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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1  Údaje o stavbě 

a) Název stavby:   rodinný dům 

b) Místo stavby:    p. č. 227/1 v obci Karviná,  

katastrální území Staré Město u Karviné, 

Nám. Ondry Foltýna 15/45, Karviná-Staré Město, 733 01 

c) Předmět dokumentace:  změna dokončené stavby - rekonstrukce 

A.1.2  Údaje o stavebníkovi 

a) Vlastník pozemku:   Jméno:  Marek Heisig 

Adresa: Nám. Ondry Foltýna 15/45,  

Karviná-Staré Město, 

733 01 

     Mob.:   +420 111 222 333 

     E-mail:  heisig@volny.cz 

A.1.3 Údaje o zpracovateli společní dokumentace 

a) Zpracovala:    Jméno:  Bc. Kateřina Heisigová 

     Adresa:  Nám. Ondry Foltýna 15/45,  

Karviná-Staré Město, 

733 01 

     Mob.:   +420 333 222 111 

     E-mail: katerina.heisigova.st@vsb.cz 

b) Vedoucí projektu:   Jméno:  doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. 

     Adresa: Ludvíka Podéště 1875/17,  

Ostrava-Poruba, 

708 33 

     Tel.:  +420 597 321 917 

     E-mail: jaroslav.solař@vsb.cz 
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 

ZAŘÍZENÍ 

OZN. NÁZEV OBJEKTU 

SO 01 Rodinný dům 

SO 02 Zpevněné plochy 

SO 03 Příjezdová komunikace 

SO 04 Akumulační nádrž 

SO 05 Inženýrské sítě 

SO 06 Ochrana před bleskem 

SO 07 Plot 

Tab. č. 1: členění stavebních objektů a technických a technologických zařízení 

A.3  SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

- trvalý pobyt v řešeném objektu, 

- fotodokumentace objektu, 

- výkresová dokumentace stávajícího stavu objektu, 

- snímek katastrální mapy v měřítku 1:1 000, 

- snímek mapy stabilního katastru z roku 1837, 

- územní plán Statutárního města Karviná, 

- územně analytické podklady Statutárního města Karviná, 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, 

- mapa záplavového území Moravskoslezského kraje, 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, 

- geologická mapa v měřítku 1:50 000, 

- předběžný hydrogeologický průzkum, 

- radonová mapa 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1  POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a)  charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 

soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, 

 

 

  

 

 

Dle územně analytických podkladů Statutárního města Karviná (dále jen ÚAP), 

se objekt nachází v zastavěném území, na poddolovaném území, v dobývacím prostru, 

v chráněném ložiskovém území, v území s výhradně bilancovaným ložiskem nerostných 

surovin, v území s možnými poklesy, v území s velmi silnou nebo silnou zátěží emisemi.  

Mírně svažitý pozemek je v současnosti zastavěn, oplocen a využíván. Pozemek 

je dobře přístupný z obecní komunikace Nám. Ondry Foltýna p. č. 320. Nadmořská výška 

pozemku se pohybuje v rozmezí od 220,63 m. n. m. do 221,60 m. n. m. V blízkosti objektu 

se nachází budova kanceláře, funkční studna a okrasné dřeviny. 

 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Adresa: Nám. Ondry Foltýna 15/45; Karviná-Staré Město 

Obec: Karviná 

Parcelní číslo: 227/1 

Katastrální území: Staré Město u Karviné 

Výměra: 1 113 m2 

Druh pozemku: Zastavěná plocha a nádvoří 

Tab. č. 2: identifikační údaje parcely 

Obr. č. 1: katastrální mapa v měřítku 1:1 000 [1], satelitní snímek [2] 
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K parcele č. 227/1 přiléhají pozemky investora a to: 

Parcelní číslo Výměra [m2] Druh pozemku 

227/2 535 ostatní plocha 

228/1 730 zahrada 

228/2 123 zastavěná plocha a nádvoří 

229 3 368 orná půda 

230 1 161 trvale travní porost 

Σ 5917  

Tab. č. 3: výčet pozemků investora, které přiléhají k parcele č. 227/1 

Parcely investora nejsou vzájemně ani od pozemku p. č. 227/1 odděleny plotem. 

K parcele č. 227/1 přiléhají také pozemky jiných vlastníků a to: 

Parcelní číslo Výměra [m2] Druh pozemku 

221 623 zahrada 

223 144 zastavěná ploch a nádvoří 

225 122 zastavěná plocha a nádvoří 

226 208 zahrada 

Tab. č. 4: výčet ostatních pozemků, které přiléhají k parcele č. 227/1 

Změna dokončené stavby rodinného domu je v souladu s charakterem území. 

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

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

Zastupitelstvo  města Karviné vydalo Územní plán Karviné (dále jen ÚP) formou 

opatření obecné povahy usnesením č. 792 ze dne 23. 4. 2018, které nabylo účinnosti dne 

11. 5. 2018. 

Parcely č. 227/1 a č. 228/1, spadají dle ÚP Statutárního města Karviná do plochy 

smíšené obytné vesnické specifické-SVx. 
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PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VESNICKÉ SPECIFICKÉ – SVx 

Hlavní využití Bydlení venkovského charakteru – rodinný dům. 

Přípustné využití – změna stávající stavby 
– stavby doplňkové ke stavbám hlavním (garáž, altán, bazén apod.) 
– změna v účelu užívání stávající stavby, např. pro nerušící drobné    
služby, 
   nerušící drobnou výrobu, doplňkové stavby pro chovatelství a   
pěstitelství 
– veřejná prostranství, sídelní zeleň 
– související dopravní a technická infrastruktura 
– parkovací a odstavná stání pro osobní automobily 
– drobná architektura 
– solární panely na střeše nebo na fasádě domu 

Nepřípustné 
využití 

– nová stavba vyjma přípustného využití 
– nosiče telekomunikačních a radiokomunikačních zařízení 
samostatné (stožáry, tubusy) 

Podmínky 
prostorového 
uspořádání 
 

výšková regulace zástavby 

stabilizované plochy 
- 1 NP+ 
charakter a struktura zástavby 

- bydlení venkovského charakteru 

Tab. č. 5: údaje z územního plánu Statutárního města Karviná [3]   

Změna dokončené stavby rodinného domu je v souladu s územně plánovací 

dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování. 

 

Obr. č. 2: výňatek z mapy územního plánu Statutárního města Karviná [3] 
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c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území, 

Nejsou vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území. 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny v projektové 

dokumentaci. 

e)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod., 

Byl proveden předběžný hydrogeologický a radonový průzkum.  

Hydrogeologický průzkum 

Hladina podzemní vody se dle českého hydrometeorologického ústavu pohybuje 

od 220 m. n. m. do 220,30 m. n. m. Dle měření úrovně ustálené hladiny podzemní vody 

společností Green Gas DPB, a. s. v bodě 581 je hladina podzemní vody 219,38 m. n. m. 

V lokalitě Karviná-Staré Město se předpokládá vysoká hladina podzemní vody, a to z důvodu 

vystupujícího kořenového systému stromů. Podzemní voda, se při vydatných deštích 

do objektu nedostává. Při povodních v roce 2012 museli majitelé objektu odčerpávat vodu 

z podsklepené části objektu.  

Dle geologické mapy z  české geologické služby, byly v blízkosti objektu zhotoveny 

čtyři vrty, viz obr. č. 3. Horninový typ části obce podle geologické mapy v měřítku 1:50 000 

je hlína a písek. 
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Tab. č. 6: informace o vrtu č. 644905 [6] 

VRT – ZÁKLADNÍ INFORMACE 

ID GDO 644905 

Původní název S-2 

Druh objektu Svislý vrt 

Hloubka vrtu [m] 6 

Souřadnice X-JTSK [m] 1100020 

Souřadnice Y-JTSK [m] 454150 

Nadmořská výška souřadnice Z 220,50 

Rok vzniku objektu  2002 

Účel Inženýrskogeologický 

Zastižený kvartér 3,3 

První hornina pod kvartérem jíl 

Geologie ano 

Hmotná dokumentace ne 

Inklinometrie ne 

Hydrogeologie ne 

Karotáž ne 

Signatury 
 
#GF P101487 

 

Obr. č. 3: umístění průzkumných vrtů vzhledem k objektu [6] 
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 Radonový průzkum 

Dle radonové mapy je radonový index převážně 1 - nízký.  

 

  

 

 

 

 

 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů
1
), 

Území nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů, a to dle 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

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

Objekt se dle mapy záplavového území Moravskoslezského kraje nenachází 

v záplavovém území. 

Obr. č. 5: mapa záplavového území Moravskoslezského kraje 

poloha vzhledem k záplavovému území, znázorněna Q100 [5] 

Obr. č. 4: radonová mapa, nejbližší vrt [7] 
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Dle ÚAP, se objekt nachází na poddolovaném území, v dobývacím prostoru, 

v chráněném ložiskovém území, v území s výhradně bilancovaným ložiskem nerostných 

surovin a v území s možnými poklesy.  

Dle prognózní mapy poklesů pokračující hornické činnosti v 10. kře dobývacího 

prostoru Karviná Doly I v letech 2015 až 2023 dle dokumentu E. I. A. MŽP 377, by měl být 

objekt vystaven poklesům od 50 do 100 cm. [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v 

území, 

Dokončená stavba nebude mít negativní dopad na okolní stavby a pozemky. 

Dešťové vody budou zadržovány na pozemku vlastníka objektu. Ze střechy objektu 

budou dešťové vody odváděny svislými dešťovými odpady do drenážního systému a následně 

do akumulační nádrže, ze které bude voda dále využita např. k zalévání. 

Obr. č. 6: mapa poklesů z dobývání v letech 2015-2023 [9] 
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i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

asanace a demolice 

Jsou kladeny požadavky na demolici stávající střešní konstrukce, půdní nadezdívky, 

stropních konstrukcí, štítové stěny, vnitřních nosných a nenosných stěn a podlahových 

konstrukcí. 

Kácení dřevin 

Jsou kladeny požadavky na kácení dřevin a to, jedné borovice o Ø kmene 102 cm 

a jednoho smrku o Ø kmene 100 cm. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa, 

Nejsou kladeny žádné požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského 

půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 

Objekt je napojen na obecní komunikaci Nám. Ondry Foltýna p. č. 320 pomocí sjezdu 

z dřevěných kolejových pražců. Nový sjezd bude zhotoven z betonové dlažby a bude 

vyspádován k obecní komunikaci. 

Objekt je připojen stávajícími domovními přípojkami na hlavní vodovodní řad, 

STL plyn, venkovní vedení NN elektrické sítě a telekomunikační vedení.  

K objektu není vyžadován bezbariérový přístup. 

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

Na změnu dokončené stavby rodinného domu budou uplatněny dotace Ministerstva 

životního prostředí (dále jen MŽP) Nová zelená úsporám a dotace Dešťovka. 

Na objektu bude uplatněna náhrada za důlní škody, která bude hrazena z fondu 

společnosti OKD, a. s. k tomuto účelu určeném. 

Vzniknou náklady spojené s dočasným ubytováním mimo objekt během realizace. 
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m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 

Parcela Obec Katastrální území 
Výměra  
[m2

] Druh pozemku 

p. č. 227/1 Karviná (okres Karviná) Staré Město u Karviné 1113 
Zastavěná plocha 

a nádvoří 

p. č. 228/1 Karviná (okres Karviná) Staré Město u Karviné 730 Zahrada 

Tab. č. 7: seznam pozemků, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo, 

Parcela Obec Katastrální území 
Výměra  
[m2

] Druh pozemku 

p. č. 227/1 Karviná (okres Karviná) Staré Město u Karviné 1113 
Zastavěná plocha 

a nádvoří 

p. č. 228/1 Karviná (okres Karviná) Staré Město u Karviné 730 Zahrada 

Tab. č. 8: seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky 

statického posouzení nosných konstrukcí, 

Jedná se o změnu dokončené stavby rodinného domu. 

Současný stav objektu 

Objekt je ve velice špatném konstrukčním stavu, jeho statika je narušena a proto 

je nutno jej zabezpečit. [20]  

Závěr stavebně technického posudku 

Na objektu byly zjištěny statické poruchy vykazující jasné známky vlivů důlní činnosti, 

a to převážně indukované seizmicity, projevujících se na objektu trhlinami v místech 

chybějícího pozedního věnce, v místech rohů okenních a dveřních otvorů, stropních fabionech 

a konstrukci kleneb. Dále byly zjištěny deformace pruských kleneb. 



Diplomová  práce 

 
 

  
Str.12 

 

  

Odborným odhadem stanovuji podíl rozsahu škod a to tak, že 75 % podílu škod 

je zapříčiněno vlivy důlní činnosti a 25 % podílu škod je zapříčiněno dalšími vlivy, jako 

je vlhkost v podzákladí, stáří objektu a neodborné zásahy předchozích majitelů. 

Je nutno, aby zajištění zjištěných poruch bylo provedeno i s odstraněním příčin vzniku 

poruch. 

Na závěr je nutno upozornit, že jakákoli navržená a realizovaná opatření nedávají 

stoprocentní jistotu, že nedojde ke zhoršení stávajícího stavu poruch či ke vzniku nových, ale 

je možno dalšímu rozvoji poruch maximálně zabránit. [20] 

Návrh zajištění zjištěných poruch: 

- odvést dešťové vody ze střech mimo základovou spáru (zhotovení drenáže kolem 

objektu), 

- hydroizolaci spodní stavby, 

- nový okapový chodník kolem objektu. [20] 

Sanace vzniklých poruch: 

- zajištění základové konstrukce a prohloubení základové spáry do nezamrzné 

hloubky, 

- stažení a náhradu ztužujících věnců provedením stažením v úrovni paty kleneb 

a uložení stropních konstrukcí sepnutím vnějšími vodorovnými lany, 

- přezdění štítových stěn. [20] 

b) účel užívání stavby, 

Rodinný dům je určen k celoročnímu bydlení. 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o trvalou stavbu rodinného domu. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 

Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků 

na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 

Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněny v projektové 

dokumentaci. 

f)  ochrana stavby podle jiných právních předpisů
1
), 

Stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů.  

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY 

Zastavěná plocha 218,721 m2 

Rodinný dům 186,719 m2 

Zpevněné plochy (okapový chodník, podlaha celé terasy) 75,724 m2 

Zastřešení terasy 22,215 m2 

Zastřešení nad hlavním vstupem 10,150m2 

Obestavěný prostor  1 500 m3 

Užitná plocha 1.NP 175,68 m2 

Užitná plocha 2.NP 145,09 m2 

Počet funkčních jednotek a jejich velikost 1, (5+1k) 

Počet uživatelů 3 až 4 

Tab. č. 9: navrhované kapacity stavby 

h) 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., 

Bilance elektrické energie Hodnoty 

Roční spotřeba elektrické energie 4,67067 MWh 

Hodnota hlavního jističe před elektroměrem 3x25 A 

Tab. č. 10: bilance elektrické energie 
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Bilance tepla a plynu na vytápění Hodnoty 

Potřeba tepla na vytápění 46 kW 

Plynový kotel Therm DUO 50 49 kW 

Automatický kotel na tuhá paliva ENBRA TP EKO 32 kW 

Roční spotřeba plynu 2,27805 MWh 

Tab. č. 11: bilance tepla a plynu na vytápění 

Bilance pitné vody a tepla na ohřev TV Hodnoty 

Potřeba teplé vody  0,408 m3 

Roční spotřeba vody 124 m3 

Tab. č. 12: bilance pitné vody a tepla na TV 

Produkce splaškových vod Hodnoty 

Roční produkce splaškových vod odváděných do 
stávající žumpy. 

124 m3 

Tab. č. 13: produkce splaškových vod 

Hospodaření s dešťovou vodou 

Dešťové vody budou ze střechy objektu odváděny svislými dešťovými odpady 

do drenážního systému a následně do akumulační nádrže. Z akumulační nádrže bude 

dešťová voda dále využívána např. k zalévání. Rozsáhlé pozemky investora umožňují 

vsakování dešťové vody. Navržené DN drenážního potrubí je 200 mm. 

Tab. č. 14: hospodaření s dešťovou vodou 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

Předpokládaný začátek: 1. 4. 2019 

Předpokládaný konec: 1. 5. 2020 

j)  orientační náklady stavby. 

Orientační náklady na změnu dokončené stavby rodinného domu činí 5 000 000 Kč 

bez DPH. 
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B.2.2  Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a)  urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Rodinný dům je prostorově osazen do severovýchodní části pozemku. Hlavní vstup 

do objektu je orientován na západ. Tři vedlejší vstupy do objektu (vstup do technické 

místnosti, vstup z jídelny a obývacího pokoje na terasu), jsou orientovány na východ. 

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

Nepodsklepený rodinný dům zastřešen sedlovou střechou má půdorysný tvar L. Starší 

část objektu je obdélníkového půdorysu. Přístavba dotváří tvar L. Podrobně, viz část D. 1. 1. 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Dispoziční a provozní řešení vychází z účelu objektu. 

Z provozního hlediska lze objekt rozdělit na technické prostory (technické místnosti 

a skladovací prostor) a prostory určené k obývání. Obytné prostory jsou od technických 

místností odděleny samostatnými vstupy ze schodišťové haly. Při vstupu do objektu se obytné 

prostory nacházejí v levé části objektu a technické prostory v pravé části objektu. 

Podrobně, viz část D. 1. 1. 

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 

Rodinný dům není řešen v souladu s vyhláškou č. 398/2006 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.  

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala bezpečnost uživatelů při jejím užívání. 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 

a)  stavební řešení, 

Jedná se o stávající samostatně stojící nepodsklepený rodinný dům s jedním nadzemním 

podlažím a obytným podkrovím, který je vyzděn z cihel plných pálených. Objekt je založen 

na základových pásek a je zastřešen šikmou sedlovou střechou. 

  



Diplomová  práce 

 
 

  
Str.16 

 

  

b)  konstrukční a materiálové řešení, 

 Podrobně, viz část D. 1. 1 Architektonicko-stavební řešení. 

c)  mechanická odolnost a stabilita. 

V rámci změny dokončené stavby rodinného domu bude zasahováno do nosných 

konstrukcí. Mechanická odolnost a stabilita je doložena statickými výpočty. 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a)  technické řešení, 

Není předmětem diplomové práce. 

b)  výčet technických a technologických zařízení. 

− vnitřní vodovod, 

− vnitřní kanalizace, 

− vnitřní plynovod, 

− automatický kotel na tuhá paliva ENBRA TP EKO, 

− plynový kotel Therm DUO 50, 

− dva elektrické ohřívače na TUV, 

− podlahové vytápění, 

− hromosvod, 

− akumulační nádrž 

B.2.8  Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 246/2001 Sb., o požární prevenci v platném 

znění, ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb a zákonem č. 133/1985 Sb., zákon České 

národní rady o požární ochraně v platném znění. 

B.2.9  Úspora energie a tepelná ochrana 

Po navržených úpravách dojde ke snížení energetické spotřeby objektu.  

Skladby jednotlivých konstrukcí jsou navrženy tak, aby vyhověly z hlediska tepelné 

ochrany budov a to na, součinitel prostupu tepla, teplotní faktur a kondenzaci vodní páry 

dle ČSN 730540-2 (2011).  
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B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Větrání 

Větrání jednotlivých místností je zajištěno plastovými okny se zabudovanou 

mikroventilací.  

Vytápění 

Vytápění objektu bude zajištěno třemi zdroji tepla a to, automatickým kotlem na tuhá 

paliva ENBRA TP EKO, plynovým kotlem Therm DUO 50 a dvěma krby.  

V 1.NP bude zabudováno podlahové vytápění a litinová otopná tělesa. Obytné podkroví 

bude vytápěno prostřednictvím litinových otopných těles. 

Osvětlení 

Přirozené osvětlení v jednotlivých místnostech bude zajištěno okny a umělé osvětlení 

bude zajištěno dostatečným množstvím svítidel.  

Zásobování vodou 

Objekt je zásobován vodou z hlavního vodovodního řadu. 

Odpady 

Objekt bude produkovat komunální a bio odpad, který bude ukládán tříděný do nádob 

a pytlů k tomuto účelu určených. Odpad bude pravidelně vyvážen dle rozpisu Statutárního 

městka Karviná.  

Zásady vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost 

Objekt nebude mít na okolí negativní vliv. 

B.2.11  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a)  ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

 Dle provedeného radonového průzkumu, je radonový index nízký – 1. Objekt bude 

proti pronikání radonu z  podloží chráněn vložením dvou hydroizolačních SBS 

modifikovaných asfaltových pásů tloušťky 4 mm vyztužených skleněnou tkaninou. 



Diplomová  práce 

 
 

  
Str.18 

 

  

b) ochrana před bludnými proudy, 

Stavba nevyžaduje ochranu před bludnými proudy. 

c)  ochrana před technickou seizmicitou, 

Objekt je vystaven působení indukované seizmicity vyvolané důlní činností. Před 

účinky indukované seizmicity, je objekt chráněn svým konstrukčním návrhem. Objekt bude 

stažen ve dvou úrovních a to, v úrovni základů a v úrovni stropní konstrukce. Spolu se stropní 

konstrukcí budou zhotoveny železobetonové monolitické překlady nad okenními a dveřními 

otvory. 

d)  ochrana před hlukem, 

Objekt se nachází v klidné lokalitě na okraji města. V blízkosti objektu se nachází 

obecní komunikace Nám. Ondry Foltýna p. č. 320. Směrem ke komunikaci jsou osazena dvě 

dvoukřídlová plastová okna. 

e)  protipovodňová opatření, 

Objekt se dle mapy záplavových území Moravskoslezského kraje nenachází 

v povodňové oblasti. 

f)  ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Objekt je vystaven důlním vlivům. Před účinky důlních vlivů je objekt chráněn svým 

konstrukčním návrhem. Objekt bude stažen ocelovými předpjatými lany ve dvou úrovních 

a to, v úrovni základů a v úrovni stropní konstrukce. Spolu se stropní konstrukcí budou 

zhotoveny železobetonové monolitické překlady nad okenními a dveřními otvory. 

B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a)  napojovací místa technické infrastruktury, 

Změnou dokončené stavby rodinného domu nebudou dotčena stávající napojovací místa 

technické infrastruktury. 

Zásobování objektu pitnou vodou je zajištěno z hlavního vodovodního řadu vedoucím 

pod obecní komunikací Nám. Ondry Foltýna p. č. 320. Odkanalizování objektu je řešeno 

napojením do stávající žumpy.  
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b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Není předmětem diplomové práce. 

B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  

a)  popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 

Pozemek p. č. 227/1 je dobře přístupný z obecní komunikace Nám. Ondry Foltýna 

p. č. 320 ve vlastnictví Statutárního města Karviná. Objekt bude přístupný z příjezdové 

komunikace. Příjezdová komunikace objektu je navržena v šířce 2,6 m, a bude zhotovena 

z betonové dlažby s dekorem dřeva. Na obecní komunikaci bude napojena pomocí sjezdu. 

Sjezd bude zhotoven z betonové dlažby a bude vyspádován směrem k obecní komunikaci. 

Příjezdová komunikace nevyžaduje bezbariérové opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace. 

b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Objekt se nachází v klidné lokalitě na okraji města. Lokalita je přístupná pomocí 

městské hromadné dopravy (autobusu). V blízkosti lokality se nachází hlavní vlakové 

a autobusové nádraží. 

c)  doprava v klidu, 

Parkovací stání u objektu je zajištěno na otevřené štěrkové ploše, viz výkres č. 15 

koordinační situace. Tato plocha je určená pro stání tří osobních automobilů. 

d)  pěší a cyklistické stezky. 

  Asfaltová cyklostezka vedoucí po hrázi řeky Olše, se nachází 616 m od objektu.  

B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a)  terénní úpravy, 

Budou provedeny zpětné zásypy a následné zhutnění zpětných zásypů. 
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b)  použité vegetační prvky, 

Na závěr terénních úprav bude použito zpětné osetí travním semenem. 

c)  biotechnická opatření. 

Nebudou použita žádná biotechnická opatření. 

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

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

Dokončená stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

b)  vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

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

Objekt nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 

c)  vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 

Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 dle Nařízení 

vlády č. 165/2007 o vymezení Ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra –Poolší.  

d)  způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem, 

Stavba nevyžaduje posouzení vlivu záměru na životní prostředí. 

e)  v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 

integrované povolení, bylo-li vydáno, 

Změna dokončené stavby nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

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

jiných právních předpisů. 

Nevzniká požadavek na návrh ochranných a bezpečnostních pásem. 

Nejsou kladeny požadavky na návrh ochranných ani bezpečnostních pásem. 
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B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA 

Jsou splněny požadavky z hlediska vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění 

úkolů ochrany obyvatelstva.  

Změnou dokončené stavby rodinného domu se nezmění požadavky na ochranu 

obyvatelstva. 

B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

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

Není předmětem diplomové práce 

b)  odvodnění staveniště, 

Staveniště bude odvodněno do stávající žumpy. 

c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Staveniště bude napojeno na obecní komunikaci Nám. Ondry Foltýna p. č. 320 stávající 

příjezdovou komunikací z dřevěných kolejových pražců. Vjezd na staveniště je opatřen 

uzamykatelnou bránou šířky 4,4 m. 

Staveniště bude napojeno stávajícími domovními přípojkami na stávající hlavní 

vodovodní řad a na venkovní vedení NN elektrické energie. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Provádění změny dokončené stavby bude mít negativní vliv na prostředí pouze v době 

provádění stavebních prací. Stavební práce budou probíhat v pracovní dny v denních 

hodinách. Během realizace stavby je zhotovitel povinen udržovat pořádek na staveništi a 

dodržovat veškeré související hygienické a bezpečnostní předpisy a v co největší míře chránit 

stávající zeleň.   

Prováděním změny dokončené stavby rodinného domu budou dotčeny hlukem 

a prašností stavby a pozemky p.  č. 223, 224, 226, 225, 239 a 240. 

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

Okolí je od staveniště chráněno stávajícím oplocením. Nejsou kladeny požadavky 

na související asanace, demolice a kácení dřevin. 
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f)  maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Nejsou kladeny požadavky na dočasné a trvalé zábory pro staveniště. 

g)  požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

Nejsou kladeny žádné požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 

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

S odpady se bude nakládat a zbavovat se jich způsobem stanoveným zákonem 

č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech v platném znění a vyhláškou č. 93/2016 Sb., vyhláška 

o katalogu odpadů. 

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

Zemina bude deponována na pozemku investora a následně použita pro zpětné zásypy 

a úpravu terénu. 

j)  ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Při výstavbě budou dodržovány: 

-  Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákony v platném znění 

k)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

Při práci na staveništi budou dodržovány zásady bezpečnosti a ochrany zdraví dle: 

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

prostředí, 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění, 
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- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění, 

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

v platném znění, 

- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 

o úrazu v platném znění 

1)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Nevzniknou požadavky pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

Vozidla opouštějící staveniště budou čištěna, aby neznečišťovala veřejné komunikace. 

n)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. Změna dokončené stavby 

nebude prováděna za provozu. 

o)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Před realizací bude objekt zajištěn po obvodu dřevěnými vzpěrami. Viz časový 

harmonogram stavby. 

B.9  CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Není předmětem této projektové dokumentace. 
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D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 

TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

D.1  DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 

D.1.1  Architektonicko-stavební řešení 

a)  Technická zpráva 

Architektonické a výtvarné řešení 

Nepodsklepený rodinný dům je zastřešen šikmou sedlovou střechou a má půdorysný 

tvar L. Starší část objektu je obdélníkového půdorysu. Přístavba dotváří tvar L. 

V sedlové střeše jsou provedeny dva vikýře, střešní okno a výlez na střechu. 

Na severním, východním a západním průčelí je předsazena soklová část o 50 mm. 

Na východním a západním průčelí zasahuje předsazena soklová část pouze zhruba 

do poloviny délky objektu. 

Konečnou úpravu fasády 1. NP tvoří kamenný bezespárový obklad. Kamenný obklad 

je ukončen 210 mm vysokým dřevěným obkladem v odstínu zlatý dub. Zbývající část objektu 

je omítnuta ve světle hnědém odstínu (capucino). 

Okna jsou navržena jednoduchá plastová v odstínu zlatý dub. Na západním průčelí 

objektu v 1. NP se nachází dvě okna dvoukřídlová s nadsvětlíkem a dvě dvoukřídlové okna. 

V mezipatře se nachází tři jednokřídlová okna, z toho dvě se šikmou horní částí rámu. 

V podkroví se nachází dvě jednokřídlová okna se šikmou horní částí rámu a ve vikýři 

se nachází dvoukřídlové okno a trojúhelníkové okno. Na jižním průčelí se v 1. NP nachází 

jedno jednokřídlové okno a v podkroví čtyři jednokřídlová okna z toho dvě se šikmou horní 

části rámu. Na východním průčelí se v 1. NP nachází dvě jednokřídlová okna a dvě okna 

dvoukřídlová s nadsvětlíky, které jsou součástí dveří na terasu. V podkroví se nachází dvě 

jednokřídlová okna se šikmou horní částí rámu a ve vikýři jedno dvoukřídlové okno a okno 

trojúhelníkové. Na severním průčelí v 1. NP se nachází dvě dvoukřídlová okna.  

Hlavní vstup do objektu je orientován na západ. Tři zadní vstupy do objektu, z toho dva 

na terasu a jeden do technické místnosti č. 1.06, jsou orientovány na východ. Hlavní vstupní 

dveře v barvě zlatý dub jsou dřevěné s horními a bočními světlíky. Boční světlíky zaujímají 

horní polovinu výšky dveří. Dveře na terasu jsou plastové celoprosklené jednostraně posuvné 

s horním světlíkem, přičemž jedny dveře jsou doplněny postranními dvoukřídlovými okny 

s horním světlíkem. Dveře jsou provedeny v odstínu zlatý dub. Nad hlavním vstupem 
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je provedeno zastřešení šikmou sedlovou střechou, která je podepřena dřevěnými sloupky 

ukotvenými do betonových sloupů. Terasa je zastřešena šikmou pultovou střechou. 

Dispoziční a provozní řešení 

Dispoziční a provozní řešení vychází z účelu objektu. 

Z provozního hlediska lze objekt rozdělit na technické prostory (technické místnosti 

a skladovací prostor) a prostory určené k obývání. Obytné prostory jsou od technických 

místností odděleny samostatnými vstupy ze schodišťové haly. Při vstupu do objektu se obytné 

prostory nacházejí v levé části objektu a technické prostory v pravé části objektu. 

V technické místnosti č. 1.06, dle výkresu č. 1 ve výkresové dokumentaci, je umístěn 

automatický kotel na tuhá paliva. Tato místnost slouží také pro skladování paliva (pytlované 

hnědé uhlí) a nářadí potřebného např. k údržbě kotle, sekání dřeva atd.  V technické místnosti 

č. 1.05 dle výkresu č. 1 ve výkresové dokumentaci, je umístěn plynový kotel. Tyto technické 

místnosti jsou z bezpečnostních důvodů odděleny svislou nosnou konstrukcí 

tloušťky 300 mm, ale jsou navzájem průchozí dveřmi. Technická místnost 1.06 je také 

přístupná z venku, a to z důvodu možnosti uskladnění paliva. 

Obytné prostory se nachází v 1. NP a v obytném podkroví. V 1. NP jsou situovány 

schodišťová hala, WC, prádelna, koupelna, obývací pokoj, jídelna, kuchyně, technické 

místnosti (kotelna, místnost s plynovým kotlem) a terasa. Vstupy na částečně zastřešenou 

terasu, která je orientována na východ, jsou zhotoveny z obývacího pokoje a jídelny. 

V podkroví se nachází schodišťová hala, WC, koupelna, pracovna, dvě ložnice, dvě šatny 

a zastřešený balkón. 

Dispozice objektu je řešena jako 5 + 1k, a je určena k celoročnímu obývání tří 

až čtyřčlennou rodinnou. 

Bezbariérové užívání stavby 

Stavba není řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2006 Sb., o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 
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Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

a materiálové řešení 

Zemní práce 

Podél objektu v šířce do 1 m bude sejmuta ornice a podornice. Množství snímané ornice 

vychází z kopané sondy a je v tloušťce 0,1 – 0,2 m, podornice 0,2 m. Ornice bude zpětně 

použita k upravení terénu po výstavbě. Výkop bude proveden se svislými zapaženými 

stěnami. Předpokládá se třída těžitelnosti 1. Zemina z výkopu bude deponována na pozemku 

investora a poté použita jako podkladní vrstva k vyrovnání terénu. Ornice, podornice 

a zemina z výkopů musí být uloženy odděleně, aby nedošlo k jejich znehodnocení.  

Před provedením ztužení základů bude položen zemnící pásek hromosvodu. Kolem 

objektu je navržen okapový chodník a drenážní systém.  Pod okapový chodník je navržen 

štěrkopískový podsyp tloušťky 150 mm. Zásypy kolem základů musí být řádně zhutněny. 

Základy 

Stávající kamenné a betonové základy pod obvodovým zdivem budou podbetonovány 

tak, aby se základová spára nacházela v nezamrzné hloubce, to je min. 800 mm pod úrovní 

terénu. Původní vnější a vnitřní základy pod nosnými stěnami budou oboustranně staženy 

železobetonovými monolitickými ztužujícími věnci tloušťky 400 mm, do kterých budou 

vložena předpjatá lana. Mezi tyto věnce bude vybetonován podkladní beton o tloušťce 150 

mm, který bude vyztužen ocelovou svařovanou sítí při obou površích. Vyztužený podkladní 

beton bude mít funkci ztužující membránové desky.  

Hydroizolace  

Chybějící hydroizolace ve staré části objektu bude vložena pod svislé nosné konstrukce 

pomocí podřezání zdiva. Hydroizolaci spodní stavby budou tvořit dva SBS modifikované 

asfaltové pásy tloušťky 4 mm vyztužené skleněnou tkaninou. Tyto pásy zároveň tvoří ochranu 

proti pronikání radonu z podloží. Je navržen Glastek 40 Special Mineral. 
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Podlahové konstrukce 

Podlahová konstrukce na terénu v místnostech 1.01; 1.02; 1.03; 1.04; 1.05; 1.09 

OZN. POPIS VRSTVY (OD INTERIÉRU) TLOUŠŤKA 

1 Keramická dlažba 10 mm 

2 Maltové lože MC 5 mm 

3 Separační polyethylenová fólie slepovaná ve spojích 0,2 

4 
Roznášecí betonová mazanina  
vyztužena kari sítí 150x150x4 v ose desky, dilatována 

50 mm 

5 Separační polyethylenová fólie slepovaná ve spojích 0,2 mm 

6 TI desky z polyisokyanurátu (PIR) 200 mm 

7 Ochranná betonová mazanina 60 mm 

8 
SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený skleněnou 
tkaninou 

2x4 mm 

9 Penetrační asfaltová emulze - 

10 ŽB podkladní deska 150 mm 

Tab. č. 15: skladba podlahové konstrukce na terénu 

Podlahová konstrukce na terénu v místnostech 1.07; 1.08 

OZN. POPIS VRSTVY (OD INTERIÉRU) TLOUŠŤKA 

1 Vinylové dílce 10 mm 

2 
Tlumící podložka, pásy z pěnového polyuretanu 
s uzavřenou buněčnou strukturou 

5 mm 

3 Separační polyethylenová fólie slepovaná ve spojích 0,2 

4 
Roznášecí betonová mazanina  
vyztužena kari sítí 150x150x4 v ose desky, dilatována 

50 mm 

5 Separační polyethylenová fólie slepovaná ve spojích 0,2 mm 

6 TI desky z polyisokyanurátu (PIR) 200 mm 

7 Ochranná betonová mazanina 60 mm 

8 
SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený skleněnou 
tkaninou 

2x4 mm 

9 Penetrační asfaltová emulze - 

10 ŽB podkladní deska 150 

Tab. č. 16: skladba podlahové konstrukce na terénu 
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Podlahová konstrukce v podkroví 

OZN. POPIS VRSTVY (OD INTERIÉRU) TLOUŠŤKA 

1 Vinylové dílce 10 mm 

2 
Tlumící podložka, pásy z pěnového polyuretanu  
s uzavřenou buněčnou strukturou 

5 mm 

3 Separační polyethylenová fólie slepovaná ve spojích 0,2 

4 
Roznášecí betonová mazanina  
vyztužena kari sítí 150x150x4 v ose desky, dilatována 

50 mm 

5 Separační polyethylenová fólie slepovaná ve spojích 0,2 mm 

6 TI desky z polyisokyanurátu (PIR) 50 mm 

7 ŽB monolitická stropní deska 210 

Tab. č. 17: skladba podlahové konstrukce v podkroví 

Svislé konstrukce 

Stávající svislé konstrukce jsou provedeny z cihel plných pálených. Nově provedené 

svislé konstrukce jsou navrženy také z cihel plných pálených. 

Obvodové zdivo 

Obvodové konstrukce jsou z cihel plných pálených. Tyto jsou určeny pro stěny tloušťky 

600 a 450 mm na maltu cementovou. Obvodové zdivo bude kontaktně zatepleno, omítnuto 

a obloženo kamenným a dřevěným obkladem. 

 

OZN. POPIS VRSTVY (OD INTERIÉRU) TLOUŠŤKA 

1 Vnitřní omítka 25 mm 

2 Obvodová nosná konstrukce 670, 450 mm 

3 Kontaktní zateplovací systém z kamenné vaty 100 mm 

4 Vnější omítka 25 mm 

Tab. č. 18: skladba obvodové konstrukce 

Vnitřní nosné zdivo 

Vnitřní nosné zdi jsou vyzděny a navrženy z cihel plných pálených tloušťky 600, 500, 

450, 300 a 150 mm. 

Vnitřní nenosné zdivo 

Příčky tloušťky 70 mm budou provedeny z cihel plných pálených. 
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Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce je navržena ze železobetonových monolitických desek 

o tloušťce 210 mm, které jsou vetknuty do stropních železobetonových monolitických 

ztužujících věnců. Věnce obvodových svislých nosných konstrukcí budou z vnější strany 

opatřeny tepelnou izolací z kamenné vaty tloušťky 100 mm. Ve stropní konstrukci budou 

provedeny prostupy pro komíny a instalační vedení. Komínové pláště budou od stropní 

konstrukce oddilatovány tepelnou izolací z kamenné vaty tloušťky 50 mm. 

Překlady 

Překlady okenních a dveřních otvorů budou železobetonové monolitické. V obvodovém 

nosném zdivu budou betonovány současně s železobetonovými monolitickými ztužujícími 

stropními věnci a železobetonovými monolitickými stropními deskami. Z exteriéru budou 

překlady opatřeny tepelnou izolací z kamenné vaty tloušťky 100 mm.   

Střecha 

Střecha je navržena šikmá sedlová se sklonem 37° a 41°. Nosná konstrukce střechy, 

nad starou částí objektu, je navržena z dřevěných vazníků, viz výkres č. 5. Nosná konstrukce 

střechy nad přístavbou, je navržena jako krokevní soustava, viz výkres č. 5. Vazníky jsou 

v podélném směru zavětrovány pomocí tenkých ocelových plechů tloušťky 3 mm umístěných 

nad palubkovým bedněním. Dále mohou být vazníky ve vrcholu vzájemně zajištěny 

rozpěrami. V příčném směru jsou vazníky zajištěny spojením s pozednicemi. 
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OZN. POPIS VRSTVY (OD INTERIÉRU) TLOUŠŤKA 

1 Bednění z dřevěných palubek 20 mm 

2 Zavětrování pomocí ocelových plechů 3 mm 

3 
Parotěsníci SBS modifikovaný asfaltový pás s hliníkovou 
vložkou a polypropylenovou střiží na horním povrchu 

2,2 mm 

4 Tepelně izolační desky z polyisokyanurátu (PIR) 160 mm 

5 
Hydroizolační SBS modifikovaný asfaltový pás 
s jemnozrnným posypem 

1,8 mm 

6 

Kontralatě 40/60 mm, mechanicky kotveny vruty 
k nosným vazníkům, mezi kontralatěmi vzduchová 
mezera, 
pod kontralatě jsou umístěny parotěsnící pásky TP 50 
50 mmx25 m tl. 3 mm 

40 

7 Bednění z OSB desek 22 mm 

8 Plechová střešní krytina s výškou vlny 48 mm 0,6 mm 

Tab. č. 19: skladba střešního pláště 

Povrchové úpravy 

Vnější 

Kamenný obklad v celém rozsahu 1.NP je šedý bezespárový. Dřevěné obložení 

nad kamenným obkladem je v odstínu zlatý dub. Omítka je ve světle hnědém odstínu. Okna a 

dveře jsou v odstínu zlatý dub.  

Vnitřní  

Vnitřní omítky budou vápenocementové. 

V prostorách WC, prádelny, koupelny a kuchyně je navržen keramický obklad. Rohy 

a ukončení obkladů bude řešeno pomocí plastových ukončovacích lišt. Poloha a výškové 

úrovně viz výkres půdorysů podlaží. V obývacím pokoji a v obou ložnicích je navržen 

kamenný bezespárový obklad. 
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Výplně otvorů 

Okna  

V 1.NP a obytném podkroví jsou navržena okna švýcarské výroby od společnosti 

SLOVAKTUAL, s.r.o.. Okna jsou navřena jako plastová s izolačním dvojsklem 4-16-4 mm. 

Stavební hloubka okna je 70 mm. Součinitel prostupu tepla celého okna Uw = 1,2 W/m2K, 

rámu okna Ug=1,1 W/m2K. Typ okna je STANDART OL+. Tento typ oken má středové 

těsnění, které výrazně zvyšuje tepelně izolační vlastnosti okna, chrání kování před 

povětrnostními vlivy a zabezpečuje vysokou vodotěsnost – profil je odolný vůči zatékání až 

do 2100 Pa.  

Střešní okno je navrženo od společnosti VELUX Česká republika, s.r.o.. Okno 

je navrženo s nízkoenergetickým izolačním trojsklem 2x3-12-3-12-4 mm. Součinitel prostupu 

tepla celého okna Uw = 1 W/m2K, rámu okna Ug = 0,5 W/m2K. Typ okna je GGU INTEGRA 

FK06. Tento typ okna je na elektrické ovládání. 

Střešní výlez je navržen od společnosti VELUX Česká republika, s.r.o.. Výlez 

je navržen s nízkoenergetickým izolačním trojsklem 2x3-12-3-12-4 mm. Součinitel prostupu 

tepla celého okna Uw = 1 W/m2K, rámu okna Ug = 0,5 W/m2K. Typ okna je GXU FK06. 

Výpis oken, jejich členění a způsob otevírání, viz výkres č. 1 a 2 ve výkresové 

dokumentaci. 

Dveře 

Zárubně vchodových dveří budou dřevěné rámové. Vstupní dveře do objektu budou 

dřevěné s kovanou klikou. 

Zárubně vnitřních dveří budou dřevěné obložkové tloušťky 50 mm. Vnitřní dveře budou 

dřevěné.  

Truhlářské výrobky 

Vnitřní dveře, obložkové zárubně a obložení schodiště viz výkres truhlářských výrobků. 

Zámečnické výrobky 

Vstupní dveře do objektu, schodišťové kované zábradlí, zdobení schodišťových 

a balkónových sloupků, viz výkres zámečnických výrobků. 



Diplomová  práce 

 
 

  
Str.32 

 

  

Klempířské výrobky 

Lemování komínů, oplechování vnějších parapetů pozinkovaným plechem, podokapní 

střešní žlaby z pozinkovaného plechu viz výkres klempířských výrobků. 

Komín 

Nově navržený komín nacházející se v obývacím pokoji bude proveden z komínového 

systému  SCHIEDEL. Komínový systém SCHIEDEL se skládá z betonových tvarovek 

320x320 mm, tvořících obvodový plášť, který je vybaven tepelnou izolací z minerální vlny 

a keramickou vložkou. Tento systém je určený pro odvod spalin od spotřebičů na tuhá paliva.  

Je navržen jeden komínový průduch Ø 160 mm. Tento komín bude částečně zazděn 

(100 mm), do stávající nosné svislé konstrukce tloušťky 500 mm, tak aby bylo možno 

zhotovit ztužující stropní věnec a zároveň, aby komín nezasahoval příliš do prostoru 

obývacího pokoje. Do tohoto komínu bude napojen krb, který bude vyzděn principem 

kachlových kamen, přičemž povrchová úprava bude provedena kamenným obložením. 

Stávající jednoprůduchový komín z cihel plných pálených 450x450 mm, je umístěn 

v nosné svislé konstrukci tloušťky 300 mm. Do tohoto komínu bude napojen krb, princip 

viz výše.  

Stávající dvouprůduchový komín nacházející se v technické místnosti č. 1.06 dle 

výkresové dokumentace, je vyzděn z děrovaných cihel a je opatřen keramickou a nerezovou 

vložkou. Kruhové průduchy mají Ø 200 mm. Do průduchu s keramickou vložkou je napojen 

automatický kotel na tuhá paliva a do průduchu s nerezovou vložkou je napojen plynový 

kotel. 

Komínové pláště budou od stropní konstrukce oddilatovány pomocí tepelné izolace 

z kamenné vaty tloušťky 50 mm. 

V interiéru budou komíny omítnuty a v části nad střešním pláštěm budou obloženy 

bezespárovým kamenným obkladem. 

  



Diplomová  práce 

 
 

  
Str.33 

 

  

Schodiště 

Dvouramenné pravotočivé schodiště je řešeno jako deskové železobetonové 

monolitické. Mezipodesta je vetknuta do železobetonového překladu P1 nad hlavními 

vchodovými dveřmi, viz výkres č. 1 ve výkresové dokumentaci. Schodiště je opatřeno 

kovaným zábradlím s dřevěným madlem, které je upevněno do dřevěných sloupků zdobených 

kováním. První sloupek bude ukotven shora do nástupního stupně další dva sloupky zboku 

do mezipodesty a poslední dva sloupky zboku do stropní konstrukce. Schodiště bude 

obloženo dřevěným obkladem. Podrobně viz výkresová dokumentace, výpočet schodiště 

a výkres výztuže. Schodiště bude osvětleno denním světlem z mezipodesty a umělým 

osvětlením. 

Malby, nátěry 

Malby stropů bez podhledu budou vymalovány sněhově bílou barvou, která bude 

zasahovat až na svislé konstrukce. 

Stěny budou vymalovány ve světle hnědých odstínech a malba bude končit cca 100 mm 

pod stropní konstrukcí. 

Stavební fyzika  

Tepelná technika 

Skladby jednotlivých konstrukcí jsou navrženy tak, aby vyhověly z hlediska tepelné 

ochrany budov a to na, součinitel prostupu tepla, teplotní faktur a kondenzaci vodní páry dle 

ČSN 730540-2 (2011). 

Vytápění objektu bude zajištěno třemi zdroji tepla a to, automatickým kotlem na tuhá 

paliva ENBRA TP EKO, plynovým kotlem Therm DUO 50 a dvěma krby. V 1.NP bude 

zabudováno podlahové vytápění a litinová otopná tělesa. Obytné podkroví bude vytápěno 

prostřednictvím litinových otopných těles. 

Osvětlení 

Přirozené osvětlení v jednotlivých místnostech bude zajištěno okny a umělé osvětlení 

bude zajištěno dostatečným množstvím svítidel.  

Oslunění 

Jsou splněny požadavky ČSN 73 4301 Obytné budovy. 
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Akustika – hluk 

POSUZOVANÁ 
STĚNA 

R´w,N 

[dB] 
Rw 

[dB] 
k1 

R´w 
[dB] 

PODMÍNKA 
R´w ≥ R´w,N 

Stěna tloušťky 500 mm  
z cihel plných pálených 
290x140x65 mm 

42 66 2 
Rw´= Rw - k1 

Rw´ = 66 –2 = 64  
64 ≥ 42 → vyhovuje 

Stěna tloušťky 450 mm  
z cihel plných pálených 
290x140x65 mm 

42 65 2 
Rw´= Rw - k1 

Rw´ = 65 –2 = 63  
63 ≥ 42 → vyhovuje 

Stěna tloušťky 300 mm  
z cihel plných pálených 
290x140x65 mm 

42 59 2 
Rw´= Rw - k1 

Rw´ = 59 –2 = 57  
57 ≥ 42 → vyhovuje 

Stěna tloušťky 150 mm 
z cihel plných pálených 
290x140x65 mm 

42 48 2 
Rw´= Rw - k1 

Rw´ = 48 –2 = 46  
46 ≥ 42 → vyhovuje 

Tab. č. 20: Vyhodnocení zvukové neprůzvučnosti stěn dle ČSN 73 0532 [16] 

Rw - vážená laboratorní neprůzvučnost  

k1 - korekční součinitel  

R´w - skutečná vážená neprůzvučnost 

R´w,N – normová vážená neprůzvučnost  

vibrace - popis řešení  

Stavba nevyvozuje ani nepodléhá vibracím. 

výpis použitých norem 

- ČSN 73 4301 Obytné budovy, 

- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy základní požadavky, 

- ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí, 

- ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – požadavky, 

- ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické 

vlastnosti stavebních výrobků – požadavky, 

- ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části, 

- ČSN 73 0039 Navrhování objektů na poddolovaném území, 

- ČSN 73 0040 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva, 

- ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb, 

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

v platném znění, 

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění 
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TECHNOLOGICKÝ POSTUP REALIZACE 

ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ STROPNÍ DESKY 

1. OBECNÉ INFORMACE 

1.1 Obecné informace o stavbě 

Objekt se nachází na p. č. 227/1 v katastrálním území Staré Město u Karviné na adrese 

Nám. Ondry Foltýna 15/45, Karviná-Staré Město. 

Jedná se o zajištění a rekonstrukci stávajícího rodinného domu s jedním nadzemním 

obytným podlažím a půdou. Starší částečně podsklepená část objektu byla postavena cca roku 

1829, k této části byla přistavena cca roku 1943 nová část (dále jen přístavba). Starší část 

je obdélníkového půdorysu a přístavba dotváří půdorysný tvar objektu L. Objekt je užíván 

k celoročnímu bydlení tříčlennou rodinou. 

V době realizace železobetonové stropní desky, je starší část objektu založena 

na základových pásech z lomového kamene do hloubky 500 mm od rostlého terénu. Přístavba 

je založena na betonových základových pásech. Základy celého objektu budou 

podbetonovány do nezamrzné hloubky a po obou stranách původních základů ztuženy 

železobetonovými monolitickými základovými pásy. Svislé nosné konstrukce jsou vyzděny 

z cihel plných pálených na tloušťku 600; 500; 450, 300 a 150 mm.  

Rozsah objektu Hodnoty 

Zastavěná plocha 218,721 m2 

Užitná plocha 175,68 m2 

Počet funkčních jednotek a jejich velikost 1, (5+1k) 

Počet uživatelů 3 až 4 

Tab. č. 21: rozsah objektu 

Objekt je dobře přístupný z obecní komunikace Nám. Ondry Foltýna p. č. 320. 
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1.2 Obecné informace o procesu 

Účelem technologického postupu je popsat postup realizace železobetonové 

monolitické stropní desky.  

Stropní deska tloušťky 210 mm je navržena jako obousměrně vyztužená, vetknutá 

do obvodových železobetonových monolitických stropních věnců. Stropní deska bude 

betonována v celém rozsahu půdorysu, 173,019 m2. Komínová tělesa budou od stropní desky 

oddilatována tepelnou izolací z kamenné vaty tloušťky 50 mm. 

Současně se stropní deskou budou betonovány železobetonové monolitické překlady 

nad okenními a dveřními otvory v obvodových stěnách a železobetonové monolitické 

schodiště. 

2.  MATERIÁL 

2.1 Materiál 

Materiál Specifikace materiálu 

Betonová směs C 25/30 

Betonářská výztuž B420; S235 

Distanční tělíska  betonová, viz výkres tvaru výztuže 

Dřevěné bednění - 

Mechanické stojiny  max. výška výsunu 4 m, únosnost 20 kN  

Plotny ocelové 

Tepelná izolace desky kamenné vaty 1200x200x100 mm 

Dilatační izolace desky kamenné vaty 1200x200x50 mm 

Tab. č. 22: výpis materiálu 

Materiál 
Průměrná 
spotřeba 

Potřebné 
množství 

Spotřeba 

Betonová směs - 36,334 m3 36,334 m3 

Betonářská výztuž - - 1 000 kg 

Distanční tělíska 100 ks 100 ks 100 ks 

Dřevěné bednění -  17,062 m2 17,062 m2 

Mechanické stojiny  - - 100 ks 

Plotny - - 100 ks 

Tepelná izolace 13,667 13,667 m2 13,667 m2 

Dilatační izolace 1,424 1,424 m2 1,424 m2 

Tab. č. 23: spotřeba materiálu 
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2.2 Doprava 

2.2.1 Primární 

Výztuž bude na staveniště dopravena na valníku s teleskopickou rukou. Betonová směs 

bude na staveniště dopravena autodomíchávačem s čerpadlem z betonárny CEMEX 

v Dětmarovicích, vzdálené 8,7 km od staveniště. Desky tepelné izolace a dilatace budou 

na staveniště dopraveny dodávkou ze stavebnin DEK v Karviné-Starém Městě, vzdálených 

1,5 km od staveniště.  

2.2.2  Sekundární 

Mechanické podpěry a ocelové plotny budou přímo z dodávky aplikovány pod budoucí 

bednění. Výztuž se pomocí teleskopické ruky z valníku uloží na staveništi, a následně 

se ručně uskladní do ocelového kontejneru. Betonová směs se do bednění dopraví pomocí 

čerpadla z dopravního prostředku. S deskami tepelné izolace a dilatace se bude manipulovat 

ručně. Na pracovišti se bude s nářadím a materiálem manipulovat ručně. 

2.3 Skladování 

Materiál bude uskladněn co nejblíže k místu spotřeby dle podmínek stanovených 

výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. Materiál bude 

uložen v uzamykatelném ocelovém kontejneru na suché, rovné a zpevněné ploše tak, aby 

po celou dobu uskladnění byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození. 

Označená výztuž bude uskladněna dle průměrů a délek. Desky tepelné izolace a dilatace 

budou uloženy na paletách. 

3. PŘIPRAVENOST STAVENIŠTĚ 

Staveniště bude přebírat zhotovitel stropní konstrukce od majitele objektu. O přejímce 

se provede zápis do stavebního deníku. Za uspořádání staveniště bude zodpovídat zhotovitel, 

kterému bude staveniště předáno, a který jej převezme. 

Pro účely zařízení staveniště budou sloužit parcely č. 227/1 a 228/1, které jsou 

oploceny. Hlavní vjezd na staveniště je opatřen uzamykatelnou bránou šířky 4,4 m. Vjezd 

na staveniště bude probíhat z obecní komunikace Nám. Ondry Foltýna p. č. 320. Příjezd 

z obecní komunikace k objektu bude zajištěn po stávajících dřevěných kolejových pražcích 

šířky 2,6 m.  Parkovací stání bude zajištěno buď na samotných dřevěných pražcích, nebo na 

přilehlé štěrkové ploše. 
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4. PŘEVZETÍ A PŘIPRAVENOST PRACOVIŠTĚ 

K napojení nářadí a pracovních pomůcek na elektrickou energii a studenou vodu budou 

sloužit stávající domovní přípojky. 

Pracoviště bude předávat zástupce zhotovitele stropní konstrukce vedoucímu pracovní 

čety. Současně s předávkou proběhne kontrola svislých nosných konstrukcí. 

5. PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Betonová směs, musí být během ukládání do bednění a následného hutnění a ošetřování 

chráněna proti nežádoucímu slunečnímu záření, silnému větru, mrazu, dešti a sněhu. 

V případě velmi nepříznivých klimatických podmínek budou práce pozastaveny. Realizace 

železobetonové monolitické stropní desky je naplánovaná na květen. Během realizace se tedy 

nepředpokládají nepříznivé klimatické podmínky. 

Betonová směs nesmí být na staveništi upravována bez dozoru technologa 

nebo laboranta výrobce betonové směsi, aby nedošlo ke ztrátě její pevnosti. 

6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

- 1 vedoucí pracovní čety, bude řídit a dohlížet na provádění prací, a bude zodpovídat 

za kvalitu provedené práce, 

- 2 montážníci bednění, budou montovat bednění dle výkresu č. 3 výkresové 

dokumentace,  

- 2 vazači nebo svářeči výztuže, budou pokládat výztuž do bednění dle výkresu tvaru 

výztuže, svářeči musí mít platný svářečský průkaz, 

- 1 řidič autodomíchávače, 

- 4 betonáři, budou obsluhovat čerpadlo a rozhrnovat čerstvou betonovou směs, 

- 2 hutniči, budou hutnit čerstvou betonovou směs,  

- 2 pomocníci, budou přinášet materiál a nářadí na pracoviště 
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7. STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 

7.1 Stroje 

- svařovací trafo, 

- svářečka, 

- čerpadlo, 

- ponorný vibrátor, 

- vibrační lať nebo deska, 

- bruska 

7.2 Nářadí 

- mechanické podpěry, 

- dřevěné bednění, 

- ocelové hrábě k rozhrnování čerstvé betonové směsi 

7.3 Pracovní pomůcky 

- pracovní oděv,  

- pracovní pevná obuv, 

- ochranné rukavice, 

- ochranná přilba, 

- ochranné brýle, 

- tesařské nářadí pro sestavení bednění (kladiva, hřebíky, pila, sekera, palice), 

- svinovací metr, 

- vodováha, 

- distanční tělesa, 

- vázací dráty ke svázání výztuže, 

- smeták a lopatka, 

- plotny pro roznesení zatížení vyvozené stojinami, 

- prodlužovací kabel s pěti-komorovou zásuvkou elektrické energie, 

- zakrývací plachty, fólie pro zakrytí v případě nepříznivého počasí 
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8. PRACOVNÍ POSTUP 

8.1 Zhotovení bednění 

Dřevěné bednění se zřídí dle výkresu č. 3, stropní konstrukce. Bednění musí být řádně 

očištěno a při jeho sestavování se bude dbát na jeho těsnost. Před betonáží bude bednění řádně 

impregnováno proti vlhkosti a chemickým vlivům cementu. 

8.2 Aplikace mechanických podpěr 

Mechanické podpěry budou rozmístěny podél nosných svislých konstrukcí. Dále budou 

podpěry umístěny pod budoucí napraží.   Pod každou podpěru bude uložena ocelová plotna. 

8.3 Uložení výztuže 

Výztuž bude ukládána dle výkresu výztuže.  

Krytí výztuže bude zajištěno pomocí betonových distančních těles. Před uložením 

výztuže do bednění bude výztuž řádně očištěna a zbavena veškerých nečistot. Styky a spoje 

výztuže se zajistí svary nebo převázáním pomocí vázacího drátu. 

8.4 Betonáž 

Výška volného pádu čerstvé betonové směsi do bednění nesmí být větší než 0,5 m. 

Betonová směs bude ukládána ve dvou vrstvách o tloušťce cca 100 mm, aby došlo 

k účinnému zhutnění. Následující vrstva bude uložena v opačném směru než vrstva předchozí. 

Dříve než nastane tuhnutí předchozí vrstvy, musí dojít k uložení následující vrstvy. Betonáž 

musí probíhat plynule bez zbytečných přestávek, aby se zajistilo řádné propojení jednotlivých vrstev.  

Nelze-li stropní desku vybetonovat v jednom pracovním záběru, je nutné vytvořit 

pracovní spáru. Pracovní spára bude vytvořena v místě nejmenšího namáhání stropní desky, 

to je v místě, kde se ohybový moment rovná nule. Beton pracovní spáry by měl být 

zdrsněn a měl by mít co nejmenší povrch. Před pokračováním betonáže bude pracovní spára 

důkladně očištěna a navlhčena. Je vhodné, starou a novou vrstvu betonáže navzájem propojit 

ocelovými trny (kousky betonářské výztuže) vložením do betonu v pracovní spáře. 
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8.5 Hutnění betonové směsi 

Při ukládání jednotlivých vrstev, se bude betonová směs hutnit ponorným vibrátorem. 

Hlavice vibrátoru se svisle a rychle zasune pod povrch hutněné vrstvy, až do hloubky 50 mm 

pod povrch předcházející zhutněné vrstvy, aby došlo k řádnému propojení obou vrstev.  

Vzdálenosti jednotlivých vpichů jsou taková, aby se poloměry účinnosti vibrátoru 

vzájemně překrývají. Vibrátor se nesmí dotýkat betonářské výztuže v předchozích hutněných 

a již tuhnoucích vrstvách. Také se nesmí během vibrování dotýkat bednění.  

Hutnění bude ukončeno v okamžiku, kdy beton nebude viditelně klesat, přestanou 

vystupovat vzduchové bubliny a vrstva cementového tmelu, který vystoupil na povrch, 

se uzavře a stane se matně lesklou. Po zhutnění vrstvy se vibrátor nechá krátce ve spodní 

poloze a poté se pomalu vytáhne nahoru. 

8.6 Ošetřování betonové směsi 

Tuhnoucí betonová směs bude kropena vodou tak, aby při vysychání nedocházelo 

k tvorbě trhlin. Ošetřovat se bude v závislosti na teplotě, optimálně však 3 dny. 

8.7 Odstranění drobných nerovností 

Pro dosažení dokonale rovného povrchu se použije podlahová bruska, kterou se zbrousí 

drobné nerovnosti. 

8.8 Demontáž mechanických podpěr a bednění 

Mechanické podpěry a bednění se demontují až po dosažení pevnosti betonu, dle 

požadavku investora po 28 dnech. Začne se s demontáží mechanických podpěr a následně 

se demontuje bednění. 
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9. JAKOST A KONTROLA KVALITY 

9.1 Vstupní kontrola 

- kontrola svislých nosných konstrukcí (kontrola svislosti a vodorovnosti), 

- kontrola bednění (čistota, rozměry, těsnost), 

- kontrola výztuže (čistota, množství, tvar, rozměry, poloha v bednění, styky a spoje, 

krytí), 

- kontrola strojů, nářadí a pracovních pomůcek, 

- kontrola druhu a množství objednané betonové směsi 

9.2 Mezioperační kontrola  

- kontroluje se, zda nedochází k rozmísení směsi,  

- kontrola zhutnění  

9.3 Výstupní kontrola 

- kontrola vodorovnosti stropní konstrukce, 

- kontrola tloušťky stropní konstrukce, 

- kontrola vad a nedostatků (trhliny), 

- kontrola pevnosti 
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10. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 

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

a pracovní prostředí, 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění, 

- Předpis č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

v platném znění, 

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

v platném znění, 

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu v platném znění 

Pracovníci jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky. 

Pracovníci musí být před zahájením prací s bezpečnostními předpisy seznámeni a musí je 

stvrdit svým podpisem.  

11. EKOLOGIE 

11.1 Vliv na životní prostředí 

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony. 

Realizace železobetonové monolitické stropní konstrukce nebude mít negativní vliv 

na životní prostředí. 

11.2 Nakládání s odpady 

S odpady se bude nakládat a zbavovat se jich způsobem stanoveným zákonem 

č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech v platném znění a předpisem č.  93/2016 Sb., vyhláška 

o katalogu odpadů. 

Odpady se budou zařazovat podle druhů a kategorií dle § 5 a 6 zákona č. 185/2001 Sb. 
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Odpady se budou shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 

v nádobách k tomu určených a bude nutno je zabezpečit před nežádoucím znehodnocením, 

odcizením nebo únikem [8]. 

Odpady budou převedeny do vlastnictví pouze právnickým osobám nebo fyzickým 

osobám oprávněných k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo 

k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu [8]. 

Původce odpadů je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo 

odstranění, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí. 

Za dopravu odpadů odpovídá dopravce. Na každou oprávněnou osobu, která převezme 

do svého vlastnictví odpady od původce, přecházejí povinnosti původce [8]. 

Katalogové  číslo Název odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

17 02 01 Dřevo 

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady 

Tab. č. 24: seznam odpadů 
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12. PODKLADY (LITERATURA, PŘEDPISY, WEBOVÉ STRÁNKY) 

- www.abs-portal.cz, článek zásady práce s betonovou směsí, 

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

prostředí, 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění, 

- předpis č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném 

znění, 

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

v platném znění, 

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úrazu v platném znění 

- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění 

pozdějších předpisů, a další související zákon v platném znění, 

- Zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o odpadech v platném znění,  

- předpisem č.  93/2016 Sb., Vyhláška o katalogu odpadů, 
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