edpisy upravující 

Objem [ m3] Koeficient Nakyp ený stav [ m3]

Odstran ní ornice tl.0,3m 481,3 1,22 587,1 

Vyt žená zemina hl.stav.j. 4 818,5 1,22 5 878,5 

Vyt žená zemina pro patky 9,32 1,22 11,4 

Vyt žená zemina zákl.prah 4,7 1,22 5,8 

Celkem 5 313,8 1,22 6 482,9 
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bezpe nost a ochranu zdraví p i práci a to: 

[13], [14], [15], [16], [17], [18], [19]. 

Základními povinnostmi dodavatele stavby administrativní budovy jsou [15]: 

- Hlavní dodavatel stavby povede evidenci o zam stnancích, od jejich nástupu  

až do opušt ní staveništ , 

- hlavní dodavatel stavby je povinen opat it všem osobám vstupujícím na staveništ

osobní ochranné pom cky na vlastní náklady, 

- hlavní dodavatel stavby je povinný zajistit pro své zam stnance pot ebná školení  

o BOZP, o technických za ízeních a další školení pot ebná pro provád ní prací  

na staveništi, 

- o všech školeních, zkouškách o odborné a zdravotní zp sobilosti je dodavatel povinen 

vést evidenci, 

- jeho hlavní povinností je vyhledávat, vyhodnocovat a odstra ovat možná rizika 

vzniklá p i práci 

- je povinen poskytnout 1. Pomoc [15]. 

Pracovníci na stavb  jsou povinni [15]: 

- Plnit p íkazy svých nad ízených, dále dodržovat a respektovat pracovní ád  

a stanovenou pracovní dobu, 

- pracovníci musejí absolvovat školení z oblasti BOZP a podrobit se zdravotní 

prohlídce, 

- dodržovat pracovní morálku, stanovené technologické postupy a návody, 

- pracovníci musejí p i práci používat své osobní ochranné pom cky, 

- p i obsluze stroj  a za ízení musejí mít pot ebnou kvalifikaci a prokazatelné 

oprávn ní, 

- nesm jí v pracovní dob  užívat alkohol a jiné návykové látky, 

- jsou povinni hlásit pracovní úrazy a vzniklé závady a také se ú astnit odstran ní 

p ípadných závad [15]. 

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

Nejsou nutné žádné úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot ených staveb. 
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l) zásady pro dopravn  inženýrské opat ení [1]

Pro výstavbu administrativní budovy na parcele . 506 nebudou provád na žádná 

dopravn  inženýrská opat ení. Stavba nesmí omezovat komunikace pro provoz 

zdravotních a požárních vozidel, v p ípad  omezení provozu nebo chodc  musí být 

omezení krátkodobé. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provád ní stavby (provád ní stavby za 

provozu, opat ení proti ú ink m vn jšího prost edí p i výstavb  apod.) [1]

Pro výstavbu administrativní budovy na parcele . 506 nejsou stanoveny speciální 

podmínky pro provád ní stavby. Výstavby bude postupovat podle asového plánu 

v reálných krocích, tak aby ochrana odkrytých ásti objektu byla možná. Okenní 

otvory budou zakryty fóliemi nebo plachtami. 

n) postup výstavby, rozhodující díl í termíny [1]

Za átkem výstavby administrativní budovy na parcele . 506 dle požadavk  investora 

je po átek roku 2016. Dle p edb žného návrhu je p edpokládaná doba výstavby  

cca 13 m síc . 

Zahájení stavby: b ezen 2015 

Ukon ení stavby: duben 2016 

Stavba administrativní budovy na parcele . 506 bude rozd lena do následujících etap: 

1.   etapa  HTU 

2.   etapa  Zemní práce 

3.   etapa  Výstavba hrubé stavby, p ípojek 

4.   etapa  Stavby parkovišt , dokon ovací práce a zpevn né plochy 

5.   etapa  Kone né zemní práce a ozelen ní 

Podrobný pr b h výstavby administrativní budovy je zpracován v asovém 

harmonogramu stavby. 
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C. Situa ní výkresy [1]

C.1 Situa ní výkres širších vztah [1]

Je zpracován výkres . 01 – SITUA NÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAH  v m ítku 1:2000. 

C.2 Celkový situa ní výkres stavby [1] 

Není zpracován. 

C.3 Koordina ní situace [1] 

Zpracována koordina ní situace v m ítku 1:500. Zákres administrativní budovy na parcele 

íslo 506 v etn  napojení stavby na technickou infrastrukturu. Viz. výkres  

. 02 – KOORDINA NÍ SITUACE. 

C.4 Katastrální situa ní výkres [1] 

Není zpracován. 
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D. Dokumentace objekt  a technických a technologických za ízení [1]

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu [1]

D.1.1 Architektonicko-stavební ešení [1]

a) Technická zpráva [1]

Ú el objektu, funk ní nápl , kapacitní údaje [1]

Jedná se o t í podlažní, áste n  podsklepený objekt, který bude sloužit  

k administrativním ú el m firmy investora M & M realizace s.r.o. 

Zastav ná plocha:   787,6 m2   

Obestav ný prostor:   11 884,4 m3

Užitná plocha:    Suterén - 400,5 m2

      1.NP - 719,4 m2

      2.NP - 616,1 m2

      3.NP - 524,4 m2

      Celkem 2 260,4 m2 

Vým ra pozemku celkem:  2 861,5 m2

Rozm ry objektu:   25,3 x 30,3 m 

Obvod objektu:   118,2 m 

Zpevn né plochy, parkovišt : Okapový chodní ek – 56,4 m2

      Zámková dlažba – 95,1 m2

      Parkovišt  – 405,9 m2

Po et pracovník :   30 

Ro ní spot eba vody:   180 m3

Deš ové vody:   1,4 l/sek 

Architektonické, výtvarné, materiálové, dispozi ní a provozní ešení [1]

Jedná se o administrativní budovu obdélníkového p dorysu, která je áste n

podsklepená a má t i nadzemní podlaží . Hlavní vstup do objektu je umíst n  

ve sklen ném obvodovém plášti, který lení fasádu v celé výšce objektu. Je zast ešen 

jednopláš ovou plochou st echou s odvodn ním dovnit  dispozice pomocí dvou 

st ešních vpustí. Dispozi ní ešení bylo navrženo podle požadavk  investora stavby 
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administrativní budovy. Vstup do objektu se nachází na východní stran . Dostaneme 

se jím tedy do prvního nadzemního podlaží, kde se nachází vstupní hala s recepcí  

a jejím zázemím ( WC, sklad, oddechová místnost ), dále je zde spole enská místnost, 

jídelna pro zam stnance a k ní p ilehlá kuchyn , sklady, šatna, sprchy a WC. Druhé  

i t etí nadzemní podlaží je koncipováno jako pracovní. Do t chto podlaží je možné  

se dostat pomocí dvouramenného schodišt , umíst né ve st edu objektu nebo pomocí 

osobního výtahu. V pracovních podlažích se nacházejí kancelá e, zasedací místnosti  

a oddechové místnosti s kuchy kou. Ve druhém i t etím nadzemním podlaží  

se nacházejí na stran  sklen né fasády odpo inkové terasy s extenzivní zelení. Sociální 

za ízení je situováno v každém podlaží vedle hlavního schodišt . Podzemní podlaží  

je koncipováno jako provozní úsek administrativní budovy, nacházejí se zde sklady, 

archiv a herna pro zam stnance. 

Popis konstrukcí a materiál [1]

- Konstruk ní systém: prefabrikovaný skelet, výpl ové zdivo Ytong  

a  ztracené bedn ní 

- Základy:    železobetonové 

- Stropní konstrukce:   filigránová stropní k-ce 

- Podlahové konstrukce:  keram. dlažba, laminátová plovoucí podlaha 

- Povrchy:    sádrové omítky, rastrový podhled Micro Cell 

- St echa:    plochá st echa s klasickým po adím vrstev 

- Klempí ské konstrukce:  fóliový poplastovaný plech 

- Okna, dve e:    plastová, hliníková 

Celkové stavebn  technické ešení – viz. Souhrnná technická zpráva, bod B.2.6. 

Celkové provozní ešení, technologie výroby [1]

Objekt bude sloužit k administrativním ú el m firmy investora. V objektu se nebude 

nacházet výrobní provoz ani technologie. 

Konstruk ní a stavebn  technické ešení a technické vlastnosti stavby [1] 

Výstavba administrativní budovy je ešena skeletovým systémem z prefabrikovaných 

sloup  a pr vlak  z betonu t ídy C30/37. Obvodové st ny objektu jsou tvo eny 

výpl ovým zdivem ze systému Ytong. Dle požadavku výrobce zdícího materiálu bude 
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objekt administrativní budovy zateplen kontaktním zateplovacím systémem. Objekt  

je zast ešen jednopláš ovou plochou st echou a je odvodn n dovnit  dispozice pomocí 

dvou st ešních vpustí. Stropní konstrukce je provedena z filigránových stropních desek 

z betonu t ídy C30/37. Tyto desky se zmonolitní betonovou vrstvou tl. 140 mm 

z betonu t ídy C20/25. Hlavní schodišt  umíst né ve st edu objektu je navrženo 

z monolitických schodiš ových desek, mezipodesta je uložena na vnit ní ztužující 

st n . Stupn  obou ramen budou dodate n  nadbetonovány do bedn ní. P í ky 

rozd lující vnit ní prostory v objektu jsou navrženy ze stejného systému  

jako obvodové výpl ové zdivo, tedy ze systému Ytong, jsou vyzd ny z p esných 

p í kovek. Sou ástí realizace objektu administrativní budovy na parcele . 506  

je z ízení parkovišt  pro zam stnance budovy v etn  p íjezdové komunikace napojené 

na ulici T . Dr. E. Beneše, dále z ízení chodník  pro p ší a zahradní úpravy  

na pozemku. 

Celkové stavebn  technické ešení – viz. Souhrnná technická zpráva, bod B.2.6. 

Stavební fyzika – tepelná technika, osv tlení, oslun ní, akustika / hluk, vibrace 

[1]

Stavba administrativní budovy na parcele . 506 bude realizována v souladu s platnou 

[6] a platnými energetickými p edpisy.  

Zásady tepeln  technického provedení stavby administrativní budovy: 

Dot ené obvodové konstrukce stavby jsou v projektové dokumentaci navrženy  

na nižší než na požadované hodnoty podle [6] a to zejména z d vodu stále  

se zvyšujících cen energií a zp ís ování požadavk  v oblasti tepelné techniky budov. 

Objekt administrativní budovy je za azen do klasifika ní t ídy C1 - vyhovující 

doporu ené úrovni  

Zajišt ní vým ny vzduchu v místnostech administrativní budovy: 

Objekt byl navržen v souladu s platnými p edpisy a p edepsaná intenzita vým ny 

vzduchu, která iní min. 0,5 h-1 je zajišt na v jednotlivých podlažích pomocí oken  

a vzduchotechniky vedené v prostoru podhledu administrativní budovy. Stavba 

administrativní budovy na parc. . 506 bude dostate n  osv tlena, oslun na. V objektu 

nebudou umíst ny žádné významné zdroje hluku i vibrací. 
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b) Výkresová ást        

Tabulka . 8 – Seznam výkresové ásti

. výkresu Název výkresu M ítko Formát 

01 Situa ní výkres širších vztah  1:2000 A3 

02 Koordina ní situace 1:500 A3 

03 Vyty ovací výkres 1:250 A3 

04 Výkopy 1:50 A0 

05 ezy výkop  1:50 A0 

06 Základy 1:50 A0 

07 ezy základ  1:50 A0 

08 Suterén 1:50 A0 

09 Strop suterénu 1:50 A0 

10 1. Nadzemní podlaží 1:50 A0 

11 Strop 1. NP 1:50 A0 

12 2. Nadzemní podlaží 1:50 A0 

13 Strop 2. NP 1:50 A0 

14 3. Nadzemní podlaží 1:50 A0 

15 Strop 3. NP 1:50 A0 

16 St echa 1:50 A0 

17 ez A-A´ 1:50 A0 

18 Pohledy  1:100 A1 

19 Za ízení staveništ  1:200 A2 

20 Komunikace a zpevn né 
plochy za ízení staveništ

1:200 A2 

21 Detail uložení panel  1:20 A3 

22 Detail st ešní zahrady u atiky 1:10 A3 

23 Výpis plastových výrobk  1  A4 

24 Výpis plastových výrobk  2  A4 

25 Výpis plastových výrobk  3  A4 

26 Výpis truhlá ských výrobk  1  A4 

27 Výpis truhlá ských výrobk  2  A4 

28 Výpis truhlá ských výrobk  3  A4 

29 Výpis záme nických výrobk   A4 
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30 Výpis klempí ských výrobk   A4 

D.1.2 Stavebn  konstruk ní ešení [1]

a) Technická zpráva [1]

Popis konstrukcí a materiál [1]

- Konstruk ní systém:  prefabrikovaný skelet, výpl ové zdivo Ytong  

a ztracené bedn ní 

- Základy:    železobetonové 

- Stropní konstrukce:   filigránová stropní k-ce 

- Podlahové konstrukce:  keram. dlažba, laminátová plovoucí podlaha 

- Povrchy:    sádrové omítky, rastrový podhled Micro Cell 

- St echa:    plochá st echa s klasickým po adím vrstev 

- Klempí ské konstrukce:  fóliový poplastovaný plech 

- Okna, dve e:    plastová, hliníkové 

Celkové stavebn  technické ešení – viz. Souhrnná technická zpráva, bod B.2.6. 

Definitivní pr ezové rozm ry jednotlivých konstruk ních prvk  p ípadn  odkaz 

na výkresovou dokumentaci [1] 

Stavba administrativní budovy na parcele íslo 506, která je p edm tem  

této projektové dokumentace pro provád ní stavby má za následek velké množství  

konstruk ních prvk  o r zných rozm rech a materiálech. Viz. výkresová 

dokumentace. 

Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpo tu - stálá, užitná, klimatická, 

od anténních soustav, mimo ádná, apod. [1]

Není p edm tem této PD. 

Údaje o požadované jakosti navržených materiál [1] 

Všechny navrhované materiály na výstavbu administrativní budovy na parc. . 506 

musejí mít požadované vlastnosti uvedené v PD. 
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Popis netradi ních technologických postup  a zvláštních požadavk  na 

provád ní a jakost navržených konstrukcí [1] 

V PD na provád ní stavby administrativní budovy nejsou navrženy netradi ní 

technologické postupy, ani zvláštní požadavky na provád ní a jakost navržených 

konstrukcí. 

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí [1] 

Druh a doba kontrol zakrývaných k-cí je stanovena v asovém harmonogramu stavby. 

Zajišt ní stavební jámy [1] 

Z výsledk  pr zkum  bylo stanoveno, že na stavební parcele . 506 je podloží tvo eno 

pís itými št rky a hlinitými písky. Byly stanoveny jednoduché geologické a základové 

pom ry. Hladina podzemní vody byla stanovena v hloubce 5,5 m od úrovn   

±0,000 = 262,420 m.n.m. B.p.v. a z chemického hlediska vytvá í slab  agresivní 

prost edí pro betonové konstrukce. Proti sesuvu bude stavební jáma zajišt na 

svahováním st n výkopu. Dle druhu zeminy byl stabilní sklon svahu stanoven na 1:1. 

V p ípad  zm n stávající stavby - popis konstrukce, jejího sou asného stavu, 

technologický postup s upozorn ním na nutná opat ení k zachování stability a 

únosnosti vlastní konstrukce [1] 

Nejedná se o zm nu stávající stavby. 

D.1.3 Požárn  bezpe nostní ešení [1]

Není p edm tem této PD. 

D.1.4 Technika prost edí staveb [1]

Není p edm tem této PD. 

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

Není p edm tem této PD. 
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ást II. Tepeln  technické posouzení konstrukcí administrativní 

budovy 

Obsah

1.   Posouzení podlahové konstrukce na terénu      

2.   Posouzení obvodové konstrukce       

3.   Posouzení st ešního plášt   

4.   Posouzení obvodové konstrukce suterénu 

5.   Posouzení obvodové konstrukce v míst  sloupu     

6.   Vyhodnocení tepeln  technického posouzení 

7.   Výpo et energetické náro nosti budov a pr m rného sou initele prostupu tepla 
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Tepeln  technické posouzení konstrukcí administrativní budovy 

Pro tepeln  technické posouzení konstrukcí administrativní budovy jsou zvoleny skladby 

podlahy suterénu, obvodového a st ešního plášt . Posouzení jednotlivých skladeb  

je provedeno pomocí softwar  [29] a [30] a to z hlediska tepelné ochrany budov dle [6]. 

Výstupem posouzení je zjišt ní, zda navržené skladby spl ují požadavek na sou initel 

prostupu tepla UN, požadavek na teplotní faktor fRsi,N a požadavek na ší ení vlhkosti 

konstrukcí Mc. 

1. POSOUZENÍ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE SUTERÉNU 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) [6]

Název konstrukce:   Podlahová konstrukce suterénu 

Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:    20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

 Teplota na vn jší stran  Te:    -15,0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

Skladba konstrukce 

  

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

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

   2  Cementový pot r   0,035       0,960   38,0 

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

   4  BASF Styrodur 4000 CS tl.100  0,100       0,038   80,0 

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

   6  Podkladní beton   0,150       1,430   23,0 

   7  Št rkopískový podsyp   0,200       2,000   50,0 
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I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) [6]

  

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

  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,922 

  

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

  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 

  

  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 

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

 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 

 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) [6]

  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 

  Vypo tená hodnota: U =   0,32 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

III. Požadavek na pokles dotykové teploty ( l. 5.3 v SN 730540-2) [6]

  

  Požadavek: mén  teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 

  Vypo tená hodnota: dT10 = 6,05 C 

  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

Zpracováno [29]
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) [6]

Název úlohy:   Podlahová konstrukce suterénu  

Návrhová vnit ní teplota Ti =     20,00 C 

Návrh.teplota vnit ního vzduchu Tai =   21,00 C 

Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 

Teplota na vn jší stran  Te [C]:    -15,00 C 

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) [6]

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

Požadavek platí pro posouzení nepr svitné konstrukce. 

Vypo tená hodnota: f,Rsi =   0,966 

  

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost na vnit ním 

povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 

  

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

II. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) [6]

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

   2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 

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

  

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap . na základ  grafických výstup

programu. Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn  uznávaná a 

normovaná metodika výpo tu celoro ní bilance v podmínkách dvourozm rného vedení tepla 

a vodní páry. Orienta n  lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 

T etí požadavek je ur en pro posouzení skladeb konstrukcí p i jednorozm rném vedení tepla 

a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

Zpracováno [30]
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Obrázek . 1 – Pole teplot podlahové konstrukce [30] 

Obrázek . 2 – Relativní vlhkost podlahové konstrukce [30] 
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2. POSOUZENÍ OBVODOVÉ KONSTRUKCE OBJEKTU 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) [6]

Název konstrukce:   Obvodová konstrukce

Rekapitulace vstupních dat 

  

Návrhová vnit ní teplota Ti:    20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

Teplota na vn jší stran  Te:    -15,0 C 

Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

Skladba konstrukce

  

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

   1  Sádrová omítka  0,004       0,570   10,0 

   2  Ytong P4-550  0,300       0,200   7,0 

   3  Baumit EPS-F  0,100       0,031   10,0 

   4  Baumit vn jší omítka  0,005       0,800   12,0 

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) [6]

  

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

Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 

  

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost na vnit ním 

povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 

Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo tepelné 

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

prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty zabudované konstrukce v etn

tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem nazna uje pouze možnosti pln ní 

požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 
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II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) [6] 

  

Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

Vypo tená hodnota: U =   0,20 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N.

Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných most

(nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) [6]

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

  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 

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

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

Vypo tené hodnoty:  V kci nedochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 

POŽADAVKY JSOU SPLN NY.

Zpracováno [29]

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) [6]

Název úlohy:   Obvodová k-ce                  

Návrhová vnit ní teplota Ti =     20,00 C 

Návrh.teplota vnit ního vzduchu Tai =   21,00 C 

Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 

Teplota na vn jší stran  Te [C]:    -15,00 C 

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) [6]

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

Požadavek platí pro posouzení nepr svitné konstrukce.
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Vypo tená hodnota: f,Rsi =   0,974

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost na vnit ním 

povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní).

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

II. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) [6]

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

   2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 

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

  

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap . na základ  grafických výstup

programu. Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn  uznávaná a 

normovaná metodika výpo tu celoro ní bilance v podmínkách dvourozm rného vedení tepla 

a vodní páry. Orienta n  lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 

T etí požadavek je ur en pro posouzení skladeb konstrukcí p i jednorozm rném vedení tepla 

 a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

Zpracováno [30]
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Obrázek . 3 – Pole teplot obvodové k-ce [30] 

Obrázek . 4 – Relativní vlhkost obvodové k-ce [30] 
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3. POSOUZENÍ OBVODOVÉ KONSTRUKCE SUTERÉNU [6]

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) [6]

Název konstrukce:   Obvodová k-ce suterénu 

Rekapitulace vstupních dat 

Návrhová vnit ní teplota Ti:    20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

Teplota na vn jší stran  Te:    -15,0 C 

Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

Skladba konstrukce

  

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

   1  Sádrová omítka  0,004       0,570   10,0 

   2  Ztracené bedn ní  0,300       1,430   23,0 

   3  Austrotherm XPS  0,100       0,030   200,0 

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) [6]

  

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

Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,935 

  

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost na vnit ním 

povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální 

hodnota p i hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou 

ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální 

povrchové teploty zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad 

požadavkem nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné 

vazby. 



Diplomová práce 

63

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) [6]

  

Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

Vypo tená hodnota: U =   0,27 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N.

Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných  

most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) v 

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

  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 

  3. Ro ní 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 

kondenza ní zón iní: 0,135 kg/m2,rok (materiál: Austrotherm XPS). Dále bude použit limit 

pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok. 

Vypo tené hodnoty: V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 

      Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0007 kg/m2,rok. 

      Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 0,6541 kg/m2,rok. 

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 

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

Zpracováno [29]



Diplomová práce 

64

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) [6]

Název úlohy:   Obvodová k-ce suterénu         

Návrhová vnit ní teplota Ti =     20,00 C 

Návrh.teplota vnit ního vzduchu Tai =   21,00 C 

Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 

Teplota na vn jší stran  Te [C]:    -15,00 C 

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) [6]

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

Požadavek platí pro posouzení nepr svitné konstrukce.

Vypo tená hodnota: f,Rsi =   0,965

  

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost na vnit ním 

povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 

  

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

II. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) [6]

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

   2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 

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

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap . na základ  grafických výstup

programu. Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn  uznávaná a 

normovaná metodika výpo tu celoro ní bilance v podmínkách dvourozm rného vedení tepla 

a vodní páry. Orienta n  lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. T etí 

požadavek je ur en pro posouzení skladeb konstrukcí p i jednorozm rném vedení tepla a 

vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

Zpracováno [30]
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Obrázek . 5 - Pole teplot obvodové k-ce suterénu [30] 

Obrázek . 6 – Relativní vlhkost obvodové k-ce suterénu [30]
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Obrázek . 7 – Pole teplot, detail obvodové k-ce suterénu [30] 

Obrázek . 8 – Relativní vlhkost, detail obvodové k-ce suterénu [30] 
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4. POSOUZENÍ ST EŠNÍHO PLÁŠT  OBJEKTU 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) [6]

Název konstrukce:   St ešní k-ce 

Rekapitulace vstupních dat 

  

Návrhová vnit ní teplota Ti:    20,0 C 

Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

Teplota na vn jší stran  Te:    -15,0 C 

Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  21,0 C 

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

  

Skladba konstrukce

  

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

   1  Sádrová omítka  0,004       0,570   10,0 

   2  Filigránová stropní k-ce  0,200       1,430   23,0 

   3  Bitalbit S  0,0035       0,210   300000,0 

   4  Rockwool MonRock  0,180       0,045   2,95 

   5  Perbitagit  0,003       0,210   14480,0 

   6  Perbitagit  0,003       0,210   14480,0 

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) [6]

  

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

Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,944 

  

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost na vnit ním 

povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 

Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo tepelné 

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

Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 



Diplomová práce 

68

zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 

nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) [6]

  

Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

Vypo tená hodnota: U =   0,23 W/m2K 

U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N.

  

Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných most

(nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) [6]

  

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

  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 

  3. Ro ní 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 

kondenza ní zón iní: 0,099 kg/m2,rok (materiál: Perbitagit). Dále bude použit limit pro 

max. množství kondenzátu: 0,099 kg/m2,rok 

Vypo tené hodnoty: V kci dochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 

      Ro ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0002 kg/m2,rok 

      Ro ní množství odpa itelné vodní páry Mev,a = 0,0217 kg/m2,rok 

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 

Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN N. 

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

Zpracováno [29]
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) [6]

Název úlohy:   Detail u atiky                 

Návrhová vnit ní teplota Ti =     20,00 C 

Návrh.teplota vnit ního vzduchu Tai =   21,00 C 

Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 

Teplota na vn jší stran  Te [C]:    -15,00 C 

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) [6]

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

Požadavek platí pro posouzení nepr svitné konstrukce.

Vypo tená hodnota: f,Rsi =   0,888

  

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost na vnit ním 

povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 

  

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

II. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) [6]

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

   2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 

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

  

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap . na základ  grafických výstup

programu. Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecn  uznávaná a 

normovaná metodika výpo tu celoro ní bilance v podmínkách dvourozm rného vedení tepla 

a vodní páry. Orienta n  lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 

T etí požadavek je ur en pro posouzení skladeb konstrukcí p i jednorozm rném vedení tepla a 

vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

Zpracováno [30]
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Obrázek . 7 – Pole teplot detailu u atiky [30] 

Obrázek . 8 – Relativní vlhkost detailu u atiky [30] 
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5. POSOUZENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠT  V MÍST  SLOUPU 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) [6]

Název konstrukce:   Obvodový pláš  v míst  sloupu 

Rekapitulace vstupních dat 

  

 Návrhová vnit ní teplota Ti:    18,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C 

 Teplota na vn jší stran  Te:    -15,0 C 

 Návrhová teplota vnit ního vzduchu Tai:  19,0 C 

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

  

Skladba konstrukce 

  

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

   1  Sádrová omítka  0,004       0,570  10,0 

   2  Prefa. sloup  0,300       1,230  17,0 

   3  Baumit EPS-F  0,100       0,031  10,0 

   4  Baumit vn jší omítka  0,005       0,800  12,0 

I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) [6]

  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,785+0,000 = 0,785 

  Vypo tená pr m rná hodnota: f,Rsi,m =   0,934 

  

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

  na vnit ním povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 

  

 Pr m rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p i hodnocení skladby mimo 

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

 Nelze s ní proto prokazovat pln ní požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce v etn  tepelných most  a vazeb. Její p evýšení nad požadavkem 
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 nazna uje pouze možnosti pln ní požadavku v míst  tepelného mostu i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou initel prostupu tepla ( l. 5.2 v SN 730540-2) [6]

  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypo tená hodnota: U =   0,27 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

  

  Vypo tený sou initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  most  (nap . krokví v zateplené šikmé st eše). 

III. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) [6]

  

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

  2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 

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

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

 Vypo tené hodnoty:  V kci nedochází p i venkovní návrhové teplot  ke kondenzaci. 

  

POŽADAVKY JSOU SPLN NY.

Zpracováno [29] 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  PODLE KRITÉRIÍ SN 730540-2 (2007) [6]

Název úlohy:   Obvodový pláš  v míst  sloupu 

Návrhová vnit ní teplota Ti =     20,00 C 

Návrh.teplota vnit ního vzduchu Tai =   21,00 C 

Relativní vlhkost v interiéru  Fii =    50,00 % 

Teplota na vn jší stran  Te [C]:    -15,00 C 
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I. Požadavek na teplotní faktor ( l. 5.1 v SN 730540-2) [6]

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

Požadavek platí pro posouzení nepr svitné konstrukce.

Vypo tená hodnota: f,Rsi =   0,817

  

Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p ípustnou vlhkost na vnit ním 

povrchu 80% (kritérium vylou ení vzniku plísní). 

  

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

II. Požadavky na ší ení vlhkosti konstrukcí ( l. 6.1 a 6.2 v SN 730540-2) [6]

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

   2. Ro ní množství kondenzátu musí být nižší než ro ní kapacita odparu. 

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

  

Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, nap . na základ  grafických výstup

programu. 

  

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

metodika výpo tu celoro ní bilance v podmínkách dvourozm rného vedení tepla a vodní 

páry. Orienta n  lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 

T etí požadavek je ur en pro posouzení skladeb konstrukcí p i jednorozm rném vedení tepla 

a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

Zpracováno [30] 
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Obrázek . 8 – Detail obvodového plášt  v míst  sloupu [30]

Obrázek . 9 – Detail obvodového plášt  v míst  sloupu [30] 
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6. VYHODNOCENÍ VÝSLEDK

Tabulka . 9 – Vyhodnocení výsledk  tepeln  technického posouzení [29] 

Konstrukce Požadovaná hodnota Vypo tená hodnota Vyhodnocení

Podlaha na terénu 
U,N = 0,38 W/m2K U = 0,32 W/m2K U < U,N

Vyhovuje 

Obvodový pláš  objektu 
U,N = 0,30 W/m2K U = 0,20 W/m2K U < U,N

Vyhovuje 

Obvodový pláš  suterénu 
U,N = 0,30 W/m2K U = 0,27 W/m2K U < U,N

Vyhovuje 

St ešní pláš

U,N = 0,24 W/m2K U = 0,23 W/m2K U < U,N

Vyhovuje

Mev,a = 0,0217 

kg/m2rok 

Mc,a = 0,0002 

Kg/m2rok 
Mc,a< Mev,a 

Vyhovuje

Obvodový pláš  v míst
sloupu 

U,N = 0,30 W/m2K U = 0,27 W/m2K U < U,N

Vyhovuje 

7. VÝPO ET ENERGETICKÉ NÁRO NOSTI BUDOV A PR M RNÉHO 

SOU INITELE PROSTUPU TEPLA 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDK  POSOUZENÍ PODLE SN 730540-2 (2007) [6]

Název úlohy:   Administrativní budova                                                                                                      

Rekapitulace vstupních dat: 

Objem vytáp ných zón budovy V =    8259,6 m3

Plocha ohrani ujících konstrukcí A =  4499,1 m2

P evažující návrhová vnit ní teplota Tim:  20,0 C

Návrhová venkovní teplota Tae:    -15,0 C

Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce je 

uveden v protokolu o výpo tu programu Energie.



Diplomová práce 

76

Pr m rný sou initel prostupu tepla budovy ( l. 9.3) [6]

Požadavek:  

max. pr m. sou . prostupu tepla U,em,N =    0,58 W/m2K

Výsledky výpo tu: 

pr m rný sou initel prostupu tepla U,em =   0,37 W/m2K

U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLN N. 

  

Spln ní požadavk  na sou initel prostupu tepla pro díl í obalové konstrukce vyžaduje 

sou asn , aby hodnota U,em nep ekro ila limit odvozený z požadavk  pro díl í konstrukce 

U,em,req = Suma(A*U,req*b)/Suma(A) + 0,06 =  0,40 W/m2K

  

U,em < U,em,req ... LIMIT JE DODRŽEN.

Klasifika ní t ída prostupu tepla obálkou budovy ( l. C.2) [6] 

  

Klasifika ní t ída: C1 

Slovní popis:  vyhovující doporu ené úrovni 

Klasifika ní ukazatel CI:  0,6 

Zpracováno [31]
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Obrázek . 9 – Energetický štítek obálky budovy [31] 
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ást III. Zásady organizace výstavby 
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g)   Stanovení podmínek pro provád ní stavby z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví 

h)   Podmínky pro ochranu životního prost edí p i výstavb

i)   Orienta ní lh ty výstavby a p ehled rozhodujících díl ích termín
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Technická zpráva 

a) Informace o rozsahu a stavu staveništ

Stavební pozemek na parcele íslo 506 se nachází v obci Bohumín – Nový Bohumín  

na ulici T . Dr. E. Beneše v zastav né ásti obce. Nachází se na p ší zón  v centrální ásti 

m sta v katastru m stské ásti Nový Bohumín. Celková vým ra pozemku iní 2 861,5 m2. 

Stavební parcela je ve vlastnictví investora a bude sloužit pro pot eby administrativní 

budovy. Stávající využití pozemku dle katastru nemovitosti je zele .  Dopravní napojení 

pozemku na parc. . 506 bude ešeno vjezdem a výjezdem na místní komunikaci na ulici 

T . Dr. E. Beneše. Pozemek . 506 se nachází v rovinatém území. Na pozemku se nachází 

vzrostlá zele , kterou bude nutné p ed zahájením výstavby odstranit. 

Týden p ed p edpokládaným zahájením výstavby administrativní budovy na parcele .506 

se za ne budovat za ízení staveništ . Jednotlivé objekty se budou dle pot eby postupn

budovat a odstra ovat. P ed zahájením první etapy provede p íslušná geodetická firma 

vyty ení inženýrských sítí pro pot eby administrativní budovy 

. 

Za ízení staveništ  administrativní budovy bude oploceno drát ným pletivem do výšky 

2,2 m. Pohybující se vozidla na staveništi budou kontrolována bezpe nostní agenturou, 

která bude dbát na jejich o išt ní p i výjezdu z prostoru staveništ .  

Na staveništi administrativní budovy budou z ízeny skladovací plochy na volném 

prostranství pro uskladn ní pot ebných stavebních materiál , nap . skládka zdiva Ytong, 

prefabrikát , výztuže atd. K uskladn ní ná adí a pracovních pom cek bude využíván 

ocelový krytý sklad. Dodávky jednotlivých stavebních materiál  budou probíhat  

dle pot eby a uvol ování skladovacích ploch. Na staveništi bude umíst no silo 

k uskladn ní suchých sm sí. 

P íjezd na staveništ  bude zajišt n ze severovýchodní strany parcely . 506 z ulce T . Dr. 

E. Beneše. Vnitrostaveništní komunikace bude provedena z železobetonových silni ních 

panel  IZD 10/10 o rozm rech 3,0 x 1,5 x 0,215 m. Na staveništi budou z ízeny zpevn né 
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plochy tvo ené ze dvou vrstev zhutn ného št rku frakce 4 -8 mm tl. 50 mm a frakce  

8 -16 mm tl. 100 mm. 

b) Sít  technické infrastruktury

Média pro pot eby za ízení staveništ  administrativní budovy budou zajišt ny z rozvodné 

sít  z ulice T . Dr. E. Beneše na parcele . 1045. Kabely NN budou vedeny pomocí 

vle ných gumových kabel , které budou v p ípad  možného poškození chrán ny 

d ev nými deskami. Je nutné zajistit vždy po ukon ení pracovní doby jejich odpojení  

a uskladn ní. Pro pot eby staveništ  bude z ízena vodovodní p ípojka. Pro p esné m ení 

odb ru vody bude z ízena vodom rná šachta s vodom rem na parcele . 506. Sociální 

za ízení staveništ  bude zajišt no mobilními bu kami. Všechny p ípojky inženýrských sítí 

budou z ízeny v první etap  výstavby administrativní budovy podle dokumentace 

pro provád ní stavby. Jednotlivé napojení a rozvody inženýrských sítí jsou zakresleny  

ve výkrese za ízení staveništ . 

Výpo et maximálního p íkonu elektrické energie: 

Tabulka .1 – Seznam stroj

P1 – P ÍKON ELEKTROMOTOR

STAVEBNÍ STROJ 
ŠTÍTKOVÝ 

P ÍKON [ kW] 
[ks] [ kW] 

Je áb MB 1043 37,0 1 37,0 
Stavební výtah Superlift MX 
624/924 

5,5 1 5,5 

erpadlo  5,0 1 5,0 
Vrta ka 0,6 5 3,0 
Otopné t leso v bu ce 2,5 10 25,0 
Silomat M-Tec F100/140 8,5 1 25,5 
Ohýba ka oceli Bendof MU 16 1,1 1 1,1 
St íha ka výztuže 1,15 1 1,15 
Zásobníkový oh íva  na vodu 5,0 2 10,0 
MEZISOU ET P1 113,3 

Tabulka .2 – Vnit ní osv tlení staveništ

P2 – P ÍKON VNIT NÍHO OSV TLENÍ

OSV TLENÉ PROSTORY 
P ÍKON PRO 
OSV TLENÍ       

[ kW/m2] 
PLOCHA [ m2 ] [ kW] 

Kancelá e 0,02 49,75 0,995 
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Šatny, WC, umývárny 0,006 61,0 0,366 
Sklad 0,003 30,5 0,092 

MEZISOU ET P2 1,45 

Tabulka . 3 – Vn jší osv tlení staveništ

P3 – P ÍKON VN JŠÍHO OSV TLENÍ 

DRUH PRACÍ 
P ÍKON PRO 
OSV TLENÍ       

[ kW/m2] 
PLOCHA [ m2 ] [ kW] 

Osv tlení staveništ  0,01 2 861,5 28,6 
Stavební montážní práce 0,01 766,6 7,7 

MEZISOU ET P3 36,3 

Stanovení maximálního zdánlivého p íkon 

  [ V1] 

P = 123,1 kW 

Výpo et vte inové spot eby vody: 

Tabulka .4 – Voda pro provozní ú ely 

  A – VODA PRO PROVOZNÍ Ú ELY 

POT EBA VODY PRO
M RNÁ 

JEDNOTKA 

PO ET 
M RNÝCH 
JEDNOTEK

ST EDNÍ 
NORMA       
[  l/m.j ] 

POT EBNÉ 
MNOŽSTVÍ 
VODY [ l ] 

Výroba malty m3 14,5 200 2 900 
Ošet ování betonu m3 72 200 14 400 

Zd ní z tvárnic m3 100 25 2 500 
Zd ní z p í ek m2 110 20 2 200 

Omítky m2 60 30 1 800 
  MEZISOU ET A 23 800 

Tabulka .5 – Voda pro hygienické a sociální ú ely 

  B – VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ Ú ELY 

POT EBA VODY PRO
M RNÁ 

JEDNOTKA 

PO ET 
M RNÝCH 
JEDNOTEK

ST EDNÍ 
NORMA       
[  l/m.j ] 

POT EBNÉ 
MNOŽSTVÍ 
VODY [ l ]

Sociální za ízení 1 pracovník 40 30 1 200 
Sprchování 1 pracovník 40 45 1 800 

 MEZISOU ET B 3 000 
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Tabulka .6 – Voda pro technologické ú ely 

C – VODA PRO TECHNOLOGICKÉ Ú ELY 

POT EBA VODY PRO
M RNÁ 

JEDNOTKA 

PO ET 
M RNÝCH 
JEDNOTEK

ST EDNÍ 
NORMA       
[  l/m.j ] 

POT EBNÉ 
MNOŽSTVÍ 
VODY [ l ]

Mytí nákladních vozidel ks 1 1 250 1 250 
Mytí pracovních 

pom cek 
ks - - 250 

MEZISOU ET C    1 500 

Výpo et vte inové spot eby vody

    [ V2] 

    Požární voda - 1 hydrant, Qn = 3,3 l/s 

    Celkem – 1,7 l/s  

    Návrh sv tlosti potrubí – 63mm pro 5,0 l/s 

c) Úpravy z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví t etích osob 

Je nutné provést úpravy terénních nerovností, takovým zp sobem aby nemohli jakkoliv 

ohrožovat bezpe nost a zdraví osob pohybujících se v prostoru staveništ . Terénní 

nerovnosti budou ohrazeny, p ekryty nebo se ozna í barevnou páskou. Všichni 

zam stnanci a osoby podílející se na výstavb  administrativní budovy budou proškolení  

o bezpe nosti práce. P i návrhu za ízení staveništ  nebylo uvažováno s pohybem osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace. 

d) Uspo ádání a bezpe nost staveništ  z hlediska ochrany ve ejných zájm

Výstavba administrativní budovy neomezí ani neohrozí okolní stavby, dopravu po p ilehlé 

komunikaci v ulici T . Dr. E. Beneše. Nebude narušen ani pohyb chodc  vlivem 

probíhajících stavebních prací na staveništi. Staveništ  bude chrán no proti vniku 

nepovolaných osob oplocením do výšky 2,2 m a hlída em bezpe nostní agentury,  

který bude mít na starosti v no ních hodinách dozor nad celým staveništ m a uzam ení 

staveništ . Vjezd na staveništ  bude zajišt n z ulice T . Dr. E. Beneše ze severovýchodní 
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strany staveništ . Hlavní vjezd na staveništ  bude ozna en identifika ní cedulí stavby 

administrativní budovy. Pro zajišt ní bezpe nosti na p ilehlé komunikaci bude max. 

povolená rychlost snížena na 30 Km/hod. a umístí se zde zna ky s upozorn ním na možný 

pohyb vozidel ze stavby. P i realizaci administrativní budovy na parcele . 506 je nutné 

minimalizovat dopady na okolí staveništ  a to hlavn  z hlediska hluku, prašnosti, vibrací 

atd. 

e) ešení za ízení staveništ

Za ízení staveništ  objektu administrativní budovy bude z ízeno týden p ed zahájením 

stavebních prací. 

Sociální za ízení: 

Pro pot eby pracovník  budou na staveništi z ízeny bu ky sloužící k sociálním  

a hygienickým pot ebám. Návrh byl proveden s ohledem na p edpokládaný po et 

pracovníku a velikost staveništ  na parcele . 506.  

Návrh uvažuje se 45 pracovníky. Požadavek udává minimáln  2 mušle a 2 sedadla do  

50 pracovník , dále 1 umyvadlo na 10 pracovník , 1 sprchu na 20 pracovník . S ohledem 

na tyto požadavky byly navrženy dv  mobilní bu ky TOI TOI SK1 o rozm rech  

2,5 x 6,1 x 2,8 m. V každé bu ce budou umíst ny 3 umyvadla, 2 sprchové kabiny,  

2 pisoáry, 2 toalety, 2 elektrické topidla a elektrický zásobník o objemu 200 l. Kontejner 

bude usazen na fekální tank o objemu 9,0 m3. 

Provozní za ízení: 

Jako kancelá e stavbyvedoucího a mistr  jsou navrženy 2 bytové bu ky TOI TOI BK1  

o rozm rech 2,5 x 6,1 x 2,8 m. Základním vybavením jsou 3 el. zásuvky, elektrické 

topidlo, stoly, židle a uzamykatelné sk ín . P i návrhu šaten bylo uvažováno 

s požadavkem 1,25 m2 na 1 pracovníka. P i p edpokládaném po tu 40 pracovník iní 

celková plocha 50,0 m2. Jsou navrženy 4 šatnové bu ky TOI TOI BK1 o rozm rech  

2,5 x 6,1 x 2,8 m. Základním vybavením jsou uzamykatelné sk í ky a lavice. Vrátnice 

za ízení staveništ  je zajišt na bu kou TOI TOI o rozm rech 2,0 x 2,0 x 2,8 m. Zázemí 

pro bezpe nostní agenturu je zajišt no bytovou bu kou TOI TOI BK1 o rozm rech  

2,5 x 6,1 x 2,8 m.  
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Navrhované bu ky za ízení staveništ  budou napojeny na rozvod elektrické energie. 

Veškerá sociální za ízení budou napojena na rozvod vody. Vytáp ní v bu kách bude 

zajišt no elektrickým otopným t lesem. 

Obrázek . 10 –bu ka TOI TOI BK1 a TOI TOI SK1 [20] 

f) Skladování na staveništi

Zásady na uspo ádání skládek [14] 

- Sypký voln  ložený materiál se ukládá v p irozeném sklonu tak, aby nedocházelo k jeho 

sesouvání, 

- sypký materiál dodávaný v pytlích se ukládá do uzav eného skladu do výšky maximáln

1,5 m p i ru ní manipulaci, 

- skladování sypkých materiál  v silech je ur eno výrobcem tohoto za ízení, 

- kusový materiál pravidelných tvar  se m že skladovat do výše 1,8 m, 

- kusový materiál nepravidelných tvar  se m že skladovat do výše 1 m, 

- prvky uložené na paletách se smí skladovat do výšky 2m, 

- nosné ocelové prvky musí být uloženy v suchém prost edí, 

- mezi skládkami musí být zabezpe en min. pr chod 0,75m, 

- materiál, jehož plocha je v tší než 4 m2 a materiál, p i jehož p emis ování 
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p ipadá na 1 muže váha v tší než 50 kg, se smí skladovat do výše max. 1,2 m,

- pokud se materiál ukládá pomocí mechanism  nebo pokud se p i ru ní manipulaci 

nezvedá výše než 1,2 m, pak se m že skladovat až do výše 2,2 m na do asných a max. 3 

m na trvalých skládkách, 

- drobné ná adí a materiál se uskladní v uzamykatelných skladech, 

-nebezpe né kapalné látky musí být uloženy v uzav ených obalech doporu ených 

výrobcem a musí být uloženy v uzamykatelném skladu na podlaze [14]. 

Pro pot eby za ízení staveništ  jsou navrženy dva typy skládek. K uskladn ní ná adí  

a materiál  je navržen ocelový krytý sklad 2 x TOI TOI  o rozm rech 6,1 x 2,5 x 2,8 m. 

Skládky na volném prostranství budou provedeny v dosahu je ábu na zpevn ných 

plochách tvo ených ze dvou vrstev zhutn ného št rku frakce 4 – 8 mm tl. 50 mm a frakce 

8 -16 mm tl. 100 mm.  

Skladovací plochy 

Skladovací plocha zdiva Ytong 

Délka sm ny: 8 hod. Pracovníci: 3 

Tabulka . 10 – Spot eba zdících prvk  systém  Ytong 

Typ zdiva Pracnost [h/m3] 
Vyzd no za 

sm nu 8 hod. 
[m3] 

Na 1 palet
[m3] 

Po et palet [ks] 

Ytong P4-500 
tl.300 mm 

1,6 24,0 1,19 21,0 

Ytong P2-500 
tl. 150 mm 

3,2 48,0 1,34 36,0 

- Zdící prvky systému Ytong jsou dodávány od výrobce na paletách o rozm rech  

1,2 x 0,75 m = 0,9 m2. 

- Celkem pro 57 palet je nutné 51,3 m2 skladovací plochy. 

- Palety se zdícími prvky Ytong budou uloženy na skladovací ploše ve dvou adách. 

- Navrhovaná skladovací plocha zdících prvk  je 48,0 m2. 
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Skladovací plocha stropních filigránových desek 

- Jednotlivé filigránové desky budou ukládány na sebe do výšky 1,5 m na rovný, 

zpevn ný povrch s proklady nad sebou. 

- Filigránové stropní desky budou dodávány na stavbu postupn  dle provád ní 

jednotlivých podlaží. 

- Navrhovaná skladovací plocha stropních filigránových desek je 96,0 m2. 

Skladovací plocha prefabrikovaných prvk

- Prefabrikované prvky budou uloženy tak, aby bylo zajišt no odebírání dle postupu 

montáže. 

- Stejné druhy prefabrikát  budou uloženy na jednom míst . 

- Sloupy i pr vlaky budou uloženy na podložkách ve vodorovné poloze. 

- Navrhovaná skladovací plocha prefabrikovaných prvk  je 80,0 m2. 

Skladovací plocha výztuže 

- Na staveništi se bude skladovat výztuž ztužujících v nc  administrativní budovy. 

- Navrhovaná skladovací plocha výztuže je 20,0 m2. 

Skladovací plocha bedn ní a lešení 

- V prostoru staveništ  bude uskladn no trubkové lešení, ezivo pro tradi ní bedn ní 

pozedních v nc , schodiš ových ramen a stup . 

- Navrhovaná skladovací plocha pro bedn ní a lešení je 48,0 m2. 

g) Stanovení podmínek pro provád ní stavby z hlediska bezpe nosti a ochrany zdraví 

B hem provád ní stavby administrativní budovy na parcele . 506 budou dodržovány 

základní legislativní p edpisy upravující bezpe nost a ochranu zdraví p i práci: 

[13], [14], [15], [16], [17], [18], [19]. 

h) Podmínky pro ochranu životního prost edí p i výstavb

P i práci na staveništi na parcele . 506 m že b hem výstavby docházet k negativnímu 

ovlivn ní prvk  životního prost edí jako zelen , p dy, m že docházet k hlu nosti, 

prašnosti, také je zde možnost zne išt ní komunikací obce Bohumín – Nový Bohumín. 

Všechny ponechané stromy a k oviny budou chrán ny p ed poškozením výstavbou 

administrativní budovy. Navrhované mechaniza ní prost edky budou vždy p ed výjezdem 
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ze staveništ ádn  o išt ny a budou využívány jen nutnou dobu, tak aby okolí nebylo 

p íliš obt žováno hlukem pocházejícím ze staveništ . Dodavatel stavby administrativní 

budovy je povinen dohlédnout na dodržení p edpis  souvisejících s omezením hluku, 

s udržením istoty komunikací obce a omezením prašnosti. Nesmí docházet k úniku 

ropných produkt  do p dy. Všechny odpady, které vzniknou b hem výstavby 

administrativní budovy na parcele . 506 budou ádn  t íd ny dle druhu odpadu, následn

recyklovány a odváženy p íslušnou organizací. Dle [7] se o všechny odpady vzniklé na 

stavb  stará dodavatel stavby. Výstavba administrativní budovy nebude jakkoliv 

negativn  ovliv ovat životní prost edí proto nejsou navrhována žádná zvláštní opat ení  

na ochranu životního prost edí. Dodavatel stavby bude dodržovat no ní klid  

od 20:00 – 7:00. 

i) Orienta ní lh ty výstavby a p ehled rozhodujících díl ích termín

Termín zahájení výstavby administrativní budovy: b ezen 2015 

P edání a p evzetí staveništ  administrativní budovy: do týdne po termínu zahájení 

Provedení oplocení:     do 3 dn  po termínu zahájení 

Termín p edání díla:     duben 2016 

Likvidace staveništ :     do týdne po p edání díla 
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ást IV. Položkový rozpo et stavby s výkazem vým r 
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Zpracováno [32] 
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ást V. Provád ní komunikací a zpevn ných ploch za ízení 

staveništ

Obsah

1.  Varianta 1 – vysokopecní struska 

1.1 Popis ešení,  

1.2 položkový rozpo et s výkazem vým r, 

2.  Varianta 2 – železobetonové silni ní panely 

2.1 Popis ešení, 

2.2 položkový rozpo et s výkazem vým r, 

3.  Porovnání variant 

3.1 Porovnání z hlediska ekonomické náro nosti 

3.2 Porovnání z hlediska asové náro nosti 

3.3 Výb r vhodné varianty 
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1. Varianta 1 – Vysokopecní struska 

1.1 Popis ešení 

První varianta provád ní staveništních komunikací a zpevn ných ploch na staveništi uvažuje 

s využitím vysokopecní strusky. Obecn  struska vzniká jako vedlejší produkt p i výrob

surového železa. Vysokopecní struska za ala být díky svým vlastnostem využívána jako 

surovina v r zných odv tvích. Za ala být používaná pro výrobu cement  nap . portlandské, 

struskové a to hlavn  z d vodu dobrých hydraulických vlastností. Našla uplatn ní i jako 

stavební výrobek pro výpln , zásypy, v dopravním stavitelství je používaná pro stavbu 

silni ních i železni ních t les, svršk  atd. Strusková dr  je využívaná ve stavebnictví jako 

kamenivo. Komunikace a z pevn né plochy na staveništi administrativní budovy budou 

provedeny z vysokopecní strusky ve dvou zhutn ných vrstvách. První podkladní vrstva frakce 

16-32 mm o tl. 150 mm bude rozhrnuta dozerem Caterpillar D4K2 v ploše stanovené 

projektem pro provád ní stavby. Po rozhrnutí se provede zhutn ní podkladní vrstvy 

tandemovým vibra ním válcem Caterpillar CD54B. Kontrola zhutn ní bude provedena 

pomocí zat žovací zkoušky. Musí být spln n požadavek na modul p etvárnosti  

Edef = 100 MPa a stupe  ulehlosti Id = 0,9. Na zhutn né podkladní vrstv  bude rozhrnuta horní 

vrstva vysokopecní strusky frakce 8-16 mm v tl. 50 mm, u které bude taktéž provedeno ádné 

zhutn ní a kontrola zat žovací zkouškou. Zpevn né plochy z vysokopecní strusky budou 

využívány ke skladování stavebních materiál , k postavení bytových, sociální bun k  

a jako komunikace. 

Výpo et spot eby materiálu 

a) 1. podkladní vrstva frakce 16-32 mm tl. 150 mm: 

Plocha komunikací:       391,5 m2

Zpevn né plochy:        850,2 m2 

Celková plocha komunikací a zpevn ných ploch na staveništi:  1 241,7 m2 

P edpokládaná spot eba vysokopecní strusky frakce 16-32 mm: 207,4 m3 

b) 2. horní vrstva frakce 8-16 mm tl. 50 mm: 

Plocha komunikací:       391,5 m2
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Zpevn né plochy:        850,2 m2

Celková plocha komunikací a zpevn ných ploch na staveništi:  1 241,7 m2

P edpokládaná spot eba vysokopecní strusky frakce 8 -16 mm: 69,5 m3 

1.2 Položkový rozpo et s výkazem vým r 
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Zpracováno [32] 
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2. Varianta 2 – Železobetonové silni ní panely 

2.1 Popis ešení 

Druhá varianta provád ní staveništních komunikací a zpevn ných ploch uvažuje s použitím 

železobetonových silni ních panel  IZD. Silni ní panely IZD jsou ploché železobetonové 

prvky obdélníkové tvaru o rozm rech 3,0 x 1,5 x 0,215 m. Pro realizaci do asné komunikace 

na staveništi administrativní budovy jsou navrženy silni ní panely IZD 10/10 vyráb né 

z betonu C25/30 pro stupe  vlivu prost edí XF3. 

V prostoru staveništ  bude uloženo celkem 87 ks silni ních panel  IZD. První podkladní 

vrstva bude provedena ze št rku frakce 8-16 mm tl. 100 mm. Následn  se zhutní tandemovým 

vibra ním válcem zna ky Caterpillar CD54B. Pro ov ení požadavku na modul p etvárnosti 

Edef = 100 MPa a stupe  ulehlosti Id = 0,9 bude provedena zat žovací zkouška. Druhá 

podkladní vrstva bude tvo ena št rkem frakce 4-8 mm tl. 50 mm. Op t se provede zhutn ní  

a kontrola. Nakonec se osadí silni ní panely IZD automobilovým je ábem pomocí ty

záv sných ok umíst ných v rozích panel . Po osazení se vyplní spáry mezi panely drobným 

kamenivem a záv sná oka se svážou. Z d vodu opakovaného použití t chto panel  je vhodné 

chránit záv sná oka proti korozi asfaltovým nát rem nebo nást ikem. 

Výpo et spot eby materiál

a) První podkladní vrstva – št rk frakce 8-16 mm tl. 100 mm: 

Plocha komunikací:       391,5 m2

Zpevn né plochy:        850,2 m2 

Celková plocha komunikací a zpevn ných ploch na staveništi:  1 241,7 m2

P edpokládaná spot eba št rku frakce 8-16 mm:   137,8 m3

b) Druhá podkladní vrstva – št rk frakce 4-8 mm tl. 50 mm: 

Plocha komunikací:       391,5 m2

Zpevn né plochy:        850,2 m2 

Celková plocha komunikací a zpevn ných ploch na staveništi:  1 241,7 m2

P edpokládaná spot eba št rku frakce 4-8 mm:    69,5 m3

c) Silni ní panely IZD 10/10 tl. 215 mm: 

Plocha komunikací a zpevn né plochy pro je áb:   391,5 m2

P edpokládaná spot eba silni ních panel  IZD 10/10:   87 ks 



Diplomová práce 

115

2.2 Položkový rozpo et s výkazem vým r 
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Zpracováno [32] 



3. Porovnání variant 

3.1 Porovnání z hlediska ekonomické náro

Graf . 1 – porovnání variant z

Tabulka . 11 – Porovnání variant z

Varianta 
Cena materiálu 

[K

Vysokopecní 
struska 

64 819,5

ŽB silni ní  
panely 

259 611,5

Celkové náklady obou variant na provád

staveništ  byly zjiš ovány na 

systému [32]. Rozdíl jednotlivých variant 

je provedení komunikací a zpevn

0
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hlediska ekonomické náro nosti

porovnání variant z hlediska ekonomické náro nosti

Porovnání variant z hlediska ekonomické náro

Cena materiálu 
[K ] 

Cena montáže 
[K ] 

Hod. zú tovací
sazby [K ]

819,5 84 233,7 8 159,0 

611,5 345 779,3 8 809,0 

Celkové náklady obou variant na provád ní komunikací a zpevn ných ploch za

ovány na základ  položkových rozpo t  s výkazem vým

Rozdíl jednotlivých variant iní 456 987,6 K . Ekonomicky náro

je provedení komunikací a zpevn ných ploch pomocí ŽB silni ních panel

Vysokopecní struska ŽB silni ní panely

Hodinové z

Montáž

Materiál

nosti

hlediska ekonomické náro nosti

tovací
Celková cena 

bez DPH 
[K ] 

157 212,2 

614 199,8 

ných ploch za ízení 

výkazem vým r pomocí 

. Ekonomicky náro n jší 

ních panel IZD 10/10.  

Hodinové z tovací sazby



3.2 Porovnání z hlediska asové ná

Graf . 2 – porovnání variant z

Tabulka . 12 

Varianta P íprava [dny]

Vysokopecní 
struska 

1 

ŽB silni ní 
panely 

1 

Celková doba trvání provád

zjiš ována na základ asových harm

jednotlivých variant iní 5 dní. 

ploch pomocí ŽB silni ních panel

variant jsou doloženy v p ílohách diplomové práce.
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asové náro nosti 

porovnání variant z hlediska asové náro nosti

Tabulka . 12 – porovnání z hlediska asové náro nosti

[dny] Realizace [dny] 
Dokon ení a 
p edání díla 

[dny] 

4 1 

9 1 

Celková doba trvání provád ní komunikací a zpevn ných ploch za ízení staveništ

asových harmonogram  zpracovaných programem 

dní. asov  náro n jší je provád ní komunikací a zpevn

ních panel  IZD 10/10. asové harmonogramy obou navrhovaných 

ílohách diplomové práce.

ŽB silni ní panely

Dokon ení a p

Realizace

P íprava

nosti

nosti

Celková doba 
trvání [dny] 

6 

11 

ízení staveništ  byla 

 zpracovaných programem [33]. Rozdíl 

ní komunikací a zpevn ných 

asové harmonogramy obou navrhovaných 

ení a p edání díla

Realizace
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3.3 Výb r vhodné varianty 

Z hlediska porovnání ekonomické a asové náro nosti obou variant pro provád ní komunikací 

a zpevn ných ploch za ízení staveništ  je vhodn jší použití vysokopecní strusky. Celkové 

náklady jsou o 456 987,6 K  nižší než p i použití ŽB silni ních panel  a celková doba 

provád ní je kratší o p t dní. Je však nutné vyhodnotit i jiné výhody a nevýhody použití t chto 

dvou materiál . Vysokopecní struska m že obsahovat adu cizorodých materiál   

jako nap íklad ástice železa, d eva, zlomk  šamotových cihel apod. Otlukovost  

p i zkouškách byla stanovena až na 50,0 %. P i hutn ní podkladu tvo eného vysokopecní 

struskou dochází k áste nému podrcení zrn. Velkým rizikem se zde jeví možnost probíhání 

chemických reakcí, p i kterých dochází k nar stání objemu vysokopecní strusky až o 30,0 % 

to m že mít za následek lokální nebo souvislé poruchy komunikací a zpevn ných ploch 

za ízení staveništ . Použití ŽB silni ních panel  by sice znamenalo vysokou po áte ní 

investici, ale p i správné manipulaci, skladování a údržb  je velkou výhodou možnost jejich 

opakované použití.  

P i výb ru vhodné varianty se snažíme vybrat takovou, která bude nejkvalitn jší, nejlevn jší  

a nejrychlejší. I když ŽB silni ní panely jsou dražší a doba provád ní bude delší,  

tak z hlediska kvality povrchu siln  p evažují. Zajistí bezpe ný, tvarov  stálý a únosný povrch 

komunikací a zpevn ných ploch za ízení staveništ . Z tohoto d vodu byla vybrána varianta  

2 – železobetonové silni ní panely IZD 10/10. 
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1. Technologický postup komunikací a zpevn ných ploch za ízení 

staveništ  – ŽB silni ní panely 

1.1 Obecné informace 

Tento technologický postup eší provedení komunikací a zpevn ných ploch za ízení 

staveništ  t í podlažní administrativní budovy pomocí ŽB silni ních panel  IZD 10/10. 

Smyslem tohoto technologického postupu je stanovení p esných pravidel pro realizaci 

komunikací a zpevn ných ploch, tak aby byly v souladu s požadavky výrobce tohoto systému. 

Identifika ní údaje stavby 

Název stavby:   Stavba administrativní budovy 

Charakter stavby:  Novostavba trvalého charakteru 

Místo stavby:   T . Dr. E. Beneše, parcela íslo 506 

Obec:    Bohumín - Nový Bohumín 735 81 

Katastrální území:  Nový Bohumín 

Popis objektu 

Jedná se o administrativní budovu obdélníkového p dorysu, která je áste n  podsklepená  

a má t i nadzemní podlaží . Nosné konstrukce jsou tvo eny prefabrikovanými sloupy  

a pr vlaky z betonu C20/25. Jako výpl ové zdivo jsou navrženy p esné tvárnice Ytong  

a ztracené bedn ní Best. K rozd lení vnit ních prostor jsou navrženy p esné p í kovky Ytong. 

Objekt je zast ešen plochou st echou s klasickým po adím vrstev s odvodn ním dovnit

dispozice. 
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1.2 Materiál a skladování 

Obrázek . 11 – Skladba komunikací a zpevn ných ploch za ízení staveništ  [21] 

Specifikace silni ních panel  IZD 

Pro realizaci komunikací a zpevn ných ploch za ízení staveništ  administrativní budovy 

budou použity silni ní panely IZD. Jedná se o ploché ŽB prvky obdélníkového tvaru. Silni ní 

panely IZD se využívají k vytvá ení do asných ú elových komunikací, na skladovací, 

parkovací a jiné zpevn né plochy nebo na komunikace III. a IV. t ídy. Jsou vyráb ny z betonu 

C25/30 a C30/37 pro r zné stupn  prost edí XF3 – vysoké nasycení vodou  

bez rozmrazovacích prost edk  a XF4 – vysoké nasycení vodou s rozmrazovacími prost edky 

nebo mo skou vodou. Pro vyztužení t chto panel  se používá t ída oceli 10 505 (R) a kari 

(W). 

Návrh silni ních panel  IZD 

Pro realizaci komunikací a zpevn ných ploch za ízení staveništ  administrativní budovy 

budou použity silni ní panely IZD 10/10 z betonu t ídy C30/37 a stupe  vlivu prost edí  

XF3 – vysoké nasycení vodou bez rozmrazovacích prost edk . B hem realizace 

administrativní budovy je uvažováno s dopravou stavebních materiál  vozidly o celkové 

hmotnosti do 20 t, kolový tlak iní 50 KN.  
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Tabulka . 13 – Technické parametry silni ních panel  IZD 10/10 [22] 

Silni ní 
panel 

Délka l 
[ cm ] 

Ší ka b 
[ cm ] 

Výška h 
[ cm ] 

Plocha 
[ m2/ks ] 

Hmotnost 
[ kg/ks ] 

Kolový 
tlak [ KN ]

IZD – 10/10 300 150 21,5 4,5 2 383 50 

Skladování silni ních panel  IZD 10/10 

Silni ní panely IZD 10/10 budou uloženy na otev ené skládce v dosahu mobilního je ábu. 

Budou skladovány na rovné a odvodn né ploše dle požadavk  výrobce do maximální výšky 

1,5 m. Je nutné je zabezpe it proti p evrácení nebo posunutí. První silni ní panel  

IZD 10/10 bude uložen na d ev ném prahu výšky 30 cm a jednotlivé panely budou proloženy 

d ev nými p eložkami. Mezi hrán mi musí být zajišt n minimální manipula ní prostor o ší ce 

0,75 m. 

Navrhovaný po et panel

Tabulka . 14 – Navrhovaný po et panel

Ozna ení ve 
výkrese ZS 

Po et Ks Hmotnost 
[t/ks] 

Hmotnost 
celkem [t] 

Cena bez 
DPH [k /ks] 

Cena celkem 
bez DPH[k ]

12 87 2,383 207,3 2 980,0 259 260,0 

Obrázek . 12,13,14 – Skladování ŽB silni ních panel  IZD 10/10 [22] 
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Specifikace podkladních vrstev 

Podklad pod silni ními panely IZD 10/10 se bude skládat ze dvou technologických vrstev 

p írodního t ženého št rku frakce 8-16 mm tl. 100 mm a frakce 4-8 mm tl. 50 mm. Podkladní 

vrstva bude provedena na rostlý terén po skrývce ornice v tl. 300 mm. Minimální únosnost 

p dy pod podkladní vrstvou  musí být 150 KPa. 

Št rkový podsyp pod panely musí být zhutn n takovým zp sobem, aby byly spln ny 

požadavky na: - stav ulehlosti Id = 0,9 – ulehlý 

- modul p etvárnosti Edef = 100 MPa 

Skladování št rku 

P írodní t žený št rk frakce 8-16 mm a 4-8 mm bude uložen na otev ené skládce v prostoru 

za ízení staveništ  administrativní budovy. Jednotlivé frakce budou odd leny a uskladn ny  

na rovné odvodn né ploše do maximální výšky 2,0 m. Dle postupu prací se budou postupn

povrchov  odebírat. P i manipulaci a skladování je nutné zabránit drcení a rozbíjení zrn. 

Výpo et spot eby materiál

- p írodní drcený št rk frakce 8-16 mm, stupe  ulehlosti Id = 0,9, tl. 100 mm.             
  Plocha komunikací :  391,5 m2

  Plocha zpevn ných ploch: 850,2 m2

  Celkem:   1 241,7 m2

  Celkový objem:  1 241,7 * 0,100 = 124,2 m3

  P edpokládaná spot eba št rku frakce 8-16 mm iní 124,2 m3.  

- p írodní drcený št rk frakce 4-8 mm, stupe  ulehlosti Id = 0,9, tl. 50 mm.                
  Plocha komunikací :  391,5 m2

  Plocha zpevn ných ploch: 850,2 m2

  Celkem:   1 241,7 m2

  Celkový objem:  1 241,7 * 0,050 = 62,09 m3

  P edpokládaná spot eba št rku frakce 4-8 mm iní 62,09 m3. 
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P ejímka 

Veškeré dodávky na staveništ  administrativní budovy musí být doloženy dodacím listem, 

který bude obsahovat: 

- íslo, datum vystavení; 

- název a adresu výrobce, dovozce nebo distributora; 

- název, sídlo odb ratele; 

- adresu dodávky; 

- p edm t dodávky; 

- jakostní t ídu; 

- specifikaci dodávky, po et kus , hmotnost; 

- další údaje dle požadavk  objednatele. 

Materiál bude na staveništ  administrativní budovy p ivážen postupn  dle probíhajících prací. 

Zodpov dnou osobou p i p ejímce materiál  je stavbyvedoucí, který celou p ejímku vždy 

dokon í zápisem do stavebního deníku. P edm tem kontroly p i p ejímce materiál  bude 

po et silni ních panel  IZD 10/10, jejich kvalita, rozm ry a další technické parametry. Siln

poškozené silni ní panely, ímž se rozumí trhliny, poškozená záv sná oka apod. nebudou 

p evzaty. P i p ejímce obou frakcí p írodního drceného št rku bude provedena vizuální 

kontrola. Zrna nesm jí být rozdrcená, zne išt ná a musejí odpovídat p íslušné frakci  

dle projektové dokumentace.  

1.3 Doprava materiál

Silni ní panely IZD budou na staveništ  administrativní budovy dováženy postupn  pomocí  

4 nákladních automobil  zna ky MAN TGS 35.320 opat ených hydraulickou rukou  

a  nákladním prostorem o rozm rech 7,1 x 2,48 x 2,35 m. Nosnost nákladního automobilu 

MAN TGS 35.320 iní 35 t. Nákladní automobil bude p evážet v nákladním prostoru celkem 

14 silni ních panel , rozd lených do dvou hrází a uložených ve vodorovné poloze na rovné 

ploše nákladního automobilu. Všechen p epravovaný materiál bude v úložném prostoru 

zajišt n proti poškození upínacími pásy. Pro vykládku a montáž silni ních panel  IZD bude 

na staveništi po provedení zhutn ného podloží ze št rku frakce 8-16 mm a 4-8 mm umíst n 

automobilový je áb AD 10 MAN o nosnosti 10 t. Silni ní panely IZD musejí být vždy  

p i manipulaci zajišt ny za ty i záv sná oka. Na staveništi budou dále použity manipula ní 

prost edky jako vysokozdvižný vozík a stavební výtah. Št rk frakce 4-8 mm a 8-16 mm bude 
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na staveništ  dovážen postupn  podle probíhajících prací pomocí 3 skláp  zna ky  

SCANIA R124 420 o objemu korby 16,5 m3.  

1.4 Pracovní podmínky 

Prostor za ízení staveništ  administrativní budovy bude ádn  oplocen do výšky 2,2 m. 

V prostoru staveništ  budou umíst ny bu ky pro provozní a sociální ú ely, volné a kryté 

skládky stavebních materiál . P íjezd na staveništ  bude zajišt n ze severovýchodní strany 

z ulice T . Dr. E. Beneše. 

Realizace komunikací a zpevn ných ploch za ízení staveništ  bude zahájena po p edání 

objednatelem a p evzetí staveništ  zhotovitelem stavby administrativní budovy. Objednatel  

je povinen seznámit zhotovitele stavby se všemi náležitostmi týkající se staveništ  jako  

nap . s prostorem staveništ , s p íjezdovými cestami, se stávajícími sít mi apod. O p edání  

a p evzetí staveništ  provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. Z prostoru staveništ

je nutné provést odstran ní vzrostlé zelen , dále zajistit odvedení povrchových a srážkových 

vod. Realizace komunikací a zpevn ných ploch pro pot eby staveništ  bude zahájena  

po sejmutí ornice v tl. 300 mm a po provedení p ípojek inženýrských sítí kanalizace, 

vodovodu, teplovodu a elektra. 

1.5 P evzetí staveništ

P ed provád ním komunikací a zpevn ných ploch za ízení staveništ  p edá objednatel stavby 

p ipravené staveništ  firm , která bude danou stavbu realizovat. Bude provedena kontrola 

prostoru staveništ , která se bude týkat ádného oplocení, p ístupových cest, odstran ní 

nevhodných materiál , k ovin, tlouš ky sejmuté ornice, provedení p ípojek inženýrských sítí 

administrativní budovy apod. Objednatel p edá doklad o provedení kontroly minimální 

únosnosti základové p dy, která iní minimáln  150 KPa. Stavbyvedoucí provede  

zápis do stavebního deníku. Pokud b hem p edání a p evzetí staveništ  budou zjišt ny 

jakékoliv nedostatky, pak je objednatel stavby administrativní budovy povinen tyto 

nedostatky odstranit. Zhotovitel je povinen ohlásit problémy nebo škody vzniklé b hem 

realizace komunikací a zpevn ných ploch objednateli stavby nebo jeho technickému dozoru. 

1.6 personální obsazení 

Pro realizaci komunikací a zpevn ných ploch za ízení staveništ  administrativní budovy 

budou najati ádn  proškolení a kvalifikovaní pracovníci. Pro tuto stavební innost týkající  
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se p ípravy staveništ  bude pot eba sestavit pracovní etu skládající se z je ábníka 

automobilového je ábu pot ebného pro manipulaci se silni ními panely IZD 10/10, idi e 

pásového dozeru pro rozhrnování št rku frakce 4-8 mm a 8-16 mm, idi e elního lopatového 

naklada e pro nakládání, dopravu na požadované místo a vykládání št rku frakce 4-8 mm  

a 8-16 mm, pracovníky pro za iš ovací, pomocné práce a hutn ní jednotlivých vrstev št rku. 

Na celý pr b h provád ní komunikací a zpevn ných ploch za ízení staveništ  bude dohlížet 

mistr, který taktéž bude provád t zápisy o pr b žných kontrolách. 

1.7 Po ty pracovník

Doprava p írodního drceného št rku na staveništi frakce 4-8 mm a 8-16 mm - idi elního    

lopatového naklada e.

Rozhrnování št rku frakce 4-8 mm a 8-16 mm - idi  pásového dozeru.

Manipulace se silni ními panely IZD 10/10 - je ábník.

Hutn ní vrstev št rku - 1 pracovník.

Pomocné a za iš ovací práce - 2 pracovníci.

1.8 Pracovní pom cky 

Pro dopravu silni ních panel  IZD bude použit nákladní automobil zna ky MAN TGS 35.320 

s nákladním prostorem o rozm rech 7,1 x 2,48 x 2,35 m. Nosnost nákladního automobilu 

MAN TGS 35.320 iní 35 t.

Pro dopravu p írodního drceného št rku frakce 4-8 mm a 8-16 mm budou použity 3 skláp e 

zna ky SCANIA  R124 420 o objemu korby 16,5 m3.  

Pro vykládku a montáž silni ních panel  IZD bude na staveništi po provedení zhutn ného 

podloží z p írodního drceného št rku frakce 8-16 mm a 4-8 mm umíst n automobilový je áb 

AD 10 MAN. 

Technické parametry automobilového je ábu AD 10 MAN [23]: 

Rozm ry (DxŠxV):  7,75 x 2,5 x 3, 45 m 

Ší ka s vysunutými op rami: 3,6 m 

Nosnost:   10 t 

Délka základního výložníku: zasunutý 7,1 m , vysunutý 12 m 

Max. dopravní rychlost: 90 km/hod  
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K hutn ní p írodního drceného št rkového podkladu obou frakcí bude použit tandemový 

vibra ní válec zna ky Caterpillar CD54B. 

Technické parametry vibra ního válce Caterpillar CD54B [24]: 

Pracovní ší ka:  1 700 mm 

Výkon motoru:  75 kW  

Provozní hmotnost:  9 - 11,4 t 

Max. pracovní ší ka:  3 020 mm 

K nakládání št rku ze skládky umíst né v prostoru staveništ , k jeho doprav  a k vyložení je 

navržen pásový naklada  Caterpillar 963 D. 

Technické parametry pásového naklada e Caterpillar 963 D [25]: 

Výkon motoru:  130 kW 

Statický klopný moment: 13 430 kg 

Objem lopaty:   2,3 m3

Provozní hmotnost:  20 t 

K rozhrnování št rku frakce 4-8 mm a 8-16 mm je navržen pásový dozer Caterpillar D4K2. 

Technické parametry pásového dozeru Caterpillar D4K2 [26]:

Výkon motoru:  68,8 kW 

M rný tlak:   0,3 - 0,4 bar 

Objem radlice:  1,5 – 2,0 m3 

Provozní hmotnost:  8,2 – 8,5 t 

B hem realizace komunikací a zpevn ných ploch budou použity pracovní pom cky jako 

metr, olovnice, vodováha, lopaty, nivela ní p ístroj a osobní ochranné pom cky jako 

ochranná helma, reflexní vesta, pracovní rukavice a pracovní obuv. 

1.9 Pracovní postup 

Pokud b hem p edání a p evzetí staveništ  byly spln ny všechny požadavky uvedené v bod

1.4 je možné zahájit realizaci komunikací a zpevn ných ploch za ízení staveništ

administrativní budovy. 
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- P íprava 

B hem p ípravy realizace komunikací a zpevn ných ploch za ízení staveništ  administrativní 

budovy je nutné provést zam ení a vyty ení všech charakteristických bod , os a hlavních 

výškových bod  dle projektové dokumentace. Toto zam ení bude provedeno osobou 

s odbornou zp sobilostí to znamená se vzd láním zem m i ského sm ru. P ed zahájením 

vyty ovacích prací bude ádn  proškolena zhotovitelem stavby o bezpe nosti  

a ochran  zdraví p i práci. K vyty ení budou využívány d ev né vyty ovací kolíky  

o rozm rech 50 x 2,5 x 2,4 cm s koncem nabarveným ervenou barvou. 

- Provedení 1. podkladní vrstvy – p írodní drcený št rk frakce 8 – 16 mm 

P írodní drcený št rk frakce 8 – 16 mm bude postupn  odebírán z volné skládky v prostoru 

staveništ  naklada em Caterpillar 963 D o objemu lopaty 2,3 m3. idi  naklada e bude 

p írodní drcený št rk umis ovat do prostoru dle vyty ení, postupn  od severozápadní strany 

staveništ  sm rech k výjezdu na komunikaci v ulici T . Dr. E. Beneše. Po vysypání této hlavní 

komunikace a zpevn ných ploch staveništ  se p istoupí k vysypání p írodního drceného 

št rku do severovýchodní ásti staveništ , která bude sloužit ke skladování stavebních 

materiál . Proces provedení 1. podkladní vrstvy bude probíhat za spolupráce idi e pásového 

dozeru Caterpillar D4K2, který zajistí rozhrnutí p írodního drceného št rku po celé ploše 

navrhované komunikace a zpevn ných ploch a dále dvou pracovník , kte í zajistí pomocné a 

za iš ovací práce. 

- Hutn ní 1. podkladní vrstvy 

Po provedení 1. podkladní vrstvy p írodního drceného št rku frakce 8 -16 mm se p istoupí  

ke zhutn ní této vrstvy tandemovým vibra ním válcem zna ky Caterpillar CD54B. Proces 

hutn ní bude provád n v jedné vrstv  vždy v obou sm rech zhut ovaného podloží, tolikrát  

a takovým zp sobem aby po provedení kontroly byly spln ny požadavky na modul 

p etvárnosti Edef = 100 MPa a stupe  relativní hutnosti Id = 0,9. Výsledná tlouš ka  

1. podkladní vrstvy z p írodního drceného št rku frakce 8 – 16 mm bude 100 mm. 

- Provedení 2. podkladní vrstvy – p írodní drcený št rk frakce 4 – 8 mm 

P írodní drcený št rk frakce 4 – 8 mm bude op t postupn  odebírán z volné skládky 

v prostoru staveništ  naklada em Caterpillar 963 D o objemu lopaty 2,3 m3. idi  naklada e 

bude p írodní drcený št rk umis ovat na první podkladní a již zhutn nou vrstvu št rku frakce 

8 – 16 mm op t postupn  od severozápadní strany staveništ  sm rem k výjezdu  
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na komunikaci v ulici T . Dr. E. Beneše. Po vysypání této hlavní komunikace a zpevn ných 

ploch staveništ  se p istoupí k vysypání p írodního drceného št rku frakce 4 – 8 mm  

do severovýchodní ásti staveništ , která bude sloužit ke skladování stavebních materiál . 

Proces provedení 2. podkladní vrstvy bude probíhat za spolupráce idi e pásového dozeru 

Caterpillar D4K2, který zajistí rozhrnutí p írodního drceného št rku po celé ploše navrhované 

komunikace a zpevn ných ploch a dále dvou pracovník , kte í zajistí pomocné a za iš ovací 

práce. 

- Hutn ní 2. podkladní vrstvy 

Po provedení 2. podkladní vrstvy p írodního drceného št rku frakce 4 - 8 mm se p istoupí  

ke zhutn ní této vrstvy tandemovým vibra ním válcem zna ky Caterpillar CD54B. Proces 

hutn ní bude provád n v jedné vrstv  vždy v obou sm rech zhut ovaného podloží, tolikrát  

a takovým zp sobem aby po provedení kontroly byly spln ny požadavky na modul 

p etvárnosti Edef = 100 MPa a stupe  relativní hutnosti Id = 0,9. Výsledná tlouš ka  

2. podkladní vrstvy z p írodního drceného št rku frakce 4 – 8 mm bude 50 mm. 

- Osazení silni ních panel  IZD 10/10 

Silni ní panely IZD 10/10 o rozm rech 3,0 x 1,5 x 0,215 m budou skladovány v prostoru 

staveništ  v dosahu automobilového je ábu AD 10 MAN. Z místa uložení budou 

p emis ovány je ábníkem pomocí ty  záv sných ok, které se nacházejí v rozích každého 

silni ního panelu a budou osazeny na místo budoucí komunikace za ízení staveništ

administrativní budovy. Silni ní panely IZD 10/10 budou ukládány postupn   

od severozápadní strany sm rem k výjezdu na komunikaci v ulici T . Dr. E. Beneše a to t sn

vedle sebe na zhutn né podloží tl. 150 mm. Dle požadavk  výrobce je nutné je ukládat  

na celou plochu, na urovnaný podklad bez nerovností. 

- Dokon ení 

Po osazení silni ních panel  IZD 10/10 je nutné provést vypln ní spár mezi panely. Vypln ní 

bude provedeno dle doporu ení výrobce drobným kamenivem. Aby bylo zajišt no ádné 

spolup sobení a prostorová stabilita celé komunikace je vhodné svázat záv sná oka 

jednotlivých panel . Z d vodu opakovaného použití silni ních panel  IZD 10/10 

zhotovitelem stavby administrativní budovy je vhodné zajistit ochranu záv sných ok proti 

korozi asfaltovým nát rem nebo nást ikem. 
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1.10 Jakost, kontrola kvality 

B hem realizace komunikací a zpevn ných ploch na staveništi administrativní budovy musí 

být provád ny pr b žné kontroly, aby bylo dosaženo požadované kvality. Po sejmutí ornice 

bude provedena kontrola únosnosti základové p dy objednatelem stavby administrativní 

budovy. P edm tem kontrol zhotovitele stavby je správné vyty ení komunikace a zpevn ných 

ploch, jejich os, hlavních bod  apod. Dále b hem provád ní podkladních vrstev jsou 

p edm tem kontrol jejich požadované tlouš ky dané výrobcem silni ních panel  IZD. Bude 

provedena kontrola zhutn ní, kdy št rk obou frakcí bude považován za zhutn ný pokud 

dosáhl požadované relativní hutnosti Id=0,9 a modulu p etvárnosti Edef=100 MPa. Musí být 

provedena kontrola po tu jednotlivých silni ních panel  IZD 10/10, jejich kvalita, kontrola 

jejich technických parametr . P i p ejímce nebudou p evzaty siln  poškozené prvky, ímž  

se rozumí takové, u kterých se vyskytují trhliny, siln  porušená záv sná oka apod. P i montáži 

silni ních panel  IZD 10/10 na zhutn né podloží bude probíhat soustavná kontrola jejich 

správného umíst ní dle projektové dokumentace pro provád ní stavby. B hem realizace 

komunikací a zpevn ných ploch za ízení staveništ  je nutné také kontrolovat kvalitu pom cek 

a stavebních stroj , aby se p edešlo p ípadným úraz m. O pr b žných kontrolách budou 

provedeny stavbyvedoucím zápisy do stavebního deníku. 

- Kontrola zhutn ní 

Kontrolu zhutn ní podkladních vrstev komunikací a zpevn ných ploch bude provád t 

proškolený pracovník a vyhodnocení autorizovaný statik. K m ení kvality zhutn ní 

komunikací a zpevn ných ploch za ízení staveništ  bude využíván kuželový dynamický 

penetrometr, kterým bude zjišt na kvalita zhutn ní pomocí odporu hrotu v zemin . 

Dle požadavk  výrobce je nutné zajistit aby podloží pro uložení silni ních panel  vyhovovalo 

z hlediska modulu p etvárnosti Edef = 100 MPa a stupn  ulehlosti Id = 0,9. P i zanedbání 

dostate né tuhosti podloží tvo eného p írodním drceným št rkem se výrazn  zvýší namáhání 

silni ních panel  IZD 10/10 a to m že mít za následek znehodnocení celého prefabrikátu. 
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Obrázek . 13 –Obrázek kuželového dynamického penetrometru [27] 

- Relativní ulehlost Id [28] 

Relativní ulehlost je m ítkem kvality zhut ovacích prací na staveništi. Charakteristika 

p írodního drceného št rku se vyjad uje porovnáním ísla pórovitosti e s maximálními  

a minimálními hodnotami zjišt nými pro danou zeminu v laborato i. Stav zeminy se vyjad uje 

pomocí indexu relativní ulehlosti Id:  

[V3]      

Kde jsou jednotlivé prom nné:

e - konkrétní íslo pórovitosti 

emax -   max. íslo pórovitosti, které odpovídá nejkyp ejším uložení pro zkoušený materiál 

emin -   min. íslo pórovitosti, které odpovídá nejt sn jšímu uložení pro zkoušený materiál 

Požadavek výrobce na index relativní ulehlosti Id = 0,9    ulehlý stav 
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- Modul p etvárnosti Edef  [28] 

Zat žovací zkouška pro vyhodnocení zhutn ní bude provedena p ímo v terénu. Terénní 

zat žovací zkouška se bude provád t zat žováním p írodního drceného št rku obou frakcí 

tvercovou zat žovací deskou o rozm rech 0,7 x 0,7 m a m ením velikosti stla ení povrchu  

p i každém zatížení. Výsledkem zat žovací zkoušky bude modul p etvárnosti Edef. 

Obrázek . 14 – Schéma postupu polní zat žovací zkoušky [28] 

Kde jsou jednotlivé prom nné:

 –  p ír stek p itížení 

s –  stla ení povrchu 

Požadavek výrobce na modul p etvárnosti Edef = 100 MPa. 

1.11 BOZP 

Hlavní dodavatel realizace staveništních komunikací a zpevn ných ploch za ízení staveništ

administrativní budovy bude dohlížet na to, aby v pr b hu prací byla dodržena bezpe nost  

a ochrana zdraví p i práci. Všichni zam stnanci budou seznámeni s hygienickými a požárními 

p edpisy a budou proškoleni v oblasti bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci. Pracovníci 

musejí využívat ochranné pracovní pom cky jako helmu, rukavice, pevnou obuv, pracovní 

od v atd. 
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B hem realizace komunikací a zpevn ných ploch staveništ  budou dodržovány základní 

legislativní p edpisy upravující bezpe nost a ochranu zdraví p i práci a to zejména: 

[13], [14], [15], [16]. 

1.12 Ekologie 

P i práci na staveništi na parcele . 506 m že b hem výstavby docházet k ovlivn ní prvk

životního prost edí jako zelen , p dy, m že docházet k hlu nosti, prašnosti, také je zde 

možnost zne išt ní komunikací obce Bohumín – Nový Bohumín. Všechny ponechané stromy 

a k oviny budou chrán ny p ed poškozením výstavbou administrativní budovy. Navrhované 

mechaniza ní prost edky budou vždy p ed výjezdem ze staveništ ádn  o išt ny  

a budou využívány jen nutnou dobu, tak aby okolí nebylo p íliš obt žováno hlukem 

pocházejícím ze staveništ . Dodavatel stavby administrativní budovy je povinen dohlédnout 

na dodržení p edpis  souvisejících s omezením hluku, s udržením istoty komunikací obce  

a omezením prašnosti. Nesmí docházet k úniku ropných produkt  do p dy. Všechny 

materiály a stavební výrobky, které jsou navrhovány v dokumentaci pro provád ní stavby 

odpovídají p íslušným normám a hygienickým p edpis m. Všechny odpady, které vzniknou 

b hem výstavby administrativní budovy na parcele . 506 budou ádn  t íd ny dle druhu 

odpadu, následn  recyklovány a odváženy p íslušnou organizací. Dle [7] se o všechny odpady 

vzniklé na stavb  stará dodavatel stavby. Výstavba administrativní budovy nebude jakkoliv 

negativn  ovliv ovat životní prost edí proto nejsou navrhována žádná zvláštní opat ení  

na jeho ochranu. 
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