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Anotace: 

Tématem této bakalářské práce je technologický postup zakládání bytového domu na pilotách. 

Jedná se o založení stavby o třech nadzemních podlažích s plochou střechou. Účelem této 

práce je podrobnější popis provádění stavby na hlubinných základech, které v běžné praxi v 

realizaci pozemních staveb není tak běžné. Stavba je navržena na nestabilním podloží 

tvořeného tekutými písky. Navrženy jsou osamělé maloprůměrové plovoucí piloty, které 

přenáší zatížení do zeminy třením mezi pláštěm a zeminou. 

Obsahem bakalářské práce je dále kompletní projektová dokumentace stavby, projekt zařízení 

staveniště, časové plánování a stavební položkový rozpočet. 

Počet stran bakalářské práce je 97 a 14 příloh. 

 

Abstrakt:  

The theme of this thesis is the technological process of setting up an apartment house on stilts. 

It is about the foundation of the construction of three-storey with flat roof. The purpose of this 

work is the detailed description of the realization of the buildings on deep foundations, which 

is not so common in practice in realization of building construction. The building is designed 

to unstable subsoil consisting of liquid sands. There are designed lonely small diameter 

floating stilts, which tranfers the load to the soil friction between the sheath of stilt and soil. 

The content of this thesis is to further complete project documentation, project site equipment, 

scheduling and construction itemized budget. 

Number of pages of the thesis is 97 and 14 attachments. 

 

Klíčová slova: 

Technologický postup, piloty, vrtání, zakládání, stavba, vrtná souprava, ocelová výztuž, 

výkaz výměr, zařízení staveniště, časové plánování, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

 

Keywords: 

Technological process, stilts, drilling, building, drilling kit, steel rainforcement, bill of 

qauntities, site equipment, safety and health protection during work.  
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1. Úvod 

 

 Tématem mé bakalářské práce je „Technologický postup založení bytového domu na 

pilotách”. Toto téma jsem si vybrala, jelikož se jedná o provádění stavby na hlubinných 

základech, které v běžné praxi v realizaci pozemních staveb není tak běžné. Ve srovnání 

s plošným zakládáním je hlubinné zakládání technologicky, časově a ekonomicky náročnější. 

Tímto způsobem zakládání se zabývají specializované firmy, které jsou vybaveny speciálními 

stroji a mechanismy. V případě mého návrhu založení stavby se jedná se o technologický 

postup založení bytového domu na osamělých maloprůměrových vrtaných pilotách.  Piloty 

jsou způsob hlubinného zakládání, jejichž úkolem je přenášet zatížení horní stavby do 

hlubších vrstev základové půdy. Zřízeny budou piloty plovoucí, které přenáší zatížení do 

zeminy třením mezi pláštěm a zeminou. V rámci stavby jde o založení bytového domu na 

pilotách z důvodu nestabilního podloží způsobený výskytem tekutých písků. Piloty jsou 

navrženy o průměru 600 mm a délky 7,5 m, provedeny vrtnou soupravou Bauer BG18H, 

vyztuženy svařovanými armokoši a vybetonovány do úrovně základové desky.  Výztuž 

základové desky bude provázána s výztuží pilot. Na základové železobetonové desce bude 

vyzděna stavba bytového domu o třech nadzemních podlažích ze systému POROTHERM. 

Stavba bude zastřešena plochou střechou s odvodněním dovnitř dispozice.  

 Obsahem bakalářské práce je podrobný technologický postup provádění založení 

stavby včetně projektu zařízení staveniště pro založení stavby. Součástí práce je i stavební 

položkový rozpočet včetně výkazu výměr. Ze stavebního položkového rozpočtu je patrná 

finanční náročnost tohoto založení. Dále součástí práce je kompletní projektová dokumentace 

pro stavební povolení, včetně průvodní, souhrnné technické a technické zprávy dle vyhlášky 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.  

 Přílohou bakalářské práce je časové plánování od předání staveniště po ukončení 

betonáže základové desky. Zahájení prací jsem navrhla v jarním období roku 2016. 

Předpokládaný čas výstavby je 68 dní po předání staveniště. Dokončení termínu založení 

stavby může být ovlivněno nepříznivými klimatickými podmínkami. 
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2. Technologický postup zakládání na pilotách 
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1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA 

1.1 obecné informace o stavbě: 

1.1.1 identifikační údaje stavby:  

 Název stavby:   Novostavba bytového domu Bruntál na pozemku  

     parc. č. 964/2 v k. ú. Bruntál - město 

 Místo stavby:   Pozemek parc. č. 964/2 v k.ú. Bruntál – město 

 Účel stavby:   Bytový dům 

 Investor a vlastník stavby:  Město Bruntál, Krnovská 48, 792 01 Bruntál  

 Projektant:   Petra Drechslerová, Pionýrská 7, 79201 Bruntál 

 Předmět dokumentace: Projekt pro stavební povolení 

 

 Zastavěná plocha:  321,40 m2 

 Obestavěný prostor:  3538,4 m3 

 Užitná plocha:   840,00 m2 

 Počet bytových jednotek: 8 (6 jednotek o velikosti 105,62 m2, z toho 4 s balkónem 

     o velikosti 5,6 m2, a 2 garsonky o velikosti 39,43 m2 

     s balkónem o velikosti 11,2 m2) 

 Výška bytové domu:  9,94 m 

 

1.1.2 stručný popis stavby: 

 Účelem stavby je vybudování bytového domu o třech nadzemních podlažích s osmi 

bytovými jednotkami. Objekt bytového domu je navržen jako samostatně stojící 

nepodsklepená novostavba. Objekt je obdélníkového tvaru o rozměrech 19,5 m x 16,7 m a 

výšce 9,94 m. Vstup do objektu je navržen ze severní strany. Objekt je zastřešen plochou 

střechou s obvodovou atikou a odvodněním dovnitř dispozice. Součástí bytů ve 2. a 3. NP je 

balkón situován buď na severní, nebo na jižní stranu. Obvodové zdivo je z tvárnic Porotherm 

opatřeno tepelněizolační omítkou. Povrchová úprava vnějších stěn je provedena silikátovou 

barvou ve dvou žlutých odstínech, sokl je natřen hnědou silikátovou barvou. Vnější okna a 

dveře jsou navržena plastová v bílé barvě. Klempířské prvky (venkovní parapety a 

oplechování atiky) je provedeno z titanzinkového plechu v přírodním odstínu. 

 Dále je v plánu na pozemku vybudování plochy s deseti parkovacími místy a 

vybudování dětského hřiště. 

 Stavba bude napojena na místní komunikaci a chodník ve vlastnictví města Bruntál, 

které se nacházejí na pozemku parc. č. 3853/1 a 3853/4 v k.ú. Bruntál - město. Napojení bude 
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provedeno nově vybudovaným chodníkem. Napojení oddělené kanalizace, vodovodu a 

teplovodu bude provedeno nově zřízenými zemními přípojkami z hlavních vedení (řádů), 

které jsou vedeny pod místní komunikaci na pozemku parc. č. 3853/1 v k. ú. Bruntál – město. 

Napojení elektřiny bude provedeno nově vybudovanou zemní přípojkou z hlavního vedení 

(řádu), které je vedeno pod veřejným chodníkem na pozemku parc. č. 3853/4 v k.ú. Bruntál – 

město. Viz celkový situační výkres stavby.  

 

1.2 obecné informace o procesu: 

 Jedná se o technologický postup založení bytového domu na osamělých 

maloprůměrových vrtaných pilotách.  Piloty jsou způsob hlubinného zakládání, jejichž 

úkolem je přenášet zatížení horní stavby do hlubších vrstev základové půdy. Zřízeny budou 

piloty plovoucí, které přenáší zatížení do zeminy třením mezi pláštěm a zeminou. V rámci 

stavby jde o založení bytového domu na pilotách z důvodu nestabilního podloží způsobený 

výskytem tekutých písků. 

 Na železobetonové základové konstrukce bude použitý beton třídy  C25/30 – XA1 a 

druh oceli 10 505 R. Stavba bude založena na pilotách o průměru 600 mm a délky 7,5 m a na 

základové desce tloušťky 500 mm.  

 

2. PŘIPRAVENOST A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ 

 Zadavatel předává dodavateli neoplocený zatravněný stavební pozemek. Na pozemku 

se nenachází žádné stavby ani křoviny. O předání staveniště se provede řádný zápis do 

stavebního deníku a vyhotoví se protokol o předání a převzetí staveniště.  Společně 

s předáním staveniště se předává stavební povolení, schválená projektová dokumentace, štítek 

„stavba povolena“ a další dokumentace potřebná k realizaci stavby.  Před zahájením prací 

bude zřízeno zařízení staveniště. Provede se oplocení pozemku a příjezd na staveniště. 

Přístupová cesta na staveniště je přímo z přiléhající komunikace na parc. č. 3853/1 v k.ú. 

Bruntál - město z ulice Třída práce. U vjezdu na staveniště bude veřejný chodník zajištěn 

proti porušení těžkou technikou. Na příjezdové bráně staveniště budou umístěny výstražné 

cedule omezující rychlost a povolující vstup jen v ochranné přilbě a reflexní vestě, dále cedule 

s nápisem - nepovoleným vstup zakázán, nebezpečí pádu a pozor elektrické zařízení! Dále se 

provede vytyčení inženýrských sítí včetně ochranných pásem, jejich specifikace, hloubky 

uložení, stavu, způsobu ochrany před poškozením a podmínek správců pro povolení prací v 

jejich blízkosti. Současně je nutné zdokumentovat aktuální stav všech na staveništi 

ponechaných nebo v jeho blízkosti vedených inženýrských sítí, které by mohly být stavbou 
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dotčeny. Provede se vytyčení stavby a sejmutí ornice v rozsahu projektové dokumentace. 

Nově se zbuduje přípojka NN, vodovodu a kanalizace. Na zpevněnou plochu se umístí 

staveništní komunikace ze železobetonových panelů usazených do štěrkového lože o tloušťce 

100 mm, stavební buňky, kontejnery na odpad a přístřešky pro uskladnění výztuže a bednění. 

Přesné umístění zařízení staveniště viz technická zpráva zařízení staveniště. 

 Na staveništi bude udržován pořádek a čistota. Skladovací plochy budou rovné, 

odvodněné a zpevněné. Materiál bude skladován podle podmínek stanovených výrobcem. 

Zařízení staveniště bude v souladu s technickou zprávou zařízení staveniště. 

 

3. MATERIÁL, JEHO DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 

 Stavba bude založena na pilotách o průměru 600 mm a délky 7,5 m a na základové 

desce tloušťky 500 mm. Beton bude vyroben v centrální betonárce ve vzdálenosti 2 km od 

staveniště a dovezen autodomíchávačem. Pilotové základy budou betonovány přímo 

z autodomíchávače do vrtu přes betonážní (usměrňovací) rouru s násypkou. Základová deska 

bude betonována z autodomíchávače do bednění pomocí čerpadla. 

 

3.1 materiál: 

 Ke všem použitým materiálům a směsím dodavatel předloží prohlášení o shodě, 

protokoly o průkazných zkouškách a výsledky provedených zkoušek. 

 

Beton pilot 

- V souladu s ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 206-1 a ČSN EN 1536 byl navržen beton 

C25/30 - XA1.  

- K výrobě betonu bude použitý portlandský směsný cement CEM II/B-S 32,5 

v dávkování minimálně 375 kg/m3.  

- Potřebné množství betonu pro založení na pilotách je 62,56 m3. 

 

Beton základové desky 

- V souladu s ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 206-1 byl navržen beton C25/30 - XA1. 

- K výrobě betonu bude použitý portlandský směsný cement CEM II/B-S 32,5 

v dávkování minimálně 375 kg/m3.  

- Potřebné množství betonu pro provedení železobetonové desky je 160,66 m3. 
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Podkladní beton 

- Podkladní beton je navržen v tloušťce 100 mm z prostého betonu C16/20 – X0. 

- K výrobě betonu bude použitý portlandský směsný cement CEM II/B-S 32,5. 

- Potřebné množství podkladního betonu je 31,43m3. 

 

Pro výrobu, zpracování, ošetřování a zkoušení betonu platí odpovídající kapitoly ČSN EN 

206-1. 

 

Výztuž pilot 

- Výztuž pilot je provedena svařovanými armokoši z oceli 10 505 R.  

- Svislá hlavní nosná výztuž pilot je z profilů R16, smyková výztuž je tvořena spirálou z 

profilu R6, distanční železa z profilů R14 a montážní kruh z R14. 

- Výztuž pilot je provázána s výztuží základové desky. 

- Potřebné množství oceli pro zhotovení armokošů pilot je 4,6 t. 

- Přesný popis armokošů viz příloha výztuž pro piloty P1 – P25. 

 

Výztuž základové desky 

- Výztuž základové desky je vyvázána z ocelových prutů druhu oceli 10 505 R.  

- Výztuž základové desky je provázána výztuží pilot. 

- Potřebné množství pro provedení výztuže základové desky je 12,85 t. 

 

Bednění 

- Bednění stěn základové desky pro provedení betonáže železobetonové základové 

desky. 

- Pronájem maloplošného systémové bednění. 

- Množství bednění pro provedení betonáže základové desky je 43,15 m2. 

 

Štěrk 

- Úprava plochy pro pojezd vrtné soupravy. 

- Úprava spočívá ve zpevnění plochy o rozloze 19,38 x 16,58 m provedenou zhutněním 

vrstvy štěrku frakce 32-63 mm.  

- Vrstva štěrku 150 mm. 

- Množství štěrku pro zpevnění plochy je 48,20 m3. 
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Geotextilie 

- Pro přenos tahových sil při použití pod štěrk na úpravu plochy pro pojezd vrtné 

soupravy. 

- Požitá geotextilie gramáže 200g/m2. 

 

3.2 spotřeba materiálu: 

 Beton C25/30 – XA1  piloty (2,5 m3/ 1 pilota)     62,56 m3 

     základová deska    160,66 m3 

           223,22 m3 

  

 Beton C16/20 – X0  podkladní beton      31,43 m3 

  

 Výztuž 10 505 R  piloty (0,184 t / 1 armokoš)       4,60 t 

     základová deska (80 kg/m3)     12,85 t 

             17,45 t 

  

 Systémové bednění   bednění stěn základové desky    43,15 m2 

  

 Štěrk frakce 32 - 63 mm zpevnění plochy      48,20 m3 

 

 Geotextilie   pro plochu 19,38 x 16,58 m   353,45m2 

 

Výpočet množství spotřebovaného materiálu viz výkaz výměr. 

 

3.3 doprava materiálu: 

 3.3.1 primární doprava: 

Beton:  autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM15 C  

Výztuž: valník s hydraulickou rukou MAN TGS  

Bednění:  valník s hydraulickou rukou MAN TGS  

Štěrk:  třístranný sklápěč MAN TGS  

Geotextilie: dodávka Volkswagen transporter T4 

 

 3.3.2 sekundární doprava: 

Beton:  autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM15 C 
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  autočerpadlo SCHWING S34X 

Výztuž: kolové rypadlo-nakladač JCB 3CX  

Bednění: kolové rypadlo-nakladač JCB 3CX 

Štěrk:  kolové rypadlo-nakladač JCB 3CX 

 

3.4 skladování:  

 Plochy určené ke skladování musí být zpevněné, rovné a odvodněné. Rozmístění 

skladovaných materiálů a únosnost skladovacích ploch musí odpovídat rozměrům a hmotnosti 

skladovaného materiálu. Skladovaný materiál se ukládá tak, aby nedošlo k jeho poškození. 

Materiál se skladuje podle podmínek stanovených výrobcem. 

 Ocelové pruty se skladují pod přístřeškem ve svazcích podle druhu (průměru) oceli. 

Svazky jsou označeny štítkem. Ocelové pruty jsou položeny na dřevěných podložkách a 

proloženy dřevěnými proložkami. Ocel ve svitcích je položena na europaletách. 

 Systémové bednění bude dovezeno a uložena na staveniště na plochu určenou ke 

skladování bednění. Systémové bednění je položeno na dřevěných podložkách naskládané na 

sebe a proloženo dřevěnými proložkami. 

 Beton bude vyroben v centrální betonárce ve vzdálenosti 2 km od staveniště a dovážen 

na stavbu těsně před betonáží autodomíchávačem. 

  

4. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 

4.1 klimatické požadavky: 

 Vrtání a betonování pilot je možné provádět bez omezení z důvodů ukládání betonu do 

zeminy. Nutné je ošetření hlavy piloty, které provedeme odstraněním znehodnoceného 

betonu, viz kapitola 5. Vlastní technologický postup. Práce mohou být přerušeny v případě 

hustého a trvalého deště, bouře, sněžení nebo tvoření námrazy. 

 Betonování základové desky nelze provádět, klesne-li teplota pod -10°C. Při 

betonování v rozmezí teplot -10°C až 5°C dochází k zastavení hydratace betonu, tzn., že se 

zastavuje proces tuhnutí a tvrdnutí. Nejdůležitější je ochránit betonovou směs před ztrátou 

hydratačního tepla. Při teplotách pod 5°C musí být provedena opatření, která spočívají ve 

zvýšení třídy cementu, v použití plastifikátoru a příměsí, v předehřátí vody a kameniva a 

v delší době mísení.  

 V letním období při překročení teploty 25°C je nutné provádět ošetření betonu 

základové desky skrápěním vodou, překrytím vlhkou tkaninou nebo nástřikem povrchu 
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parotěsnou látkou. Při betonování základové desky za vysokých teplot se do betonu použijí 

zpomalující přísady.  

 Dále je nutné chránit konstrukci před deštěm. Betonová konstrukce se zakryje fólii tak, 

aby dešťová voda neodplavovala cement z betonu. Za silného deště nelze provádět betonování 

základové desky. 

 

4.2 pracovní požadavky: 

Před zahájením prací musí být provedeno zařízení staveniště podle příslušné  

dokumentace. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat BOZP a daný technologický postup. 

Při provádění pilot nesmí dojít k časové prodlevě mezi vrtáním a zahájením betonáže.  

Betonáž piloty musí být provedena ve stejné směně jako vrt. Teplota čerstvého betonu při 

betonáží musí být v rozmezí 10°C až 30°C. Výrobna betonových směsí musí zajistit dodávání 

čerstvého betonu plynule v požadovaném množství a kvalitě. 

 

5. VLASTNÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP 

Před zahájením zemních prací se provede kolovým rypadlo-nakladačem skrývka 

ornice v tloušťce 250 mm a uloží se na deponii. Geodet vytyčí stavbu nivelačním přístrojem a 

označí hlavní body stavby vytyčovacími lavičkami. Rypadlem se provede výkop podle 

projektové dokumentace. Vykopaná zemina se odveze třístranným sklápěčem na skládku 

k tomu určenou. Pracovní plocha se před vjezdem vrtné soupravy upraví a zpevní pokládkou 

geotextilie, vrstvou štěrku v tloušťce 150 mm a následným zhutněním štěrku. Pomocí totální 

stanice se vytyčí středy vrtů a označí se ocelovým prutem o průměru 16 mm a délky 0,3 m.  

     

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Obr. 1 Schéma postupu provádění pilot 



~ 18 ~ 

 

Pořadí prováděných pilot musí být zvoleno tak, aby nedocházelo k porušení a 

nadměrnému zatížení již zhotovených pilot. Před započetím vrtných prací se zkontroluje 

funkčnost a stav vrtací soupravy. Při hloubení vrtů zhotovitel nebo jím pověřený pracovník 

kontroluje, zda geotechnické poměry odpovídají předpokladům dokumentace. Záznam o 

geotechnickém profilu se zaznamenává do protokolu o výrobě piloty.  

 

                                 

   

 

 

 

 

 

 

 

                  Obr. 2 Korunka 

 

Na vrtnou soupravu se připevní ocelová pažnice opatřena korunkou nebo břitem. 

Pažení se provádí současně s vrtem. Postupně se zapustí část ocelové pažnice, vytěží se 

zemina pomocí vrtného šneka a nastraží se další kus ocelové pažnice, který se opět zapustí. 

Zemina se v nesoudržné zemině těží tak, aby pažnice byla minimálně o 1 m hlouběji, než 

hloubka vrtu provedeným vrtným šnekem z důvodů opatření proti provalení dna. V soudržné 

zemině se pažnice na konci vrtu již nezapouští hlouběji, vrt se dokončí šnekem. Během vrtání 

se kontroluje svislost zapouštění pažnic a provádění vrtu. Hloubení vrtu probíhá plynule bez 

zbytečného přerušení a ukončí se v hloubce podle dokumentace.  

Po vyhloubení vrtu se vyčistí dno pomocí čistícího vrtného hrnce. Před uložením 

armokoše a zabetonováním se provede kontrola vrtu, zejména jeho hloubky, průměru, sklonu 

a čistoty dna. Kontrola a odsouhlasení se zakrytím se zapíše do stavebního deníku a protokolu 

o výrobě pilot. 
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                         Obr. 3 Postup provádění piloty 

1- vrtná souprava, 2- autodomíchávač, 3- vrtný šnek, 4- ocelová pažnice, 5- armokoš, 6- 

násypka, 7- betonážní (usměrňovací) roura, 8- nesoudržná zemina, 9- soudržná zemina 

 

Armokoše jsou zhotovovány svařováním ocelových prutů přímo na stavbě. Druh 

použité oceli, tvar armokoše a jeho umístění v pilotě viz výkres výztuže pilot. Tvar armokoše 

musí umožnit betonáž pomocí betonážních (usměrňovacích) trub. Armokoš musí být umístěn 

tak, aby bylo zajištěno minimální krytí výztuže. Krytí výztuže se měří od vnitřního povrchu 

ocelové pažnice. Provede se kontrola výztuže, viz kapitola 8.2 mezioperační kontrola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obr. 4 Ukládání výztuže do vrtu 
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Přestávka mezi dokončením vrtu a zahájením betonáže musí být co nejkratší. Před 

betonáží pověřený pracovník prověří shodu údajů na dodacím listě s objednávkou, teplotu 

betonu (10°C až 30°C), zpracovatelnost a konzistenci dodaného betonu. Na vrtnou soupravu 

se zavěsí betonážní roura s násypkou a postupně se připevňují další kusy betonážní roury. Po 

sestavení potřebné délky betonážní roury se spustí do vrtu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Obr. 5 Betonážní (usměrňovací) roura s násypkou 

 

Pilotové základy budou betonovány přímo z autodomíchávače do vrtu přes betonážní 

(usměrňovací) rouru s násypkou. Betonáž musí postupovat plynule.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr. 6. Betonování piloty z autodomíchávače 
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Při betonáži se postupně vytahuje pažnice tak, aby byla ponořená minimálně 1 m 

v betonu, a betonářská roura tak, aby byla minimálně 2 m v betonu. Betonovací roura i 

pažnice se shora zkracují. Vytahování pažnic smí být zahájeno tehdy, je-li v betonu 

dostatečný přetlak, který zabraňuje vniknutí vody nebo zeminy do vrtu v okolí paty pažnic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Obr. 7 Vytahování a zkracování ocelové pažnice 

 

Betonáž pilot probíhá tak dlouho, dokud z horní části dříku piloty nepřeteče všechen 

znečištěný beton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Obr. 8 Přetékání znečištěného betonu 
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Po zatuhnutí betonu se odstraní štěrk s geotextilii a odkope se zemina kolem pilot na 

úroveň provedení podkladního betonu.  Před provedením podkladního betonu a základové 

desky se provedou rozvody dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, vodoinstalace a topení. 

Následně se provede odbourání hlav pilot.  

Odbourání hlav pilot se smí provést až po dostatečném zatvrdnutí betonu. Při 

odbourávání hlav pilot musí dojít k úplnému odstranění vadného a znečištěného betonu. 

Provádí se až na úroveň, kdy je v celé ploše průřezu piloty kvalitní beton. Při odbourávání 

nesmí dojít k vytvoření trhlin v betonu a k poškození vyčnívající výztuže.  Vzniklá suť se 

odveze na řízenou skládku. 

Před zhotovením podkladního betonu se provede zhutnění plochy a montáž 

systémového bednění. Podkladní beton se provede v tloušťce 100 mm. Beton bude na stavbu 

dovezen autodomíchávačem a autočerpadlem uložen do bednění. Povrch podkladního betonu 

se vyrovná vibrační latí. Po zatuhnutí podkladního betonu se provede montáž výztuže 

základové desky na distanční lišty podle armovacího plánu, viz statika. V průběhu betonáže 

základové desky bude prováděno hutnění ponorným vibrátorem. Povrch základové desky se 

vyrovná vibrační latí. V závislosti na klimatických podmínkách bude prováděno ošetřování 

betonu. Po zatuhnutí betonu se zdemontuje systémové bednění. Následně budou prováděny 

další práce dle harmonogramu stavby. 

 

6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 Pracovníci pro zemní práce:   

  2 technici - stavbyvedoucí a mistr 

 1 strojník pro obsluhu dozeru 

  1 řidič nákladního automobilu 

  1 pomocný dělník 

 

 Pracovníci pro provedení pilotových základů: 

  2 technici - stavbyvedoucí a mistr 

  1 strojník pro obsluhu vrtné soupravy 

  1 strojník pro obsluhu nakladače 

  1 řidič nákladního automobilu 

  1 řidič pro obsluhu autodomíchavače 

  2 vazači 

  1 svářeč 
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  2 pomocní dělníci 

    

 Pracovníci pro zhotovení základové desky: 

  2 technici - stavbyvedoucí a mistr 

  1 řidič pro obsluhu autodomíchávače 

  1 řidič pro obsluhu autočerpadla 

  1 strojník pro obsluhu nakladače 

  2 vazači 

  1 svářeč 

  2 tesaři 

  2 zedníci 

  2 pomocní dělníci 

 

 Hlídání a zabezpečení stavby: 

  2 vrátní 

 

 Všichni pracovníci budou seznámení s technologií procesu a s BOZP. Pracovní stroje 

budou obsluhovat pouze pracovníci k tomu určení a řádně proškolení. Všichni pracovníci 

budou mít platné průkazy o způsobilosti k jednotlivým pracovním činnostem. Pracovníci 

realizující piloty musí mít potřebnou kvalifikaci pro jednotlivé technické a dělnické činnosti a 

musí být vedeni odborným pracovníkem.  

 

7. STROJE, PRACOVNÍ NÁŘADÍ A OCHRANNÉ POMŮCKY 

 Před použitím pracovních strojů na stavbě se provede kontrola technických listů a 

ověří se jednotlivé nosnosti strojů a parametry pro jejich použití. 

 

7.1 doprava, těžká mechanizace: 

- valník s hydraulickou rukou MAN TGS - dovoz bednění a výztuže  

- třístranný sklápěč MAN TGS - dovoz štěrku, odvoz odkopané a vyvrtané zeminy,  

  odvoz suti 

- tahací stroj MAN TGS s návěsem - přeprava strojů 
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                          Obr. 9 Převoz vrtné soupravy 

 

- vrtná souprava BAUER BG18H - provedení vrtů a uložení armokoše 

- kolové rypadlo-nakladač JCB 3CX - sejmutí ornice, provedení výkopu, nakládání  

  vyvrtané zeminy, rozvoz štěrku, převoz armokoše, převoz bednění 

- autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM15 C - dovoz čerstvého betonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Obr. 10 Vrtná souprava, rypadlo-nakladač, autodomíchávač 

 

- autočerpadlo SCHWING S34X - ukládání betonu do bednění 

- dodávka Volkswagen transporter T4 - dovoz drobného materiálu a geotextilie 
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7.2 elektrické přístroje: 

- svářečka PI 250 AC/DC-V 

- stříhačka na ocel CEL 30 SIMA 

- ohýbačka oceli DEL 42 SIMA 

- řezačka oceli FLEX CSM 4060 

- ponorný vibrátor betonu MVP38  

- elektrické topidlo ATLANTIC F11-D25 

 

7.3 pracovní nářadí a pomůcky: 

- bourací hydraulické kladivo 

- vibrační deska 

- vibrační lať na beton 

- totální stanice 

- nivelační přístroj 

- vysokotlaký čistič  

- metr, vodováha, pásmo, šňůry, pila, kladivo, lopata, krompáč, hrábě, váleček,  

  vazačka, … 

- ocelová pažnice, vrtný šnek, betonážní (usměrňovací) roura s násypkou, čistící  

  vrtný hrnec 

 

7.4 ochranné pomůcky:  

 - pracovní oděv  

 - reflexní vesty 

 - ochranná obuv 

 - ochranné přilby 

 - pracovní rukavice 

 - pracovní rukavice svářečské 

 - ochranné brýle 

 - svářecí kukla                  Obr. 11 Osobní ochranné pracovní prostředky 

 - chrániče sluchu  

 - respirátor 

 - oděvy proti vodě 
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8. JAKOST A KONTROLA KVALITY  

 O všech provedených kontrolách a jejich výsledcích se provede zápis do stavebního 

deníku. Zápis bude obsahovat datum kontroly, a kdo kontrolu prováděl. Kontroly se provádějí 

podle kontrolního a zkušebního plánu. 

8.1 vstupní kontrola: 

- Kontrola projektové dokumentace. 

 Před samotným zahájením prací je nutné zkontrolovat správnost a úplnost projektové 

dokumentace. Projektová dokumentace musí být odsouhlasena autorizovaným technikem a 

investorem. Rozsah projektové dokumentace musí být v  souladu s vyhláškou 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb. Jednotlivé části dokumentace musí odpovídat druhu a významu stavby, 

jejímu umístění, stavebně - technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí 

a době trvání stavby. 

 

- Kontrola připravenosti staveniště. 

 Před zahájením prací se provede kontrola zařízení staveniště. Zřízení zařízení 

staveniště musí být v souladu s příslušnou projektovou dokumentací.  

 

- Kontrola vytyčení inženýrských sítí. 

 Před započetím výkopových prací se provede kontrola polohy stávajících 

inženýrských sítí.  

 

- Kontrola vytyčení stavby. 

 Provede se kontrola výškového i rozměrového vytyčení. Vytyčení se provede po 

sejmutí ornice. Provede se kontrola uložení sejmuté ornice na deponii. 

 

- Kontrola provedení výkopu. 

 Kontrola dodržení výšky, rozměrů a rovinatosti dle projektové dokumentace. Provede 

se kontrola uložení přebytečné zeminy na skládce. 

 

- Kontrola materiálů. 

 Zhotovitel nebo jím pověřený pracovník je povinen při převzetí materiálu zkontrolovat 

úplnost dodávky, její správnost a kvalitu materiálů. Při převzetí betonu pověřený pracovník 

prověří shodu údajů na dodacím listě s objednávkou, teplotu betonu (10°C až 30°C), 
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zpracovatelnost a konzistenci. Při převzetí výztuže pověřený pracovník zkontroluje, zda je 

výztuž dodána dle objednávky. Provede kontrolu druhu oceli, průměry prutů, jejich délky a 

kusy. Při dodávce systémové bednění se zkontroluje správnost a úplnost dodávky. Při převzetí 

se ověří, zda je dodávaný materiál bez závad a poruch. 

 Zhotovitel nebo jím pověřený pracovník provede kontrolu správného uložení 

materiálu na staveništi. Výztuž a bednění bude skladováno podle zásad pro skladování 

výztuže a bednění, viz bod 3.4 skladování. Beton bude na stavbu dovezen těsně před betonáží 

autodomíchávačem. 

 

- Kontrola pracovních strojů a nářadí. 

 Zkontroluje se jejich funkčnost, použitelnost a údržba. Provede se kontrola 

technických listů pracovních strojů a ověří se jednotlivé nosnosti strojů a parametry pro jejich 

použití. 

 

8.2 mezioperační kontrola: 

- Kontrola vytyčení pilot. 

 Vytyčení je provedeno totální stanicí. Osy pilot jsou označeny pomocí ocelových 

kolíků průměru 16 mm a délky 0,3 m.  

 

- Kontrola provádění vrtů. 

 Při provádění vrtů se kontroluje svislost vrtání. Kontrola se provádí přiložením 

vodováhy délky 2 m. Po dokončení vrtu se zkontroluje čistota dna, průsak podzemní vody a 

provalení dna vrtu. 

 

- Kontrola provedení a osazení armokoše. 

 Provede se kontrola zhotoveného armokoše, jeho rozměrů, použitých profilů výztuže a 

správnost provedení dle příslušné dokumentace. Při ukládání armokoše do vrtu musí být 

zajištěna jeho správná poloha a dodrženo minimální krytí. Při provádění pilot nesmí dojít 

k časové prodlevě mezi vrtáním a zahájením betonáže.  Betonáž piloty musí být provedena ve 

stejné směně jako vrt. 

 

- Kontrola osazení prostupů. 

 Před provedením podkladního betonu musí být osazeny všechny prostupy podle 

projektové dokumentace. Provede se kontrola umístění a sklonu vedení potrubí. 
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- Kontrola hlav pilot.  

 Hlavy pilot se proti porušení ošetří nadbetonováním o 0,55 m. Znehodnocený beton se 

po zatvrdnutí odseká. Zkontroluje se správné začištění hlavy piloty.  

 

- Kontrola provedení pilot. 

 Tolerance: 
- polohová odchylka vrtu od projektovaného středu piloty: 100 mm, 
- mezní odchylka osy od svislice: 2%, 
- mezní odchylka osazení armokoše:  ±30mm, 
- mezní odchylka hloubky vrtu pro pilotu: 100 mm, 
- mezní odchylka úrovně betonu při úpravě hlavy piloty: +0,04 m / -0,07 m. 

 

- Kontrola vyčnívající výztuže pilot pro provázání s výztuží základové desky. 

 Výztuž musí být neporušená, čistá a odmaštěná. 

 

- Kontrola provedení podkladního betonu. 

 Kontroluje se minimální tloušťka podkladního betonu. 

 

- Kontrola provedení bednění. 

 Provádí se kontrola montáže bednění, napenetrování bednících dílců a správné 

umístění. 

 

- Kontrola uložení výztuže základové desky. 

 Výztuž musí být neporušená, čistá a odmaštěná. Kontroluje se správné osazení a 

provázání výztuže základové desky s výztuží pilot. 

 

- Kontrola ošetřování betonu. 

 Kontroluje se provádění ošetřování betonu, které je nutné v letním období při 

překročení teploty 25° a za deště. Kontroluje se dodržení délky technologické pauzy pro 

vyzrání betonu. 

 

8.3 výstupní kontrola:  

- Kontrola provedení základové desky. 

 Provede se kontrola rovinatosti a rozměrů provedení základové desky. Maximální 

přípustná odchylka je ±5 mm při měření 2 m latí. Zkontroluje se vyzrálost betonu. 
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9. BOZP 

 Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, a to oplocením do 

výšky 1,8 m. Během výstavby je zhotovitel povinen používat techniku v řádném technickém 

stavu, respektovat noční klid (předpokládá se práce v jedné směně). Veřejná komunikace 

musí zůstat čistá a nesmí byt na nich omezován provoz. Je nutno dodržovat vymezení ploch 

určených pro pojezd stavebních mechanizmů a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno 

pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene. Při stavebních pracích za snížené viditelnosti 

musí být zajištěno dostatečné osvětlení. Při provádění stavebních a montážních prací musí být 

dodrženy jednotlivé zákony, vyhlášky a nařízení. Je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy 

při práci s jednotlivými zařízeními, při práci ve výškách, při montážních pracích, jako obsluha 

stroje a zařízení. Nebezpečná místa a stroje je nutné řádně označit upozorňujícími tabulkami. 

Dále je nutné provádět řádnou údržbu strojů a zařízení. Důležité je školení  

pracovníků jak z hlediska bezpečnosti práce, tak ze stavebních a montážních prací. 

 

Budou dodrženy požadavky: 

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  

- zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon o územním plánování a stavebním řádu ve 

znění pozdějších předpisů,  

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

ochranu zdraví při práci na staveništích,  

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

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

- vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, 

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

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

 prostředí, 

- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

 záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 

 pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, 

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků, 
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- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, 

- nařízení vlády č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, 

- vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, 

- ČSN 05 0601 Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů, 

- ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem. 

 

 Zvláštní pozornost je nutno věnovat pracím v blízkosti inženýrských sítí. Před 

zahájením vrtných prací je nutné ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení 

všech inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek správců sítí pro 

povolení prací v jejich blízkosti a povinností při odevzdání pracoviště.  

 Vyhloubené vrty v případě přerušení práce musí být zabezpečeny proti pádu osob do 

vrtu jeho provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím, resp. zpětným zásypem 

vrtu. 

 

 Posouzení potřeby koordinátora BOZP - informace ve vazbě na zákon 309/2006 Sb. a 

NV 591/2006 Sb.: 

- Předpokládá se, že stavbu bude provádět 2 a více zhotovitelů, 

- je-li na stavbě více než 20 pracovníků po delší dobu než 30 dnů, je-li na stavbě jeden 

pracovník déle než 500 dní. 

  

 Na základě výše uvedených skutečností je povinnosti stavebníka zpracovat plán BOZP 

a mít koordinátora BOZP. 

 

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Odpady vzniklé při realizaci stavby budou odvezeny na řízenou skládku, případně 

předány organizaci zabývající se převozem, tříděním a likvidací odpadu. Po dokončení stavby 

bude provedeno vyčištění, ohumusování a zatravnění všech dotčených ploch. V oblasti 

ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností na staveništi postupováno 

s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné zákonné předpisy: 

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně), 



~ 31 ~ 

 

- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označování obalů a 

výrobků s regulovanými látkami a další povinnosti, 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochraně a 

kácení dřevin, 

- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky 

z hlediska emise hluku (např. u stavebních strojů). 

Je třeba provést opatření, kterými se minimalizují dopady vyplývající z provádění prací na 

staveništi z hlediska hluku, vibrací, prašnosti (prachotěsné přepážky atd.). 

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, bude vedena evidence o nakládání s odpady podle § 39, tato evidence bude 

součástí dokumentace předkládané ke kolaudačnímu řízení. Speciální pozornost bude 

věnována vzniku nebezpečného odpadu (všechny materiály, které obsahují složky uvedené v 

příloze 5 zákona) a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest 

apod. 

 

11. LITERATURA 

 Citované normy: 

- ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – vrtané piloty, 

- ČSN EN 1998-1 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – část 1:  Obecná 

pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby, 

- ČSN EN 206-1 Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 

- ČSN EN 1993-5 Navrhování ocelových konstrukcí – část 5: Piloty a štětové stěny, 

- ČSN EN 1504-9 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí – 

definice, požadavky, kontrola kvality hodnocení shody – část 9: Obecné zásady, 

- ČSN EN 480-1 Přísady do betonu, malty a injektážní malty – zkušební metody,  

- ČSN EN 1008 Záměsová voda do betonu – specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a 

posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako 

záměsové vody do betonu, 

- zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  

- zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
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- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon o územním plánování a stavebním řádu ve 

znění pozdějších předpisů,  

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

ochranu zdraví při práci na staveništích,  

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

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

- vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, 

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

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

 prostředí, 

- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 

 záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje 

 pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, 

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 

prostředků, 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, 

- nařízení vlády č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, 

- vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, 

- ČSN 05 0601 Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů, 

- ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem. 

 

12. PŘÍLOHY 

 12.1 výkres výztuže pilot  

 12.2 tabulka pilot 
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3. Stavební položkový rozpočet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAVEBNÍ POLOŽKOVÝ ROZPOČET 

ZALOŽENÍ STAVBY VČETNĚ VÝKAZU VÝMĚR 
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4. Technická zpráva zařízení staveniště 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

PRO ZALOŽENÍ STAVBY 
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1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 

1.1 základní charakteristika stavby:  

 Název stavby:   Novostavba bytového domu Bruntál na pozemku  

     parc. č. 964/2 v k. ú. Bruntál - město 

 Místo stavby:   Pozemek parc. č. 964/2 v k.ú. Bruntál – město 

 Účel stavby:   Bytový dům 

 Investor a vlastník stavby:  Město Bruntál, Krnovská 48, 792 01 Bruntál  

 Projektant:   Petra Drechslerová, Pionýrská 7, 79201 Bruntál 

 Předmět dokumentace: Projekt pro stavební povolení 

 

 Zastavěná plocha:  321,40 m2 

 Obestavěný prostor:  3538,4 m3 

 Užitná plocha:   840,00 m2 

 Počet bytových jednotek: 8  

 Výška bytové domu:  9,94 m 

 

 Účelem stavby je vybudování bytového domu o třech nadzemních podlažích s osmi 

bytovými jednotkami. Objekt bytového domu je navržen jako samostatně stojící 

nepodsklepená novostavba. Objekt je obdélníkového tvaru o rozměrech 19,5 m x 16,7 m a 

výšce 9,94 m. Vstup do objektu je navržen ze severní strany. Objekt je zastřešen plochou 

střechou s obvodovou atikou a odvodněním dovnitř dispozice. Součástí bytů ve 2. a 3. NP je 

balkón situován buď na severní, nebo na jižní stranu. Obvodové zdivo je z keramických 

tvárnic Porotherm opatřeno tepelněizolační omítkou. Povrchová úprava vnějších stěn je 

provedena silikátovou barvou ve dvou žlutých odstínech, sokl je natřen hnědou silikátovou 

barvou. Vnější okna a dveře jsou navržena plastová v bílé barvě. Klempířské prvky (venkovní 

parapety a oplechování atiky) je provedeno z titanzinkového plechu v přírodním odstínu. 

 

1.2 základní charakteristika pozemku:  

 Stavební pozemek se nachází na parc. č. 964/2 v k. ú. Bruntál – město o celkové 

výměře 2942 m2. V současné době se na pozemku nenachází žádný objekt. Pozemek se 

nachází na okraji města Bruntál, který je, dle schváleného územního plánu města, určen k 

výstavbě bytových a rodinných domů. Na tomto území má investor v plánu vybudování 

bytového domu, parkovacích míst a dětského hřiště. Jedná se o mírně svažitý pozemek. 
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1.3 stručná charakteristika staveniště:  

 Kvůli zamezení vniku nepovoleným osobám do prostor staveniště bude celé staveniště 

oploceno ve výšce 1,8 m. V místě vjezdu na staveniště budou na příjezdové bráně umístěny 

cedule, popsány v kapitole 2.3 příjezdy a přístupy na staveniště. Plocha zařízení staveniště, 

zasahující do nezpevněných ploch bude zpevněna silničními panely a provedením štěrkových 

zhutněných ploch. Po ukončení stavby bude tato plocha uvedena do původního stavu, včetně 

rekultivace zatravnění. K této úpravě dojde v celé nezastavěné části pozemku. Na severní část 

parcely bude zřízeno zázemí pro pracovníky, uzamykatelné sklady a hygienické zařízení. 

Stavební buňky budou umístěny na plochu zpevněnou štěrkem. Dále se v této části nachází 

kontejnery pro odvoz odpadů ze staveniště. Ve východním rohu parcely budou určeny plochy 

pro práci s výztuží a skladování bednění a výztuže. V jižní části parcely bude zřízena plocha 

pro deponii sejmuté ornice. Velikosti skládek jsou uvedeny v příloze č. 2, velikost skládek. 

Podrobná situace zařízení staveniště se nachází v příloze č. 3, výkres zařízení staveniště.  

 

2. STAVENIŠTĚ 

2.1 rozsah a stav staveniště: 

Pro účely staveniště bude dostatečný stavební pozemek parc. č. 964/2 v k. ú. Bruntál - 

město, na kterém je stavba bytového domu navržena. Vzhledem k okolí a velikosti staveniště 

se nepředpokládá problém s dopravou či skladováním materiálů. Celková plocha oploceného 

staveniště činí 2348,6 m2. Za snížené viditelnosti bude staveniště dostatečně osvětleno 

halogenovými průmyslovými světly umístěnými na buňkách. 

 

2.2 předpokládané úpravy staveniště:  

 Celé staveniště bude po celém obvodu oploceno, aby byla zajištěna ochrana stavby, 

zařízení a osob, a aby bylo staveniště zabezpečeno proti vstupu nepovolaným osobám. 

Oplocení bude provedeno neprůhledným mobilním plotem CITY do výšky 1,8 m. U vjezdu 

na staveniště bude veřejný chodník zajištěn proti porušení těžkou technikou. Zpevněné plochy 

staveniště budou zhotoveny zhutněním štěrku a uložením silničních panelů 3000 x 1000 x 210 

mm do štěrkového lože (viz výkres zařízení staveniště). Na staveništi před provedením 

zařízení staveniště bude sejmuta ornice v rozsahu projektové dokumentace, zpevněných 

plocha a zařízení staveniště. Bude provedeno vytyčení inženýrských sítí a nově zbudovaná 

NN, vodovodní a kanalizační přípojka.  
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2.3 příjezdy a přístupy na staveniště: 

Přístupová cesta na staveniště je přímo z přiléhající komunikace na parc. č. 3853/1 

v k.ú. Bruntál - město z ulice Třída práce prostřednictvím silničních železobetonových panelů 

usazených do štěrkového lože o tloušťce 100 mm. Staveniště je průjezdné, výjezd je zajištěn 

na přiléhající komunikaci na parc. č. 929/2 v k.ú. Bruntál - město, na ulici Dlouhá. Veškeré 

vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem 

vstupu nepovolaným osobám.  

Kvůli výjezdu strojů ze staveniště bude na ulici Dlouhá a Třída práce, v okolí 

staveniště, omezena rychlost na 30 km/hod. V prostoru staveniště bude maximální povolená 

rychlost pro motorová vozidla 5km/hod. Na příjezdové bráně staveniště budou umístěny 

výstražné cedule omezující rychlost a povolující vstup jen v ochranné přilbě a reflexní vestě, 

dále cedule s nápisem - nepovoleným vstup zakázán, nebezpečí pádu a pozor elektrické 

zařízení! 

Jelikož je staveniště průjezdné, u vjezdu i výjezdu se bude projíždět branou širokou 3 

m po zpevněné komunikaci z betonových dílců šířky 3000 mm. 

 

3. PROVOZNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

3.1 kanceláře: 

 Pro řešenou technologickou etapu výstavby se bude na staveništi vyskytovat současně 

maximálně 13 osob. Kanceláře pro stavbyvedoucího a technika budou zřízeny v mobilních 

buňkách, které budou sloužit také pro občasný technický dozor investora, autorský dozor 

generálního projektanta, kontrolní dny a jednání. Součástí zařízení staveniště budou stavební 

mobilní buňky od firmy TOI TOI a to 1x pro kancelář stavbyvedoucího, 1x pro kancelář 

technika a 2x buňka pro bezpečnostní hlídku (vrátnice).  

 Umístění kanceláří je dáno typologickými zásadami. Stavbyvedoucí, technik a vrátný 

musí mít výhled na stavbu a mít přehled o provozu na příjezdových komunikacích kvůli 

dopravě a přejímce materiálů. Buňky jsou napojeny na elektrickou síť z rozvaděče HM 

422/FI/EL. Buňky jsou vybaveny jedník elektrickým topidlem, třemi elektrickými zásuvkami 

a okny s plastovými žaluziemi. 

 Před umístěním buněk bude na této ploše sejmuta ornice a provedeno vodorovné 

vyrovnání plochy kamenivem frakce 32-63 mm. 
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 Obr. 12 Mobilní buňka - kancelář                  Obr. 13 Mobilní buňka - vrátnice 

 
3.2 sklady a skládky: 

Skladové plochy budou zajištěny na zpevněných plochách o ploše 116 m2. Materiál, 

který musí být skladován pod střechou, nebo v uzamykatelném prostoru bude uložen do jedné 

ze dvou skladových buněk TOI TOI (3000 x 6000 mm), které budou na staveništi k dispozici. 

Druhá skladová buňka bude sloužit ke skladování přístrojů a nářadí. Buňky jsou napojeny na 

elektrickou síť. Před umístěním buněk bude na této ploše sejmuta ornice a provedeno 

vodorovné vyrovnání plochy kamenivem frakce 32-63 mm. Bednění, ocelové tyče pro výrobu 

armokošů a výztuž do železobetonu pro základovou desku budou skladovány na zpevněné 

ploše pod přístřeškem, viz výkres zařízení staveniště.  

 

     

 

 

 

 

                      

                     Obr. 14 Mobilní buňka – sklad materiálů a nářadí  

 

3.3 staveništní komunikace: 

 Přístupová cesta na staveniště je přímo z přiléhající komunikace na parc. č. 3853/1 

v k.ú. Bruntál - město z ulice Třída práce prostřednictvím silničních železobetonových panelů 

usazených do štěrkového lože o tloušťce 100 mm. Staveniště je průjezdné, výjezd je zajištěn 

na přiléhající komunikaci na parc. č. 929/2 v k.ú. Bruntál - město, na ulici Dlouhá. Veškeré 

vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem 

vstupu nepovolaným osobám.  
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Kvůli výjezdu strojů ze staveniště bude na ulici Jižní, v okolí staveniště, omezena 

rychlost na 30 km/hod. V prostoru staveniště bude maximální povolená rychlost pro motorová 

vozidla 5km/hod. Na příjezdové bráně staveniště budou umístěny výstražné cedule omezující 

rychlost a povolující vstup jen v ochranné přilbě a reflexní vestě, dále cedule s nápisem - 

nepovoleným vstup zakázán, nebezpečí pádu a pozor elektrické zařízení! 

Jelikož je staveniště průjezdné, u vjezdu i výjezdu se bude projíždět branou širokou 3 

m po zpevněné komunikaci z betonových dílců šířky 3000 mm. 

 

 

 

 

 

 

          Obr. 15 Silniční železobetonový panel 

 

3.4 oplocení: 

 Celé staveniště bude po celém obvodu oploceno, aby byla zajištěna ochrana 

stavby, zařízení a osob, a aby bylo staveniště zabezpečeno proti vstupu nepovolaným osobám. 

Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními značkami a tabulkami se 

zákazem vstupu nepovolaným osobám. Oplocení bude provedeno neprůhledným mobilním 

plotem CITY do výšky 1,8 m. Jelikož je staveniště průjezdné, u vjezdu i výjezdu se bude 

projíždět branou širokou 3 m po zpevněné komunikaci z betonových dílců šířky 3000 mm. Na 

příjezdové bráně staveniště budou umístěny výstražné cedule omezující rychlost a povolující 

vstup jen v ochranné přilbě a reflexní vestě, dále cedule s nápisem - nepovoleným vstup 

zakázán, nebezpečí pádu a pozor elektrické zařízení! 

  

 

 

 

 

                                         

 

 

              Obr. 16 Oplocení CITY 
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3.5 technická infrastruktura staveniště: 

Ulicí Třída práce již probíhají sítě plynovodu, vodovodu, kanalizace a vedení nízkého 

napětí. Nově budou vybudovány veškeré přípojky. Před započetím zemních prací musí být 

vytyčeny inženýrské sítě a skutečné provedení přípojek. Maximální příkon elektrické energie 

a maximální potřeba vody pro zajištění staveništního provozu je vypočtena v příloze č. 1, 

Spotřeba energií. 

 

3.5.1 rozvod elektrické energie:  

 Napojení elektřiny bude provedeno nově zřízenou zemní přípojkou z hlavního vedení 

(řádu), které je vedeno pod chodníkem na pozemku parc. č. 3853/4 v k. ú. Bruntál - město. 

Veškeré rozvody elektřiny budou vedeny v chráničce a budou  lemovat oplocení 

staveniště. Elektřina bude vedena k buňce pro kancelář  stavbyvedoucího a technika, k 

buňkám pro zázemí pracovníků, k sanitárním kontejnerům, k uzavřeným skladům a k 

vrátnicím. Elektrický rozvaděč s hlavním  vypínačem bude umístěn naproti vrátnice. 

 

3.5.2 rozvod vody: 

 Napojení vodovodu bude provedeno nově zřízenou zemní přípojkou z hlavního vedení 

(řádu), které je vedeno pod místní komunikaci na pozemku parc. č. 3853/1 v k.  ú. Bruntál – 

město. Vodovod je veden v nezámrzné hloubce. Z vodoměrné šachty, která se nachází na 

hranici pozemku, bude vodovod veden k sanitárním kontejnerům. 

 

3.5.3. rozvod kanalizace: 

 Napojení splaškové kanalizace bude provedeno nově zřízenou zemní přípojkou  z 

hlavního vedení (řádu), které je vedeno pod místní komunikaci na pozemku parc. č. 3853/1 

v k. ú. Bruntál – město. Vedení kanalizace probíhá v nezámrzné hloubce, pod středem 

pozemní komunikace. Odpadní voda ze sanitárních kontejnerů bude odvedena kanalizační 

přípojkou do veřejné kanalizace.  

 

4. VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

4.1 výrobny směsí: 

 Není řešeno.  

 

4.2 předmontážní plocha výztuže: 
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 Na stavbě bude použita armatura na vyztužení pilot a základové desky. Armokoše 

budou připravovány přímo na staveništi dle projektu z ocelových prutů. Ocelové pruty budou 

uloženy na skladovací ploše na staveništi pod přístřeškem. Výztuž pro základovou desku bude 

dovezena na staveniště a uložena na ploše zařízení staveniště určené pro skladování výztuže. 

 

4.3 výrobny a dílny: 

 Na staveništi jsou vyhrazeny plochy pro přípravu bednění a výztuže. 

 

5. SOCIÁLNÍ A HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 Počet pracovníků/směnu:  13 

 Potřebná plocha šaten:  1,25 m2 / pracovníka 

 Umývárny a sprchy:    1 umyvadlo / 20 pracovníků 

      1 sprcha / 20 pracovníků 

 WC:      1 mísa / 50 pracovníků  

      1 pisoár / 25 pracovníků 

 Na staveništi bude umístěna jedna obytná buňka TOI TOI (3000 x 6000 mm) určena 

pro šatny pracovníků. Potřebná plocha pro 13 pracovníků je 16,25 m2, šatny poskytují 18 m2. 

Tento požadavek je splněn. Hygienické zázemí je zajištěno dvěma sanitárními buňkami TOI 

TOI. Jednou pro WC (3000 x 6000 mm), která obsahuje 4 WC mísy, 2 pisoáry, 1 umyvadlo a 

jednou pro sprchy a umývárny (4000 x 6000 mm), která obsahuje 4 sprchové kouty, 3 

umyvadla a 200l bojler pro ohřev teplé vody. Potřebné zázemí pro 13 pracovníků je 1 mísa, 1 

pisoár, 1 umyvadlo a 1 sprcha. Tento požadavek je splněn.  

 Odpadní voda ze sanitárních buněk bude svedena do splaškové kanalizace. Buňky jsou 

napojeny na elektrickou síť a vybaveny elektrickým topidlem. Před umístěním buněk bude na 

této ploše sejmuta ornice a provedeno vodorovné vyrovnání plochy kamenivem frakce 32-63 

mm. 

 

 

 

                                                             

 

 

 

           Obr. 17 Obytná buňka – šatna                    Obr. 18 Sanitární buňka – WC 
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            Obr. 19 Sanitární buňka – sprchy a umývárny 

 

6. BEZPEČNOST PRÁCE 

 Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, a to oplocením do 

výšky 1,8 m. Během výstavby je zhotovitel povinen používat techniku v řádném technickém 

stavu, respektovat noční klid (předpokládá se práce v jedné směně). Veřejná komunikace 

musí zůstat čistá a nesmí byt na nich omezován provoz. Při provádění stavebních a 

montážních prací musí být dodrženy jednotlivé zákony, vyhlášky a nařízení. Je nutné 

dodržovat bezpečnostní předpisy při práci s jednotlivými zařízeními, při práci ve výškách, při 

montážních a zdících pracích, jako obsluha stroje a zařízení. Nebezpečná místa a stroje je 

nutné řádně označit upozorňujícími tabulkami. Dále je nutné provádět řádnou údržbu strojů a 

zařízení. Důležité je školení pracovníků jak z hlediska bezpečnosti práce, tak ze stavebních a 

montážních prací. 

 

Budou dodrženy požadavky: 

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  

- zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon o územním plánování a stavebním řádu ve 

znění pozdějších předpisů,  

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

ochranu zdraví při práci na staveništích,  

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

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

- vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, 

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
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 Posouzení potřeby koordinátora BOZP - informace ve vazbě na zákon 309/2006 Sb. a 

NV 591/2006 Sb. 

- Předpokládá se, že stavbu bude provádět 2 a více zhotovitelů, 

- je-li na stavbě více než 20 pracovníků po delší dobu než 30 dnů, je-li na stavbě jeden 

pracovník déle než 500 dní. 

 

 Na základě výše uvedených skutečností je povinnosti stavebníka zpracovat plán BOZP 

a mít koordinátora BOZP. 

 

7. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Odpady vzniklé při realizaci stavby budou odvezeny na řízenou skládku, případně 

předány organizaci zabývající se převozem, tříděním a likvidací odpadu. Po dokončení stavby 

bude provedeno vyčištění, ohumusování a zatravnění všech dotčených ploch. V oblasti 

ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností na staveništi postupováno 

s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné zákonné předpisy: 

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně), 

- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označování obalů a 

výrobků s regulovanými látkami a další povinnosti, 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochraně a 

kácení dřevin, 

- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky 

z hlediska emise hluku (např. u stavebních strojů). 

Je třeba provést opatření, kterými se minimalizují dopady vyplývající z provádění prací na 

staveništi z hlediska hluku, vibrací, prašnosti (prachotěsné přepážky atd.). 

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, bude vedena evidence o nakládání s odpady podle § 39, tato evidence bude 

součástí dokumentace předkládané ke kolaudačnímu řízení. Speciální pozornost bude 

věnována vzniku nebezpečného odpadu (všechny materiály, které obsahují složky uvedené v 

příloze 5 zákona) a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest 

apod. 

 

8. ČASOVÉ PLÁNY VÝSTAVBY  

 Stavební řízení a povolení stavby:  11/2015 

 Zahájení stavby:   03/2016 
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 Ukončení stavby:   05/2016 

 

Doba trvání jednotlivých etap je podrobně uvedena v harmonogramu prací. 

 

9. LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Po dokončení stavebních prací pro založení stavby bude zařízení staveniště dále 

využito a uspořádáno dle rozsahu dalších stavebních etap. 

 

10. PŘÍLOHY 

10.1 spotřeba energií: 

A) Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro staveniště 

Výkon stavebních strojů 

P1 

Svářečka PI 250 AC/DC-V 9 kW 

Střihačka na ocel CEL 30 SIMA 1,5 kW 

Ohýbačka oceli DEL 42 SIMA 3 kW 

Řezačka oceli FLEX CSM 4060 1,4 kW 

Ponorný vibrátor betonu MPV38 2 kW 

Elektrické topidlo ATLANTIC F11-D 25, 7 ks 7 x 2,5 kW 

Výkon vnitřního osvětlení 

P2 

Administrativní část 0,02 kW/m2 54 m2 1,08 kW 

Šatny, WC 0,01 kW/m2 60 m2 0,60 kW 

Sklady 0,01 kW/m2 36 m2 0,36 kW 

Výkon vnějšího osvětlení 

P3 Vnější osvětlení 0,01 kW/m2 2942 m2 29,42kW 

 

= ∗ (K1*P1 + K2*P2 + K3*P3)  

 K  koeficient ztráty napětí v síti    1,1 

 cos   průměrný účiník spotřebičů    0,75 

 K1  koeficient současnosti elektromotorů  0,75 

 K2  koeficient současnosti vnitřního osvětlení  0,8 

 K3  koeficient současnosti vnějšího osvětlení  1 

 P1  součet výkonů stavebních strojů   34,4 kW 

 P2  součet výkonů vnitřního osvětlení   2,04 kW 
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 P3  součet výkonů vnějšího osvětlení   29,42 kW 

 

P = ∗ (K1*P1 + K2*P2 + K3*P3)  

P = ,
, ∗ (0,75*34,4 + 0,8*2,04 + 1*29,42)  

P = 1,467 ∗ (25,8 + 1,632 + 29,42)  

P = 1,467 ∗ 56,85 

 = ,   

 

B) Spotřeba vody pro staveniště 

Pro stavební účely 

A  

Ošetřování betonu 250 l/m3 192,8 m3 48 200 l 

Mytí strojů 1000 l/ks 
6 ks, 1x za 7 dní, 

celkem 68 dní 
60 000 l 

                 108 200 l 

 

Pro hygienické účely 

B Hygienické zařízení 30 l/pracovník/den 
13 pracovníků/den, 

celkem 68 dní 
26 520 l 

                    26 520l 

 

Celková spotřeba vody na den:  (A + B) / počet dnů = (108 200 + 26 520) / 68 

      =  134 720 / 68 = 1 981 l/den 

 

10.2 velikost skládek: 

A) Deponie zeminy  

 Zemina potřebná pro zpětný zásyp:  zpětný zásyp není proveden, vytěžená zemina 

         bude odvezena na skládku ve Vrbně pod   

       Pradědem, která je ve vzdálenosti 18 km od 

       stavby. 

 Potřebná plocha pro uskladnění zeminy:  deponie zeminy pro zpětný zásyp se  

       nebude zřizovat. 
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B) Deponie ornice 

 Sejmutá ornice:  388 m3 

 Výška uložení:   2,2 m 

 Potřebná plocha pro uskladnění zeminy: 388/2,2 = 176 m2 - skládka velikosti 22 x 8 m 

 

C) Skládka kameniva 

 Potřebné množství kameniva: kamenivo bude použito na provedení drenáže a 

      okapového chodníku. V rámci etapy založení 

      stavby není kamenivo použito. 

 Potřebná plocha pro uskladnění zeminy: skládka kameniva se nebude zřizovat. 

 

D) Silo na suché směsi 

V rámci etapy založení stavby není řešeno.  

 

10.3 výkres zařízení staveniště: 

  Viz seznam příloh. 

 

 

 

V Bruntále dne 14.4.2015                              Vypracovala: Petra Drechslerová 
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5. Průvodní zpráva 
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

 a) název stavby:  Novostavba bytového domu Bruntál na pozemku  

   parc. č. 964/2 v k. ú. Bruntál - město 

 b) místo stavby:  Pozemek parc. č. 964/2 v k.ú. Bruntál – město 

 c) předmět dokumentace: Projekt pro stavební povolení 

 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI  

 c) obchodní firma:  Město Bruntál  

        IČ:    00386622 

         adresa sídla:  Krnovská 48, 792 01 Bruntál 

 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE   

 a) jméno, příjmení:  Petra Drechslerová 

        místo podnikání:  Pionýrská 7, 792 01 Bruntál 

 b) hlavní projektant 

        jméno a příjmení:   

       číslo autorizace:   

 c) projektanti jednotlivých částí dokumentace 

      jméno a příjmení: 

        číslo autorizace:   

 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

- výpis z katastru nemovitostí 

- snímek katastrální mapy v měřítku 1:2000 

- geotechnický průzkum 

- hydrogeologický průzkum 

- radonový průzkum 

- stavebně – technický průzkum 

- projekt pro územní rozhodnutí 

- výrobní a konzultační porady za účasti investora a projektanta 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
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a) rozsah řešeného území:   

 V současné době se na pozemku nenachází žádný objekt. Jedná se o nezastavěné 

území v zastavitelné části města Bruntál. Pozemek se nachází na okraji města Bruntál, který 

je, dle schváleného územního plánu města, určen k výstavbě bytových a rodinných domů. Na 

tomto území má investor v plánu vybudování bytového domu, parkovacích míst a dětského 

hřiště.  

 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů: 

 Stavební pozemek není v žádném ochranném území a nenachází se v záplavovém 

území. 

 

c) údaje o odtokových poměrech:   

 Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území. 

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací: 

 Stavba bytového domu je v souladu s územně plánovací dokumentací města Bruntál. 

 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou: 

 Stavba bytového domu je v souladu s územním souhlasem. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 

 Stavba bytového domu splňuje požadavky vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných 

požadavcích na využití území v platném znění. 

 Dle § 20 je stavba v souladu s cíli a úkoly územního plánování Města Bruntál. 

 Dle § 23 je stavba umístěna tak, aby bylo možné její napojení na pozemní komunikaci 

a aby její umístění na pozemku umožňovalo, mimo ochranná pásma rozvod energetických 

vedení, přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Stavba je umístěna tak, aby 

nepřesahovala na sousední pozemek. 

 Dle § 25 jsou dodrženy vzájemné odstupy staveb. Vzájemné odstupy staveb splňují 

vymezené požadavky. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

 Požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 
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h) seznam výjimek a úlevových řešení: 

 Není. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

 Není. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitosti): 

 Stavba bytového domu bude provedena na pozemku parc. č. 964/2 v k.ú. Bruntál - 

město a příjezdová komunikace ke stavbě bude z pozemku  parc. č. 3853/1 v k.ú. Bruntál - 

město (viz celkový situační výkres). Při provádění stavby bude vjezd na staveniště zajištěn 

z komunikace na pozemku parc. č. 3853/1 a výjezd ze staveniště na komunikaci na pozemku 

parc. č. 929/2 v k. ú. Bruntál – město (viz výkres zařízení staveniště). 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

 Nová stavba. 

 

b) účel užívání stavby: 

 Bytový dům pro bydlení (8 bytových jednotek). 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba: 

 Trvalá stavba. 

 

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

 Nejsou. 

 

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

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 

 Stavba bytového domu splňuje především tyto technické požadavky pro tento typ 

stavby dle vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu: 

- Stavba splňuje základní požadavky na stavby 

 - Mechanickou odolnost a stabilitu 

 - Požární bezpečnost 

 - Ochranu zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a  
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   životního prostředí 

 - Bezpečnost při užívání 

- Stavba splňuje požadavky na stavební konstrukce staveb 

 - Zakládání stavby, stěny, podlahy, povrchy stěn a stropů, střecha,  

       výplně otvorů 

- Světlá výška místností pro bydlení je v souladu s normovými hodnotami 

- Větrání je zajištěno v souladu s normovými hodnotami 

Stavba bytového domu je v souladu s vyhláškou  398/2009 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů: 

 Projektová dokumentace řeší veškeré připomínky vznesené dotčenými orgány státní 

správy. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení: 

 Není. 

 

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

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

 Zastavěná plocha:  321,40 m2 

 Obestavěný prostor:  3538,4 m3 

 Užitná plocha:   840,00 m2 

 Počet bytových jednotek: 8 (6 jednotek o velikosti 105,62 m2, z toho 4 s balkónem  

     velikosti 5,6 m2, a 2 garsonky o velikosti 39,43 m2  

      s balkónem o velikosti 11,2 m2) 

 Výška bytové domu:  9,94 m 

 

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

vodou, celkové produkované množství a druhy 

 Spotřeba materiálu a médií není v rámci této práce řešeno. Dešťové vody ze střešních 

vtoků bytového domu budou svedeny do dešťové kanalizace (viz celkový situační výkres 

stavby). 

 



~ 60 ~ 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy): 

 Stavební řízení a povolení stavby:  11/2015 

 Zahájení stavby:   03/2016 

 Ukončení stavby:   09/2017 

 

k) orientační náklady stavby: 

 15.200.000 Kč bez DPH 

 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 

 SO - 01  samostatně stojící bytový dům, včetně jeho založení 

SO - 02  vodovodní přípojka (není řešeno v rámci PD) 

SO - 03  splašková kanalizační přípojka (není řešeno v rámci PD) 

SO - 04 dešťová kanalizační přípojka (není řešeno v rámci PD) 

SO - 05  zemní kabelová přípojka NN (není řešeno v rámci PD) 

SO - 06 zpevněné plochy přístupu a příjezdu ke stavbě, parkovací plochy (není řešeno 

   v rámci PD) 

SO - 07  dětské hřiště (není řešeno v rámci PD) 

 

 

 

 

V Bruntále dne 10.4.2015                              Vypracovala: Petra Drechslerová 
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6. Souhrnná technická zpráva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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OBSAH:  

 

B. 1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

     a) charakteristika stavebního pozemku 

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

         hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

     c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

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

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

         poměry v území 

     f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

     g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků  

         určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

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

         technickou infrastrukturu) 

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

B. 2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

     B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

     B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

          a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

          b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

     B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

     B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

     B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

     B.2.6 Základní charakteristika objektů 

          a) stavební řešení 

          b) konstrukční a materiálové řešení 

          c) mechanická odolnost a stabilita 

     B.2.7 Základní charakteristiky technických a technologických zařízení 

          a) technické řešení 

          b) výčet technických a technologických zařízení  

     B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

     B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
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          a) kritéria tepelně technického hodnocení 

          b) energetická náročnost budovy 

          c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

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

     B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

          a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

          b) ochrana před bludnými proudy 

          c) ochrana před technickou seizmicitou 

          d) ochrana před hlukem 

          e) protipovodňová opatření 

B. 3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

     a) napojovací místa technické infrastruktury      

     b) připojovací rozměry, výkonné kapacity a délky 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

     a) popis dopravního řešení 

     b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

     c) doprava v klidu 

     d) pěší a cyklistické stezky 

B. 5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

     a) terénní úpravy 

     b) použité vegetační prvky 

     c) biotechnická opatření 

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

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

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

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

     c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

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

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

        podle jiných právních předpisů 

B. 7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

B. 8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

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

     b) odvodnění staveniště    
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     c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

     d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

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

     f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

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

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

     i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

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

        koordinátora  

        bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

     k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

     l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

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

          opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

     n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku: 

 V současné době se na pozemku nenachází žádný objekt. Jedná se o nezastavěné 

území v zastavitelné části města Bruntál. Pozemek se nachází na okraji města Bruntál, který 

je, dle schváleného územního plánu města, určen k výstavbě bytových a rodinných domů. Na 

tomto území má investor v plánu vybudování bytového domu, parkovacích míst a dětského 

hřiště.  

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozporů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 

 V rámci přípravy stavby bytového domu byl proveden stavebně - technický průzkum 

zahrnující provedení polohopisného zaměření a posouzení vlivu stavby na okolní objekty. Z 

průzkumu také vyplývá, že v těsné blízkosti pozemku jsou veškeré inženýrské sítě, na které 

bude objekt napojen přípojkami. Před započetím výkopových prací bude provedeno zaměření 

stávajících inženýrských sítí. 

 Dále byl proveden geotechnický průzkum, který nám určí skladbu zeminy a z jehož 

výsledků vyplývá návrh na založení stavby, a radonový průzkum, který potvrdil nulový 

výskyt radonu. Není tedy nutné protiradonové opatření. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma jsou stanovena příslušnými správci sítí a 

dotčenými orgány v jednotlivých vyjádřeních. 

 

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

 Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

 

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

poměry v území: 

 Stavba je navržena v dostatečných odstupech od okolních objektů, tudíž neovlivňuje 

okolní stavby ani pozemky. Stavbou nebudou ovlivněny odtokové poměry území. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

 Na pozemku se nenachází žádné stavby a dřeviny. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé): 

 Nejedná se o pozemek, který je součástí zemědělského půdního fondu nebo který by 

byl určen k plnění funkce lesa. 

 

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

technickou infrastrukturu): 

 Stavba bude napojena na místní komunikaci a chodník ve vlastnictví města Bruntál, 

které se nacházejí na pozemku parc. č. 3853/1 a 3853/4 v k.ú. Bruntál - město. Napojení bude 

provedeno nově vybudovaným chodníkem. Napojení oddělené kanalizace, vodovodu a 

teplovodu bude provedeno nově zřízenými zemními přípojkami z hlavních vedení (řádů), 

které jsou vedeny pod místní komunikaci na pozemku parc. č. 3853/1 v k. ú. Bruntál – město. 

Napojení elektřiny bude provedeno nově vybudovanou zemní přípojkou z hlavního vedení 

(řádu), které je vedeno pod veřejným chodníkem na pozemku parc. č. 3853/4 v k.ú. Bruntál – 

město. Viz celkový situační výkres stavby. 

 Umístění jednotlivých sítí v situacích vychází z podkladů jejich správců a z ČSN 73 

6005 Prostorová úprava vedení a technické vybavení. Protože podklady od jednotlivých 

správců sítí jsou orientační, před vlastním zahájením výkopových prací, je povinností 

zhotovitele nechat vytýčit všechny sítě od jejich správců na vlastní náklady. Při křížení a 

souběhu jednotlivých sítí je třeba tyto zabezpečit proti poškození, dle potřeby přeložit, nebo 

uložit do korýtek. Po celou dobu realizace je třeba dodržovat podmínky dané jednotlivými 

správci sítí. 

 

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

 V době zpracování projektové dokumentace nejsou vyvolané žádné investice. Jsou 

dány termíny zahájení a ukončení stavby. 

 Stavební řízení a povolení stavby:  11/2015 

 Zahájení stavby:   03/2016 

 Ukončení stavby:    09/2017 

 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK 

 Účelem stavby je vybudování bytového domu o třech nadzemních podlažích s osmi 

bytovými jednotkami. Jedná se o šest bytových jednotek o velikosti 105,62 m2 a dvě garsonky 



~ 67 ~ 

 

o velikosti 105,62 m2. 

 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

 Řešené území leží v katastrálním území Bruntál - město. Jedná se o mírně svažitý 

pozemek. Objekt bytového domu je navržen jako samostatně stojící novostavba. Objekt má tři 

nadzemní podlaží. Vstup do objektu je navržen ze severní strany domu. Stavba je navržena 

uprostřed pozemku, dále je v plánu na pozemku vybudování plochy s deseti parkovacími 

místy a vybudování dětského hřiště. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 

 Objekt je obdélníkového tvaru o rozměrech 19,5 m x 16,7 m a výšce 10,13 m. Objekt 

je zastřešen plochou střechou s obvodovou atikou a odvodněním dovnitř dispozice. Součástí 

bytů ve 2. a 3. NP je balkón situován buď na severní, nebo na jižní stranu. Obvodové zdivo je 

z tvárnic Porotherm opatřeno tepelněizolační omítkou. Povrchová úprava vnějších stěn je 

provedena silikátovou barvou ve dvou žlutých odstínech (Baumit 3065 a Baumit 3061), sokl 

je natřen hnědou silikátovou barvou (Baumit 3131). Vnější okna a dveře jsou navržena 

plastová v bílé barvě. Klempířské prvky (venkovní parapety a oplechování atiky) je 

provedeno z titanzinkového plechu v přírodním odstínu. 

 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

 Jediným provozem je činnost bytového domu, žádná výroba nebude provozována. 

Prostranství je řešeno s ohledem na základní provozní vazby v prostoru. Nezbytnou součástí 

je návrh nových ploch zeleně, které vzniknou zčásti na původních plochách zeleně, a návrh 

ploch zpevněných (parkovací asfaltové plochy a přístupový chodník ze zámkové dlažby). 

 

B.2.4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 Stavba bytového domu je v souladu s vyhláškou  398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.  

 Na přístupových komunikacích nebudou výškové rozdíly terénu větší než 20 mm a 

budou vyhrazena 2 parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. 
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B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo 

nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, 

popálením, zásahem elektrickým proudem, zranění výbuchem a vloupání. Po dokončení 

výstavby bude nutné konstrukci užívat tak, jak předpokládal projekt nebo tak, jak 

předpokládal výrobce materiálu nebo konstrukce. Konstrukce bude udržována v dobrém stavu 

a budou prováděny standardní udržovací práce vyplývající z povahy a užívání konstrukce. 

Provozovatel může stavbu užívat až po provedení veškerých provozních zkoušek, revizí. Při 

následném užívání stavby, prostorů a vybavení musí provozovatel postupovat dle platných 

předpisů, norem a vyhlášek týkajících se bezpečnosti práce. 

 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 

a) stavební řešení: 

 Stavba je navržena jako zděná nepodsklepená třípodlažní stavba s plochou střechou, 

založena na pilotách a základové desce. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení: 

 Založení objektu je navrženo na plovoucích pilotách o průměru piloty 600 mm a délky 

piloty 7,5 m. Dále bude provedena základová deska tl. 500 mm. Na železobetonové základové 

desce bude na penetrační nátěr provedena hydroizolace z asfaltových pásů GLASTEK 40 

SPECIAL MINERAL. 

 Obvodové zdivo bytového domu bude z keramických tvárnic s tepelnou izolací 

Porotherm 42,5 T Profi, tloušťky 425 mm. Vnitřní nosné zdivo bude provedeno v 1.NP, 2.NP 

a 3.NP z keramických akustických tvárnic Porotherm 30 AKU P+D, tloušťky 300 mm.  

Mezibytové příčky z keramických akustických tvárnic Porotherm 25 AKU P+D, tl. 250 mm, a 

vnitřní příčky budou provedeny z keramických příčkovek Porotherm 11,5 Profi Dryfix, 

tloušťky 115 mm. 

 Stropní konstrukce suterénu, 1.NP, 2.NP, 3.NP budou tvořeny nosníky Porotherm a 

keramickými vložkami Miako s betonovou mazaninou celkové tloušťky 250 mm. Konstrukce 

balkónů bude tvořena přesazenými nosníky stropní konstrukce s keramickými vložkami 

Miako s betonovou mazaninou včetně provedení tepelné izolace pro přerušení tepelných 

mostů, dle technologického postupu Porotherm. 

 Vnitřní schodiště bude železobetonové monolitické. Schodišťové podesty a 

mezipodesty budou provedeny z nosníků Porotherm a keramických vložek Miako. Napojení 
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schodišťových ramen na podesty a mezipodesty bude provedeno, dle technologického 

postupu Porotherm. 

 Střecha bytového domu bude plochá s obvodovou atikou o skonu 2,2 až 5,7 % se 

dvěmi střešními vpustěmi. Nad stropní konstrukcí Porotherm bude provedena spádová vrstva 

z lehčeného betonu s pojistnou hydroizolací z asfaltového pásu s nenasákavou vložkou 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, dále bude provedena pokládka tepelné izolace z 

expandovaného polystyrénu EPS 100 S o tloušťce 300 mm, na které bude provedena 

hydroizolační fólie z PVC DEKPLAN 76. Skladba střechy viz typizovaná skladba od 

společnosti DEKROOF. 

 Podlahy ve 2.NP a 3.NP budou provedeny s kročejovou izolací RIGIFLOOR 4000, tl. 

50 mm, v provedení keramické dlažby RAKO nebo laminátových desek EGGER FLOOR 

LINE. Podlaha v 1.NP  bude provedena s tepelně izolačními deskami DEKPERIMETER SD, 

tl. 80 mm, v provedení keramické dlažby RAKO nebo laminátových desek EGGER FLOOR 

LINE. Skladba podlahy v koupelnách je doplněna o elektrickou rohož. Skladba střechy viz 

typizovaná skladba od společnosti DEKFLOOR. 

 Okna a dveře budou plastové, s pětikomorovým profilem a izolačním dvojsklem. 

Vnitřní dveře budou dřevěné do dřevěných zárubní (byty). 

 Klempířské prvky (parapety, oplechování atiky,…) budou z titanzinkového plechu 

tloušťky 0,6 mm v přírodním odstínu. 

 Zpevněné plochy a okapový chodník budou provedeny z betonové zámkové dlažba a z 

chodníkových betonových obrubníků. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita: 

 Stavební objekt byl v rámci řešené projektové dokumentace navrhován na veškeré 

předpokládané budoucí zatížení po dobu životnosti stavby zadané investorem a ostatní 

zatížení dle současně platných norem a předpisů – tj. klimatické, užitné apod. 

 Při návrhu konstrukcí z hlediska prostorového uspořádání, dimenzi jednotlivých prvků 

apod. bylo přihlédnuto jak k odezvě konstrukce proti ztrátě únosnosti (1. MS), tak proti 

přetvoření (2. MS). Návrh konstrukci bezpečně vyhovuje zadanému zatížení. 

 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

a) technické řešení: 

 Stavba bude napojena na místní komunikaci a chodník ve vlastnictví města Bruntál, 
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které se nacházejí na pozemku parc. č. 3853/1 a 3853/4 v k.ú. Bruntál - město. Napojení bude 

provedeno nově vybudovaným chodníkem. Napojení oddělené kanalizace, vodovodu a 

teplovodu bude provedeno nově zřízenými zemními přípojkami z hlavních vedení (řádů), 

které jsou vedeny pod místní komunikaci na pozemku parc. č. 3853/1 v k. ú. Bruntál – město. 

 Napojení elektřiny bude provedeno nově vybudovanou zemní přípojkou z hlavního 

vedení (řádu), které je vedeno pod veřejným chodníkem na pozemku parc. č. 3853/4 v k.ú. 

Bruntál – město. Viz celkový situační výkres stavby. 

 Zásobování vodou - Venkovní rozvod vyústí nad podlahou 1.NP v technické 

místnosti. V tomto místě povede stoupačka až do nejvyššího patra. V jednotlivých podlažích 

budou na stoupačce provedeny odbočky a na těchto odbočkách budou zřízeny vodoměrné 

soustavy s podružným vodoměrem. Za tímto vodoměrem, pak už bude rozvod vodoinstalace v 

daném bytě. Rozvody budou vedeny v podlaze (v TI) a připojovací potrubí k jednotlivým 

zařizovacím předmětům budou vedeny v příčkách (posoudí statik).  Vodovod bude proveden 

v souladu ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody. 

 Ohřev teplé vody bude pro každý byt samotný. Ohřev teplé vody zajistí závěsný 

elektrický akumulační tlakový ohřívač o objemu 150 litrů – Stiebel Eltron SHZ 150 LCD 

elektronic komfort. Tento zásobník bude umístěn v koupelně. Místo zavěšení ohřívače na zeď 

nutno posoudit statikem. 

 Vytápění bytů bude zajištěno přívodem teplovodu. Rozvody budou vedeny v podlaze 

do radiátorů umístěných pod okny. Provedení bude v souladu s ČSN 38 3350 Zásobování 

teplem - všeobecné zásady a s ČSN 06 0310 Ústřední vytápění - projektování a montáž. 

 Hlavní rozvaděč elektřiny bude umístěn v technické místnosti. Elektroinstalace budou 

provedeny v souladu s ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické rozvody. 

 Odpadní a dešťová voda bude odvedena kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace. 

Svodné potrubí bude min 2%. Prostupy skrz základovou desku budou vedeny v chráničkách. 

 Kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace. 

Veškeré instalační práce budou prováděny kvalifikovanou firmou. 

 

b) výčet technických a technologických zařízení: 

 Vodovod, kanalizace splašková a dešťová, teplovod a elektroinstalace. 

 

B.2.8 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  

 Posouzení technických podmínek požární ochrany podrobněji řeší zpráva „Požárně 

bezpečnostní řešení“, kterou vypracuje požární technik. 
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B.2.9 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 

a) kritéria tepelně technického hodnocení: 

 Obvodové konstrukce stavby jsou navrhovány dle požadavků normy ČSN 73 0540 

Tepelná ochrana budov. 

 

Navrhované tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů: 

- Obvodové zdivo objektu BD je navrženo z keramických tvárnic Porotherm 42,5 T 

Profi, tl. 425 mm, bez zateplení s tepelně izolační omítkou Porotherm TO, tl. 30 mm.  

- Střešní konstrukce bude zateplena expandovaným polystyrénem EPS 100 S, tl. 300 

mm. 

- Podlaha na zemině v 1.NP bude zateplena tepelně izolačními deskami  

DEKPERIMETER SD, tl. 80 mm. 

- Výplně otvorů okna a dveře budou plastové, s pětikomorovým profilem a izolačním 

dvojsklem. 

 

b) energetická náročnost budovy: 

 Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly doporučené součinitele 

prostupu tepla. Objekt splňuje požadavek na nízkou energetickou náročnost. 

 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií: 

 V projektu není navržen alternativní zdroj energie pro vytápění. 

 

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

KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

 Bytový dům je navržen dle technických požadavků a norem na bytovou výstavbu a 

tím jsou pro danou stavbu zajištěny požadavky jak hygienické, tak požadavky na ochranu 

zdraví. 

 Větrání prostorů v objektu je zajištěno přirozené otevíratelnými okny a dveřmi bez 

použití VZT a klimatizační jednotky. Denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými 

prosklenými plochami výplní otvorů. Umělé osvětlení bude zajištěno jednotlivými svítidly dle 

výběru stavebníka a projektu elektroinstalace. V navrhovaném objektu nebude instalován 

žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro 

okolí. Stavba bude zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, která 

neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí. 
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 Domovní odpad bude pravidelně odvážen technickými službami města. 

V rámci stavebních prací bude zajištěna likvidace odpadů následovně: dle zákona 31/2011 Sb 

a vyh.č. 381/2001 Sb – příl.č.1 katalog odpadů. 

 

B.2.11 OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO 

PROSTŘEDÍ 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

 Radonový průzkum neurčil žádné riziko. 

 

b) ochrana před bludnými proudy: 

 Ochranu před bludnými proudy projekt neřeší. Jedná se o nepodsklepenou stavbu. 

Významné namáhání bludnými proudy se nepředpokládá. 

 

c) ochrana před technickou seizmicitou: 

 Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou 

činností apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana není řešena. 

 

d) ochrana před hlukem: 

 Stavba a její konstrukce jsou navrženy v souladu s NV č. 272/2011 Sb. O ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

e) protipovodňová opatření: 

 Stavba se nenachází v záplavovém území, protipovodňová opatřeni nejsou potřebná. 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojení místa technické infrastruktury: 

 Stavba bude napojena na místní komunikaci a chodník ve vlastnictví města Bruntál, 

které se nacházejí na pozemku parc. č. 3853/1 a 3853/4 v k.ú. Bruntál - město. Napojení bude 

provedeno nově vybudovaným chodníkem. Napojení oddělené kanalizace, vodovodu a 

teplovodu bude provedeno nově zřízenými zemními přípojkami z hlavních vedení (řádů), 

které jsou vedeny pod místní komunikaci na pozemku parc. č. 3853/1 v k. ú. Bruntál – město. 

 Napojení elektřiny bude provedeno nově vybudovanou zemní přípojkou z hlavního 

vedení (řádu), které je vedeno pod veřejným chodníkem na pozemku parc. č. 3853/4 v k.ú. 

Bruntál – město. Viz celkový situační výkres stavby.  
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

 Přípojky kanalizace, vody, teplovodu a NN jsou samostatnými částmi projektové 

dokumentace. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení: 

 Doprava je řešena z místní komunikace na pozemku parc. č. 3853/1 v k.ú. Bruntál - 

město. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

 Napojení území je z výše uvedené místní komunikace prostřednictvím chodníku pro 

pěší, viz celkový situační výkres stavby. 

 

c) doprava v klidu: 

 Parkovací místa pro osobní automobily uživatelů bytů (10 parkovacích stání z toho 2 

parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace) jsou zajištěna na 

veřejném parkovišti ve vlastnictví Města Bruntál, které se nachází na pozemku parc. č. 3853/1 

v k.ú. Bruntál - město, ve vzdálenosti cca 2 m od novostavby bytového domu. 

 

d) pěší a cyklistické stezky: 

 Cyklistické stezky nebudou navrhovanou stavbou dotčeny. Nově zřízená chodník šířky 

1,5 m bude napojen na stávající veřejný chodník na pozemku parc. č. 3853/4 v k. ú. Bruntál - 

město, šířky 1,6 m. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy: 

 Terénní úpravy budou spočívat v provedení nezbytné vyrovnávací terénní úpravě pro 

založení stavby, v provedení drenáže DN100 kolem stavby a v následném provedení 

okapového chodníku šíře 800 mm ze zámkové dlažby a z betonových obrubníků (viz 

projektová dokumentace). Další terénní úpravy budou spočívat ve vybudování chodníku šíře 

1,5 m ze zámkové dlažby a z betonových obrubníků, asfaltové plochy pro parkovací stání a 

oploceného dětského hřiště (není řešeno v rámci PD). 
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b) použité vegetační prvky: 

 Vegetační úpravy kolem objektu BD budou spočívat v opětovném zatravnění 

upravované plochy pozemku a ve výsadbě stromů - bude provedeno v souladu s celkovým 

situačním výkresem. 

 

c) biotechnická opatření: 

 Nejsou řešena žádná biotechnická opatření v rámci protierozní ochrany. 

 

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

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

 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Z objektu nebudou vypouštěny 

žádné škodliviny do okolí. Splaškové vody budou svedeny přes nově vybudovanou přípojku 

do veřejného řádu kanalizace. Odpady vzniklé při výstavbě se budou likvidovat zákonným 

způsobem zodpovědnou firmou s náležitým oprávněním. V rámci provádění stavebních prací 

nepřekročí hlukové emise do venkovního prostoru a jejich působení na okolní zástavbu 

hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním prostředí budou hladiny hluku v 

souladu s hygienickými požadavky pro jednotlivé místnosti. 

 

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

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

 Stavba zachovává všechny ekologické funkce a vazby v krajině, nebude mít tedy 

negativní vliv na přírodu a krajinu. V prostoru navržené stavby se nenachází žádné dřeviny, 

které by bylo nutno pokácet. V okolí stavby se nenachází žádné památné stromy, chráněné 

rostliny ani živočichové. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 

 Stavba se nenachází v lokalitě chráněných území Natura 2000 a nebude mít na žádnou 

z lokalit vliv. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 

 Stavba nevyžaduje posouzení vlivu záměru na životní prostředí - EIA (Environmental 

Impact Assessment). 
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e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů: 

 Stavba se nenachází v ochranném nebo bezpečnostním pásmu. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Stavba 

bytového domu splňuje podmínky územního plánu města, tj. splňuje základní požadavky na 

situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

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

 Pro stavbu bude potřeba elektrická energie a voda. Voda a elektřina pro stavbu bude 

řešena z přípojek inženýrských sítí, které budou provedeny pro vlastní stavbu. Pokud do doby 

zahájení stavby nebude provedena přípojka distribuční sítě NN, bude elektřina čerpána z 

generátoru, pokud do doby zahájení stavby nebude provedeno napojení na veřejný vodovod, 

bude voda dovážena v cisterně. Stavební materiál bude nutné dovážet na stavbu postupně, aby 

byly minimalizovány potřebné plochy na deponie materiálů. Veškeré dílčí deponie materiálů 

budou označeny a zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. 

 

b) odvodnění staveniště: 

 Odvodnění staveniště není řešeno.  

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

 Staveniště bude napojeno na stávající místní komunikaci a chodník ve vlastnictví 

města Bruntál, které se nacházejí na pozemku parc. č. 3853/1 a 3853/4 v k.ú. Bruntál – město 

prostřednictvím silničních železobetonových panelů usazených do štěrkového lože o tloušťce 

100 mm. Napojení kanalizace a vodovodu bude provedeno nově zřízenými zemními 

přípojkami z hlavních vedení (řádů), které jsou vedeny pod místní komunikaci na pozemku 

parc. č. 3853/1 v k. ú. Bruntál – město. Napojení elektřiny bude provedeno nově 

vybudovanou zemní přípojkou z hlavního vedení (řádu), které je vedeno pod veřejným 

chodníkem na pozemku parc. č. 3853/4 v k.ú. Bruntál – město. Viz výkres zařízení staveniště. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. V rámci provádění 

stavebních prací nepřekročí hlukové emise do venkovního prostoru a jejich působení na 

okolní zástavbu hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Vozidla před výjezdem ze stavby 

budou očištěna, a pokud i přesto dojde ke znečištění komunikace vozidly ze stavby, bude 

komunikace ihned očištěna. Prašnost prací na stavbě bude minimalizována používáním 

uzavřených nádob a kontejnerů, případně zkrápěním vodou. Odpady vzniklé při výstavbě se 

budou likvidovat zákonným způsobem zodpovědnou firmou s náležitým oprávněním. Odpady 

ze stavby budou odváženy k likvidaci nebo na řízené skládky. Splaškové vody budou svedeny 

přes nově vybudovanou přípojku do veřejného řádu kanalizace. Po ukončení stavebních prací 

budou provedeny terénní a sadové úpravy.  

 

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

 Staveniště bude chráněno proti vstupu nepovolaným osobám oplocením o výšce 1,8 

m. Veškeré vstupní brány budou uzamykatelné, popř. hlídané. Na stavebním pozemku se 

nenachází žádné stavby a dřeviny, tudíž se nevyžaduje asanace, demolice a kácení dřevin. 

 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé): 

 Pro účely staveniště bude dostatečný stavební pozemek parc. č. 964/2 v k.ú. Bruntál - 

město, na kterém je stavba bytového domu navržena. 

 

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

likvidace: 

 Během stavby budou vznikat stavební odpady, které budou tříděny dle katalogu 

odpadů – vyhláška č. 381/2001 Sb. Stavební sutě budou odváženy k recyklaci na řízenou 

skládku v Bruntále ve vzdálenosti 2 km od stavby. Odpady se na staveništi budou třídit a 

shromažďovat v kontejnerech či na vymezené ploše staveniště. Postupně budou odváženy na 

skládky odpadů, do sběrného dvora či do spalovny. Nebezpečné odpady se nepředpokládají. 

Pokud by vznikly, bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněna pro nakládání s 

nebezpečným odpadem. Stavbyvedoucí bude povinen vést evidenci odpadů a archivovat 

doklady o jejich provedené likvidaci. Likvidace odpadů bude v souladu se zákonem č. 

185/2006 Sb., o odpadech. Pracovníci budou proškoleni o dodržování zásad při zabránění 

úniku nebezpečných látek z dopravních prostředků a stavebních strojů. Při výstavbě nebudou 
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produkovány emise v množství větším, než které by překračovalo stávající produkci 

výfukových plynů z dopravy. 

 

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

Skrývka ornice:    148,4 m3 

Výkopy celkem:    342,6 m3 

Rozprostření ornice:    267,8 m2 

 

 V místě stavby bude zřízena deponie pro ornici. Vytěžená zemina bude odvezena na 

skládku do Vrbna pod Pradědem, které je ve vzdálenosti 18 km. Kamenivo, které bude 

použito k obsypu objektu, bude na stavbu dopraveno z kamenolomu Valšov u Bruntálu, který 

je ve vzdálenosti 10 km. 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě: 

 Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Z objektu nebudou vypouštěny 

žádné škodliviny do okolí. Splaškové vody budou svedeny přes nově vybudovanou přípojku 

do veřejného řádu kanalizace. Odpady vzniklé při výstavbě se budou likvidovat zákonným 

způsobem zodpovědnou firmou s náležitým oprávněním. V rámci provádění stavebních prací 

nepřekročí hlukové emise do venkovního prostoru a jejich působení na okolní zástavbu 

hodnoty stanovené hygienickými předpisy. 

 

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

   koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 

 Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, a to oplocením do 

výšky 1,8 m. Během výstavby je zhotovitel povinen používat pouze techniku v řádném 

technickém stavu, respektovat noční klid (předpokládá se práce v jedné směně). Veřejná 

komunikace musí zůstat čistá a nesmí byt na nich omezován provoz. Při provádění stavebních 

a montážních prací musí být dodrženy jednotlivé zákony, vyhlášky a nařízení. Je nutné 

dodržovat bezpečnostní předpisy při práci s jednotlivými zařízeními, při práci ve výškách, při 

montážních pracích, jako obsluha stroje a zařízení. Nebezpečná místa a stroje je nutné řádně 

označit upozorňujícími tabulkami. Dále je nutné provádět řádnou údržbu strojů a zařízení. 

Důležité je školení pracovníků jak z hlediska bezpečnosti práce, tak ze stavebních a 

montážních prací. 
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Budou dodrženy požadavky: 

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  

- zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon o územním plánování a stavebním řádu ve 

znění pozdějších předpisů,  

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

ochranu zdraví při práci na staveništích,  

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

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

- vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, 

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

 

Posouzení potřeby koordinátora BOZP - informace ve vazbě na zákon 309/2006 Sb. a NV 

591/2006 Sb. 

- Předpokládá se, že stavbu bude provádět 2 a více zhotovitelů, 

- je-li na stavbě více než 20 pracovníků po delší dobu než 30 dnů, je-li na stavbě jeden 

pracovník déle než 500 dní. 

  

 Na základě výše uvedených skutečností je povinnosti stavebníka zpracovat plán BOZP 

a mít koordinátora BOZP. 

 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

 Bez požadavků. 

 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření: 

 Vzhledem k rozsahu a umístění staveniště není třeba výrazně ovlivňovat uspořádání 

dopravy v dotčeném území. Stavba bude probíhat mimo veřejnou silniční síť. 

 

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

     opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 

 Nejsou stanovené žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
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n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

 Harmonogram výstavby bude vypracován zhotovitelem, který bude investorem 

schválen k realizaci díla. 

 Zahájení stavby:   03/2016 

 Ukončení stavby:   09/2017 

 

 

 

V Bruntále dne 10.4.2015                   Vypracovala: Petra Drechslerová 
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7. Technická zpráva 
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D.1.1.a/ 1 VŠEOBECNÉ INFORMACE 

Název stavby:   Novostavba bytového domu Bruntál na pozemku  

    parc. č. 964/2 v k. ú. Bruntál - město 

Místo stavby:   Pozemek parc. č. 964/2 v k.ú. Bruntál – město 

Účel stavby:   Bytový dům 

Investor a vlastník stavby:  Město Bruntál, Krnovská 48, 792 01 Bruntál  

Projektant:   Petra Drechslerová, Pionýrská 7, 79201 Bruntál 

Předmět dokumentace: Projekt pro stavební povolení 

 

Zastavěná plocha:  321,40 m2 

Obestavěný prostor:  3538,4 m3 

Užitná plocha:   840,00 m2 

Počet bytových jednotek: 8 (6 jednotek o velikosti 105,62 m2, z toho 4 s balkónem o  

    velikosti 5,6 m2, a 2 garsonky o velikosti 39,43 m2 s balkónem o  

    velikosti 11,2 m2) 

Výška bytové domu:  9,94 m 

 

D.1.1.a/ 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJICÍ STAVBU 

 Účelem stavby je vybudování bytového domu o třech nadzemních podlažích s osmi 

bytovými jednotkami. Objekt bytového domu je navržen jako samostatně stojící 

nepodsklepená novostavba. Objekt je obdélníkového tvaru o rozměrech 19,5 m x 16,7 m a 

výšce 9,94 m. Vstup do objektu je navržen ze severní strany. Objekt je zastřešen plochou 

střechou s obvodovou atikou a odvodněním dovnitř dispozice. Součástí bytů ve 2. a 3. NP je 

balkón situován buď na severní, nebo na jižní stranu. Obvodové zdivo je z tvárnic Porotherm 

opatřeno tepelněizolační omítkou. Povrchová úprava vnějších stěn je provedena silikátovou 

barvou ve dvou žlutých odstínech (Baumit 3065 a Baumit 3061), sokl je natřen hnědou 

silikátovou barvou (Baumit 3131). Vnější okna a dveře jsou navržena plastová v bílé barvě. 

Klempířské prvky (venkovní parapety a oplechování atiky) je provedeno z titanzinkového 

plechu v přírodním odstínu. Dále je v plánu na pozemku vybudování plochy s osmi 

parkovacími místy a vybudování dětského hřiště. 

 

D.1.1.a/ 3 ARCHITEKTONICKO DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
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a) podklady pro projekt: 

- výpis z katastru nemovitostí 

- snímek katastrální mapy v měřítku 1:2000 

- geotechnický průzkum 

- hydrogeologický průzkum 

- radonový průzkum 

- stavebně – technický průzkum 

- projekt pro územní rozhodnutí 

- výrobní a konzultační porady za účasti investora a projektanta 

 

b) rozčlenění na stavební objekty: 

SO - 01  samostatně stojící bytový dům, včetně jeho založení 

SO - 02  vodovodní přípojka (není řešeno v rámci PD) 

SO - 03  splašková kanalizační přípojka (není řešeno v rámci PD) 

SO - 04 dešťová kanalizační přípojka (není řešeno v rámci PD) 

SO - 05  zemní kabelová přípojka NN (není řešeno v rámci PD) 

SO - 06 zpevněné plochy přístupu a příjezdu ke stavbě, parkovací plochy (není řešeno 

   v rámci PD) 

SO - 07  dětské hřiště (není řešeno v rámci PD) 

 

c) funkční a dispoziční řešení: 

 Dispoziční uspořádání objektu vychází z konzultací s investorem. Dispoziční řešení 

bytového domu je dáno pozicí nosných stěn. Vstup do objektu je navržen ze severní strany. 

Objekt je navržen jako tří podlažní s osmi bytovými jednotkami. V 1.NP se nachází zádveří, 

kolárna, technická místnost a dva byty o rozloze 105,62 m2. Ve 2.NP se nachází celkem 3 

byty s balkónem. Dva byty o rozloze 105,62 m2 a jeden o rozloze 39,43 m2. 3.NP je shodné se 

2.NP. Zpevněné plochy kolem objektu budou sloužit k parkování a jako komunikace pro pěší. 

Parkovací plochy obsahují 10 parkovacích stání, z toho 2 parkovací stání pro osoby se 

sníženou schopností pohybu a orientace. Na pozemku bude vybudováno dětské hřiště 

(výstavba zpevněných ploch a dětského hřiště není řešeno v rámci PD). Vegetační úpravy 

kolem objektu bytového domu budou spočívat v opětovném zatravnění upravované plochy 

pozemku a ve výsadbě okrasných dřevin (ozelenění pozemku není součástí této PD). 
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d) architektonické a výtvarné řešení: 

 Objekt je navržen jako zděný samostatně stojící bytový dům o třech podlažích a 

s plochou střechou. Objekt je obdélníkového tvaru o rozměrech 19,5 m x 16,7 m a výšce  

9,94 m. 

 

D.1.1.a/ 4 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a) příprava území a zemní práce: 

 Před zahájením výkopů bude v rozsahu cca 593,4 m2 pozemku sejmuta ornice 

mocnosti 0,25 m, která bude deponována na oddělené skládce tak, že ji bude možno využít k 

následným rekultivacím. Výkop není hlubší než 1,5 m, není tedy nutno svahovat. Pracovní 

plocha se zarovná do roviny v rozsahu 593,4 m2. Zemina bude odvezena na skládku ve Vrbně 

pod Pradědem, která je ve vzdálenosti 18 km od stavby. Kamenivo, které bude použito k 

obsypu objektu, bude na stavbu dopraveno z kamenolomu Valšov u Bruntálu, který je ve 

vzdálenosti 10 km od stavby. Před započetím stavby se provede zařízení staveniště, viz výkres 

zařízení staveniště. 

 

b) základy a podkladní beton: 

 Objekt je založen na plovoucích pilotách o délce 7,5 m a průměru 600 mm a 

základové desce ze železobetonu betonu C25/30 - XA1 o tloušťce 500 mm. Pod základovou 

deskou bude proveden podkladní betony z prostého betonu C16/20 tloušťky 100 mm. Před 

provedením základové desky a podkladního betonu je nutné provedení rozvodů 

zdravotechniky a topení. 

 

c) svislé nosné konstrukce: 

 Obvodové zdivo bytového domu bude z keramických tvárnic s tepelnou izolací 

Porotherm 42,5 T Profi tloušťky 425 mm. První dvě řady obvodového zdiva budou z tvárnic 

Porotherm 36,5 T Profi tloušťky 365 mm. Vnitřní nosné zdivo bude provedeno v 1.NP, 2.NP a 

3.NP z keramických akustických tvárnic Porotherm 30 AKU P+D tloušťky 300 mm. 

 

d) stropní konstrukce: 

 Stropní konstrukce suterénu, 1.NP, 2.NP, 3.NP budou tvořeny nosníky Porotherm a 

keramickými vložkami Miako s betonovou mazaninou celkové tloušťky 250 mm (beton 

C20/25). Konstrukce balkónů bude tvořena přesazenými nosníky stropní konstrukce s 

keramickými vložkami Miako s betonovou mazaninou (beton C20/25) včetně provedení 
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tepelné izolace pro přerušení tepelných mostů, dle technologického postupu Porotherm. 

 

e) schodiště: 

 Vnitřní schodiště bude železobetonové monolitické (beton C20/25). Schodišťové 

podesty a mezipodesty budou provedeny z nosníků Porotherm a keramických vložek Miako. 

Napojení schodišťových ramen na podesty a mezipodesty bude provedeno, dle 

technologického postupu Porotherm. Schodiště bude obloženo protiskluzovou keramickou 

dlažbou. Zábradlí schodiště je nerezové tyčové s nerezovým madlem výšky 1,1 m. 

 

f) krov: 

 Není řešen - plochá střecha. 

 

g) půdní prostor: 

 Není řešen - plochá střecha. 

 

h) střecha: 

 Střecha bude plochá s obvodovou atikou se spádem atiky 5,24%. Plochá střecha je 

navržena jako jednoplášťová s odvodněním do dvou vnitřních tepelně izolovaných vpustí. 

Skon střechy 2,2 až 5,7 %. Nad stropní konstrukcí Porotherm bude provedena spádová vrstva 

z polystyrenbetonu s pojistnou hydroizolací z asfaltového pásu s nenasákavou vložkou 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, dále bude provedena pokládka tepelné izolace z 

expandovaného polystyrénu EPS 100 S o tloušťce 300 mm, na které bude provedena 

hydroizolační fólie z PVC DEKPLAN 76. Skladba střechy viz typizovaná skladba od 

společnosti DEKROOF. 

 

i) komíny: 

 Navrženy jsou odvětrávací komínky o průměru 150 mm. Vytápění objektu je navrženo 

prostřednictvím teplovodního potrubí z centrální kotelny, komín pro odvod spalin tedy není 

potřeba. 

 

j) příčky: 

 Mezibytové příčky budou provedeny z keramických akustických tvárnic Porotherm 25 

AKU P+D tl. 250 mm, a vnitřní příčky budou provedeny z keramických příčkovek Porotherm 

11,5 Profi Dryfix tl. 115 mm. Krytí instalačních rozvodů zdravotechniky bude provedeno 
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předsazenými sádrokartonovými stěnami (tloušťka 100 mm) na rošt CW s vloženou tepelnou 

izolací a parotěsnou zábranou. 

 

k) překlady: 

 Překlady v nosném zdivu budou Porotherm 7 výšky 238 mm. Překlady v příčkách 

budou Porotherm 11,5 mm výšky 71 mm. Překlady mají různé délky, viz PD. 

 

l) podhledy a opláštění: 

 Není řešeno. 

 

m) podlahy: 

 Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora. 

Podlahy ve 2.NP a 3.NP budou provedeny s kročejovou izolací RIGIFLOOR 4000, tl. 50 mm, 

v provedení keramické dlažby RAKO nebo laminátových desek EGGER FLOOR LINE. 

Podlaha v 1.NP bude provedena s tepelně izolačními deskami DEKPERIMETER SD, tl. 80 

mm, v provedení keramické dlažby RAKO nebo laminátových desek EGGER FLOOR LINE. 

Skladba podlahy v koupelnách a WC je doplněna o elektrickou rohož. V koupelnách bude 

provedena hydroizolace z těsnící stěrkové hmoty Aquafin tl. 2 mm. Jednotlivé nášlapné 

povrchy podlah jsou uvedeny v tabulce místností (viz půdorysy podlaží). Před provedením 

podlah je nutno osadit navržené instalace dle projektů jednotlivých profesí. Přesná barevná a 

materiálová specifikace keramických dlažeb a laminátových desek bude upřesněna při 

realizaci s investorem. Skladby podlah viz typizované skladby od společnosti DEKFLOOR. 

 

n) hydroizolace parozábrany a geotextílie: 

 Izolace proti zemní vlhkosti: Modifikovaný asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL 

(tloušťka 4 mm) bude celoplošně nataven na podklad s penetrační asfaltovou emulzí 

DEKPRIMER (na základovou desku). Izolace vytažena nad upravený terén minimálně 

300 mm. 

 Hydroizolace podlah: Podlahy koupelen a stěny kolem van budou pod dlažbou a 

obklady opatřeny hydroizolací - těsnící stěrkovou hmotou Aquafin 2K tloušťky 2 mm. 

 Hydroizolace ploché střechy: Pojistná hydroizolace ploché střechy 1x asfaltový pás 

SBS s nenasákavou vložkou GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tloušťky 4 mm, 

hydroizolace ploché střechy z hydroizolační fólie z PVC DEKPLAN 76 tloušťky 1,8 mm. 
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o) tepelná, zvuková a kročejová izolace:  

 Tepelná izolace vnějších obvodových stěn je dána použitým materiálem bytového 

domu s vloženou tepelnou izolací do keramických tvárnic Porotherm 42,5 T Profi tloušťky 

425 mm. V podlaze 1.NP jsou navrženy tepelně izolační desky DEKPERIMETER SD tl. 80 

mm a v 2. a 3.NP kročejové izolační desky RIGIFLOOR 4000 tl. 50 mm. Zateplení soklu a 

základové desky bude provedeno extrudovaným polystyrénem XPS STYRODUR tl. 50 mm. 

Střecha bude zateplena pokládkou tepelné izolace z expandovaného polystyrénu EPS 100 S tl. 

300 mm. Předsazené sádrokartonové stěny pro vedení instalačních rozvodů zdravotechniky 

jsou vyplněny příčkovou plstí ISOVER tl. 70 mm. 

 

p) omítky: 

 Vnitřní omítky zdiva a stropů Porotherm budou provedeny z vápenocementové omítky 

Porotherm UNIVERSAL v tloušťce 15 mm u stropů a 20 mm u zdiva. Sádrokartonové 

povrchy budou přetmeleny a přebroušeny. 

 Vnější omítka obvodového zdiva Porotherm bude provedena z tepelně izolační omítky 

Porotherm TO v tloušťce 30 mm. Uzavírací omítka bude vápenocementová Porotherm 

UNIVERSAL tloušťky 5 mm. 

 

q) obklady: 

 V místnostech koupelen, WC a kuchyní jsou navrženy keramické obklady. Obklady 

budou v koupelně do výšky 2000 mm, na WC do 1800 mm a u kuchyňské linky v pruhu 880 

mm - 1500 mm nad podlahou. Tam kde bude pouze dlažba, bude proveden soklík ze stejného 

materiálu výšky min. 100 mm (poloha a rozsah viz výkresy podlaží a legendy místností). 

Přesné určení barevného řešení a typy obkladů bude určeno investorem v průběhu realizace 

stavby. 

 

r) truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky: 

 Vnější okna a dveře jsou navržena plastová s pětikomorovým profilem a izolačním 

dvojsklem, vnitřní dveře a zárubně dřevěná. Zábradlí vnitřního schodiště a venkovní zábradlí 

balkónů je navrženo nerezové. Kompletní specifikace výrobků s návrhem povrchových úprav 

a kování viz výpisy výrobků. 

 

s) klempířské výrobky: 

 Klempířské prvky (parapety, oplechování atiky) budou z titanzikového plechu 
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tloušťky 0,6 mm v přírodním odstínu. 

 

t) malby a nátěry: 

 Malby vnitřních stěn a stropů budou provedeny ve dvou vrstvách barvou Primalex 

Standard. V prostoru koupelen a prádelen ve dvou vrstvách barvou Primalex Fortissimo. 

 Na vnější penetrovaný podklad se nanese 2x vrstva fasádní silikonová barvy 

BAUMIT. Odstíny viz legenda povrchových úprav v pohledech domu. 

 

u) větrání a oslunění místností: 

 Větrání je navrženo přirozeně - okny (v každé místnosti je okno s nastavitelnou 

ventilační štěrbinou). V koupelnách a WC je navrženo nucené větrání ventilátory s odvodem 

nad střechu. Osvětlení obytných místností objektu je zajištěno denním světlem - okny a 

doplněno umělým osvětlením. Jsou dodrženy požadavky na denní osvětlení dle ČSN 73 0580-

1 Denní osvětlení budov a požadavky na větrání dle ČSN EN 15 665 Větrání budov. 

 

D.1.1.a/ 5 STRUČNÝ POPIS TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

a) kanalizace: 

 Napojení oddělené kanalizace bude provedeno nově zřízenými zemními přípojkami z 

hlavních vedení (řádů), které jsou vedeny pod místní komunikaci na pozemku parc. č. 3853/1 

v k. ú. Bruntál – město. Odpadní a dešťová voda bude odvedena kanalizační přípojkou do 

veřejné kanalizace. Svodné potrubí bude min 2%. Prostupy skrz základovou desku budou 

vedeny v chráničkách. Kanalizace bude provedena v souladu s ČSN 75 6760 Vnitřní 

kanalizace. 

 

b) voda: 

 Napojení vodovodu bude provedeno nově zřízenou zemní přípojkou z hlavního vedení 

(řádu), které je vedeno pod místní komunikaci na pozemku parc. č. 3853/1 v k. ú. Bruntál – 

město. Venkovní rozvod vyústí nad podlahou 1.NP v technické místnosti. V tomto místě 

povede stoupačka až do nejvyššího patra. V jednotlivých podlažích budou na stoupačce 

provedeny odbočky a na těchto odbočkách budou zřízeny vodoměrné soustavy s podružným 

vodoměrem. Za tímto vodoměrem, pak už bude rozvod vodoinstalace v daném bytě. Rozvody 

budou vedeny v podlaze (v TI) a připojovací potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům 

budou vedeny v příčkách (posoudí statik).  Vodovod bude proveden v souladu ČSN 75 5409 

Vnitřní vodovody. 
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c) elektroinstalace: 

 Napojení elektřiny bude provedeno nově zřízenou zemní přípojkou z hlavního vedení 

(řádu), které je vedeno pod chodníkem na pozemku parc. č. 3853/4 v k. ú. Bruntál – město. 

Hlavní rozvaděč elektřiny bude umístěn v technické místnosti. Elektroinstalace budou 

provedeny v souladu s ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické rozvody..  

 

d) ústřední vytápění: 

 Napojení teplovodu bude provedeno nově zřízenou zemní přípojkou z hlavního vedení 

(řádu), které je vedeno pod místní komunikaci na pozemku parc. č. 3853/1 v k. ú. Bruntál – 

město. Vytápění bytů bude zajištěno přívodem teplovodu. Rozvody budou vedeny v podlaze 

do radiátorů umístěných pod okny. Provedení bude v souladu s ČSN 38 3350 Zásobování 

teplem - všeobecné zásady a s ČSN 06 0310 Ústřední vytápění - projektování a montáž. 

 

e) větrání a klimatizace: 

 Větrání je navrženo přirozeně - okny (v každé místnosti je okno s nastavitelnou 

ventilační štěrbinou). V koupelnách a WC je navrženo nucené větrání ventilátory s odvodem 

nad střechu. Jsou dodrženy požadavky na větrání dle ČSN EN 15 665 Větrání budov. 

Klimatizace není řešena. 

 

f) plynovod: 

 Není řešeno. 

 

D.1.1.a/ 6 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY A JEJICH ŘEŠENÍ 

a) odolnost proti korozi konstrukcí: 

 Největší riziko koroze je u výztuže z tyčové oceli (armokoše, vyztužení základové 

desky, ztužujícího věnce, vyztužení schodiště). Výztuž proti korozi zajistíme dostatečným 

krytím. Konstrukce z titanzinku (parapety, oplechování) při správném konstrukčním řešení 

podléhají korozi velmi pomalu. Není nutný protikorozní nátěr nebo postřik, vznik patiny. 

Prvky z nerezové oceli (zábradlí balkónů) korozi nepodléhají, vzniká oxidační vrstvy, není 

nutné protikorozní opatření. 

 

b) požárně bezpečnostní řešení: 

 Posouzení technických podmínek požární ochrany podrobněji řeší zpráva „Požárně 

bezpečnostní řešení“, kterou vypracuje požární technik. 
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c) ochrana proti hluku: 

 Stavba je navržena tak, aby byla zajištěna ochrana proti hluku, zejména použitím 

vhodných zvukových izolací a otvorových prvků se zvukovou izolační vlastností. 

 

d) ochrana proti prachu: 

 Prašnost vzniklá při výstavbě bude minimalizována používáním uzavřených nádob a 

kontejnerů, případně zkrápěním vodou a dalších vhodných opatřeních. 

 

e) hygienické požadavky: 

 Stavba je navržena tak, aby splňovala základní hygienické požadavky. Obytné 

místnosti jsou větratelné, vytápěné s možností regulací tepla, dostatečně osvětlené a 

prosluněné. Objekt obsahuje standardní hygienické zařízení. Stavební konstrukce splňují 

požadavky na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost. 

 

f) ekologické požadavky: 

 Stavba zachovává všechny ekologické funkce a vazby v krajině, nebude mít tedy 

negativní vliv na přírodu a krajinu. V prostoru navržené stavby se nenachází žádné dřeviny, 

které by bylo nutno pokácet. V okolí stavby se nenachází žádné památné stromy, chráněné 

rostliny ani živočichové. Vegetační úpravy kolem objektu bytového domu budou spočívat 

v opětovném zatravnění upravované plochy pozemku a ve výsadbě okrasných dřevin 

(ozelenění pozemku není součástí této PD). 

 

g) likvidace odpadů: 

 Během stavby budou vznikat stavební odpady, které budou tříděny dle katalogu 

odpadů - vyhláška č. 381/2001 Sb. Stavební sutě budou odváženy k recyklaci na řízenou 

skládku v Bruntále ve vzdálenosti 2 km. Odpady se na staveništi budou třídit a shromažďovat 

v kontejnerech tomu určených či na vymezené ploše staveniště. Postupně budou odváženy na 

skládky odpadů, do sběrného dvora či do spalovny. Nebezpečné odpady se nepředpokládají. 

Pokud by vznikly, bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněna pro nakládání s 

nebezpečným odpadem. Stavbyvedoucí bude povinen vést evidenci odpadů a archivovat 

doklady o jejich provedené likvidaci. Likvidace odpadů bude v souladu se zákonem č. 

185/2006 Sb., o odpadech. Pracovníci budou proškoleni o dodržování zásad při zabránění 

úniku nebezpečných látek z dopravních prostředků a stavebních strojů. 
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h) požadavky památkových úřadů, civilní obrany, vodního hospodářství: 

 Není řešeno. 

 

i) bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 

 Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, a to oplocením do 

výšky 1,8 m. Během výstavby je zhotovitel povinen používat techniku v řádném technickém 

stavu, respektovat noční klid (předpokládá se práce v jedné směně). Veřejná komunikace 

musí zůstat čistá a nesmí byt na nich omezován provoz. Při provádění stavebních a 

montážních prací musí být dodrženy jednotlivé zákony, vyhlášky a nařízení. Je nutné 

dodržovat bezpečnostní předpisy při práci s jednotlivými zařízeními, při práci ve výškách, při 

montážních a zdících pracích, jako obsluha stroje a zařízení. Nebezpečná místa a stroje je 

nutné řádně označit upozorňujícími tabulkami. Dále je nutné provádět řádnou údržbu strojů a 

zařízení. Důležité je školení pracovníků jak z hlediska bezpečnosti práce, tak ze stavebních a 

montážních prací. 

 

Budou dodrženy požadavky: 

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,  

- zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon o územním plánování a stavebním řádu ve 

znění pozdějších předpisů,  

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

ochranu zdraví při práci na staveništích,  

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

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

- vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, 

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

 

 Posouzení potřeby koordinátora BOZP - informace ve vazbě na zákon 309/2006 Sb. a 

NV 591/2006 Sb. 

- Předpokládá se, že stavbu bude provádět 2 a více zhotovitelů, 

- je-li na stavbě více než 20 pracovníků po delší dobu než 30 dnů, je-li na stavbě jeden 

pracovník déle než 500 dní. 
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 Na základě výše uvedených skutečností je povinnosti stavebníka zpracovat plán BOZP 

a mít koordinátora BOZP. 

 

D.1.1.a/ 7 STATICKÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

 Statické řešení je dáno statickým výpočtem vypracovaným autorizovaným inženýrem 

pro obor statika a dynamika staveb. Posouzení řeší zpráva „Statický posudek“. 

 

D.1.1.a/ 8 ÚPRAVA OKOLÍ OBJEKTU 

 Po obvodu bytového domu je navržen okapový chodník, vstupní podesta do domu a 

přístupový chodník z šedé betonové zámkové dlažby s chodníkovými obrubníky. Na pozemku 

bude zřízena asfaltová zpevněná plocha, která bude sloužit k parkování. Parkovací plochy 

obsahují 10 parkovacích stání, z toho 2 parkovací stání pro osoby se sníženou schopností 

pohybu a orientace. Na pozemku bude vybudováno dětské hřiště (výstavba zpevněných ploch 

a dětského hřiště není řešeno v rámci PD). Vegetační úpravy kolem objektu bytového domu 

budou spočívat v opětovném zatravnění upravované plochy pozemku a ve výsadbě okrasných 

dřevin (ozelenění pozemku není součástí této PD). 

 

D.1.1.a/ 9 ZÁKLADNÍ NORMY A PŘEDPISY ZÁVAZNÉ PRO PROVEDENÍ 

STAVBY 

 ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. 

 ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov. 

 ČSN 73 0605 Hydroizolace staveb. 

 ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. 

 ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování. 

 ČSN 73 1000 Zakládání stavebních objektů. Základní ustanovení pro navrhování. 

 ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí. 

 ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb. 

 ČSN 73 1901 Navrhování střech. 

 ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné. 

 ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí. 

 ČSN 73 4301 Obytné budovy. 

 ČSN 73 4505 Podlahy. Společná ustanovení. 

 ČSN 74 4520 Podlahy. Nášlapné vrstvy z dlaždic. 

 ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. 
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 ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. 

 

D.1.1.a/ 10 DODRŽENÍ ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU  

 Při zpracování dokumentace stavby pro stavební povolení byly dodrženy požadavky 

dané zákonem: 

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

 zákon č. 38/2001 Sb., katalog odpadů,  

 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 

 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonu (vodní zákon), 

 zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší,  

 zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, 

 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  

 zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, 

 zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, 

 zákon č. 64/2014 Sb., o pozemních komunikacích, 

 zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, 

 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 

 zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 

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

 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 

 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 

 nařízení vlády č.361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví při práci. 

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: nejasnosti a případné změny oproti projektu nutno konzultovat s 

projektantem. 

 

 

 

V Bruntále dne 10.4.2015                            Vypracovala: Petra Drechslerová 
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8. Závěr 

 
 Cílem bakalářské práce bylo mé pochopení a objasnění jednotlivých technologických 

postupů v rámci založení stavby na pilotách. V rámci práce jsem postupovala v souladu 

s platnými zákony, vyhláškami a českými normami. Podrobný popis prováděných prací jsem 

konzultovala se zástupci specializované firmy pro zvláštní zakládání staveb. Tito pracovníci 

mi poskytli součinnost prostřednictvím odborného výkladu a poskytnutím potřebných 

materiálů. Jednalo se především o prohlídku staveb, poskytnutí a umožnění fotodokumentace. 

 Byla bych ráda, kdyby tato práce byla, především pro studenty, přínosná v rámci 

objasnění některých postupů hlubinného založení stavby na pilotách, které nemusí být při 

návrhu a realizaci zcela jasné. 
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9. Seznam použitých pramenů 

 

Internetové odkazy: 

- www.zakladani.cz 

- geologie.vsb.cz 

- www.geotechnici.cz 

- www.asb-portal.cz 

 

Odborná literatura: 

- Masopust, J. /1994/: Vrtané piloty, Čeněk a Ježek Praha, 1994. 

- KOČÍ, B. a kol./2007/: Technologie pozemních staveb, Akademické nakladatelství 

CERM, s.r.o., Brno, 2007. 

- LÍZAL, P. a kol. /2003/: Technologie stavebních procesů pozemních staveb, 

Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2003. 

- Stavební zákon v platném znění. 

- Technické normy v platném znění. 
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10. Seznam příloh 

 

1. Výkres výztuže pilot 

2. Tabulka pilot 

3. Harmonogram 

4. Výkres zařízení staveniště 

5. Celkový situační výkres 

6. Výkopy      

7. Základy 

8. Půdorys 1.NP 

9. Půdorys 2.NP 

10. Půdorys 3.NP 

11. Sestava stropních dílců nad 1.NP 

12. Půdorys ploché střechy   

13. Příčný řez A-A 

14. Pohledy 

 


