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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA K DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STA VBY 

1.1 Průvodní zpráva 

1.1.1 Identifikační údaje 

 

Základní údaje a doklady o klientovi  / investorovi 
Název      VŠB – TUO, FAST 

Sídlo      Ludvíka Podéště 1875 

     Ostrava – Poruba 

     708 33 

Jméno statutárního zástupce  Ing. arch. Pavla Herzanová, CSc. 

Spojení     pavla.herzanova@vsb.cz 

 

 

Údaje a doklady o zpracovateli dokumentace / projektu  
Jméno     Chrápek Dalibor  

Adresa (sídlo)    Selská 171/3 

     Ostrava - Hrabůvka 

     70030  

Spojení    dalibor.chrapek@seznam.cz 

     tel: 777332806     

 

Stavební konstrukce: 

Jméno    Chrápek Dalibor  

Adresa (sídlo)   Selská 171/3 

     Ostrava – Hrabůvka  70030 

 

Statika:    V této dokumentaci se neřeší 

 

Zásobování vodou, kanalizace:  V této dokumentaci se neřeší 

 

Vytápění:     V této dokumentaci se neřeší 

 

Elektroinstalace:   V této dokumentaci se neřeší 
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Osvětlení denní: 

Jméno    Chrápek Dalibor  

Adresa (sídlo)   Selská 171/3 

     Ostrava – Hrabůvka  70030 

 

Požární zabezpečení:    V této dokumentaci se neřeší 

   

Ekonomie:    V této dokumentaci se neřeší 

 

Zdravotechnika:   V této dokumentaci se neřeší 

 

Ústřední vytápění:   V této dokumentaci se neřeší 

 

Stupeň projektové přípravy:  Dokumentace k provedení stavby 

 

Účel užívání stavby: Předmětem projektu je nepodsklepený rodinný 

dvojdomek. Menší dům je určen pro rodinu bez dětí, 

zatímco prostornější dům je určen pro rodinu s dvěma 

dětmi. Oba domy mají zahradu a prostory pro vnitřní 

parkování. 

 

OZNAČENÍ STAVBY A POZEMKU 

Údaje a doklady o názvu stavby, jejím obsahu a charakteristice 

Název stavby     Novostavba rodinného dvojdomu v Bolaticích 

Druh stavby    Rodinný dvojdům  

Účel stavby    Objekt bytové zástavby 

 

Místo stavby    Bolatice 

     Okres Opava 

     Moravskoslezský kraj 

     74723 

     Česká republika 
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Pozemky 

Č. Parcely   P. č. 2540/1   

Výměra   3048 m2 

Druh Pozemku  Orná půda; Půdní zemědělský fond 

Způsob využití  Objekt bytové zástavby 

Vlastník   Obec Bolatice  

 

Orientační údaje stavby 

Kapacity  

    P.č  2540/1   : 3048 m2 

Objekt    : 218,93 m2 

Okrasná zahrada  : 391,88 m2 

 

Pracovní místa   : 0 

 

Plochy, objemy: 

plocha řeš. území  : 1072,6 m2 

plocha stav.pozemku  : 1072,6 m2  

plocha staveniště  : 1072,6 m2 

zastavěná plocha  : 847,55 m2 

plocha podlažní  : 218,93 m2 

obestavěný prostor       : 1072,6 m3 

 

Náklady:  

celkové náklady   : 7 500 000,-Kč  

  

 

1.1.2 Údaje o stavebním pozemku a majetkoprávních vztazích 

 

Stavební pozemek se nachází na okraji města v charakteristicky roztroušené zástavbě a 

je ve vlastnictví obce Bolatice. Předmětná parcela byla oddělena od původní parcely č. 2540. 

Tato nově vzniklá parcela č. 2540/1 je využita pro účely tohoto projektu. Další parcely nejsou 

předmětem této práce, ačkoliv jedna další se uvažuje využít stejně jako p. č. 2540/1. Dle ÚPD 

je stavba lokalizována v okrajové zóně obce. 
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1.1.3 Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 

nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných 

území - nevzniká potřeba zvláštních opatření. 

 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 

 

Výstavba na parcele č. 2540/1 se zásadním způsobem nedotkne okolních pozemků. 

 

Přístup na stavební pozemek bude v průběhu výstavby zprostředkováván pomocí nově 

zbudované příjezdové komunikace. 

 

Pro zajištění vody a elektrické energie po dobu výstavby se použijí provizorní 

přípojky, které se napojí na nově zbudované řády vodovodu a elektrické energie. 

 

Veškeré komunikační sítě budou řešeny bezdrátovou radiokomunikací. 

 

Příjem televizního, rozhlasového a satelitního signálu bude zajištěn odpovídajícím 

technickým zařízením umístěným na střeše objektu rodinného domu. Rozvod televizního, 

rozhlasového a satelitního signálu bude proveden do všech obytných a společenských 

místností v objektu formou jednotlivých slaboproudových rozvodů. 

 

Pozemek se nachází v těsné blízkosti stávající komunikace, ke které se vybuduje 

krátká příjezdová cesta. Podél stávající cesty rovněž vedou veškeré technické infrastruktury, 

ke kterým se napojí nově zbudované přípojky. Vše je zakresleno do příslušných výkresů. 

Nově zbudovaná příjezdová komunikace společná pro všechny byty bude z obalovaného 

kameniva, příjezdové cesty k jednotlivých bytům ze zámkové dlažby. 

 

Staveniště je provedeno v rozsahu zpevněných ploch, oplocení a přípojek. Je rovné 

čtvercového půdorysného tvaru. Vjezd, výjezd a celková obsluha staveniště je zajištěna 

cestou v rohu staveniště. Jedná se o provizorní cestu ze železobetonových panelů šířky 3 

metry. Doprava materiálu prostřednictvím nákladních automobilů po místních komunikacích. 
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Zařízení staveniště  se nachází v rohu staveniště. Nacházejí se zde UNIMO buňky, sklad 

materiálu, nářadí a pracovních strojů. 

 

Viz. situační výkresy. 

 

 

1.1.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Realizovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

Stavba je umístěna v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných 

požadavcích na využívání území, 503/2006 Sb. Vyhláška o podrobnější úpravě územního 

řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. a 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby. 

 

Orgány státní správy na úseku péče o zdravé životní podmínky 

Orgány ochrany veřejného zdraví (hygieny) 

  Vyjádření krajské hygienické stanice (KHS) Moravskoslezského kraje.  

Orgány veterinární hygieny  

Nevzniká potřeba vyjádření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského 

kraje. 

 

Orgány státní správy na úseku péče o přírodu a krajinu 

Orgány péče o životní prostředí a posuzování vlivů na životní prostředí   

  Vyjádření Moravskoslezského kraje  

Orgány péče o přírodu a krajinu  

  Vyjádření Moravskoslezského kraje  

Orgány péče o ovzduší a ochranu před jeho znečištěním 

  Nevzniká potřeba vyjádření.  

Orgány péče o vody a hospodaření s vodami 

  Nevzniká potřeba vyjádření.  

Orgány péče o lesy a lesní hospodaření a ochranu PFL 

  Vyjádření Moravskoslezského kraje  

Orgány péče o zemědělský půdní fond a ochranu ZPF 
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  Vyjádření Moravskoslezského kraje  

Orgány péče o nerostné bohatství a výkonu geologie a horních činností 

  Nevzniká potřeba vyjádření. 

 

Orgány státní správy na úseku péče o kulturní bohatství (orgány státní památkové péče) 

Orgány (státní) památkové péče 

  Nevzniká potřeba vyjádření. 

 

Orgány státní správy na úseku infrastruktury  

Orgány státní správy pro dopravu     

  Nevzniká potřeba vyjádření. 

Pro dopravu na pozemních komunikacích 

  Nevzniká potřeba vyjádření. 

Pro dopravu drážní 

  Nevzniká potřeba vyjádření. 

Pro dopravu leteckou 

  Nevzniká potřeba vyjádření. 

Pro dopravu na vnitrozemských vodních cestách 

  Nevzniká potřeba vyjádření. 

 

Orgány státní správy pro sítě technického vybavení (technické infrastruktury), a to 

Orgány pro kontrolu odpadového hospodaření 

Vyjádření dotčených orgánů  

Orgány pro energetická odvětví 

Vyjádření dotčených orgánů energetických odvětví  

Orgány požární ochrany  

Vyjádření orgánů požární ochrany  

Orgány spojových sítí (telekomunikace, radiokomunikace) 

Vyjádření komunikačních orgánů  

 

Orgány státní správy na úseku dohledu nad bezpečností práce 

Nevzniká potřeba vyjádření.  
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Orgány státní správy na úseku územní ochrany, obrany a bezpečnosti  

Nevzniká potřeba vyjádření.  

 

Orgány státní správy na úseku dohledu nad živnostenským podnikáním  

Nevzniká potřeba vyjádření. 

 

 

1.1.5 Věcné a časové vazby na související stavby a jiná opatření v dotčeném území 

 

Stavba je určena pro bydlení charakteru trvalého a jedná se o novostavbu. V řešeném 

území se počítá s budoucí pokračující výstavbou. V rámci tohoto projektu se předpokládá, že 

výstavba proběhne v rámci jedné etapy. Předpokládané zahájení výstavby je stanoveno na 

jaro roku 2011. Pokud nenastanou nepředvídané komplikace, stavba by měla být hotova do 9 

měsíců od započetí. Nepředpokládá se, že by se výstavba prodloužila o více než  3 měsíce. 
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1.2     Souhrnná technická zpráva 

1.2.1 Zhodnocení staveniště 

 

Staveniště je provedeno v rozsahu zpevněných ploch, oplocení a přípojek. Je rovné 

čtvercového půdorysného tvaru. Vjezd, výjezd a celková obsluha staveniště je zajištěna 

cestou v rohu staveniště. Jedná se o provizorní cestu ze železobetonových panelů šířky 3 

metry. Doprava materiálu prostřednictvím nákladních automobilů po místních komunikacích. 

Zařízení staveniště  se nachází v rohu staveniště. Nacházejí se zde UNIMO buňky, sklad 

materiálu, nářadí a pracovních strojů. 

 

Viz. situační výkresy. 

 

 

1.2.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Rodinný dvojdům má jednoduchý kvádrovitý objem, který je narušován jen dvěmi 

souměrnými, rovněž kvádrovitými, výseky. Celá tato hmota je podpořena výrazem zahrady, 

která spolu s objektem vytváří jednolitý a srozumitelný celek.  

 

Pojetí stavby v sobě odráží prvky modernismu,  jenž se projevuje nezvykle velkými 

prosklenými plochami a rovnou střechou. Kontrast s okolní krajinou a ostrý výraz samotné 

stavby  byl tvůrčí záměr. 

 

Dispoziční řešení 

1.NP: První podlaží má převážně společenskou funkci. Je zde obrovská společenská 

místnost přes dvě podlaží s dostatkem míst pro sezení. Tyto prostory obsahují také jídelní část 

domu, která je bezdveřním průchodem spojena s kuchyní. Společenský prostor je stejně jako 

jídelní prostor spojen se zahradou velkou prosklenou stěnou, skrz níž lze projít ven. Trávník 

zahrady je udržovaný. Všechny společenské prostory jsou orientovány na jih, resp. na 

jihovýchod. Hygienické, technické a ostatní prostory podobého charakteru jsou naopak 

situovány v severní části objektu. Schodiště, pomocí něhož je zpřístupněno druhé podlaží, je 

umístěno v obývacím pokoji. Větší z obou domů má ve spodním podlaží navíc ještě 

knihovnu, resp. pracovnu. 
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 2.NP: Druhé podlaží má primární funkci intimní a soukromou, přičemž v menším 

z obou domů je navržena menší pracovna. Skoro celé horní patro (ložnice a dětský pokoj) je 

skrz prosklenou stěnu spojeno se společenskou dvoupatrovou místností, která je vizuálně 

otevřena do zahrady. Celé druhé podlaží je tedy dokonale prosvětleno. 

 

 

1.2.3 Stavebně technické řešení 

 

Návrh konstrukčního řešení vychází z předpokladu, že stavba rodinného dvojdomu 

bude realizována odbornou stavební firmou za pomoci běžných mechanizačních prostředků a 

technologií dle potřeby a  povahy prováděných prací. 

 

Dům je proveden z cihlového systému POROTHERM. Stropy jsou monolitické 

železobetonové, základy řešeny jako betonové pásy. Střecha plochá jednoplášťová nevětraná 

s klasickým pořadím vrstev. 

 

 

1.2.4 Řešení technické a dopravní infrastruktury, dodržení podmínek stanovených pro 

navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

 

Příjezd k objektům řešen pomocí nově zbudovaných přípojek, parkování zajištěno 

zastřešenými garážemi, tedy chráněno proti všem povětrnostním a jiným vlivům. 

 

Objekt se nenachází v záplavovém území. 

 

Objekt se nenachází v poddolovaném území, nevzniká proto potřeba žádných 

zvláštních opatření. 

 

Obec nespadá do seismické oblasti. 

 

Naměřená hodnota radonu nepřesáhne 200 Bq/m3, není tedy potřeba navrhovat 

opatření. 
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1.2.5 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

Stavba se žádným významným způsobem nedotkne životního prostředního nebo 

okolní zástavby. Bude provedena skrývka ornice v rozsahu budoucích zpevněných ploch a 

zastavěné plochy stavby v mocnosti cca 0,30 m. Ornice bude deponována v severovýchodní 

části parcely a po dokončení výstavby použita ke konečným terénním úpravám. Suť jako 

stavební odpad bude odvážena průběžně na veřejnou řízenou skládku. Likvidace bude 

probíhat v tomto případě odbornou firmou v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. 

 

Předmětnou parcelu neprotíná žádné ochranné pásmo, ani neleží v chráněných 

územích dotčených výstavbou. 

 

Celá parcela je připravena na výstavbu. Na parcele se nenachází žádné stromy ani 

keře.  

 

Nevzniká potřeba žádných záborů. 

 

 

1.2.6 Řešení bezbariérového užívání 

 

Vzhledem k povaze objektu se neuvažuje s bezbariérovým užíváním. 

 

 

1.2.7 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém  

 

Polohopisné umístění stavby bude provedeno dle vytyčovacího a situačního výkresu. 

 

 

1.2.8. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory 

 

SO 01 – objekt A – menší z obou objektů (viz. výkresy) 

SO 01 – objekt B – větší z obou objektů (viz. výkresy) 
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SO 03 – příjezdová cesta z již stávající komunikace 

SO 04 – příjezdové cesty přímo k jednotlivým objektům 

 

 

1.2.9 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními  

         účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

 

Stavba ani její výstavba se významně nedotkne okolní zástavby či životního prostředí, 

viz. bod 1.2.5 

 

 

1.2.10 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

Při stavebních a montážních prací je nezbytné dodržovat příslušné ustanovení 

bezpečnostních předpisů norem platných pro jednotlivé konstrukce a práce tak, aby nedošlo 

k ohrožení bezpečnosti a zdraví na stavbě. Především vyhlášku č.601/2006 Sb. a ČSN 735105 

z r. 1993. Dále musí být na stavbě rozmístěny bezpečnostní značky a tabulky dle ČSN ISO 

3864 (018010).  

Všichni pracovníci musí nosit předepsané pracovní ochranné pomůcky a provádět 

příslušné práce s ohledem na zdraví ostatních pracovníků, s ohledem na majetek a to 

v souladu s charakterem prováděných prací. 

 

Mechanická stabilita a odolnost 

Bude zajištěna dodržováním stavebně technických předpisů a postupů garantovaných 

jednotlivými stavebními firmami. Speciální statická posouzení nejsou součástí této práce. 

 

Požárně bezpečnostní řešení stavby 

 Odstupy stavby od hranic pozemku a okolních staveb jsou dostatečné a v souladu 

s vyhláškou o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavební materiál skladovaný 

na pozemku a zařízení staveniště musí být umístěny tak, aby byl zachován průjezd pro 

požární techniku. 

 

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Bude se řídit nařízením vlády č. 163/2002 Sb. 
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Bezpečnost při užívání 

 Každý pracovník bude s přidělenými stroji a nářadími pracovat dle platných pokynů 

stavbyvedoucího a příslušných návodů. 

 

Ochrana proti hluku 

 Nejsou nutná opatření proti šíření nadměrného hluku pocházejícího z výstavby ani 

proti hluku pocházejícího z okolních zdrojů. 

 

Úspora energie a ochrana tepla 

 Všechny skladby vyhovují příslušným tepelným požadavkům, hlubší posouzení však 

není součástí této práce 

 

Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Objekt není navržen pro bezbariérové využívání. 

 

Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 Vyjma standardních stavebně technických řešení nevzniká potřeba speciálních 

opatření. 

 

Ochrana obyvatelstva 

 Nevzniká potřeba zvláštních opatření, stavba nepředstavuje nestandardní nebezpečí 

pro obyvatele. 

 

 

1.2.11 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 

Kanalizace z objektu je řešena odděleně, tedy dešťová a splašková zvlášť, napojena 

kanalizačními přípojky na veřejnou  kanalizaci. Použitá  tvarovka 60° na vrchní části veřejné 

kanalizace. Přípojka je z materiálu PVC KG-systém OSMA.  Potrubí přípojky je uloženo do 

pískového lože  a obsyp potrubí je až do výše 300 mm nad horní hranou trubky. Kolena mezi 

odpadním a svodným potrubím provedena dvěma kusy 45° a rovným (vyrovnávacím) 

mezikusem dlouhým 250 mm. Připojovací a odpadní (stoupací) potrubí OSMA HT-systém z 

PPs-polypropylen obtížně hořlavý. Provedení později nepřístupného potrubí bude věnována 

pečlivá pozornost. 
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Kanalizace procházející přes základy bude uložena v chráničce. Odpadní vnitřní 

kanalizace je vyvedena nad střechu 500mm a opatřena odvětrávací hlavicí. 

 

Objekt bude odvodněn vnitřními svody opatřenými lapači střešních splavenin. 

 

Revizní šachta bude umístěna vně objektu před obvodovou stěnou. V revizní šachtě je 

umístěna čistící tvarovka.  Šachta je vybetonována a je izolována hydroizolací proti zemní 

vlhkosti.  

 

 

1.2.12 Zásobování vodou 

 

Vodovodní přípojka je napojena na litinový veřejný vodovodní řád odpovídající 

dimenze a je vedena 1 m pod úrovní terénu. Potrubí přípojky je uloženo do pískového lože  a 

obsyp potrubí je až do výše 300 mm nad horní hranou trubky. Před napojením na vodovodní 

řád je zbudována vodoměrná šachta. Při vedení přípojky je respektována prostorová norma 

vedení inženýrských sítí. 

 

 Zavedení vody do objektu je provedeno v technické/úklidové místnosti. Ohřev teplé 

užitkové vody je zajišťován elektrickým ohřívačem. Vodorovné potrubí je vedeno v drážkách 

nebo volně. Po vstupu do budovy je vodovod opatřen standardní vodoměrnou soustavou 

umístěnou v technické místnosti a to 500 mm nad podlahou. 

 

Provedení později nepřístupného potrubí  bude věnována pečlivá pozornost! Jako 

uzavírací ventily jsou navrhovány kulové kohouty. Vedení bude zaizolováno, aby 

nedocházelo k tepelným ztrátám. Po dokončení instalace a před uvedením do provozu se 

provedou příslušné zkoušky. 

 

 

1.2.13 Zásobování energiemi 

 

Objekt bude napájen z budoucí přípojkové skříně, která je umístěna v ochranném 

zděném pilíři a je napojena na budoucí elektrické vedení. Hlavní rozvaděč je situován v 
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technické místnosti. Z elektroměrného rozváděče bude kabelem napojen hlavní rozváděč 

v rodinném domě. 

 

Kabely elektrických rozvodů jsou proti zkratu jištěny výkonovými tavnými 

pojistkami. 

 

Elektro přípojka stavby je důležitou částí projektové dokumentace a požaduje se 

vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. 

 

 

1.2.14 Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

 

Bude provedena skrývka ornice v rozsahu budoucích zpevněných ploch a zastavěné 

plochy stavby v mocnosti cca 0,30 m. Ornice bude deponována v severovýchodní části 

parcely a po dokončení výstavby použita ke konečným terénním úpravám. Na parcele se 

nenachází žádné stromy ani keře. Zahrada bude udržována, přičemž se počítá s budoucím 

vysázením stromů, případně jiných dřevin či ostatních rostlin 

 

 

1.2.15 Elektronické komunikační zařízení 

 

Příjem televizního, rozhlasového a satelitního signálu bude zajištěn odpovídajícím 

technickým zařízením umístěným na střeše objektu rodinného domu. Rozvod televizního, 

rozhlasového a satelitního signálu bude proveden do všech obytných a společenských 

místností v objektu formou jednotlivých slaboproudových rozvodů. 

 

 

1.2.16. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

 

V objektu se nebudou nacházet žádná technologická zařízení. 
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1.3 Situace 

 

Dle ÚPD je stavba lokalizována v okrajové zóně obce. Realizovaná stavba je 

v souladu s územně plánovací dokumentací. Předmětnou parcelu neprotíná žádné ochranné 

pásmo, ani neleží v chráněných územích dotčených výstavbou. Nevzniká potřeba žádných 

záborů. Viz. výkresy, především výkres č.1 a výkres č.2. 
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1.4 Dokladová část 

1.4.1 Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování PD 

 

Nejsou součástí této práce. 

 

 

1.4.2 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 

 

Podle evropské směrnice  č.406/2000 Sb. Není součástí této práce. 
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1.5 Zásady organizace výstavby 

1.5.1 Informace o  rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie,  příjezdy a přístupy na staveniště 

 

plocha řeš. území  : 1072,6 m2 

plocha stav.pozemku  : 1072,6 m2  

plocha staveniště  : 1072,6 m2 

zastavěná plocha  : 847,55 m2 

plocha podlažní  : 218,93 m2 

obestavěný prostor       : 1072,6 m3 

 

Přístup na stavební pozemek bude v průběhu výstavby zprostředkováván pomocí nově 

zbudované příjezdové komunikace. 

 

Pro zajištění vody a elektrické energie po dobu výstavby se použijí provizorní 

přípojky, které se napojí na nově zbudované řády vodovodu a elektrické energie. 

 

Veškeré komunikační sítě budou řešeny bezdrátovou radiokomunikací. 

 

Pozemek se nachází v těsné blízkosti stávající komunikace, ke které se vybuduje 

krátká příjezdová cesta. Podél stávající cesty rovněž vedou veškeré technické infrastruktury, 

ke kterým se napojí nově zbudované přípojky. Vše je zakresleno do příslušných výkresů. 

Nově zbudovaná příjezdová komunikace společná pro všechny byty bude z obalovaného 

kameniva, příjezdové cesty k jednotlivých bytům ze zámkové dlažby. 

 

Staveniště je provedeno v rozsahu zpevněných ploch, oplocení a přípojek. Je rovné 

čtvercového půdorysného tvaru. Vjezd, výjezd a celková obsluha staveniště je zajištěna 

cestou v rohu staveniště. Jedná se o provizorní cestu ze železobetonových panelů šířky 3 

metry. Doprava materiálu prostřednictvím nákladních automobilů po místních komunikacích. 

Zařízení staveniště  se nachází v rohu staveniště. Nacházejí se zde UNIMO buňky, sklad 

materiálu, nářadí a pracovních strojů. 
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Předmětnou parcelu neprotíná žádné ochranné pásmo, ani neleží v chráněných 

územích dotčených výstavbou. 

 

Celá parcela je připravena na výstavbu. Na parcele se nenachází žádné stromy ani 

keře.  

 

Nevzniká potřeba žádných záborů. 

 

Stavba se žádným významným způsobem nedotkne životního prostředního nebo 

okolní zástavby. Bude provedena skrývka ornice v rozsahu budoucích zpevněných ploch a 

zastavěné plochy stavby v mocnosti cca 0,30 m. Ornice bude deponována v severovýchodní 

části parcely a po dokončení výstavby použita ke konečným terénním úpravám. Suť jako 

stavební odpad bude odvážena průběžně na veřejnou řízenou skládku. Likvidace bude 

probíhat v tomto případě odbornou firmou v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. 

 

 

1.5.2 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

 

Na staveništi budou poblíž vstupu na staveniště umístěny stavební buňky s mobilní 

toaletou, dále pak mobilní buňka se skladem nářadí a buňka se skladem materiálu. Uložení 

materiálu bude řešeno přímo na staveništi a není nutný zábor dalších ploch mimo staveniště. 

 

 

1.5.3 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 

Výstavba nezasahuje nadměrným způsobem do životního prostředí. 
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1.6 Dokumentace stavby 

1.6.1 Popis navrženého konstrukčního systému 

 

Dům je proveden z cihlového systému POROTHERM. Stropy jsou monolitické 

železobetonové, základy řešeny jako betonové pásy. Střecha plochá jednoplášťová nevětraná 

s klasickým pořadím vrstev. 

 

 

1.6.2 Základy 

 

Základové pásy jsou navrženy z prostého betonu bez nutnosti bednění či jakéhokoliv podsypu 

v místě základové spáry. Vnější základy jsou provedeny do nezámrzné hloubky 900 mm, 

vnitřní základy do hloubky 550 mm, neboť nevznikají tak citlivé výkyvy teplot v důsledku 

tepelného namáhání. Výškový přechod mezi vnějšími a vnitřními pásy je řešen povlovně 

stupněm o sklonu 70% (převýšení 350 mm, délka 500 mm). Toto řešení zvoleno namísto 

řešení skokového za účelem zabránění vzniku trhlin, ať už v důsledku zamrzání nebo sedání 

objektu. Do základů jsou v příslušných místech zbudovány prostupy opatřené chráničkou. 

Před betonáží budou provedeny ležaté svody kanalizace (svodné potrubí) s patkovými koleny 

pro napojení svislých odpadů. Po vybetonování základových pásů bude v prostoru stavby 

proveden zásyp hutněným štěrkopískem v tloušťce 200 mm. 

 

 

1.6.3 Svislé nosné konstrukce 

 

Svislé nosné konstrukce budou provedeny jako Porotherm systém. Vnější konstrukce 

budou z tepelně izolačních cihel POROTHERM 44 Si se součinitelem tepla U 0,25 W.m-2.K-1 

a omítnuty univerzální omítkou rovněž Porotherm v kombinací s omítkou tepelně izolační, 

také Porotherm – podrobnější popis viz. úpravy vnějších a vnitřních povrchů.  Cihelné bloky 

budou zděné na tepelně izolační maltu (TM), první řada bude zděna na maltu zakládací. 

V některých místech bude POROTHERM 44 Si nahrazen cihlami POROTHERM 30 P+D a 

doplněn zateplovací kontaktní vrstvou EPS tloušťky 140 mm. Vnější stěny budou tedy o 

celkové tloušťce 440 mm – před omítnutím. Vnitřní stěny nebudou charakteru tepelně 

izolačního, ale v místech potřeby budou akusticky přizpůsobeny. Pro vnitřní stěny použity 
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cihly POROTHERM 30 P+D, pro akustickou oddělující stěnu mezi byty použity cihly 

POROTHERM 36,5 AKU 

 

 

1.6.4 Příčky 

 

Nenosné příčky jsou rovněž zděné z cihel systému Porotherm, konkrétně cihelné 

bloky POROTHERM 11,5 P+D. Tloušťka příček je v celém rozsahu objektu jednotná. 

 

 

1.6.5 Vodorovné nosné konstrukce 

 

Jedná se o stropní konstrukci nad 1.NP. Konstrukci stropu tvoří tuhý monolitický  

železobetonový strop jednosměrně armovaný. Předběžné rozteče výztuže jsou 300 mm a 

předběžný průměr jednotlivých prutů je 20 mm ŽB monolitická deska pokrývá půdorys v 

celém jeho funkčním rozsahu. Konstrukční výška stropu je 200 mm. V příslušných  místech 

jsou zbudovány otvory pro odpovídající rozvody. Celková konstrukční výška stropu/podlahy 

je pak 270 mm. Po obvodu ŽB desky je tepelná izolace tloušťky 140 mm na styku s vnějším 

prostředím a tloušťky 100 mm na přechodu bytové jednotky a garáže. V úrovni stropu je v 

místě akustické stěny oddělující obě bytové jednotky vložena zvuková izolace – minerální 

vlna. Přísnější tepelná izolace není třeba v důsledku stejných teplotních režimů v obou bytech. 

 

 

1.6.6 Konstrukce střechy 

 

Jedná se o klasickou jednoplášťovou plochou střechu s tepelnou izolací. Je nevětraná a 

s klasickým pořadím vrstev. Obsahuje parotěsnou vrstvu. Podrobná skladba střešního pláště a 

jeho napojení na atiku viz. příslušné výkresy. Nosná konstrukce je tvořena stejným systémem 

jako strop nad 1.NP, tedy ŽB monolitická deska tloušťky 200 mm. Střešní plášť vyhovuje 

tepelně technickým požadavkům i ve svém nejužším místě. Odvod dešťové vody je zajištěn 

mezistřeším vtokem čtvercového tvaru o rozměrech 150x150 mm. Střešní plášť je tedy 

rovněž opatřen prostupem v ŽB desce pro odvod této dešťové vody, jehož svod vede od 

nižších podlaží souběžně s odpadním potrubím ve společném stavební prostupu. Zastřešení 

garáže je provedeno ve stejném systému, odvod vody je však řešen podokapovým žlabem, 
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jehož detail společně s napojením střešního pláště a vnější stěny je na příslušných výkresech. 

V bytě bude instalován elektrický kotel, není tedy potřeba komínového tělesa. Oplechování 

atiky a ostatní klempířské konstrukce budou provedeny odpovědnou stavební firmou v 

souladu s výkresy. 

 

 

1.6.7 Schodiště 

 

Vnitřní schodiště je tvořeno jednolitým železobetonovým prefabrikovaným panelem 

vetknutým do přilehlé nosné zdi, v případě menšího bytu také uloženým svou podestou do 

mezibytové stěny. Prefabrikát se uloží na své místo budoucího statického působení již při 

zdění vnitřní nosné stěny, do které je toto schodiště vetknuto. Hloubka, resp. délka vetknutí 

schodiště, resp. jednotlivých stupňů, je rovna tloušťce cihel této stěny, tedy 300 mm. Uložení 

schodiště v menším z bytů (objekt A) do mezibytové stěny bude za účelem zabránění vibrací 

a kročejového šíření zvuku opatřeno pryžovými profily. Zábradlí je navrženo jako ocelové. 

Tvarové řešení zábradlí je určeno projektem, jednotlivý systém kotvení provede dodavatel dle 

svého uvážení při respektování všech stavebně technických a jiných příslušných norem. 

 

 

1.6.8 Úpravy vnějších povrchů 

 

Vnější fasáda bude omítnuta tepelně izolační omítkou POROTHERM TO v tloušťce 5 

mm, na níž bude poté nanesena další vrstva omítky POROTHERM Universal tloušťky 30 

mm. Do výšky 450 mm nad úrovní terénu bude proveden hydrofobní nátěr. 

 

 

1.6.9 Úpravy vnitřních povrchů 

 

Vnitřní povrchy stěn se opatří omítkou POROTHERM Universal doplněnou 

perlinkou. Všechny prostory budou vymalovány v odstínu bílé barvy. Tato barva je 

předpokládána, může se změnit vzájemnou dohodou investora a projektanta.V hygienických 

prostorách je navržen keramický obklad stěn až do výšky 2 m. Předpokládaný odstín - bílý. 
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1.6.10 Podlahy 

 

V obytných místnostech 1.NP. a 2.NP. budou navrženy dřevěné podlahy – vlysy 

tloušťky 20 mm. Tyto dřevěné vlysy budou položeny na betonovou mazaninu (tl. 50 mm) 

dokonale vyrovnanou a zbavenou veškerých nečistot. Podrobná skladba viz. příslušné 

výkresy. V technických a hygienických prostorech budou keramické dlaždice. Rozměry a 

barevné provedení jednotlivých dlaždic rozhodne investor v průběhu stavby nebo na jejím 

konci. Jejich položení provede odpovědná stavební firma. Podlaha v garáži bude z betonové 

mazaniny tloušťky 70 mm a po řádném vysušení, odstranění prachu a nečistot a vyrovnání 

nerovností bude v jedné vrstvě nanesena akrylová impregnace a na ni ve dvou vrstvách 

aplikována akrylová barva. Jednotlivá barevná řešení pohledových částí budou řešena za 

účasti investora a projektanta v průběhu realizace stavby – jako např. barevný odstín 

dřevěných vlysů. 

 

 

1.6.11 Výplně otvorů 

 

Venkovní vchodové dveře včetně veškerých oken, prosklených stěn a skleněných 

fasád provede firma Vekra a.s. Dveře vnitřní provede firma Šimbera s.r.o. 

 

Venkovní vchodové dveře jsou plastové tepelně izolační. Vnitřní dveře jsou dřevěné 

obloukové. Okna budou provedeny jako plastová s tepelně izolačním dvojsklem s vnitřím 

sklem s nízkou hodnotou emisivity o celkovém součiniteli prostupu tepla Uw =1,3 W/m2K. 

Prosklené stěny i skleněné fasády jsou navrženy jako hliníková. Hliníková konstrukce je lépe 

odolná vůči povětrnostním vlivům a zároveň umožňuje maximalizovat velikost a tíhu 

skleněné výplně. Výplň samotná bude provedena jako tepelně izolační dvojsklo rovněž s 

vnitřím sklem s nízkou hodnotou emisivity. Celkový součinitel prostupu tepla Uw=1,7 

W/m2K. 
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1.6.12 Oplechování 

 

Vnější okenní parapetní desky jsou navrženy z titanzinku o tloušťce 0,7 mm – barva 

RAL 7047 telegrau 4. Oplechování atiky, podokapních žlabů, podokapnic, mezistřeší atiky 

bude provedeno ve stejném odstínu jako okenní parapety a rovněž z titanzinku. 

 

 

1.6.13 Ostatní 

 

Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné 

konstrukce 

Není součástí této práce. 

 

Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických 

postupů 

 Nejsou žádné zvláštní a neobvyklé konstrukční detaily ani speciální technologické 

postupy. 

 

Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce,  případně  sousední stavby 

 Novostavba nebude nijak ovlivňovat okolní zástavbu. 

 

Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či 

prostupů 

 Při výstavbě bytového domu nebude docházet k bouracím pracím. 

 

Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

 Před zakrytím jednotlivých konstrukcí (základová spára, hydroizolace apod.) bude 

provedena kontrola konstrukce za účasti stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka, 

případně dalších dotčených osob a orgánu státního dohledu. 

 

Provozní soubory 

 V objektu se nenacházejí žádné provozní soubory. 
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2. ZÁVĚR 

 

Projektová dokumentace byla vypracována dle požadavků investora, v souladu s platnými 

ČSN, současně platnou související legislativní úpravou a v souladu s Územním plánem obce 

Bolatice. 

 

Jakékoliv změny proti projektu je nutné předem projednat s projektantem a stavebním 

úřadem, který vydal stavební povolení. 

 

 

V Ostravě dne 03.05.2010               Vypracoval Dalibor Chrápek 
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