
 

VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nízkoenergetický rodinný dům – stavebně-technologický projekt 

Low energy house - consumption including technological processes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:                                                                                                                Martin Musálek 

Vedoucí bakalářské práce:                                                            doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. 

 

Ostrava 2015 



Bakalářská práce   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 

 

 

Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracoval samostatně  

pod vedením vedoucího bakalářské práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. 

 

 

 

 

V Ostravě dne 4. května 2015                                                       ……………………………… 

                                                                                                    Martin Musálek 



Bakalářská práce   

 

 

 

Prohlášení o využití výsledků práce 

 

 

Prohlašuji, že: 

 

 

 jsem byl seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon  

č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských  

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního, a § 60 

– školní dílo; 

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

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci využít 

(§ 35 odst. 3); 

 souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v informačním 

systému VŠB-TUO; 

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

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

 bylo sjednáno, že využít své dílo – bakalářskou práci, nebo poskytnout licenci k 

jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly 

VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše); 

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

podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu  

na výsledek její obhajoby. 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 4. května 2015                                                       ……………………………… 

                                                                                                    Martin Musálek 



Bakalářská práce   

 

 

 

Anotace bakalářské práce 

 

 

Název BP: Nízkoenergetický rodinný dům – stavebně-technologický projekt 

Student: Martin Musálek 

Vedoucí BP: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. 

Datum: květen 2015 

Počet stran: 49 

 

Cílem této bakalářské práce je projekční návrh nízkoenergetického rodinného domu, 

vypracovaný ve stupni projektové dokumentace ohlášení stavby. 

Součástí projektu je zpracování technické zprávy ke stavební části, skládající se z 

průvodní zprávy a souhrnné technické zprávy, technologického postupu realizace základů, 

harmonogramu postupu prací pro technologickou etapu základů, položkového rozpočtu 

technologické etapy základů a výkresové dokumentace.  

Rodinný dům je projektován jako dvoupodlažní, částečně podsklepený objekt se 

sedlovou střechou. Dům je navržen v kompletním cihlovém systému Porotherm. Velikostně                         

odpovídá nárokům jednogenerační rodiny. 

Výsledkem bakalářské práce je vypracovaný projekt ve stupni projektové dokumentace 

pro ohlášení stavby dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. 

 

Klíčová slova: 

rodinný dům, Porotherm, základy, technologický postup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce   

 

 

 

Annotation of the bachelor theses 

 

 

Title: Low energy house – consumption including technological processes 

Student: Martin Musálek 

Supervisor: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. 

Date: May 2015 

Number of pages: 49 

 

        The aim of this bachelor theses is a design plan of a low-energy house, developed in a 

stage of project documentation construction notification. 

        The project includes the preparation of a technical report on the construction part, 

consisting of the original report and the summary technical report, technological process of 

implementation of the foundations, the work time schedule  for the technological stage of the 
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       The family house is designed as a two-storey, semi-cellared building with a gabled roof. 

The house is designed in a complete brick system Porotherm. Size corresponds to the 

demands of one generation family. 

       The result of the bachelor thesis is the developed project in the stage of project 

documentation for the construction notification pursuant to Regulation no. 62/2013 Coll., 

about projects documentation. 
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Seznam použitého značení 

 

 

1PP  první podzemní podlaží 

1NP první nadzemní podlaží 

2NP druhé nadzemní podlaží 

BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČSN česká státní norma 

PN podniková technická norma 

PNE podniková norma energetiky 

SO stavební objekt 

RD rodinný dům 

IČO identifikační číslo 

DIČ daňové identifikační číslo 

k. ú. katastrální úřad 

NV nařízení vlády 

DPH daň z přidané hodnoty 

PD projektová dokumentace 

tl. tloušťka 

VRN vedlejší rozpočtové náklady 

ZPF zemědělský půdní fond 

ŽB železobeton 

Bpv výškový systém Balt po vyrovnání 

KA kari síť 

SDK sádrokartonová deska 

CD konstrukční profil 

OZP osoby zdravotně postižené 

EHS evropské hospodářské společenství 

HPV hladina podzemní vody 

PBŘ požárně bezpečnostní řešení 

DN světlost potrubí 

EIA vliv stavby na životní prostředí 
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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  

A.1.1 Údaje o stavbě  

 

Název stavby: RODINNÝ DŮM V OŘÍŠKOVÉ ULICI 

Místo stavby: Oříšková ulice 7 

739 51 Nošovice u Frýdku-Místku 

k. ú. Nošovice: 1725/26 (výměra 935 m
2
) 

druh pozemku – ostatní plocha 

vlastník pozemku: Jan Novák 

Kropáčková 27, 739 51 Nošovice u Frýdku-Místku 

tel.: +420 723 816 816 

e-mail: jan.novak@email.cz 

 

Předmět proj. dokumentace: pro ohlášení stavby 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 

Zhotovitel: VSTAV HROTOVICE 

Dražka 624, 675 55 Hrotovice 

IČO: 415 49 007                      DIČ: CZ5811051224 

tel.: +420 431 543 543 

e-mail: vstav@hrotovice.cz 

mailto:jan.novak@email.cz
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výkonný ředitel: Ing. Bronislav Vala st. 

zhotovitel: Ing. Bronislav Vala ml. 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

Projektant: Martin Musálek 

J. Opletala 967 

738 01, Frýdek-Místek                   IČO: 62301110                   

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

         - zadávací záměr stavby  

         - geodetické zaměření 

         - údaje a výpisy z katastru nemovitostí 

         - hydrogeologický průzkum 

         - dokumentace vedení inženýrských sítí 

         - radonový průzkum pozemku 

         - soubor aktuálních technických norem  

         - konzultace prováděné během zpracování dokumentace 

         - prohlídka místa stavby 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) Rozsah řešeného území: 

Investor je majitelem stavební parcely č. 1725/26, která spadá do katastrálního území 

Nošovice (okres Frýdek-Místek) 704911. Výměra stavebního pozemku je 935 m
2
. Pozemek je 

nezastavěný a je vedený jako ostatní plocha. Okolní území je hojně využíváno pro výstavbu 

rodinných domů a rovněž předmět projektové dokumentace spadá do územního plánu obce 

Nošovice.  

 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

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

Areál stavby je umístěn v prostoru mimo chráněnou přírodní a krajinnou oblast a mimo 
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ochranné pásmo a zájmovou oblast Lesů české republiky (lesní pozemky). V daném prostoru 

se nevyskytují žádné kulturní památky, nejsou zaznamenány žádné archeologické nálezy  

a nevyskytuje se žádná vzrostlá zeleň. 

 

c) Údaje o odtokových poměrech: 

Vzhledem k tomu, že současný poměr trvalých kultur (trvalé travní porosty) je poměrně 

příznivý a zkušenosti v okolí jsou rovněž příznivé, nejsou uvažovány povodňové situace jako 

odezva na extrémní srážkové úhrny.  

 

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

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas: 

Stavba bude probíhat v prostoru, který je územně plánovací dokumentací nazván jako 

PLOCHY BYDLENÍ VENKOVSKÉHO SMÍŠENÉHO, tudíž je zde v souladu s územně 

plánovací dokumentaci obce Nošovice výstavba rodinného domu povolená. Stavba 

nevyžaduje územní souhlas či územní rozhodnutí. 

 

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

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 

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

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

dokumentací: 

Není předmětem této PD, viz předcházející bod. 

 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 

Budou dodrženy obecné požadavky na využití území dle vyhlášky 501/2006 Sb.,  

o obecných požadavcích na využívání území. Budou dodrženy požadavky dle § 10 pro plochy 

technické infrastruktury. Umístění této stavby nesnižuje kvalitu životního prostředí nad limitní 

hodnoty stanovené jinými právními předpisy. Dotčený pozemek stavbou je dopravně napojen 

na kapacitně vyhovující veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Na pozemku je vyřešeno 

nakládání s odpady. Staveniště bude zařízené, uspořádané a vybavené přísunovými trasami 

pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nebude docházet 

k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené 
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jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke 

znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým 

stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště 

bude oploceno.   

 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 

Požadavky dotčených orgánů a organizací státní správy budou dle stanovisek  

a vyjádření dodrženy.  

 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení: 

Na danou stavbu nejsou požadovány žádné výjimky ani úlevová řešení.  

 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 

S danou výstavbou nesouvisejí žádné další investice. 

 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí): 

Parcela 1725/26 v k. ú. Nošovice (okres Frýdek-Místek) 704911, na níž bude ležet nový 

objekt. 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 

Jedná se o novou stavbu. 

 

b) Účel užívání stavby: 

Nový rodinný dům bude sloužit k bydlení. 

 

c) Trvalá nebo dočasná stavba: 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru. 

 

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

Na danou stavbu se nevztahuje ochrana stavby dle jiných právních předpisů. 
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e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb: 

Budou dodrženy technické požadavky dle obecných zásad a standardů. 

Projektová dokumentace respektuje následující normy, vyhlášky a předpisy: 

 Vyhláška 268/2009 o technických požadavcích na stavbu. 

 Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. 

 Vyhláška 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb. 

 NV 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

 NV 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

 Zákon 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu. 

 Vyhláška 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území.  

 

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

právních předpisů: 

Požadavky dotčených orgánů a organizací státní správy budou dle stanovisek  

a vyjádření dodrženy.  

 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení: 

Na danou stavbu nejsou požadovány žádné výjimky ani úlevová řešení.  

 

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

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

Nový rodinný dům bude zděný, 2podlažní, podsklepený. Bude obsahovat 1 bytovou 

jednotku, navrženou pro potřeby klasické rodiny. Celková užitná plocha objektu bude    

245,91 m
2
. Výška objektu bude 7,28 m. Součástí RD bude zastřešená terasa o ploše 14,1 m

2
. 

Před objektem bude chodník ze zámkové dlažby, schodiště ze zámkové dlažby. Vjezd do 

garáže ze zámkové dlažby bude napojen na páteřní komunikaci obce Nošovice. 

zastavěná plocha:          262 m
2
 

obestavěný prostor:       1261,55 m
3
 

užitná plocha:               1.PP: 76,77 m
2
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                                      1.NP: 84,57 m
2
 

                                      2.NP: 84,57 m
2 

 

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

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

náročnosti budov apod.): 

V průběhu výstavby bude probíhat odběr elektrické energie a vody. Na stavbu byl 

vypracován průkaz energetické náročnosti budovy – zařazení A – mimořádně úsporná.  

V rámci stavby budou vznikat stavební odpady kategorie ostatní (O).  

Zpráva o způsobu nakládání s odpady (množství materiálu a způsobu jeho odstranění), 

které vzniknou při realizaci akce, je vypracována v souladu se zákonem o odpadech  

č. 185/2001 Sb., v platném znění, včetně prováděcích vyhlášek zákona, kterými jsou:  

č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,  

a č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 

terénu. Zhotovitel je po dobu realizace akce až po kolaudaci stavby jediným původcem 

odpadů. Zhotovitel akce, jako původce odpadů, je plně zodpovědný i za veškeré 

administrativní činnosti. Odpady vzniklé realizací akce budou charakteru stavebního. 

 

V rámci realizace akce budou vznikat tyto odpadové toky: 

odpady kategorie ostatní (O): 

170101 – beton 

170102 – cihly  

170504 – směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 170106 

170203 – plasty  

170405 – železo a ocel 

170411 – kabely neuvedené pod číslem 170410  

170411 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

 

Předpokládané množství cihel cca 0,1 m
3
. 

Předpokládané množství betonu cca 0,1 m
3
. 

Předpokládané množství zeminy a kamení cca 370 m
3
. 
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Předpokládané množství oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků cca    

0,5 m
3
. 

Kovový odpad bude likvidován ve sběrnách surovin, množství cca 50 kg. 

Při stavbě se nepředpokládá vznik emisí.  

 

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

Dle zpracovaného časového plánu postupu výstavby je stanovena lhůta výstavby – rok 

2015 – 2016. Stavba nebude členěná na etapy a bude provedena následovně: 

1. 4. 2015 – zahájení stavby, 

1. 5. 2016 – dokončení stavby. 

 

k) Orientační náklady stavby: 

Dle zpracovaného rozpočtu budou celkové náklady na výstavbu nového rodinného 

domu v Oříškové ulici = 3 257 467 Kč včetně DPH. 

A.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 

V rámci dokumentace pro ohlášení stavby je členění pouze na stavební část a týká se 

pouze jednoho stavebního objektu, v němž jsou zahrnuty veškeré stavební práce. 

Stavební objekt:          SO 01 rodinný dům 
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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

a) Charakteristika stavebního pozemku: 

Stavební pozemek č. 1725/26 o výměře 935 m
2
 se nachází v k.ú. Nošovice 704911, druh 

pozemku – ostatní plocha. Terén pozemku je od severu svažitý, převýšení je cca 2,7 m.  

 

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

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 

V rámci vypracování této projektové dokumentace byly provedeny následující 

průzkumy stavebního pozemku: 

 inženýrsko-geologický průzkum daného pozemku vypracovaný organizací  

K-GEO, s.r.o., v únoru 2014; 

 geodetické zaměření daného pozemku vypracované firmou Radim Hanek 

v 10/2013; 

 měsíční úhrny srážek pro oblast Nošovice za období 2002–2012 zjištěné Českým 

hydrometeorologickým ústavem; 

 radonový průzkum stanovil nízký radonový index pozemku. 

 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

V místě výstavby nového objektu se nenacházejí stávající ochranná a bezpečnostní 

pásma. 

  

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

Stavba se nenachází v záplavovém území. Radon, agresivní podzemní vody, seismicita 

ani poddolování se v dané oblasti nevyskytují.  

 

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

poměry v území: 

Stavba má nevýrobní charakter a svou činností nevytváří žádné škodlivé zplodiny, látky 

do ovzduší, nečistoty ani průmyslové odpady. Danou stavbou nedojde ke zhoršení stávajících 
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vlivů na okolní prostředí, ovzduší a přírodní podmínky. V rámci ochrany půdy a podzemních 

vod jsou dodrženy obecně platné zásady. 

Běžný hluk způsobený stavbou bude vznikat v době 7:00–17:00 hod. Běžná prašnost 

způsobená stavbou bude eliminována ochrannými plachtami.   

Daná stavba neohrožuje životní podmínky obyvatelstva a neklade žádné zvláštní 

požadavky na ochranu obyvatelstva. V celkovém kontextu není rušivým prvkem ve vnímání 

objektu obyvatelstvem v okolním terénu a zástavbě. 

 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 

Danou stavbou nebude dotčena vegetace a nebudou prováděny žádné asanace, demolice 

ani kácení dřevin. 

 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé): 

V rámci dané stavby nebude řešeno. Pozemky dotčené stavbou neplní funkci lesa a ani 

nevyžadují vynětí ze ZPF. 

 

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

a technickou infrastrukturu): 

Nový RD je dopravně napojen na stávající Oříškovou ulici. Napojení na technickou 

infrastrukturu je rovněž řešeno na Oříškové ulici. 

 

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

Předpokládaný termín zahájení výstavby je 1. 4. 2015. Dokončení stavby je v termínu  

1. 5. 2016. Daná stavba nemá žádný vliv na okolní věcné a časové vazby stavby, podmiňující, 

vyvolané či související investice.  

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Nový rodinný dům bude zděný, 2podlažní, podsklepený. Bude obsahovat 1 bytovou 

jednotku, navrženou pro potřeby klasické rodiny. Celková užitná plocha objektu bude    
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245,91 m
2
. Výška objektu bude 7,28 m. Součástí RD bude zastřešená terasa o ploše 14,1 m

2
.        

Před objektem bude chodník ze zámkové dlažby, schodiště ze zámkové dlažby. Vjezd          

do garáže ze zámkové dlažby bude napojen na páteřní komunikaci obce Nošovice. 

zastavěná plocha:          262 m
2
 

obestavěný prostor:       1261,55 m
3
 

užitná plocha:               1.PP: 76,77 m
2
 

                                      1.NP: 84,57 m
2
 

                                      2.NP: 84,57 m
2
 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: 

Stránka urbanismu a prostorového řešení – výstavba nového dvoupodlažního částečně 

podsklepeného rodinného domu je řešena v souladu s platným územním plánem. Prostorová 

regulace zástavby v řešeném území umožňuje výstavbu daného objektu obdélníkového tvaru 

11,52 m x 11,38 m a celkové výšky 7,28 m.  

 

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

Stránka architektonická byla přizpůsobena účelu a významu rodinného domu. Rozměry 

objektu budovy a jednotlivých podlaží vyplývají z půdorysných možností, které poskytuje 

dané místo výstavby. Architektonická kompozice je na fasádách symetrická. 

Stavba je řešena jako konstrukční celek postavený v systému Porotherm s procházejícím 

schodištěm. Jedná se o keramické vynášecí konstrukce s keramickým obvodovým pláštěm      

a prefabrikované stropní panely. Střechu tvoří dřevěná konstrukce, krytina bude keramická 

pálená taška (černá glazura). Obvodový plášť tvoří keramický cihelný obklad (cihlová barva), 

částečně pak palubkový dřevěný obklad (transparentní matný lak). Dřevěný obklad bude 

barevně korespondovat s barvou dveří a oken (vizuálně dřevěná). 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Rodinný dům respektuje orientaci ke světovým stranám z důvodů využitelnosti 

slunečního záření. Nový objekt a přilehlé zpevněné plochy budou jako celek oploceny,  

v severní části areálu budou zpevněné plochy tvořené zámkovou dlažbou (zátěžovou  
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a zahradní), stejně jako venkovní schodiště, které bude rovněž tvořeno zámkovou dlažbou. 

V jižní části areálu budou rovněž zpevněné plochy tvořené zámkovou dlažbou (zátěžovou  

a zahradní). Okolo oplocení bude rovnoměrně rozprostřena zeleň s rostlými keři a stromy. 

Volba zeleně a umístění respektuje požadavek nestínění domu. 

Dispoziční řešení vyplývá z charakteru budovy (rodinného domu). Osu budovy tvoří 

schodiště. 

V 1PP jsou sklepní prostory, garáž, posilovna, prádelna + sušárna, kotelna, sklad paliva 

a chodba. 

V 1NP jsou umístěny 2 vstupy do objektu kryté závětřím. Přes zádveří se vstupuje do 

haly. Dominantou 1NP je obývací pokoj, propojený s hostinským pokojem a kuchyní. Jsou 

zde navíc WC a spižírna, z hostinského pokoje je umožněn vstup na zastřešenou terasu.  

2NP je tvořeno ložnicí, dvěma pokoji, dvěma pracovnami a koupelnou s WC. 

V areálu je řešeno nakládání s odpady (venkovní kontejnery zvlášť na směsný 

komunální odpad, na papír a na plasty). 

Technologie výroby – nejedná se o výrobní objekt. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Daná akce řeší v přiměřené míře bezbariérový přístup do objektu pro osoby pohybově 

postižené a nevidomé.  

Pro vstup osob pohybově omezených i nevidomých je navržen vstup z jižní strany 

objektu. V případě trvalého užívání objektu osobou OZP je možnost dodatečné instalace 

výtahového zařízení do prostoru schodiště. Objekt obsahuje některé bezpečnostní prvky, např. 

bezprahové přechody, instalace dalších bezpečnostních prvků by vyžadovala stavební úpravy.  

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost a ochrana zdraví musí být dodržována v souladu se směrnicí Rady EU 

č. 92/57/EHS z 06/1992, se zněním zákona č. 309/2006 Sb., s ustanoveními NV č. 11/2002 

Sb., 101/2005 Sb., 168/2002 Sb., 362/2005 Sb., 378/2001 Sb., 406/2004. Sb., 201/2010 Sb., 

495/2001 Sb., 591/2006 Sb., s ustanoveními vyhlášek č. 499/2006 Sb., 268/2009 Sb., 

a dalšími ustanoveními přidružených zákonů a vyhlášek v platném znění. 

Bezpečnost užívání stavby je zajištěna provedením stavby v souladu s projektovou 
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dokumentací zpracovanou na základě platných a doporučených norem ČSN, IEC, PN. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektu: 

a) Stavební, konstrukční a materiálové řešení:  

 

Zemní práce 

Na celé ploše stavebního pozemku bude provedeno sejmutí ornice v tl. 300 mm (cca 

280,5 m
3
). Ta bude uložena na mezideponii ke zpětnému využití při konečných úpravách 

terénu.   

Na pozemku se nenacházejí stávající inženýrské sítě, tudíž není potřeba jejich vytyčení.  

HPV se zanedbává, dle inženýrsko-geologického průzkumu je hluboko pod základovou 

spárou. Provede se vytýčení objektu a započnou se zemní práce. Provede se odkopání stavební 

jámy směrem do svahu (do jižní strany). Ze tří stran bude provedeno svahování do nejvyšší 

výšky 2,5 m. Sklon svahu 1:1,3. Dále se provedou výkopy pro základové pásy, pro základy 

sloupu objektu a pro základy sloupů terasy.  

Celkové množství výkopku cca 503 m
3
 zeminy. 

Základová spára bude začištěna. 

V rámci zemních prací se provedou rýhy pro umístění přípojek inženýrských sítí.  

 

Základové konstrukce 

Objekt bude založen na základových pásech ve 2 úrovních. Suterén objektu bude 

založen v hloubce -3,690 m. Zádveří a závětří bude založeno v hloubce -0,920 m a sloupy 

v hloubce -0,900 m. 

Základové pásy budou mít jednotnou šířku 600 mm, výška základů pod obvodovými 

zdmi bude 800 mm a pod schodištěm a vnitřními nosnými stěnami 450 mm. Nosný sloup 

objektu bude založen na patce 840 mm x 840 mm, vysoké 900 mm. Nosné patky sloupů terasy 

budou mít rozměr 540 mm x 540 mm a výšku 900 mm. 

Základové pásy budou tvořeny prostým betonem třídy C 20/25. Podkladní beton v tl. 

100 mm bude tvořen prostým betonem C 20/25 a bude vyztužen ocelovou svařovanou sítí KA 

16 (4/100/100). Síť bude uložena ve 2/3 výšky desky.   

Zateplení podlahy přilehlé k zemině bude provedeno tepelnou izolaci Isover EPS 200S 
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Perimetr tl. 200 mm.  

Zateplení spodní stavby bude provedeno svislou tepelnou izolaci Isover EPS 200S 

Perimetr tl. 100mm. Ta bude překrytá ochrannou geotextilii netkanou 300 g/m
2
.  

Spodní stavba bude ochráněná proti zemní vlhkosti hydroizolačním asfaltovým pásem 

Bitagit 40 mineral V 60 S 40 (nataveným celoplošně).  

Při kladení tepelných izolací a  hydroizolací je nutné postupovat dle doporučení 

výrobce. 

 

Svislé konstrukce 

V celém objektu je použit systém Porotherm. Veškeré zdivo je tvořeno keramickými 

broušenými cihlami Profi Dryfix. Liší se pouze rozměrem a funkcí. Zdivo je uloženo na zdicí 

pěnu Porotherm Dryfix. 

Objekt je založen na cihle Porotherm 30 R Profi Dryfix (175 x 300 x 249 mm) a dále je 

spodní stavba tvořena cihlami Porotherm 30 Profi Dryfix (247 x 300 x 249 mm). Obvodové 

stěny vrchní stavby jsou založeny na cihle Porotherm 44 R Profi Dryfix  

(187 x 440 x 249 mm) a dále stěny tvoří cihla Porotherm 44 Profi Dryfix  

(248 x 440 x 249 mm). Pod okny jsou použity cihly Porotherm 44 ½ K Profi Dryfix  

(125 x 440 x 249 mm) nebo cihly Porotherm 44 K Profi Dryfix (250 x 300 x 249 mm). Záleží 

na výšce okna. 

Vnitřní nosné stěny tvoří cihla Porotherm 30 Profi Dryfix (247 x 300 x 249 mm). 

Veškeré příčky jsou vyzděny cihlou Porotherm 14 Profi Dryfix (497 x 140 x 249 mm). 

Spižírna je vyzděna z cihel Porotherm 8 Profi Dryfix (497 x 80 x 249 mm). 

Zdění bude prováděno dle technologických požadavků a doporučení výrobcem.   

 

Vodorovné konstrukce 

 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce je vytvořena v systému Porotherm. 

Je tvořena cihelnými vložkami MIAKO 19/50 PTH a keramobetonovými stropními 

nosníky POT vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží. Délka nosníků je dle 

půdorysných rozměrů místností s minimálním uložením 125 mm. Při kladení stropních prvků 

musí být postupováno dle pokynů a doporučení výrobce. Nosníky je nutno podepřít 
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vodorovnými dřevěnými hranoly se sloupky tak, aby vzdálenost mezi podporami byla max. 

1800 mm. Strop je navržen v modulové řadě. 

 

Překlady 

Překlady jsou vytvořeny v systému Porotherm.  

Překlady nad dveřmi budou tvořeny keramickými plochými spřaženými překlady PTH 

11,5 (šířka 115 mm) a PTH 14,5 (šířka 145 mm). Délka bude volena dle velikosti otvorů 

s přesahem min. 125 mm. 

Překlady nad okny budou tvořeny spřaženými keramobetonovými překlady Porotherm 

Vario ve spojení s tepelně izolačním dílem Vario a s 2x Porotherm překlad 7. Délka             

dle velikosti otvoru s přesahem min. 125 mm. 

Při provádění překladů se bude postupovat dle požadavků a doporučení výrobce.          

Je zapotřebí provádět montážní podepření překladů dle doporučení výrobce.  

 

Ztužující věnce 

V každém podlaží bude veškeré nosné zdivo ukončeno železobetonovým ztužujícím 

věncem. Věnec bude výšky 250 mm, bude tvořen betonem C 20/25 a betonářskou ocelí 

V10 425. Věnec bude u obvodových stěn chráněn Porotherm překladem 7 a tepelnou izolací  

2 x Isover EPS 200S tl. 80 mm. 

 

Schodiště 

Schodiště je navrženo dřevěné schodnicové podestové. Schodnice budou uchyceny ke 

zdivu pomocí šroubů. Podesta bude podepřena podestovými nosníky. Schodiště bude 

ukotveno k podlaze ocelovou kotvou. Kotva bude uchycena v prvním stupni, který bude 

tvořen prostým betonem C 20/25. K podestovému nosníku bude schodiště ukotveno 

ocelovými svorníky. Jednotlivé stupnice a podstupnice budou dubové (Natur Brunet). Je 

navržena výška stupně 185 mm, šířka stupně 260 mm a šířka ramene 1000 mm. Po levé straně 

ve směru výstupu bude schodišťový prostor opatřen dřevěným madlem. 

 

Střešní konstrukce 

Objekt bude zastřešen šikmou sedlovou střechou. Krov je řešen v soustavě vaznicové  

s kleštinami pro sedlovou střechu. Střechu budou tvořit vaznice, krokve, kleštiny, zavětrování 
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a pozednice. Střecha bude uložena na pozednice a nosné stěny. Střecha nad terasou bude 

uložena na dva dřevěné sloupky, které budou ukotveny ocelovými profily do betonových 

patek C 20/25.  

Zateplení střechy bude provedeno tepelnou izolací Isover Unirol Profi tl. 180 mm (mezi 

krovy) a tepelnou izolací Isover Unirol Profi tl. 80 mm. Tepelná izolace střechy bude překrytá 

parozábranou Isover Vario KM Duplex UV.   

Střecha bude opatřena pojistnou hydroizolací Isover Tyvek Solid. 

Při kladení tepelných izolací a hydroizolací je nutné postupovat dle doporučení výrobce. 

Všechny dřevěné prvky budou opatřeny ochranným nátěrem proti dřevokazným houbám 

a škůdcům.  

 

Akustická izolace  

Akustická izolace stěn je zajištěna cihelnými broušenými tvarovkami. 

Akustickou izolaci těžkých plovoucích podlah zajišťuje kročejová izolace Isover N tl. 

50 mm, která je ochráněna separační PE fólií tl. 0,1 mm.  

 

Podlahy 

Veškeré konstrukce podlah a úpravy povrchů podlah jsou řešeny ve výkresové části PD. 

 

Úpravy povrchů 

Úpravy povrchů vnitřních stěn budou tvořeny vnitřní jednovrstvou omítkou Porotherm 

Universal tl. 10 mm. 

V místnostech WC a koupelna bude povrch tvořen keramickým obkladem, typ bude 

upřesněn investorem v průběhu výstavby. 

V místnostech kuchyně a prádelna bude osazen částečně keramický obklad, typ bude 

upřesněn investorem v průběhu výstavby.  

Fasádu objektu bude tvořit cihelný obklad z cihlových pásků Terca Klinker (barva 

cihlová). 

V prostoru závětří a terasy bude fasáda objektu řešena dřevěným obkladem z palubek 

Thermowood UTV (Finská borovice).  

Sokl objektu bude tvořit dlažba Darea (Krémová reliéfní) krytá profilem 

z pozinkovaného plechu.  
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Veškeré dřevěné prvky budou opatřeny ochranným nátěrem Den Braven Profi (barva 

hnědá). 

Veškeré klempířské prvky (včetně okapového systému) budou opatřeny ochranným 

nátěrem (barva hnědá). 

Střecha bude tvořena střešní krytinou Tondach Stodo 12 (Glazura Amadeus černá). 

 

b) Mechanická odolnost a stabilita:  

Objekt je tvořen staticky jedním konstrukčním dilatačním celkem.  

Obvodové zdivo je tvořeno systémem Porotherm s dostatečnou únosností.  

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení:  

V rámci této stavby se neřeší.  

 

b) Výčet technických a technologických zařízení:  

V rámci této stavby se neřeší. 

 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků: 

Objekt je řešen jako jeden požární úsek.  

 

b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti: 

Jedná se o rodinný dům a z tohoto důvodu je zařazen do II. stupně požární bezpečnosti. 

Stavebně i požárně vyhovuje ČSN 73 0804 tabulce 10. 

 

c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí: 

Podsklepený dvoupodlažní objekt s obvodovými zdmi z cihel Porotherm tl. 440 mm. 

Střecha sedlová, keramická krytina. V objektu budou dvoje dřevěné vstupní dveře.  

 

 



Bakalářská práce   

 

 

   

20 

 

  

d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest: 

Hodnoceno viz PBŘ. 

 

e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru: 

V rámci této stavby není řešeno. 

 

f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst: 

Pro nový objekt nebude k dispozici vodovodní přivaděč pro pitnou i požární vodu. 

 

g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu: 

V rámci této stavby není řešeno. 

 

h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby: 

V rámci této stavby není řešeno. 

 

i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními: 

V rámci této stavby není řešeno. 

 

j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek:  

V rámci této stavby není řešeno. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení: 

Bytový dům je navržen s vysokým tepelným odporem podlah a pláště budovy a s velmi 

vysokým tepelným odporem stropu posledního podlaží.   

Plně vyhovuje ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. 

 

b) Energetická náročnost stavby: 

Na stavbu byl vypracován průkaz energetické náročnosti budovy – zařazení A – 

mimořádně úsporná. 
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c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií: 

V rámci zpracovávané stavby se neřeší. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí, zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování 

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

apod.): 

Větrání všech prostorů je zajištěno přirozené. Odvětrání kuchyně bude zajištěno 

vestavěnou digestoří s účinným filtrem. Větrání garáže a spižírny bude řešeno větrací mřížkou 

200 x 200 mm.   

Vytápění bude provedeno litinovými otopnými tělesy, zdrojem bude plynový kotel 

umístěný v 1PP. Regulace teploty bude individuální.  

Zásobování vodou je řešeno samostatnou vodovodní přípojkou s přímým napojením na 

přivaděč DN600 ve vhodném místě, a to ve vzdušníkové šachtě na trase, bez zásahu do 

přivaděče. Příprava TUV je řešena elektrickým bojlerem.  

Osvětlení všech prostorů bude řešeno celkovými osvětlovacími soustavami. 

Osvětlovací soustavy budou tvořit jednak zářivkové svítidla a jednak LED svítidla. Parametry 

osvětlovacích soustav budou splňovat požadavky ČSN EN 12 464-1. 

Stavba rodinného domu během svého provozu nevytváří žádné škodlivé látky do 

ovzduší a vody, ani průmyslové odpady.  

Komunální odpady budou shromažďovány ve venkovních kontejnerech   

o cca 1100 litrech (třídění – plasty, papír, sklo) a bude zajištěn odvoz těchto odpadů smluvní 

firmou oprávněnou k této činnosti. 

 

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

Dle radonového průzkumu je radonový index pozemku nízký, tudíž k ochraně stavby 

proti radonu poslouží izolace spodní stavby zemní vlhkosti asfaltovým pásem Bitagit 40 

mineral V 60 S 40. 
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b) Ochrana před bludnými proudy: 

V dotčeném území se bludné proudy nevyskytují. 

 

c) Ochrana před technickou seismicitou: 

Vzhledem k umístění pozemku není předmětem řešení. 

 

d) Ochrana před hlukem: 

Použité materiály a výplně otvorů splňují požadavky v rámci ochrany před hlukem. 

 

e) Protipovodňová opatření: 

Daná lokalita nespadá do záplavového území, proto se v rámci zpracovávané stavby 

neřeší. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury: 

Na severní straně objektu budou realizované veškeré přípojky inženýrských sítí (plyn, 

kanalizace, vodovod, elektřina) na veřejné inženýrské sítě umístěné na Oříškové ulici.  

 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

Vodovodní přípojka bude napojena na stávající odbočení z přivaděče, osazení 

sdruženého vodoměru bude v nové vodoměrné šachtě. Za měřením následuje potrubí přípojky 

v materiálu PE 100, SDR 11, D110 v délce cca 13 m do nového objektu. 

Dešťová kanalizace bude vedena do centrální dešťové kanalizace obce. Potrubí bude 

PVC hladké včetně těsnění o vnitřním průměru DN 250 v celkové délce cca 15 m.   

Splašková kanalizace objektu – bude vybudována nová přípojka splaškové kanalizace 

s napojením na stávající splaškovou kanalizaci obce Nošovice. 

Pro napojení objektu na elektrickou energii poslouží přípojka NN uložená v zemi. 

Bude tvořena dvěma zemními kabely AYKY 3x240+120. Na hranici pozemku se bude 

nacházet hlavní rozvaděč, ze kterého bude napojené veškeré el. zařízení objektu. Délka 

přívodních kabelů NN je 17 m. 

Plynovodní přípojka bude řešena ocelovým potrubím DN70. Napojení na veřejný 

plynovodní řád bude zajištěno pomocí T-kusu s navrtávací frézičkou. Hlavní uzávěr plynu 
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bude umístěn ve sloupku na hranici pozemku (délka plynovodní přípojky – 10 m).  

 B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení: 

Budoucí areál rodinného domu bude na severní a severozápadní straně napojený na 

stávající Oříškovou ulici.  

 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

Budoucí areál rodinného domu bude napojený na stávající účelovou komunikaci novou 

odbočkou do areálu.   

Napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu:  

příjezd z rychlostní silniční komunikace R48 Bělotín – Český Těšín (případně po silnici II. 

třídy č. 648 Frýdek-Místek – Český Těšín), na kterou navazuje silniční komunikace III. třídy 

č. 4733 Žermanice – Morávka. Na tuto silniční komunikaci je napojena (z kruhového objezdu) 

účelová komunikace do komplexu výrobního závodu automobilky Hyundai, na kterou je 

napojena stávající Oříšková ulice, 2 novými odbočkami se na ni napojí nový areál rodinného 

domu.  

 

c) Doprava v klidu: 

V areálu nového rodinného domu je v severozápadní části zahrady umístěno 1 

parkovišťové stání. 

 

c) Pěší a cyklistické stezky: 

V rámci této stavby není řešeno. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy: 

Po dokončení stavby budou provedeny terénní úpravy. Provede se rozprostření zeminy 

a výsev nového trávníku. 
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b) Použité vegetační prvky: 

Bude provedeno vysazení nových keřů a stromů. Rozsah bude upřesněn v průběhu 

stavby investorem. Důraz bude kladen na zachování proslunění stěn objektu. 

 

c) Biotechnická opatření: 

V rámci této stavby není potřeba řešit. 

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

a) Vliv stavby na životní prostředí: 

Stavba má nevýrobní charakter a svým provozem nevytváří žádné škodlivé zplodiny, 

nečistoty ani průmyslové odpady. Danou stavební úpravou nedojde ke zhoršení stávajících 

vlivů na okolní prostředí a ovzduší. V rámci ochrany půdy a podzemních vod jsou dodrženy 

obecně platné zásady.  

 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu: 

Danou stavbou nebude dotčena stávající okolní krajina ani přírodní podmínky. 

 

c) Vliv stavby na soustavu chráněného území Natura 2000: 

Daná stavba nemá na chráněná území Natura 2000 vliv. 

 

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

Daná stavba nepodléhá posuzování dle EIA. 

  

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

podle jiných právních předpisů: 

Daná stavba nezasahuje do ochranných a bezpečnostní pásem dle jiných právních 

předpisů, proto není řešeno. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

V rámci zpracovávané stavby se neřeší. 
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B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

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

Zajištění vody a elektrické energie po dobu výstavby bude provedeno ze stávajících 

zdrojů obce Nošovice.  

 

b) Odvodnění staveniště: 

V rámci zpracovávané stavby se neřeší z důvodů svahovitého pozemku. 

 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Staveniště rodinného domu bude napojeno v severní části pozemku na stávající 

Oříškovou ulici.  

Na severní straně objektu budou realizované veškeré přípojky inženýrských sítí (plyn, 

kanalizace, vodovod, elektřina) na veřejné inženýrské sítě umístěné na Oříškové ulici.  

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

Stavba má nevýrobní charakter a svojí činností nevytváří žádné škodlivé zplodiny, látky 

do ovzduší, nečistoty ani průmyslové odpady. Danou stavbou nedojde ke zhoršení stávajících 

vlivů na okolní prostředí, ovzduší a přírodní podmínky. V rámci ochrany půdy a podzemních 

vod jsou dodrženy obecně platné zásady. 

Běžný hluk způsobený stavbou bude vznikat v době 7:00–17:00 hod. Běžná prašnost 

způsobená stavbou bude eliminována ochrannými plachtami.   

Daná stavba neohrožuje životní podmínky obyvatelstva a neklade žádné zvláštní 

požadavky na ochranu obyvatelstva. V celkovém kontextu není rušivým prvkem ve vnímání 

objektu obyvatelstvem v okolním terénu a zástavbě. 

 

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

Staveniště bude od okolí odděleno bezpečnostním oplocením. Požadavky na asanace, 

demolice, případně kácení dřevin, nejsou.  

 

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

Staveniště bude od okolí odděleno bezpečnostním oplocením na hranici pozemku. Toto 
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vymezení bude dočasného charakteru.   

 

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

likvidace: 

V průběhu výstavby bude probíhat odběr elektrické energie a vody. Na stavbu byl 

vypracován průkaz energetické náročnosti budovy – zařazení A – mimořádně úsporná.  

V rámci stavby budou vznikat stavební odpady kategorie ostatní (O).  

Zpráva o způsobu nakládání s odpady (také o množství materiálu a způsobu jeho 

odstranění), které vzniknou při realizaci akce, je vypracována v souladu se zákonem o 

odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění, včetně prováděcích vyhlášek zákona, kterými 

jsou: č.381/2001 Sb., katalog odpadů, č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,  

a č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 

terénu. Zhotovitel je po dobu realizace akce až po kolaudaci stavby jediným původcem 

odpadů. Zhotovitel akce, jako původce odpadů, je plně zodpovědný i za veškeré 

administrativní činnosti. Odpady vzniklé realizací akce budou charakteru stavebního. 

 

V rámci realizace akce budou vznikat tyto odpadové toky: 

Odpady kategorie ostatní (O): 

170101 – beton 

170102 – cihly  

170504 – směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 

neuvedené pod číslem 170106 

170203 – plasty  

170405 – železo a ocel 

170411 – kabely neuvedené pod číslem 170410  

170411 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

 

Předpokládané množství cihel cca 0,1 m
3
. 

Předpokládané množství betonu cca 0,1 m
3
. 

Předpokládané množství zeminy a kamení cca 370 m
3
. 

Předpokládané množství oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků  

cca 0,5 m
3
. 



Bakalářská práce   

 

 

   

27 

 

  

Kovový odpad bude likvidován ve sběrnách surovin, množství cca 50 kg. 

Při stavbě se nepředpokládá vznik emisí.  

 

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

Na celé ploše stavebního pozemku bude provedeno sejmutí vrchní vrstvy zeminy 

(ornice) v tl. 300 mm (cca 280,5 m
3
). Ta bude uložena na mezideponii ke zpětnému využití 

při konečných úpravách terénu.   

Výkopek (cca 133 m
3
 zeminy) pro zpětný zához bude umístěn na mezideponii. 

Výkopek (cca 370 m
3
 zeminy) je charakteru nekontaminovaného a bude nabídnut 

k odprodeji (okolním právním subjektům, státním institucím apod.). V případě nevyužití bude 

umístěn na řízených skládkách. 

 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

V rámci ochrany životního prostředí jsou dodrženy obecně platné zásady.  

 

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

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

Z hlediska bezpečnosti práce je nutné se při provádění stavebních prací řídit příslušnými 

ustanoveními této vyhlášky, dodržovat ustanovení norem PNE 33 0000-1,2,3  

a ČSN 33 2000-3, provozních předpisů provozovatele a dalších příslušných norem a vyhlášek 

v platném znění. 

Na stavební práce musí být určen samostatný vedoucí práce a stanoven odborný dozor. 

Investorem musí být zajištěn a stanoven na pracovišti v průběhu prací koordinátor BOZP. 

Pracoviště musí být příslušně vymezeno a opatřeno výstrahami, na pracovišti musí být 

rovněž zajištěna a příslušně označena nouzová cesta úniku. Dodržování veškerých 

bezpečnostních předpisů v souladu s ČSN EN 50 110-1 edice 2 a PNE 33 0000-6 se musí 

kontrolovat bezpečnostními techniky a pracovníky ze strany investora. 

 

k) Úpravy pro bezbariérové užívaní výstavbou dotčených staveb: 

Stavební práce budou probíhat na ploše stavebního pozemku, proto se v rámci této 

stavby neřeší.  
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l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření: 

Vzhledem k rozsahu, umístění a charakteru stavby se v rámci této stavby neřeší.  

 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: 

V rámci této stavby není nutné stanovovat speciální podmínky. 

  

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Dle zpracovaného časového plánu postupu výstavby je stanovena lhůta výstavby – rok 

2015 – 2016. Stavba nebude členěná na etapy a bude provedena následovně: 

1. 4. 2015 – zahájení stavby, 

1. 5. 2016 – dokončení stavby. 
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2. TECHNOLOGICKÝ POSTUP REALIZACE ZÁKLADŮ 

1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

1.1 Stavebník, zhotovitel 

Název stavby: RODINNÝ DŮM V OŘÍŠKOVÉ ULICI 

Místo stavby: Oříšková ulice 7 

739 51 Nošovice u Frýdku-Místku 

k. ú. Nošovice: 1725/26 (výměra 935 m
2
) 

druh pozemku – ostatní plocha 

vlastník pozemku: Jan Novák 

Kropáčková 27, 739 51 Nošovice u Frýdku-Místku 

tel.: +420 723 816 816 

e-mail: jan.novak@email.cz 

 

Zhotovitel: VSTAV HROTOVICE 

Dražka 624, 675 55 Hrotovice 

IČO: 415 49 007                      DIČ: CZ5811051224 

tel.: +420 431 543 543 

e-mail: vstav@hrotovice.cz 

výkonný ředitel: Ing. Bronislav Vala st. 

zhotovitel: Ing. Bronislav Vala ml. 

 

1.2 Obecné informace o stavbě 

Jedná se o nový rodinný dům, zděný, 2podlažní, podsklepený. Bude obsahovat 1 

bytovou jednotku, navrženou pro potřeby klasické rodiny. Celková užitná plocha objektu bude 

mailto:jan.novak@email.cz
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245,91 m
2
. Objekt bude obdélníkového tvaru 11,52 m x 11,38 m a celkové výšky 7,28 m. 

Součástí RD bude zastřešená terasa o ploše 14,1 m
2
. Před objektem bude chodník ze zámkové 

dlažby a schodiště ze zámkové dlažby. Vjezd do garáže ze zámkové dlažby bude napojen na 

páteřní komunikaci obce Nošovice. 

zastavěná plocha:         262 m
2
 

obestavěný prostor:      1261,55 m
3
 

užitná plocha:               1.PP: 76,77 m
2
 

                                      1.NP: 84,57 m
2
 

                                      2.NP: 84,57 m
2
 

Terén pozemku je od severu svažitý, převýšení je cca 2,7 m. Objekt bude tedy zasazen 

do svahu a bude obsahovat 2 vstupy.  

 

1.3 Obecné informace o procesu 

Pro úspěšné zvládnutí řešeného procesu je potřeba provedený předchozí proces. 

Předpokladem je kvalitní provedení zemních prací, vyhloubení a začištění stavebních jam  

a rýh, začištění základové spáry, uložení odtěžené zeminy. 

Vzhledem ke 2 rozdílným výškovým úrovním založení jednotlivých části objektu se 

bude samotný proces realizace základů skládat ze 2 etap výstavby. První etapa se bude týkat 

založení suterénu a bude obsahovat výstavbu základových pásu a podkladního betonu, včetně 

pokládky tepelné izolace a izolace proti zemní vlhkosti. Druhá etapa (po provedení svislých 

konstrukcí spodní stavby) se bude týkat založení závětří a zádveří, včetně založení 3 

základových patek pro sloup objektu a sloupy terasy, a bude obsahovat výstavbu základových 

pásu a podkladního betonu, včetně pokládky tepelné izolace a izolace proti zemní vlhkosti.  

1. etapa 

Suterén objektu bude založen v hloubce -3,690 m. Základové pásy budou mít jednotnou 

šířku 600 mm, výška základů pod obvodovými zdmi bude 800 mm, pod schodištěm  

a vnitřními nosnými stěnami pak 450 mm. Nosný sloup objektu bude založen na patce  

840 mm x 840 mm, vysoké 900 mm. Nosné patky sloupů terasy budou mít rozměr  

540 mm x 540 mm a výšku 900 mm. 

Základové pásy budou tvořeny prostým betonem třídy C 20/25. Podkladní beton  

v tl. 100 mm bude tvořen prostým betonem C 20/25 a bude vyztužen ocelovou svařovanou sítí 
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KA 16 (4/100/100). Síť bude uložena ve 2/3 výšky desky. Pod základovou desku se uloží 

tepelná izolace Isover EPS 200S Perimetr tl. 200 mm. Na tepelnou izolaci bude celoplošně 

nataven hydroizolační asfaltový pás Bitagit 40 mineral V 60 S 40.  

 2. etapa 

Po provedení svislých konstrukcí spodní stavby bude založeno zádveří a závětří 

v hloubce -0,920 m a sloupy v hloubce -0,900 m. Základové pásy budou mít jednotnou šířku 

600 mm, výška základů pod obvodovými zdmi bude 800 mm. Základové pásy budou tvořeny 

prostým betonem třídy C 20/25. Podkladní beton v tl. 100 mm bude tvořen prostým betonem 

C 20/25 a bude vyztužen ocelovou svařovanou sítí KA 16 (4/100/100). Síť bude uložena ve 

2/3 výšky desky. Pod základovou desku se uloží tepelná izolace Isover EPS 200S Perimetr tl. 

200 mm. Na tepelnou izolaci bude celoplošně nataven hydroizolační asfaltový pás Bitagit 40 

mineral V 60 S 40.      

   

2. PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 

2.1 Převzetí staveniště 

Stavbu bude provádět jeden zhotovitel a staveniště již bude převzato před započetím 

stavebních prací, respektive před započetím zemních prací, tudíž není v rámci tohoto 

technologického postupu řešeno.  

 

2.2 Připravenost staveniště 

Staveniště rodinného domu bude napojeno v severní části pozemku na stávající 

Oříškovou ulici. Staveniště bude od okolí odděleno bezpečnostním oplocením na hranici 

pozemku. Toto vymezení bude dočasného charakteru. Doprava na staveništi bude řešena 

pokládkou silničních betonových panelů. Pro účel šaten a kanceláře stavbyvedoucího budou 

na staveništi umístěny 3 buňky. Pro hygienické potřeby budou připravena dvě mobilní WC  

s umývárnou. Kanalizační, vodovodní a elektrická přípojka je napojena na veřejné rozvody na 

Oříškové ulici.  

Před započetím betonářských prací bude provedena kontrola základové spáry. 

Základová spára bude začištěná, vodorovná a rovinná.  
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Provede se shoda skutečného stavu výkopů s projektovou dokumentací, kontrola 

výškové úrovně jednotlivých částí výkopu a kontrola stability svahů. 

Provede se zápis do stavebního deníku.   

 

3. MATERIÁLY 

3.1 Materiál 

Základové pásy 

Základové pásy budou tvořeny prostým betonem C 20/25. Celkové množství betonové 

směsi 27,88 m
3
. 

Podkladní beton 

Podkladní beton bude tvořen prostým betonem C 20/25 s výztuží z ocelové svařované 

sítě KA 16 (4/100/100). Síť bude uložena ve 2/3 výšky desky. Celkové množství betonu  

10,10 m
3
. Celkové množství výztuže 0,2 t.  

Podkladní beton bude uložen na tepelné izolaci Isover EPS 200S Perimetr tl. 200 mm. 

Na tepelnou izolaci se provede pokládka izolace zemní vlhkosti – hydroizolační 

asfaltový pás Bitagit 40 mineral V 60 S 40, nataven celoplošně.   

Bednění 

Bednění se bude provádět na horní hranu základových pásů a podkladního betonu. Pro 

zhotovení všech prvků bednění bude použito stavebního řeziva. Spojování jednotlivých 

dřevěných prvků bude zajištěno ocelovými hřebíky. Stabilitu bednění proti tlaku čerstvé 

betonové směsi bude zajišťovat vazačský/rádlovací drát o průměru 3,15 mm. Celková plocha 

bednění základových pásů 9,84 m
2
. Celková plocha bednění podkladního betonu 4,89 m

2
.  

 

3.2 Primární doprava, sekundární doprava 

Primární doprava 

Ocelová výztuž, materiál pro výrobu bednění, tepelná izolace a hydroizolace budou na 

staveniště dopraveny nákladním automobilem Tatra T158. 
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Betonová směs bude na staveniště dopravena autodomíchávačem Mercedes BENZ 

32.41 s čerpadlem. Betonová směs bude dovezena z přilehlé betonárny ZAPA beton  

Frýdek-Místek (vzdálenost 6 km). 

Sekundární doprava 

Drobný materiál bude na stavbě přepravován ručně nebo za pomocí koleček. Ocelová 

výztuž bude přepravována za pomocí autojeřábu. Betonáž betonovou směsí bude zajišťovat 

čerpadlo. 

 

3.3 Skladování 

Betonová směs bude na stavbu přivezena z přilehlé betonárny v hotovém stavu. 

Skladovací plochy jsou na staveništi tvořeny silničními betonovými panely a jsou 

odvodněny. 

Výztuž bude na nich uskladněna na dřevěných podkladcích. Dřevěný materiál             

pro výrobu bednění bude uložen na dřevěných hranolech s proklady. Tepelná izolace bude 

uložena na dřevěných hranolech. Hydroizolace bude v pásech uložena na silničních panelech. 

Dřevěný materiál, tepelná izolace a hydroizolace bude ochráněna proti povětrnostním 

vlivům. 

Ostatní drobný materiál bude uložen v bednách či na policích v plechovém 

uzamykatelném kontejneru. 

 

3.4 Obecné pracovní podmínky 

Staveniště rodinného domu bude napojeno v severní části pozemku na stávající 

Oříškovou ulici. Staveniště bude od okolí odděleno bezpečnostním oplocením na hranici 

pozemku. Toto vymezení bude dočasného charakteru. Doprava na staveništi bude řešena 

pokládkou silničních betonových panelů. Pro účel šaten a kanceláře stavbyvedoucího budou 

na staveništi umístěny 3 buňky. Pro hygienické potřeby budou připravena dvě mobilní WC  

s umývárnou. Kanalizační, vodovodní a elektrická přípojka je napojena na veřejné rozvody na 

Oříškové ulici.  

Veškeré stavební práce na základových konstrukcích budou dle harmonogramu probíhat 

v měsících květen–červenec, čímž odpadá opatření proti mrazu. Betonové konstrukce budou 
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v době zrání chráněny před nepříznivými podmínkami počasí. Rovněž budou ošetřovány 

(kropeny vodou) a chráněny přikrytím, aby nedošlo k jejich poškození vlivem slunečního 

záření. Stavební práce budou probíhat v době 7:00–17:00 hod., čímž odpadá nutnost zřizovat 

na staveništi osvětlení.  

 

3.5 Pracovní podmínky procesu 

Přípravné práce 

Před započetím betonářských prací bude provedena kontrola základové spáry. 

Základová spára bude začištěná, vodorovná a rovinná.  

Provede se shoda skutečného stavu výkopů s projektovou dokumentací, kontrola 

výškové úrovně jednotlivých částí výkopu a kontrola stability svahů. 

Provede se zápis do stavebního deníku.  

1. etapa 

Bednění základových pásů a základových patek 

Od zvoleného rohu začnou tesaři s výrobou dřevěného bednění, které budou tvořit 

bočnice výšky 200 mm, šikmé a vodorovné zápory, kolíky pro zajištění zápor a vzpěry pro 

zajištění tvaru bednění. Prkna nebo desky tvořící bočnice budou kladeny a zajištěny zároveň  

s hranami rýh. Současně s výrobou bednění bude probíhat kontrola rozměrů bednění, svislosti 

a výškových úrovní dle PD. 

Betonáž základových pásů a základových patek 

Pro betonáž základových pásů a základových patek bude použito autodomíchávače 

Mercedes BENZ 32.41 s čerpadlem. Postup betonáže bude synchronní z jižní strany stavební 

jámy směrem k severní, viz obr. č. 1. Mezi betonárnou, řidiči autodomíchávačů a pracovníky 

na stavbě musí být dohoda, v jakých intervalech bude beton dopravován. Nesmí vzniknout 

prodleva delší než 30 min. Celková potřeba betonové směsi na základové pásy a základové 

patky 1. etapy je 20,89 m
3
. Objem bubnu autodomíchavače činí 7 m

3 
betonové směsi, tudíž 

autodomíchávač přiveze materiál 3x. 

Betonová směs bude čerpadlem dopravována z výšky max. 1,5 m. Směs bude ukládána 

ve 2 vrstvách po 0,4 m a současně souměrně vibrována ponorným tyčovým vibrátorem          
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(1 vpich / 60 sekund). 

 

Obr. č. 1 Schéma postupu betonáže základových pásu a základových patek_1. etapa 

 

Technologická přestávka a ošetřování 

Po dobu 28 dnů bude probíhat zrání a ošetřování betonu. V případě srážkových úhrnů 

musí být základové pásy a základové patky zakryty. Při teplotách nad 25 °C musí být 

základové pásy a základové patky ošetřovány (kropeny) vodou. 

Odbedňování základových pásů a základových patek 

Proces odbedňování začne po 10 dnech a musí proběhnout systematicky. Nejdříve se 

provede uvolnění částí bednění, poté se rozeberou. Nesmí docházet k poškozování 

betonových konstrukcí, odbedňování je nutno provádět šetrným způsobem. 

Tepelná izolace 

V době technologické přestávky zrání základových pásu a po provedení odbednění 

základových pásů se provede volné položení tepelné izolace Isover EPS 200S Perimetr tl.  

200 mm.  
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Hydroizolace 

Po vypršení doby technologické přestávky zrání základových pásu a po položení tepelné 

izolace se provede celoplošné natavení izolace proti zemní vlhkosti – hydroizolační asfaltový 

pás Bitagit 40 mineral V 60 S 40. 

Bednění podkladního betonu 

Od zvoleného rohu začnou tesaři s výrobou dřevěného bednění, které budou tvořit 

bočnice výšky 100 mm, šikmé a vodorovné zápory, kolíky pro zajištění zápor a vzpěry pro 

zajištění tvaru bednění. Prkna nebo desky tvořící bočnice budou kladeny a zajištěny zároveň  

s hranami rýh. Současně s výrobou bednění bude probíhat kontrola rozměrů bednění, svislosti 

a výškových úrovní dle PD. 

Výztuž podkladního betonu 

Podkladní beton bude ve 2/3 výšky osazen ocelovou svařovanou síti KA 16 (4/100/100).  

Celkové množství sítě pro armování 1. etapy je 0,17 t.  

Před zahájením armování bude stavbyvedoucím zkontrolován stav dodané výztuže. 

Vázání výztuže proběhne přímo na staveništi a usadí se do bednění. Poloha bude zajištěna 

plastovými distančníky.  

Betonáž podkladního betonu 

Pro betonáž podkladního betonu bude použito autodomíchávače Mercedes BENZ 32.41 

s čerpadlem. Postup betonáže bude synchronicky z jižní strany stavební jámy směrem  

k severní, viz obr. č. 2. Mezi betonárnou, řidiči autodomíchávačů a pracovníky na stavbě musí 

být dohoda, v jakých intervalech bude beton dopravován. Nesmí vzniknout prodleva delší než 

30 min. Celková potřeba betonové směsi na základové pásy 1. etapy je 8,11 m
3
. Objem bubnu 

autodomíchavače činí 7 m
3 

betonové směsi, tudíž autodomíchávač přiveze materiál jednou. 

Betonová směs bude čerpadlem dopravována z výšky max. 1,5 m. Směs bude ukládána 

v 1 vrstvě a současně souměrně vibrovaná ponorným tyčovým vibrátorem  

(1 vpich / 60 sekund). 

V případě srážkových úhrnů musí být základové pásy zakryty. Při vysokých teplotách 

musí být základové pásy ošetřovány (kropeny) vodou. 
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Obr. č. 2 Schéma postupu betonáže podkladního betonu_1. etapa 

 

Technologická přestávka 

Po dobu 28 dnů bude probíhat zrání a ošetřování betonu. V případě srážkových úhrnů 

musí být podkladní beton zakryt. Při teplotách nad 25 °C musí být podkladní beton ošetřován 

(kropen) vodou. 

Odbedňování podkladního betonu 

Proces odbedňování začne po 10 dnech a musí proběhnout systematicky. Nejdříve se 

provede uvolnění částí bednění, poté se rozeberou. Nesmí docházet k poškozování 

betonových konstrukcí, odbedňování je nutné provádět šetrně. 

Svislé konstrukce spodní stavby 

Po provedení svislých konstrukcí spodní stavby začne 2. etapa realizace základů. 
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2. etapa 

Bednění základových pásů 

Od zvoleného rohu začnou tesaři s výrobou dřevěného bednění, které budou tvořit 

bočnice výšky 200 mm, šikmé a vodorovné zápory, kolíky pro zajištění zápor a vzpěry pro 

zajištění tvaru bednění. Prkna nebo desky tvořící bočnice budou kladeny a zajištěny zároveň s 

hranami rýh. Současně s výrobou bednění bude probíhat kontrola rozměrů bednění, svislosti a 

výškových úrovní dle PD. 

Betonáž základových pásů 

Pro betonáž základových pásů bude použito autodomíchávače Mercedes BENZ 32.41  

s čerpadlem. Postup betonáže bude synchronicky z jižní strany stavební jámy směrem  

k severní, viz obr. č. 3. Mezi betonárnou, řidiči autodomíchávačů a pracovníky na stavbě musí 

být dohoda, v jakých intervalech bude beton dopravován. Nesmí vzniknout prodleva delší než 

30 min. Celková potřeba betonové směsi na základové pásy 2. etapy je 6,99 m
3
. Objem bubnu 

autodomíchavače činí 7 m
3 

betonové směsi, tudíž autodomíchávač přijede jednou. 

Betonová směs bude čerpadlem dopravována z výšky max. 1,5 m. Směs bude ukládána 

ve 2 vrstvách po 0,4 m a současně souměrně vibrována ponorným tyčovým vibrátorem  

(1 vpich / 60 sekund). 
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Obr. č. 3 Schéma postupu betonáže základových pásů_2. etapa 

 

Technologická přestávka a ošetřování 

Po dobu 28 dnů bude probíhat zrání a ošetřování betonu. V případě srážkových úhrnů 

musí být základové pásy zakryty. Při teplotách nad 25 °C musí být základové pásy ošetřovány 

(kropeny) vodou. 

Odbedňování základových pásů 

Proces odbedňování začne po 10 dnech a musí proběhnout systematicky. Nejdříve se 

provede uvolnění částí bednění, poté se rozeberou. Nesmí docházet k poškozování 

betonových konstrukcí, odbedňování je nutné provádět šetrně. 

Tepelná izolace 

V době technologické přestávky zrání základových pásu a po provedení odbednění 

základových pásů se provede volné položení tepelné izolace Isover EPS 200S Perimetr tl.  

200 mm.  
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Hydroizolace 

Po vypršení doby technologické přestávky zrání základových pásu a po položení tepelné 

izolace se provede celoplošné natavení izolace proti zemní vlhkosti – hydroizolační asfaltový 

pás Bitagit 40 mineral V 60 S 40. 

Bednění podkladního betonu 

Od zvoleného rohu začnou tesaři s výrobou dřevěného bednění, které budou tvořit 

bočnice výšky 100 mm, šikmé a vodorovné zápory, kolíky pro zajištění zápor a vzpěry pro 

zajištění tvaru bednění. Prkna nebo desky tvořící bočnice budou kladeny a zajištěny zároveň  

s hranami rýh. Současně s výrobou bednění bude probíhat kontrola rozměrů bednění, svislosti 

a výškových úrovní dle PD. 

Výztuž podkladního betonu 

Podkladní beton bude ve 2/3 výšky osazen ocelovou svařovanou síti KA 16 (4/100/100).  

Celkové množství sítě pro armování 2. etapy je 0,03 t.  

Před zahájením armování bude stavbyvedoucím zkontrolován stav dodané výztuže. 

Vyvázání proběhne přímo na staveništi a usadí se do bednění. Poloha bude zajištěna 

plastovými distančníky.  

Betonáž podkladního betonu 

Pro betonáž podkladního betonu bude použito autodomíchávače Mercedes BENZ 32.41 

s čerpadlem. Postup betonáže bude synchronicky z jižní strany stavební jámy směrem  

k severní, viz obr. č. 4. Mezi betonárnou, řidiči autodomíchávačů a pracovníky na stavbě musí 

být dohoda, v jakých intervalech bude beton dopravován. Nesmí vzniknout prodleva delší než 

30 min. Celková potřeba betonové směsi na základové pásy 1. etapy je 1,99 m
3
. Objem bubnu 

autodomíchavače činí 7 m
3 

betonové směsi, tudíž autodomíchávač přijede jednou. 

Betonová směs bude čerpadlem dopravována z výšky max. 1,5 m. Směs bude ukládána 

v 1 vrstvě a současně souměrně vibrována ponorným tyčovým vibrátorem  

(1 vpich / 60 sekund). 
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Obr. č. 4 Schéma postupu betonáže podkladního betonu_2. etapa 

 

Technologická přestávka 

Po dobu 28 dnů bude probíhat zrání a ošetřování betonu. V případě srážkových úhrnů 

musí být podkladní beton zakryt. Při teplotách nad 25 °C musí být podkladní beton ošetřován 

(kropen) vodou. 

Odbedňování podkladního betonu 

Proces odbedňování začne po 10 dnech a musí proběhnout systematicky. Nejdříve se 

provede uvolnění částí bednění, poté se rozeberou. Nesmí docházet k poškozování 

betonových konstrukcí, odbedňování je nutné provádět šetrně. 

 

4. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 stavbyvedoucí                                1x 

 vedoucí čety                                   1x 
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 tesaři                                              2x 

 železáři                                          2x 

 betonář + obsluha čerpadla            2x 

 pomocný dělník                             2x 

 řidič autodomíchávače                  3x 

 řidič nákladního auta                     1x 

 řidič autojeřábu                              1x 

 

5. STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 

5.1 Stroje 

 autodomíchavač Mercedes BENZ 32.41 včetně čerpadla  

 nákladní auto Tatra t158 

 autojeřáb AD 10 MAN 

 ponorný vibrátor Perles 

 svařovací agregát Telmig 183/2 

 

5.2 Nářadí a pomůcky 

Nivelační přístroj, pásmo, měřičské latě, tesařské kladivo, palice, motorová a okružní 

pila, úhlová bruska, vodováha, sekera, vázací drát, pákové kleště, lopata, kolečka, hladítka, 

zednická lžíce, stahovací lať atd. 

 

5.3 Pomůcky BOZP 

Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky osobními ochrannými pracovními pomůckami 

a dbát na jejich používání jak při práci, tak při volném pohybu na staveništi. 

Jedná se například o pracovní oděv, ochrannou přilbu, ochranné rukavice, pevnou 

pracovní obuv s ocelovou špičkou, výstražné vesty, ochranné brýle, kukly na sváření, chrániče 

sluchu atd.   
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6. JAKOST A KONTROLA KVALITY 

6.1 Vstupní kontrola 

Do vstupní kontroly patří již výše popsané etapy jednotlivých procesů. 

Budou prováděny následující kontroly: 

 Provede se kontrola výkopů a shoda s projektovou dokumentací, kontrola výškové 

úrovně jednotlivých částí výkopu a kontrola stability svahů. 

 Kontrola základové spáry – začištěná, vodorovná a rovinná. 

 Kontrola dodané výztuže – kontrola třídy oceli, kontrola profilu a stavu z hlediska 

koroze, rozměrů a deformace. 

 

6.2 Mezioperační kontrola 

Jedná se o průběžné kontroly jednotlivých procesů. Před betonáží musí být přizván 

projektant a technický dozor investora pro kontrolu správného provedení výztuže. Při dodávce 

betonové směsi budou odebrány vzorky a poslány na kontrolní zkoušky do certifikované 

laboratoře. 

Budou prováděny následující kontroly: 

 Kontrola provedení bednění.  

 Kontrola provedení armování. 

 Kontrola dodacího listu betonu, třídy betonu, maximálního zrna. 

 Kontrola konzistence betonové směsi zkouškou sednutím kužele. 

 Kontrola správného postupu ukládání a hutnění. 

 Kontrola rovnosti horního okraje. 

 Kontrola betonu po dobu zrání a řádného ošetřování. 

 Kontrola odbedňovaní. 

 Kontrola správného kladení tepelné izolace. 

 Kontrola kvality položení hydroizolace.  

 

6.3 Výstupní kontrola 

Jedná se o konečnou kontrolu veškerých provedených prací a předání základových 
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konstrukcí. Bude proveden zápis do stavebního deníku.  

Budou prováděny následující kontroly: 

 Vizuální kontrola kompletních konstrukcí – neporušenost hran a rohů, výskyt trhlin. 

 Kontrola vyzrálosti betonu, výsledky pevnosti dodané certifikovanou laboratoří. 

 Kontrola shody s projektovou dokumentací. 

 Kontrola rovinnosti základových konstrukcí. 

 

7. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI – BOZP 

Musí být dodrženy veškeré požadavky: 

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

práci, a dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 

 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 a do hloubky. 

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

a pracovní prostředí. 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky 

na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 

8. EKOLOGIE - VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

Stavba má nevýrobní charakter a svojí činností nevytváří žádné škodlivé zplodiny, látky 

do ovzduší, nečistoty ani průmyslové odpady. Danou stavbou nedojde ke zhoršení stávajících 

vlivů na okolní prostředí, ovzduší a přírodní podmínky. V rámci ochrany půdy a podzemních 

vod jsou dodrženy obecně platné zásady. 

Bude dodrženo nařízení vlády 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. Běžný hluk způsobený stavbou bude vznikat v době 7:00–17:00 hod. Běžná 

prašnost způsobená stavbou bude eliminována ochrannými plachtami.   

Daná stavba neohrožuje životní podmínky obyvatelstva a neklade žádné zvláštní 

požadavky na ochranu obyvatelstva. V celkovém kontextu není rušivým prvkem ve vnímání 
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objektu obyvatelstvem v okolním terénu a zástavbě. 

Způsob nakládání s odpady (množství materiálu a způsob jeho odstranění), které 

vzniknou při realizaci akce, bude v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.,  

v platném znění, včetně prováděcích vyhlášek zákona, kterými jsou: č.381/2001 Sb., katalog 

odpadů, č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,  

a č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na 

povrchu terénu. Zhotovitel je po dobu realizace akce až po kolaudaci stavby jediným 

původcem odpadů. Zhotovitel akce, jako původce odpadů, je plně zodpovědný i za veškeré 

administrativní činnosti. Odpady vzniklé realizací akce budou charakteru stavebního. 
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Obr. č.1  Schéma postupu betonáže základových pásu a základových patek_1. etapa 

Obr. č. 2 Schéma postupu betonáže podkladního betonu_1. etapa 

Obr. č. 3  Schéma postupu betonáže základových pásů_2. etapa 
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6. SEZNAM PŘÍLOH 

 

a) Položkový rozpočet technologické etapy "Základy". 

b) Harmonogram postupu prací pro technologickou etapu "Základy". 

  

 

 



Položkový rozpočet

01 Základy

Stavba:

Objekt:

SO01

SO01 Rodinný dům v Oříškové ulici

104 981

Celkem: 142 819

Rozpočet:

Rodinný dům v Oříškové ulici

Projektant

Objednatel:

Zhotovitel:

Q

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

37 837

0

0

0

91 166

28 971

0

0

0

13 816

8 866

0

0

0

120 137 22 682

Rozpis ceny: Dodávka: Montáž: Celkem:

Rekapitulace daní:
Základ pro DPH 15 % 142 818,72 CZK

DPH 15 % 21 423,00 CZK

Základ pro DPH 21 % 0,00 CZK

DPH 21 0,00 CZK%

Zaokrouhlení 0,28 CZK

Cena celkem: 164 242,00 CZK

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:

Za objednatele:

Datum:

Podpis:

27.4.2015

Popis:

Martin Musálek Rodinný dům v Oříškové ulici_Základy
Zpracováno programem BUILDpower S



List č.2Stavba: SO01

SO01Objekt:

Rozpočet: 01 Základy

Rodinný dům v Oříškové ulici

Rodinný dům v Oříškové ulici

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem

Základy a zvláštní zakládání2 91 166 13 816 104 981HSV
Izolace proti vodě711 11 246 7 347 18 593PSV
Izolace tepelné713 17 725 1 519 19 245PSV

120 137 22 682 142 819

Martin Musálek Rodinný dům v Oříškové ulici_Základy
Zpracováno programem BUILDpower S



List č.3Stavba: SO01

SO01Objekt:

Rozpočet: 01 Základy

Rodinný dům v Oříškové ulici

Rodinný dům v Oříškové ulici

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

2 Základy a zvláštní zakládáníDíl:
Železobeton základových desek C 20/25273321321R001 m3 10,10 2 407 24 308

196 1 978
22 3302 212Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr:
1,182,79*4,22*0,1
4,654,6*10,1*0,1
4,273,85*11,1*0,1

Bednění stěn základových desek - zřízení273351215R002 m2 4,89 508 2 483

379 1 855
628128Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr:
0,562,79*2*0,1
0,424,22*0,1
1,0110,1*0,1
1,698,45*2*0,1
1,1111,1*0,1
0,101*0,1

Bednění stěn základových desek - odstranění273351216R003 m2 4,89 76 374

76 374
00Dodávka:

Montáž:

Popis: Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.

Výkaz výměr:
0,562,79*2*0,1
0,424,22*0,1
1,0110,1*0,1
1,698,45*2*0,1
1,1111,1*0,1
0,101*0,1

Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  4,0, oka 
100/100 mm

273361921RT14 t 0,20 31 114 6 220

4 455 891
5 33026 659Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr:
0,022,79*4,22*0,00198
0,094,6*10,1*0,00198
0,083,85*11,1*0,00198

Beton základových pasů prostý C 20/25 274313621R005 m3 27,88 2 409 67 149

196 5 453
61 6962 213Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr:
3,260,6*0,8*6,8
2,250,6*0,8*2,34*2

11,080,6*0,8*11,54*2
7,100,6*0,8*7,4*2
0,190,6*0,8*0,4
2,480,6*0,45*9,2
0,080,6*0,45*0,3
0,270,6*0,45*1
0,640,84*0,84*0,9

Martin Musálek Rodinný dům v Oříškové ulici_Základy
Zpracováno programem BUILDpower S



List č.4Stavba: SO01

SO01Objekt:

Rozpočet: 01 Základy

Rodinný dům v Oříškové ulici

Rodinný dům v Oříškové ulici

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
0,520,54*0,54*0,9*2

Bednění stěn základových pasů - zřízení274351215R006 m2 9,84 376 3 695

255 2 512
1 183120Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr:
0,663,32*0,2
0,942,34*0,2*2
3,689,2*0,2*2
2,723,4*0,2*4
1,203*0,2*2
0,401*0,2*2
0,240,6*0,2*2

Odstranění bednění stěn základových pasů274351292R007 m2 9,84 76 752

76 752
00Dodávka:

Montáž:

Popis: Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Výkaz výměr:
0,663,32*0,2
0,942,34*0,2*2
3,689,2*0,2*2
2,723,4*0,2*4
1,203*0,2*2
0,401*0,2*2
0,240,6*0,2*2

2 Základy a zvláštní zakládáníCelkem za: 104 981

711 Izolace proti voděDíl:
Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením711141559R008 m2 107,33 71 7 576

63 6 720
8568Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr:
13,292,94*4,52
41,604,00*10,4
52,444,6*11,4

Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 mineral V 60 S 4062832134R9 m2 118,06 88 10 389

0 0
10 38988Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr:
14,622,94*4,52*1,1
45,764,0*10,4*1,1
57,684,6*11,4*1,1

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m998711201R0010 % 179,66 3 627

3 627
00Dodávka:

Montáž:

711 Izolace proti voděCelkem za: 18 593

713 Izolace tepelnéDíl:
Izolace tepelná podlah kladená volně, jednovrstvá713121111R0011 m2 71,33 19 1 384

19 1 384
00Dodávka:

Montáž:

Martin Musálek Rodinný dům v Oříškové ulici_Základy
Zpracováno programem BUILDpower S



List č.5Stavba: SO01

SO01Objekt:

Rozpočet: 01 Základy

Rodinný dům v Oříškové ulici

Rodinný dům v Oříškové ulici

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Výkaz výměr:

7,773,32*2,34
28,883,4*9,2-4*0,6
34,683,4*10,2

Izolace podlah tepelná Isover EPS 200S, tl. 200mm283759210R12 m2 71,33 249 17 725

0 0
17 725249Dodávka:

Montáž:

Výkaz výměr:
7,773,32*2,34

28,883,4*9,2-4*0,6
34,683,4*10,2

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m998713101R0013 t 0,22 618 135

618 135
00Dodávka:

Montáž:

713 Izolace tepelnéCelkem za: 19 245

Martin Musálek Rodinný dům v Oříškové ulici_Základy
Zpracováno programem BUILDpower S



ID Název úkolu Doba trv. Zaháj. Dokonč.

1 Základy Rodinný dům v Oříškové ulici 135 dny 4.5. 15 9.11. 15

2 Výroba a montáž bednění základových pásů a
základových patek_1. etapa

1 den 4.5. 15 5.5. 15

3 Betonáž základových pásů a základových
patek_1. etapa

1 den 5.5. 15 6.5. 15

4 Technologická přestávka_ošetřování
základových pásů a základových patek_1. etapa

28 dny 6.5. 15 15.6. 15

5 Odbednění základových pásů a základových
patek_1. etapa

1 den 18.5. 15 18.5. 15

6 Pokládka tepelné izolace Isover EPS Perimetr
200S_1. etapa

1 den 19.5. 15 19.5. 15

7 Pokládka hydroizolace Bitagit 40 mineral V 60 S
40_1. etapa

1 den 16.6. 15 17.6. 15

8 Výroba a montáž bednění podkladního
betonu_1. etapa

1 den 17.6. 15 18.6. 15

9 Osazování výztuže podkladního betonu_1.
etapa

1 den 18.6. 15 19.6. 15

10 Betonáž podkladního betonu_1. etapa 1 den 19.6. 15 22.6. 15

11 Technologická přestávka_ošetřování
podkladního betonu_1. etapa

28 dny 22.6. 15 30.7. 15

12 Odbednění podkladního betonu_1. etapa 1 den 6.7. 15 7.7. 15

13 Provádění svislé konstrukce spodní stavby 10 dny 30.7. 15 13.8. 15

14 Výroba a montáž bednění základových pásů_2.
etapa

1 den 13.8. 15 14.8. 15

15 Betonáž základových pásů_2. etapa 1 den 14.8. 15 17.8. 15

16 Technologická přestávka_ošetřování
základových pásů_2. etapa

28 dny 17.8. 15 24.9. 15

17 Odbednění základových pásů_2. etapa 1 den 27.8. 15 28.8. 15

18 Pokládka tepelné izolace Isover EPS Perimetr
200S_2. etapa

1 den 28.8. 15 31.8. 15

19 Pokládka hydroizolace Bitagit 40 mineral V 60 S
40_2. etapa

1 den 24.9. 15 25.9. 15

20 Výroba a montáž bednění podkladního
betonu_2. etapa

1 den 25.9. 15 28.9. 15

21 Osazování výztuže podkladního betonu_2.
etapa

1 den 28.9. 15 29.9. 15

22 Betonáž podkladního betonu_2. etapa 1 den 29.9. 15 30.9. 15

23 Technologická přestávka_ošetřování
podkladního betonu_2. etapa

28 dny 30.9. 15 9.11. 15

24 Odbednění podkladního betonu_2. etapa 1 den 12.10. 15 13.10. 15

4.5. 9.11.

4.5. 5.5.

5.5. 6.5.

6.5. 15.6.

18.5. 18.5.18.5. 18.5.

19.5. 19.5.

16.6. 17.6.

17.6. 18.6.

18.6. 19.6.

19.6. 22.6.

22.6. 30.7.

6.7. 7.7.

30.7. 13.8.

13.8. 14.8.

14.8. 17.8.

17.8. 24.9.

27.8. 28.8.27.8. 28.8.

28.8. 31.8.

24.9. 25.9.

25.9. 28.9.

28.9. 29.9.

29.9. 30.9.

30.9. 9.11.

12.10. 13.10.

27.4. 4.5. 11.5. 18.5. 25.5. 1.6. 8.6. 15.6. 22.6. 29.6. 6.7. 13.7. 20.7. 27.7. 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. 28.9. 5.10. 12.10. 19.10. 26.10. 2.11. 9.11.
en 1. květen 11. květen 21. květen 1. červen 11. červen 21. červen 1. červenec 11. červene 21. červenec 1. srpen 11. srpen 21. srpen 1. září 11. září 21. září 1. říjen 11. říjen 21. říjen 1. listopad 11. list

Úkol Milník Souhrnný Kritický

Harmonogram realizace Základů Rodinného domu v Oříškové ulici

                              Martin Musálek
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