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Anotace 

Tato bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci pro stavbu bytového domu Atlas 

v Ostravě. Součástí této bakalářské práce je řešení tepelně technického posouzení vybraných 

konstrukcí a technologického postupu provádění zemních prací. 

Tepelně technické posouzení je zaměřeno na posouzení konstrukcí, které oddělují 

interiér bytového domu od exteriéru, dále je zde řešena problematika konstrukčního detailu 

z hlediska tepelné techniky. 

Technologický postup je zaměřen na způsob provádění zemních prací. Řeší také návrh 

strojů pro těžbu, dopravu a časový postup provádění zemních prací. 

  Bytový dům je obdélníkového půdorysu. Střecha je plochá jednoplášťová. Nosný 

systém je zděný z cihel Porotherm. Bytový dům je zcela podsklepený. 

 

 

Annotation 

 

This bachelor thesis solves design documentation for construction of apartment 

building in Ostrava Atlas. Part of this work is the solution of the technical assessment of 

selected thermal structure and technological process of arranging ground works. 

 

 Thermal assessment aims on the assessment of structure that separates the interior of 

the apartment building from the exterior, there is also dealt with issues of structural detail for 

thermal technology. 

 

 Technological process is focused on the implementation modalities of ground works. 

Also solves the design of machines for mining, transport and time line arranging ground 

works. 

 The apartment house has a rectangular floor plan. The roof is flat with single casing. 

The supporting system is walled with bricks Porotherm. Apartment house is fully cellared. 
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1. Úvod bakalářské práce 

 

Tato bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci pro stavbu bytového domu Atlas 

v Ostravě. Součástí této bakalářské práce je řešení tepelně technického posouzení vybraných 

konstrukcí a technologického postupu provádění zemních prací. 

 

Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část pozemní stavby, 

která obsahuje výkresovou část. Druhá část je technologická, která obsahuje průvodní zprávu, 

souhrnnou technickou zprávu, zprávu organizace výstavby, technickou zprávu, tepelně 

technické posouzení, technologický postup provádění zemních prací, rozpočet, časové 

plánování a technickou zprávu k zařízení staveniště. 

 

Tepelně technické posouzení je zaměřeno na posouzení konstrukcí, které oddělují 

interiér bytového domu od exteriéru, dále je zde řešena problematika konstrukčního detailu 

z hlediska tepelné techniky. 

 

  Technologický postup je zaměřen na způsob provádění zemních prací. Řeší také návrh 

strojů pro těţbu a dopravu, časový postup provádění zemních prací. 

 

 Bytový dům je obdélníkového půdorysu. Střecha je plochá jednoplášťová. Nosný 

systém je zděný z cihel Porotherm. Bytový dům je zcela podsklepený. 
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A. Průvodní zpráva 

 

1. Identifikační údaje o stavbě [15] 

Název akce: Bytový dům Atlas 

Místo stavby: Hlavní 10, 708 00 Ostrava – Poruba 

Parcela číslo: 1250 

Stupeň PD: projektová dokumentace pro stavební povolení 

Kraj: Moravskoslezský kraj 

Stavební úřad: Ostrava – Poruba 

Investor a vlastník pozemku: město Ostrava, Sokolská 7, 712 00 Ostrava 

Dodavatel stavby: Globalstav, stavebně – obchodní spol. s r.o., Matiční 35, 712 00 Ostrava 

Projektant: Karel Malík 

Spolupráce na projektu: 

Stavební část: Karel Malík 

Statika: 

Technika prostředí staveb: 

Poţární ochrana: 

Elektroinstalace: 

2. Přehled výchozích podkladů a provedených průzkumů [15]  

Mapové podklady: 

- katastrální mapa 1 : 2000 

- výškopisné a polohopisné zaměření 1 : 500 

- inţenýrsko-geologický a radonový průzkum 
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Ostatní podklady: 

- vlastní průzkumy, zaměření a fotodokumentace 

- zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve smyslu pozdějších 

předpisů 

- vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných poţadavcích na výstavbu  

 

3. Základní údaje charakterizující stavbu [15] 

Investor si objednal projekt pro stavební povolení novostavby bytového domu Atlas 

(8 bytů). Projekt byl vyhotoven na základě architektonické studie. 

a) Charakteristika území stavby 

  Stavební parcela č. 1250 o celkové výměře 2608 m
2
 se nachází v katastrálním území 

Ostrava – Poruba. Vjezd na pozemek je z ulice Hlavní (asfaltová komunikace o šířce 7,5 m).  

Parcela je situována v mírně svaţitém území (severní a jiţní svah s převýšením 1,8 m). 

Pozemek je zatravněný. Základová půda je tvořena štěrkovitými a štěrko jílovými hlínami 

pevné konzistence. V rámci geologického průzkumu byla zjištěna hladina spodní vody 

v úrovni -4,000 m. Hladina podzemní vody je hluboko pod základovou spárou, 

tudíţ nevyţaduje zvláštní pozornost. Pozemek není ohraničen oplocením.  

b) Urbanistické řešení 

Objekt bytového domů Atlas je situován v obytné zóně Ostrava – Poruba. Poloha 

budovy je určena regulační uliční čárou. Podélná osa objektu (orientace V-Z) je rovnoběţná 

k ose komunikace (Hlavní). Vjezd na pozemek navazuje na parkovací stání pro 7 osobních 

automobilů. Pěší vchod je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. 

c) Architektonické a dispoziční řešení 

Půdorys objektu bytového domu Atlas je ve tvaru obdélníku. Budova je třípodlaţní 

s plochou střechou a je zcela podsklepená. Vstup do objektu je ze severní strany objektu, 

vstupujeme do něj přes vstupní schodiště, které vede do prostoru zádveří, kde se nachází 

schodišťový prostor. Za zádveřím je umístěna chodba a s této chodby se vchází 

do jednotlivých bytů (vţdy 2 byty na podlaţí). V zádveří v přízemí jsou umístěny poštovní 

schránky. V kaţdém podlaţí jsou dva byty, a to byt 3+1 a byt 2+1. V kaţdém bytě se nachází 
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 kuchyň s lodţií a  pokoj s balkónem. Ve střeše je osazen výlez na střechu, který je umístěn 

v místnosti zádveří. V suterénu má kaţdý byt místnost pro úschovu věcí, 

dále jsou zde umístěny prádelny, kočárkárna a kotelna. Hmotné řešení vícepodlaţní budovy 

s plochou střechou je v harmonickém souladu s charakterem okolní zástavby, rodinnými 

a bytovými domy. Nedílnou součástí stavby je zahradní úprava s oplocením. 

d) Stavební a konstrukční řešení 

Objekt je zděný (konstrukční systém POROTHERM). Střecha plochá jednoplášťová. 

Stropy jsou tvořeny z keramobetonových nosníků a vloţek Miako. Schodiště je ŢB, 

monolitické s keramickým obkladem. Příčky jsou zděné (konstrukční systém POROTHERM). 

Součástí realizace objektu bytového domu Atlas je zahradní úprava, komunikace a oplocení. 

Před započetím stavebních prací budou vybudovány provizorní objekty zařízení 

staveniště – kancelář, soc. zařízení, šatny a skladovací prostory pro potřebu pracovníků 

a plynulého postupu výstavby. 

Staveniště se nachází v zóně, která je připravena pro výstavbu, proto zde byl proveden 

i geologický průzkum. Parcela je situována v mírně svaţitém území (severní a jiţní svah 

s převýšením 1,8 m). Vrchní vrstvu tvoří ornice do hloubky 30 cm. Celkové geologické 

prostředí je stabilní aţ do hloubky 5 m. Spodní voda se nachází ve hloubce -4,000 m 

pod terénem bez agresivních chemických sloţek, nenarušuje tedy konstrukci základů 

a nebude ovlivňovat výkopové práce, proto není nutné navrhnout opatření proti spodní vodě. 

Všechny inţenýrské sítě, které jsou uvedeny v podkladech správců sítí pro stavební 

práce, nezasahují do prostoru staveniště. Všechny sítě jsou umístěny pod nebo vedle místní 

komunikace ul. Hlavní. Před započetím výkopových prací musí být pracovníky správců 

inţenýrských sítí vytyčena podzemní vedení inţenýrských sítí. 

 

4. Splnění požadavků dotčených orgánů [15] 

Tato projektová dokumentace je vypracována pro stavební povolení. Veškeré doposud 

známé poţadavky dotčených orgánů jsou zpracovány v dokumentaci, případně budou na 

základě jejich poţadavků následně doplněny. 
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5. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu [15] 

V projektové dokumentaci budou předloţeny obecné poţadavky na výstavbu – dle 

vyhlášky č. 137/1998 Sb. ze dne 9. června 1998 O obecných technických poţadavcích 

na výstavbu ve znění vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

 

6. Údaje o splnění územních regulativů [15] 

Navrhované řešení je v souladu s regulativy na dané území dle územního plánu. 

 

7. Věcné a časové vazby stavby na okolí a související investice [15] 

Podmínkou pro kolaudaci je napojení objektu na inţenýrské sítě. V rámci realizace 

musí být řešeno odvedení dešťové vody ze střechy a zpevněných ploch do kanalizační 

přípojky. Stavební dvůr a dočasné skládky budou realizovány na stavebním pozemku. 

Na stavbě bude veden stavební deník a vykonáván pravidelný stavební dozor. Všichni 

pracovníci na stavbě budou proškoleni dle platných bezpečnostních předpisů.  

 

8. Členění stavby [15] 

Stavba je rozdělena na objekty: 

SO 01 – BYTOVÝ DŮM 

SO 02 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

SO 03 – PŘÍPOJKA KANALIZACE, PLYNU, VODY A ELEKTŘINY 

SO 04 – TERENNÍ ÚPRAVY 
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9. Předpokládána lhůta výstavby a popis postupu výstavby [15] 

Dokončení projektu stavby: květen 2011 

Zahájení stavby: březen 2012 

Ukončení stavby: září 2012 

Postup prací 

- Skrývka ornice, výkop pro základy. Převzetí základové spáry. 

- Betonáţ základů včetně podkladního betonu. Převzetí základové desky. 

- Hydroizolace spodní stavby, zdění svislých nosných konstrukcí 1. PP včetně osazení 

překladů. 

- Sestavení stropů nad 1. PP, betonáţ stropu, ztuţujícího věnce a ŢB schodiště. 

- Zásypy. 

- Zdění svislých konstrukcí v 1. NP včetně osazení překladů. 

- Sestavení stropů nad 1. NP, betonáţ stropu, ztuţujícího věnce a ŢB schodiště. 

- Zdění svislých konstrukcí v 2. NP včetně osazení překladů. 

- Sestavení stropů nad 2. NP, betonáţ stropu, ztuţujícího věnce a ŢB schodiště. 

- Zdění svislých konstrukcí v 3. NP, včetně osazení překladů. 

- Sestavení stropu nad 3. NP, betonáţ stropu, ztuţujícího věnce a ŢB schodiště. 

- Vyzdění atiky nad stropem 3. NP. 

- Sestavení jednotlivých vrstev střešního pláště. 

- Kompletace schodiště. 

- Osazení výplní otvorů- Instalace, rozvody TZB. 

- Provedení omítek, obkladů a podlahových vrstev. 

- Oplechování konstrukcí, vnější terénní úpravy. 

 

10. Péče o životní prostředí [15] 

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

předány organizaci zabývající se převozem, tříděním a likvidaci odpadu. Odpady vzniklé 

provozem objektu budou odváţeny organizací OZO Ostrava. V čase od 22.00 hod. do 5.00 

hod. budou veškeré stavební práce na stavbě pozastaveny s ohledem na dodrţování nočního 
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klidu. Veškerá mechanizace vyjíţdějící ze staveniště musí být očištěna od mechanických 

nečistot tak, aby nedocházelo ke znečištění komunikace v ulici Hlavní.  Dispoziční řešení, 

poloha a velikost oken a skladba obvodového pláště budovy jsou navrţeny s ohledem 

na minimalizaci tepelných ztrát objektu. [14] 

 

11. Požární ochrana [15] 

Není předmětem projektu.  

12. Technické zařízení budovy [15] 

KANALIZACE – splaškové vody budou napojeny na veřejnou kanalizační síť v ul. Hlavní. 

Dešťová voda bude svedena taktéţ do veřejné kanalizační sítě v ul. Hlavní. Materiál 

veškerých trubních rozvodů bude s plastu DN 150 mm. 

VODOVOD – napojení na veřejnou vodovodní síť v ul. Hlavní. Vodoměrná sestava bude 

navrţena v suterénu. Rozvody plastové s tepelnou izolací DN 50 mm. 

PLYNOVOD – Napojení na veřejnou plynovodní síť v ul. Hlavní. HUP je ve skříňce 

u objektu. Přívod k turbokotli a sporáku v kuchyni. Rozvody ocelové DN 40 mm. 

VYTÁPĚNÍ – bude teplovodní, napojeno na plynový turbokotel se samostatným přívodem 

vzduchu a odvodem spalin. 

Ohřev teplé vody je součástí turbokotle. 

ELEKTŘINA – napojení na veřejnou sít pomocí kabelu cyky 4B 16 mm. [14] 

 

13. Orientační a statistické údaje o stavbě [15] 

Zastavěná plocha: 337 m
2
 

Obestavěný prostor: 3699 m
3
 

Podlahová plocha celkem:  1100 m
2
 

Celkové náklady stavby: 14,5 mil. Kč 
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B. Souhrnná technická zpráva 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení [15] 

a) Zhodnocení staveniště 

  Stavební parcela č. 1250 o celkové výměře 2608 m
2
 se nachází v katastrálním území 

Ostrava – Poruba. Vjezd na pozemek je z ulice Hlavní (asfaltová komunikace o šířce 7,5 m).  

Parcela je situována v mírně svaţitém území (severní a jiţní svah s převýšením 1,8 m). 

Pozemek je zatravněný. Základová půda je tvořena štěrko-jílovými hlínami 

pevné konzistence. V rámci geologického průzkumu byla zjištěna hladina spodní vody 

v úrovni - 4,000 m. Hladina podzemní vody je hluboko pod základovou spárou 

tudíţ nevyţaduje zvláštní pozornost. Pozemek není ohraničen oplocením.  

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

Objekt bytového domů Atlas je situován v obytné zóně Ostrava – Poruba. Poloha 

budovy je určena regulační uliční čárou. Podélná osa objektu (orientace V-Z) je rovnoběţná 

k ose komunikace (Hlavní). Vjezd na pozemek navazuje na parkovací stání pro 7 osobních 

automobilů. Pěší vchod je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. 

  Půdorys objektu bytového domu Atlas je ve tvaru obdélníku. Budova je třípodlaţní 

s plochou střechou a je zcela podsklepená. Vstup do objektu je ze severní strany objektu, 

vstupujeme do něj přes vstupní schodiště, které vede do prostoru zádveří, kde se nachází 

schodišťový prostor. Za zádveřím je umístěna chodba a s této chodby se vchází 

do jednotlivých bytů (vţdy 2 byty na podlaţí). V zádveří v přízemí jsou umístěny poštovní 

schránky. V kaţdém podlaţí jsou dva byty, a to byt 3+1 a byt 2+1. V kaţdém bytě 

se nachází kuchyň s lodţií a  pokoj s balkónem. Ve střeše je osazen výlez na střechu, který je 

umístěn v místnosti zádveří. V suterénu má kaţdý byt místnost pro úschovu věcí, 

dále jsou zde umístěny prádelny, kočárkárna a kotelna. Hmotné řešení vícepodlaţní budovy 

s plochou střechou je v harmonickém souladu s charakterem okolní zástavby rodinnými 

a bytovými domy. Nedílnou součástí stavby je zahradní úprava s oplocením. 
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c) Stavebně technické řešení 

1. Základy 

  Na základě provedeného inţenýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky 

pro zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je zaloţen na základových pásech z prostého 

betonu C20/25. Základové pásy obvodových i vnitřních stěn jsou rozšířeny o 100 mm 

na kaţdou stranu. Hloubka základových pásů pod obvodovými i vnitřními stěnami je 600 mm. 

Podkladní betony (C20/25 tloušťky 100 mm + výztuţ kari síť 100/100 mm, ø 6mm) jsou 

navrţeny na hutněný štěrkopískový podsyp v tl. 200 mm. 

  

2. Konstrukční systém 

Obvodové stěny jsou zděné z cihelných bloků POROTHERM 44 EKO+ na tepelně 

izolační maltu POROTHRM TM (součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční, koncové 

a rohové). Vnitřní nosné stěny jsou vyzděny z cihel POROTHERM 30 P+D na maltu 

POROTHEM CB. [6] 

3. Stropy 

Stropní konstrukce nad všemi podlaţími je tvořena z keramobetonových nosníků 

POROTHERM POT 160x175 mm a vloţek Miako 23/50 PTH a 23/62,5 PTH, v místě 

balkonu a pod hmotnými příčkami jsou navrţeny doplňkové vloţky Miako 8/50 PTH a 8/62,5 

PTH, které jsou zalévané betonem a vyztuţeny kari sítí. Tloušťka stropu 270 mm, beton 

C25/30. Rozpětí stropů v objektu je 4,5 m; 6 m a 7,25 m. 

  Po obvodě stropní desky bude proveden ţelezobetonový monolitický věnec výšky 

270 mm s věncovkou Porotherm 23,5 s vloţenou tepelně izolační deskou EPS tl. 100 mm. 

Uvnitř desky bude nad nosnými stěnami rovněţ vytvořen ţelezobetonový věnec. [6] 

4. Schodiště 

Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým dvouramenným levotočivým 

schodištěm. Nosnou konstrukci stupňů tvoří ţelezobetonová monolitická deska tloušťky 

170 mm (1x zalomená). Rozměry stupňů v 1., 2. a 3.NP jsou 165/300 mm a v suterénu je 

168/300 mm. [5] 
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5. Zastřešení 

Plochá střecha bude řešena, jako jednoplášťová s  klasickým pořadím vrstev, nad její 

úrovní je vytaţena atika. Střecha je odvodněna do dvou vnitřních vyhřívaných vpustí. Spád 

střechy je s minimálním sklonem 2%. 

6. Vnější plochy 

  Podél objektu je navrţen okapový chodník o šířce 500 mm s Presbetonu 

500x50x19 mm. Spád 2% od objektu. Vstup na pozemek je realizován ze severní strany 

z chodníku ze zámkové dlaţby. Pěší chodník je oddělen od mobilní komunikace pruhem 

zeleně. Na pozemku bude také vybudováno parkoviště ze zámkové dlaţby (7 parkovacích 

míst), vjezd na parkoviště je realizován ze severní strany. Celé okolí stavby bude osázeno 

nízkou i vzrostlou zelení. 

d) Napojení stavby na technické infrastruktury 

KANALIZACE – splaškové vody budou napojeny na veřejnou kanalizační síť v ul. Hlavní. 

Dešťová voda bude svedena taktéţ do veřejné kanalizační sítě v ul. Hlavní. Materiál 

veškerých trubních rozvodů bude s plastu DN 150 mm. 

VODOVOD – napojení na veřejnou vodovodní síť v ul. Hlavní. Vodoměrná sestava bude 

navrţena v suterénu. Rozvody plastové s tepelnou izolací DN 50 mm. 

PLYNOVOD – napojení na veřejnou plynovodní síť v ul. Hlavní. HUP je ve skříňce 

u objektu. Přívod k turbokotli a sporáku v kuchyni. Rozvody ocelové DN 40 mm. 

VYTÁPĚNÍ – bude teplovodní napojeno na plynový turbokotel se samostatným přívodem 

vzduchu a odvodem spalin. 

Ohřev teplé vody je součástí turbokotle. 

ELEKTŘINA – napojení na veřejnou síť pomocí kabelu cyky 4B 16 mm. 

e) Řešení dopravní infrastruktury 

Vstup na pozemek je realizován ze severní strany z chodníku ze zámkové dlaţby. Pěší 

chodník je oddělen od mobilní komunikace pruhem zeleně. Na pozemku bude 

také vybudováno parkoviště ze zámkové dlaţby (7 parkovacích míst), vjezd na parkoviště 

je realizován ze severní strany. 
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f) Vliv stavby na ţivotní prostředí 

Vytápění bude teplovodní, napojeno na plynový turbokotel se samostatným přívodem 

vzduchu a odvodem spalin. Odkouření bude vyvedeno nad střechou. Splaškové vody budou 

napojeny na veřejnou kanalizační síť v ul. Hlavní. Dešťová voda bude svedena taktéţ 

do veřejné kanalizační sítě v ul. Hlavní. Stavební suť, stavební materiály apod. budou 

odvezeny na nejbliţší řízenou skládku dle příslušných předpisů – zajistí dodavatelská firma. 

K ukládání odpadků bude slouţit odpadní nádoba a budou likvidovány v rámci likvidace 

pevného domovního odpadu v obci. Při dodrţení projektu, všech souvisejících norem 

a správného provedení všech prací, nebude stavba vykazovat ţádné negativní vlivy na ţivotní 

prostředí. 

g) Bezbariérové řešení stavby 

Objekt není přístupný bezbariérově, protoţe se v něm nenachází byty pro imobilní 

osoby. 

h) Průzkumy a měření 

Před provedením projektu byly provedeny vlastní průzkumy, fotodokumentace 

a zaměření projektantem. 

i) Geodetické podklady 

Katastrální mapa 1 : 2000, výškopisné a polohopisné zaměření. 

j) Členění stavby 

SO 01 – BYTOVÝ DŮM 

SO 02 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY 

SO 03 – PŘÍPOJKA KANALIZACE, PLYNU, VODY A ELETŘINY 

SO 04 – TERENNÍ ÚPRAVY 

k) Vliv stavby na okolí 

Stavební úpravy nebudou mít na okolí ţádný podstatný vliv. 
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l) Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků 

Při realizaci musí být dodrţován projekt, ČSN, vyhláška o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci (309/2006 Sb.) včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy 

dané výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu stavby budou provádět zvláštní 

pracovní úkony, vyţadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto činnost 

vykonávat. Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu bude stanoven způsob zajištění 

bezpečnosti práce dle ČSN EN 1050 (83 3010), ČSN ISO 3864 (01 8010). Pro kotelny platí 

ČSN 07 0703 včetně změny č. 6. 

 

2. Mechanická odolnost a stabilita [15] 

Není předmětem projektu.  

 

3. Požární bezpečnost [15] 

Není předmětem projektu.  

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí [15] 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí. Na stavbě budou 

pouţity běţné technologie, které neohroţují ţivotní prostředí. Se vzniklými odpady bude 

nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech ve znění předešlých předpisů. 

Vytříděný stavební odpad je nutné likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo 

uloţením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. Při realizaci 

stavby dojde k produkci odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky 

č. 381/2001 katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů). 

Zásady pro nakládání s odpady 

Při provozu je nutné: 

- minimalizovat vznikání odpadů 

- separovat jednotlivé druhy odpadů 
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- uplatňovat zásady maximální recyklace 

- minimalizovat odpady k přímému skladování 

 

5. Bezpečnost při užívání [15] 

Stavební úpravy bezpečnost při uţívání negativně neovlivní. Provede se provizorní oplocení 

staveniště. Bezpečnost při uţívání nebude ohroţena. [14] 

 

6. Ochrana proti hluku [15] 

Hluk z blízké komunikace bude dostatečně eliminován novými okny a obvodovým 

pláštěm. [14] 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla [15] 

Tepelné izolace budou splňovat poţadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka 

objektu bude splňovat poţadavky normy ČSN 73 0540 – 2 a měrnou energetickou spotřebu 

dle Vyhlášky 291/2001. [14] 

 

8. Ochrana stavby před vnějšími škodlivými vlivy [15] 

V dané lokalitě nevznikají zásadní vnější vlivy omezující řešenou stavbu. [14] 

 

9. Ochrana obyvatelstva [15] 

Provede se provizorní oplocení staveniště. [14] 
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C. Situace stavby: 

Viz dokumentace stavební části výkres č. C 1.1 

 

D. Dokladová část 

Samostatná část projektové dokumentace. 

 

E. Zásady organizace výstavby 

 

1. Charakteristika staveniště [15] 

Stavební parcela č. 1250 o celkové výměře 2608 m
2
 se nachází v katastrálním území 

Ostrava – Poruba. Vjezd na pozemek je z ulice Hlavní (asfaltová komunikace o šířce 7,5 m). 

Staveništěm objektu je venkovní prostor po celém obvodu, který v nezbytném rozsahu slouţí 

pro zařízení staveniště. Charakter stavby bude vyţadovat vybudování staveništní komunikace 

s točným místem. Stavební prostor (staveniště) bude ohraničen mobilním oplocením 

jako bezpečnostní zóna. Případné další plochy potřebné pro zařízení staveniště si projedná 

a domluví investor sám s příslušným městským úřadem.  

Materiál pro stavbu bude dopravován po místních komunikacích. Pro dopravu 

materiálu na stavbu je moţné pouţít běţné dopravní prostředky vhodné k přepravě stavebního 

materiálu. 

 

2. Inženýrské sítě a jiná zařízení [15] 

Pozemkem nebudou procházet ţádné inţenýrské sítě, které by zasahovaly 

do staveniště, proto není potřeba provést jejich přeloţení nebo opatření ochrannými 

konstrukcemi. [14] 
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3. Napojení staveniště na energie [15] 

Investor umoţní dodavateli stavebních prací napojit se staveništními přípojkami 

na veřejné inţenýrské sítě vody, elektřiny a kanalizace. Úhrada se bude účtovat na základě 

samostatné dohody, která bude součástí zápisu o převzetí staveniště. [14] 

 

4. Bezpečnost a ochrana zdraví [15] 

Na staveništi bude zamezen přístup nepovolaným osobám. Vzhledem k charakteru 

prací je nutno dodrţovat pravidla, která si před započetím prací určí dodavatel stavby.  

Při provádění stavebních a montáţních prací je třeba dodrţovat ustanovení nařízení 

vlády č. 362/2005 o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. Zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a nařízení vlády 

č. 591/2006 o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

na staveništích. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat dodrţení práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou. [14] 

 

5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

[15] 

Uspořádání staveniště bude řešeno dle platných bezpečnostních předpisů, norem, 

vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území. 

 

6. Zařízení staveniště [15] 

Pro zařízení staveniště budou pouţity provizorní dočasné objekty – mobilní buňky, 

staveništní kontejner a kontejner na stavební suť. Část materiálů bude na staveništi 

skladována na vyhrazené ploše na paletách. Tento materiál bude na staveništi uskladněn 

krátkodobě, chráněn bude před povětrnostními vlivy zesílenou plastovou fólií. Další část 

materiálů bude uskladněna ve staveništním prostoru, který určí správce objektu. Toto místo 

bude po ukončení stavby uvedeno do původního stavu. 
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7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení [15] 

Pouţité stavby zařízení staveniště budou typové staveništní buňky a kontejnery 

nevyţadující základy (nebudou pevně spojeny se zemí). Po ukončení výstavby budou buňky 

a kontejnery odvezeny. Uvedené stavby zařízení staveniště postavené na staveništi areálu 

investora nevyţadují povolení ani ohlášení. 

 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci [15] 

Na stavbě musí být pracovníci vyučeni nebo zaučeni v daném oboru a musí být 

vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a prostředky, za které zodpovídá dodavatel. 

Všichni pracovníci na stavbě musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů. Staveništní 

mechanizmy musí být zabezpečeny proti moţné manipulaci cizími osobami. Je třeba důsledně 

dodrţovat bezpečnostní opatření při pohybu staveništních mechanizmů, překládání materiálů 

apod. 

Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je potřeba v průběhu 

výstavby dodrţovat základní poţadavky dle zákona č. 362/2005 Sb. nařízení vlády o bliţších 

poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky dále zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních 

poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

9. Vliv stavby na životní prostředí [15] 

Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 

o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat 

povoleným způsobem, například recyklací nebo uloţením na povolenou skládku, popřípadě 

předat odborné firmě k likvidaci. Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých 

komunikačních ploch, případné znečištění musí být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, 

které jsou součástí staveniště, musí zůstat průjezdné a neznečistěné. Je zakázáno během 

výstavby znečisťovat ovzduší pálením gumy, ropných produktů apod.  
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Při provádění stavebních prací musí dodavatel stavby respektovat nařízení vlády 

č. 502/2000 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších 

předpisů, dle § 12 musí být dodrţeny nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním 

prostoru dle odstavce 2.5 a přílohy č. 6 tohoto nařízení. Nejvyšší přípustné hodnoty vibrací 

musí být v souladu s § 13, 14, 15 a 16 tohoto nařízení. V čase od 22.00 hod. do 5.00 hod. 

budou veškeré stavební práce na stavbě pozastaveny z důvodu dodrţování nočního klidu. 

Veškerá mechanizace vyjíţdějící ze staveniště musí být očištěna od mechanických nečistot 

tak, aby nedocházelo ke znečistění komunikace v ulici Hlavní. 

   

10. Orientační lhůta výstavby [15] 

Lhůta výstavby je 30 týdnů. Termín zahájení a ukončení stavby bude určen investorem 

dle finančních moţností a data vydání stavebního povolení. Po vyklízení staveniště 

je dodavatel povinen stanoviště upravit tak, jak mu ukládá smlouva a projektová 

dokumentace. 

 

Předpokládané zahájení stavby: 3/2012 

Předpokládané ukončení stavby: 9/2012 
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F. Dokumentace stavby 

1. Pozemní (stavební objekty) 

1.1 Architektonické, urbanistické a stavebně technické řešení 

1.1.1 Technická zpráva 

 

a) Identifikační údaje [15] 

1.  Identifikační údaje stavby 

Název akce: Bytová dům Atlas 

Místo stavby:  Hlavní 10, 708 00 Ostrava – Poruba 

Parcela číslo: 1250 

Stupeň PD: projektová dokumentace pro stavební povolení 

Kraj: Moravskoslezský kraj 

Stavební úřad: Ostrava – Poruba 

2.  Identifikační údaje investora 

Investor: město Ostrava, Sokolská 7, 712 00 Ostrava 

3.  Identifikační údaje projektanta 

projektant: Karel Malík 

zodp. projektant: Ing. Pavel Vlček 

4.  Identifikační údaje dodavatele stavby 

Dodavatel stavby: Globalstav, stavebně – obchodní spol. s r.o., Matiční 35, 712 00 Ostrava 
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b) Základní údaje charakterizující stavbu [15] 

 Investor si objednal projekt pro stavební povolení novostavby bytového domu Atlas 

(8 bytů). Projekt byl vyhotoven na základě architektonické studie v souladu s urbanistickými 

regulativy města Ostravy. 

1. Urbanistické řešení  

Objekt bytového domů Atlas je situován v obytné zóně Ostrava – Poruba. Poloha 

budovy je určena regulační uliční čárou. Podélná osa objektu (orientace V-Z) je rovnoběţná 

k ose komunikace (Hlavní). Vjezd na pozemek navazuje na parkovací stání pro 7 osobních 

automobilů. Pěší vchod je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. Objekt splňuje 

závazné pokyny zadané regulačním plánem. 

2. Architektonické a dispoziční řešení 

Půdorys objektu bytového domu Atlas je ve tvaru obdélníku. Budova je třípodlaţní 

s plochou střechou a je zcela podsklepená. Vstup do objektu je ze severní strany objektu, 

vstupujeme do něj přes vstupní schodiště, které vede do prostoru zádveří, kde se nachází 

schodišťový prostor. Za zádveřím je umístěna chodba a s této chodby se vchází 

do jednotlivých bytů (vţdy 2 byty na podlaţí). V zádveří v přízemí jsou umístěny poštovní 

schránky. V kaţdém podlaţí jsou dva byty, a to byt 3+1 a byt 2+1. V kaţdém bytě se 

nachází kuchyň s lodţií a  pokoj s balkónem. Ve střeše je osazen výlez na střechu, který je 

umístěn v místnosti zádveří. V suterénu má kaţdý byt místnost pro úschovu věcí, dále jsou 

zde umístěny prádelny, kočárkárna a kotelna. Hmotné řešení vícepodlaţní budovy s plochou 

střechou je v harmonickém souladu s charakterem okolní zástavby rodinnými a bytovými 

domy. Nedílnou součástí stavby je zahradní úprava s oplocením. 

3. Stavební a konstrukční řešení 

Objekt je zděný (konstrukční systém POROTHERM). Střecha plochá jednoplášťová. 

Stropy jsou tvořeny z keramobetonových nosníků a vloţek Miako. Schodiště je ŢB 

monolitické s keramickým obkladem. Příčky jsou zděné (konstrukční systém POROTHERM). 

Součástí realizace objektu bytového domu Atlas je zahradní úprava, komunikace a oplocení.  

Před započetím stavebních prací budou vybudovány provizorní objekty zařízení 

staveniště – kancelář, soc. zařízení, šatny a skladovací prostory pro potřebu pracovníků 

a plynulého postupu výstavby.  
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Staveniště se nachází v zóně, která je připravena pro výstavbu, proto zde byl proveden 

i geologický průzkum. Parcela je situována v mírném svaţitém území (severní a jiţní svah 

s převýšením 1,8 m). Vrchní vrstvu tvoří ornice do hloubky 30 cm. Celkové geologické 

prostředí je stabilní aţ do hloubky 5 m. Spodní voda se nachází ve hloubce -4,000 m 

pod terénem bez agresivních chemických sloţek, nenarušuje tedy konstrukci základů 

a nebude ovlivňovat výkopové práce, proto není nutné navrhnout opatření proti spodní vodě.  

Všechny inţenýrské sítě, které jsou uvedeny v podkladech správců sítí pro stavební 

práce, nezasahují do prostoru staveniště. Všechny sítě jsou umístěny pod nebo vedle místní 

komunikace ul. Hlavní. Před započetím výkopových prací musí být pracovníky správců 

inţenýrských sítí vytyčena podzemní vedení inţenýrských sítí. 

 

c) Orientační statistické údaje o stavbě [15] 

Zastavěná plocha: 337 m
2
 

Obestavěný prostor: 3699 m
3
 

Podlahová plocha celkem:  1100 m
2
 

Celkové náklady stavby: 14,5 mil. Kč 

 

d) Stavebně technické řešení [15] 

1. Příprava území a zemní práce 

Před zahájením výkopových prací bude v rozsahu cca 100 % pozemku provedeno 

strojní sejmutí ornice o mocnosti 0,3 m, která bude deponována nakládačem na oddělené 

skládce tak, ţe ji bude moţno vyuţít k následným rekultivacím. Vytyčení vnějšího obvodu 

objektu bude provedeno pomocí laviček, které se umístí cca 1,5 m od obrysu výkopu, 

tak aby nedošlo k jejich poškození, či vychýlení během výkopových prací.  

Vlastní výkopy budou provedeny rýpadlem s hloubkovou lopatou z okraje stavební 

jámy. Po provedení hrubých výkopů dojde k ručnímu dočištění a upravení výkopů. Výkopy 

budou provedeny do hloubky -3,420 m v celé ploše objektu. V místech základových pásů 

budou provedeny výkopy (rýhy) svislé nezapaţené o hloubce 300 mm. Hlavní výkopová jáma 
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je svahována (spád 1:0,9). Zemina bude zčásti deponována v blízkosti stavby (na zásypy), 

přebytek bude odvezen na skládku určenou stavebním úřadem v Ostravě. Na hutněné zásypy 

bude dovezen netříděný štěrkopísek. [5] 

2.  Základy a podkladní betony 

Na základě provedeného inţenýrsko geologického průzkumu jsou podmínky 

pro zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je zaloţen na základových pásech z prostého 

betonu C20/25. Základové pásy obvodových i vnitřních stěn jsou rozšířeny o 100 mm 

na kaţdou stranu. Hloubka základových pásů pod obvodovými i vnitřními stěnami je 600 mm. 

Jako izolace proti zemní vlhkosti budou pouţity modifikované asfaltové pásy tl. 4 mm, 

které se pouţijí na vodorovné i svislé izolace. Geologickým průzkumem bylo zjištěno, 

ţe základovou spáru neovlivňuje spodní voda. Hloubka základů je v dostatečné hloubce proti 

zamrznutí. Podkladní betony (C20/25 tloušťky 100 mm + výztuţ kari síť 100/100 mm, 

ø 6 mm) jsou navrţeny na hutněný štěrkopískový podsyp v tl. 200 mm. [5] 

3. Svislé nosné konstrukce 

Obvodové stěny jsou zděné z cihelných bloků POROTHERM 44 EKO+ na tepelně 

izolační maltu POROTHERM TM (součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční, koncové 

a rohové). Vnitřní nosné stěny jsou vyzděny z cihel POROTHERM 30 P+D na maltu 

POROTHERM CB. [6] 

4. Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce nad všemi podlaţími je tvořena z keramobetonových nosníků 

POROTHERM POT 160x175 mm a vloţek Miako 23/50 PTH a 23/62,5 PTH, v místě 

balkonu a pod hmotnými příčkami jsou navrţeny doplňkové vloţky Miako 8/50 PTH a 8/62,5 

PTH, které jsou zalévané betonem a vyztuţeny kari sítí. Tloušťka stropu 270 mm, beton 

C25/30. Rozpětí stropů v objektu je 4,5 m; 6 m a 7,25 m. 

Po obvodě stropní desky bude proveden ţelezobetonový monolitický věnec výšky 

270 mm s věncovkou Porotherm 23,5 s vloţenou tepelně izolační deskou EPS tl. 100 mm. 

Uvnitř desky bude nad nosnými stěnami rovněţ vytvořen ţelezobetonový věnec. [6] 
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5. Schodiště 

Vertikální komunikace v objektu je řešena přímočarým dvouramenným levotočivým 

schodištěm. Nosnou konstrukci stupňů tvoří ţelezobetonová monolitická deska tloušťky 

170 mm (1x zalomená). Mezipodesta je uloţena na vnitřní schodišťové stěně s výztuţí kolmo 

na výztuţ šikmé desky. V úrovni stropu je schodišťová deska kotvena do zesílené stropní 

konstrukce (3 x POT nosníky a sníţená vloţka Miako pro vyvedení výztuţe).  Stupně jsou 

nabetonovány (B20/25) s keramickým obkladem. Zábradlí je ocelové tyčové s dřevěnou 

výplní. [5], [6] 

6.  Plochá střecha 

Plochá střecha bude řešena jako jednoplášťová s klasickým pořadím vrstev, nad její 

úrovní je vytaţena atika. Střecha je odvodněna do dvou vnitřních vyhřívaných vpustí 

s minimálním sklonem 2%. 

Skladba ploché střechy: 

- nosná konstrukce: PTH strop, tl. 270 mm. 

- spádová vrstva: Perlitobeton, tl. 20 - 170 mm. 

- parotěsná vrstva: Sarnavap, tl. 0,2 mm. 

- tepelně izolační vrstva: Polydek, tl. 160 mm. 

- hydroizolační vrstva: Elastodek 40S, tl. 4 mm. 

 Výlez na střechu bude řešen pomocí vnitřního otvoru situovaného v místnosti zádveří 

o rozměrech 1340x1350 mm. Veškeré prostupy a atika budou oplechovány pozinkovaným 

plechem. [7] 

7. Komín 

Komín bude proveden z Schiedel tvarovek ABS 12L12 o rozměrech 350x830 mm. 

V nadstřešní části bude obezděn lícovým zdivem Klinker typ LP. Vytápění je navrţeno 

turbokotlem v m.č. 109.  

8. Příčky 

 V suterénu jsou navrţeny příčky zděné z keramických příčkovek POROTHERM 11,5 

P+D na maltu zdící POROTHERM CB. 
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 V ostatních podlaţích jsou navrţeny taktéţ příčky zděné z keramických příčkovek 

POROTHERM 11,5 P+D na maltu zdící POROTHERM CB dále mezi bytové akustické 

zděné příčky z keramických příčkovek POROTHERM 19AKU P+D na maltu zdící 

POROTHERM CB. 

  V prvním a druhém nadzemním podlaţím jsou navrţeny lehké balkonové zděné příčky 

z keramických příčkovek POROTHERM 8 P+D na maltu zdící POROTHERM CB. [6] 

9. Překlady 

 Překlady ve všech podlaţích budou tvořeny z keramobetonových překladů 

POROTHERM 23,8 pro otvory v nosných zdivech a u otvorů v příčkách budou pouţity 

keramobetonové překlady POROTHERM 11,5. [6] 

10. Podlahy 

 Podlahy jsou navrţeny dle hygienických norem a provozního poţadavku investora. 

Jednotlivé nášlapné povrchy podlah jsou uvedeny v tabulce místností (viz. Půdorysy podlaţí). 

Největší odchylka rovinatosti v místě pobytu osob, měřena na dvoumetrové lati, můţe činit 

max. 2 mm. V ostatních prostorách 5 mm. U všech podlah v celé tloušťce podlah je 

po obvodu stěn umístěn izolační pásek REGUPOL tl. 15 mm. Ve vlhkých provozech je nutné 

důsledně dbát na provedení přechodu hydroizolace z vodorovné na svislou konstrukci. 

Před provedením podlah je nutno osadit navrţené instalace dle projektu jednotlivých profesí. 

Přesná barevná a materiálová specifikace plovoucích podlah a dlaţby bude upřesněna 

při realizaci investorem. [5] 

11. Hydroizolace a parozábrana 

a) izolace proti zemní vlhkosti: Izolace z modifikovaného asfaltového pásu – BITAGIT 40 

dekor + penetrační nátěr z asfaltového laku ALP. 

b) hydroizolace podlah: Koupelny, WC a prádelny – profilovaná fólie DITRA s izolační 

rohoţí KERDI (podél stěn vytaţení izolace min. 200 mm na stěny) a s koutovým dilatačním 

profilem DILEX – EXE. 

c) plochá střecha: Hydroizolační vrstva – modifikovaný asfaltový pás ELASTODEK 40S,                

Parotěsná vrstva – difúzní folie Sarnavap 4000. 
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12. Tepelná izolace 

a) podlahy v suterénu: BASF Styrodur 3035 tl. 100 mm. 

b) podlahy v 1, 2 a 3 NP: deska polystyren EPS tl. 50 mm. 

c) plochá střecha: Polydek (je to kombinace expandovaného polystyrénu EPS a na horní 

vrstvu se pouţívají natavené nakašírované asfaltové pásy typu V13). 

13. Omítky 

a) vnitřní: zdiva a stropu POROTHERM: omítka POROTHERM UNIVERSAL 

b) vnější: skladba vrstev – cementový postřik + tepelně izolační omítka POROTHERM TO 

s vnější silikonovou omítkou BAUMIT tl. 3 mm (celková tloušťka 30 mm). Omítka ukončena 

na kotě +0,000. Po obvodu budovy od koty +0,000 k upravenému terénu navrţena soklová 

omítka MARMOLIT. [6] 

14.  Obklady 

 vnitřní: v místnostech hygienického zařízení a v kuchyni jsou navrţeny keramické 

obklady (poloha, velikost a rozsah viz výkresy podlaţí a legendy místností). Přesné určení 

barevného řešení a typu obkladu bude řešeno investorem v průběhu realizace stavby. [5] 

15. Truhlářské výrobky 

 Okna a dveře jsou dřevěné v profilaci EURO s hotovou povrchovou úpravou. 

16. Klempířské výrobky 

 Budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm. 

17. Malby a nátěry 

a) vnitřní: malby stěn a stropů 2x Primalex PLUS - Odstín bude určen investorem. 

b) vnější: na penetrovaný podklad 2x fasádní akrylátová barva SANATHERM, odstín bílá 

č. 1250. 
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18. Větrání místností 

 Je navrţeno přirozené – okny (v místnostech je okno s nastavitelnou ventilační 

štěrbinou). Místnosti WC budou odvětrány vzduchotechnikou vyvedenou nad střechu. 

19. Venkovní úpravy 

 Podél objektu je navrţen okapový chodník o šířce 500 mm s Presbetonu 

50x500x19 mm. Spád 2% od objektu. Vstup na pozemek je realizován ze severní strany 

z chodníku ze zámkové dlaţby. Pěší chodník je oddělen od mobilní komunikace pruhem 

zeleně. Na pozemku bude také vybudováno parkoviště ze zámkové dlaţby (7 parkovacích 

míst), vjezd na parkoviště je realizován ze severní strany. Celé okolí stavby bude osázeno 

nízkou i vzrostlou zelení. [5] 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí [15] 

 Tepelné izolace budou splňovat poţadavky Vyhlášky č. 151/2001, všechny 

ochlazované konstrukce splňují poţadavky dle normy ČSN 73 0540-2 a měrnou energetickou 

spotřebu dle Vyhlášky č. 291/2001. [14] 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí [15] 

 Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na ţivotní prostředí. Na stavbě budou 

pouţity běţné technologie, které neohroţují ţivotní prostředí. Se vzniklými odpady bude 

nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech ve znění předešlých předpisů. 

Vytříděný stavební odpad je nutné likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo 

uloţením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. Při realizaci 

stavby dojde k produkci odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční odpady (dle vyhlášky 

č. 381/2001 katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů).  

 V čase od 22.00 hod. do 5.00 hod. budou veškeré stavební práce na stavbě 

pozastaveny z důvodu dodrţování nočního klidu. Veškerá mechanizace vyjíţdějící 

ze staveniště musí být očištěna od mechanických nečistot tak, aby nedocházelo ke znečištění 

komunikace v ulici Hlavní. [14]  
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Zásady pro nakládání s odpady 

Při provozu je nutné: 

- minimalizovat vznikání odpadů 

- separovat jednotlivé druhy odpadů 

- uplatňovat zásady maximální recyklace 

- minimalizovat odpady k přímému skladování 

 

g) Dopravní řešení [15] 

 Pěší vstup ze zámkové dlaţby je od mobilní komunikace oddělen pruhem zeleně. 

Parkovací místa budou navazovat na vjezd z ulice Hlavní a bude navrţeno 7 parkovacích 

míst. 

 

h) Obecné požadavky na výstavbu [15] 

 Při provádění stavby je bezpodmínečně nutné dodrţovat veškeré související 

bezpečnostní normy a předpisy. Současně je nutno dodrţovat veškeré platné normy ČSN. 

Dodrţování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) s nařízením vlády č. 591/2006. 

Na staveništi bude zamezen přístup nepovolaným osobám. Navrţené materiály a zejména 

jejich pevnosti musí být dodrţeny a nesmí být překročeny. Kvalita zdících prvků musí být 

doloţena příslušnou atestací.  

 Změny a případné úpravy jsou moţné pouze za předpokladu, ţe budou projednány 

s projektanty v rámci jejich autorského dozoru. Nad stavbou bude dohlíţet osoba 

s poţadovanou kvalifikací a způsobilá dle zvláštních právních předpisů. Projekt nelze změnit 

bez vědomí projektanta stavby. Veškeré změny v navrţených konstrukcích je nutno 

konzultovat s projektantem a nové úpravy je nutno před závěrečnou kontrolní prohlídkou 

projednat s místně příslušným stavebním úřadem.  

 Projekt je zpracován pro účely vydání stavebního povolení bez detailních podrobností. 

Pro realizaci stavby je nutno vypracovat realizační dokumentaci stavby. 
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2. Tepelně technické posouzení 

 

2.1 Úvod k tepelně technickému posouzení 

 V této části bakalářské práce je řešeno tepelně technické posouzení vybraných 

konstrukcí a vybraného konstrukčního detailu. Důleţité je posouzení vybraných konstrukcí 

tak, aby byly dodrţeny poţadavky uvedené v normě ČSN 73 0540-2 z roku 2002 Tepelná 

ochrana budov. Tato norma stanovuje tepelně technické poţadavky pro správný návrh budov 

tak, aby byl zajištěn poţadovaný stav vnitřního prostředí při jejich uţívání. [12] 

 

Byly vybrány tyto konstrukce: 

Obvodová konstrukce, která byla posuzována na tyto tepelně technické poţadavky: 

- hodnota součinitele prostupu tepla 

- nejniţší vnitřní povrchová teplota konstrukce 

- kondenzace vodní páry ve stěně 

Střešní konstrukce, která byla posuzována na tyto tepelně technické poţadavky: 

- hodnota součinitele prostupu tepla 

- nejniţší vnitřní povrchová teplota konstrukce 

- kondenzace vodní páry ve střešním plášti 

Podlahová konstrukce na terénu, která byla posuzována na tyto tepelně technické poţadavky: 

- hodnota součinitele prostupu tepla 

- nejniţší vnitřní povrchová teplota konstrukce 

- tepelná jímavost podlah 

Konstrukční detail (detail atiky), který byl posuzován na tyto tepelně technické poţadavky: 

- nejniţší vnitřní povrchová teplota konstrukce 

- kondenzace vodní páry v detailu atiky 

 Všechny tyto konstrukce byly posuzovány v programu Teplo 2007 a Area 2007. 



39 
 

2.2 Výpočet vybraných konstrukcí a detailu 

 Výpočet vybraných konstrukcí a konstrukčního detailu byly prováděny v programu 

Teplo 2007 a Area 2007 viz příloha II Výstupy z programu Area 2007 a Teplo 2007 k tepelně 

technickému posouzení. [12] 

 

2.3 Technická zpráva k tepelně technickému posouzení 

 

2.3.1 Obecné informace o objektu 

 Jedná se o novostavbu bytového domu. Navrţený bytový dům je třípodlaţní 

zcela podsklepený objekt. V suterénu se nachází kotelna, prádelny a sklepní koje jednotlivých 

bytů. V nadzemních podlaţích se nacházejí byty.  

 Zastřešení je navrţeno jednoplášťovou plochou střechou. Konstrukční systém je zděný 

s PTH tvárnic. 

 Objekt je zaloţen na základových pásech z prostého betonu C20/25. Základové pásy 

obvodových i vnitřních stěn jsou rozšířeny o 100 mm na kaţdou stranu. Hloubka základových 

pásů pod obvodovými i vnitřními stěnami je 600 mm. [5] 

 

2.3.2 Popis posuzovaných konstrukcí 

a) obvodová konstrukce 

 Obvodová konstrukce novostavby bytového domu je provedena ze zděné stěny 

s obvodových porothermových tvárnic PTH EKO+ 248/440/238 mm na maltu tepelně 

izolační PTH TM. Vnější omítka je tvořena z tepelně izolační omítky POROTHERM TO 

s povrchovou úpravou z vnější silikonové omítky BAUMIT. Vnitřní omítka je provedena 

z omítky POROTHERM UNIVERSAL. [6] 

Skladba obvodové konstrukce (od interiéru): 

- vnitřní povrchová úprava: omítka POROTHERM UNIVERSAl, tl. 15 mm 

- nosná konstrukce: POROTHERM tvárnice EKO+, tl. 440 mm 
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- vnější povrchová úprava: tepelně izolační omítka POROTHERM TO, tl. 30 mm 

- povrchová úprava vnější omítky: vnější silikonová omítka BAUMIT, tl. 3 mm 

b) střešní konstrukce 

 Střešní konstrukce je provedena z nosné stropní konstrukce z keramobetonových 

nosníků POROTHERM POT 160x175 mm a vloţek Miako 23/50 PTH a 23/62,5 PTH 

s povrchovou úpravou spodního líce stropu z vnitřní omítky POROTHERM UNIVERSAL. 

Na této stropní konstrukci bude provedena celistvá monolitická spádová vrstva 

z perlitobetonu  o proměnné tloušťce. Na tuto spádovou vrstvu se poloţí na sucho pryţové 

pásy parozábrany Sarnavap 4000 s přesahem na všech stranách (cca 50 mm), 

které se vzduchotěsně a parotěsně slepí parotěsnou páskou Sarnavap F. Poté se poloţí tepelně 

izolační vrstva Polydek (je to kombinace expandovaného polystyrénu EPS a na horní vrstvu 

se pouţívají natavené nakašírované asfaltové pásy typu V13). Poslední vrstva je tvořena 

modifikovanými asfaltovými pásy Elastodek 40S s přesahem na všech stranách (cca 150 mm), 

které se natavují k podkladu a ve spojích. [7] 

Skladba střešní konstrukce (od interiéru): 

- hydroizolační vrstva: Elastodek 40S, tl. 4 mm 

- tepelně izolační vrstva: Polydek, tl. 160 mm 

- parotěsná vrstva: Sarnavap 4000, tl. 0,2 mm 

- spádová vrstva: Perlitobeton, tl. 20 – 170 mm 

- nosná konstrukce: PTH strop, tl. 270 mm 

- ochranná vrstva: Omítka PTH UNIVERSAL, tl. 15 mm 

c) podlaha na terénu 

 Na vyztuţenou podkladní betonovou vrstvu budou poloţeny asfaltové pásy 

Bitagit S s přesahem na všech stranách (cca 150 mm), které se natavují k podkladu 

a ve spojích. Na tyto pásy bude poloţena tepelně izolační vrstva s desek BASF Styrodur 3035, 

poté se poloţí ochranná vrstva tepelně izolační vrstvy, která je tvořena z asfaltových pásů 

A 330 H poloţených na sucho s přesahem na všech stranách (cca 150 mm). Na tuto vrstvu 

se provede celistvá monolitická podkladní vrstva z betonové mazaniny. Na ni se poloţí 

nášlapná vrstva podlahy z keramické dlaţby kladená do tmele. [8] 
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Skladba podlahy na terénu (od interiéru): 

- nášlapná vrstva: keramická dlaţba, tl. 12 mm 

- spojovací vrstva: tmel, tl. 3 mm 

- podkladní vrstva: betonová mazanina, tl. 30 mm 

- hydroizolační (ochranná) vrstva: nepískovaná lepenka A 330 H, tl. 2 mm 

- tepelně izolační vrstva: BASF styrodur 3035, tl. 100 mm 

- hydroizolační vrstva: Bitagit S, tl. 4 mm 

d) doplňková konstrukce 

  Doplňková konstrukce je řešena konstrukčním detailem u ploché střechy, 

a to detailem atiky. 

 

2.3.3 Výpočet posuzovaných konstrukcí 

a) obvodová konstrukce 

Tato konstrukce bude posuzována v programu TEPLO 2007, a to na tyto poţadavky: 

1. Součinitel prostupu tepla U (W/m
2
K) 

2. Teplotní faktor f,Rsi (-) 

3. Poţadavky na šíření vlhkosti konstrukcí: 

a) Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

b) Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 

c) Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,1 kg/m
2
 za rok 

 

Poznámka: 

Roční mnoţství zkondenzované vodní páry: Mc,a (kg/m
2
,rok) 

Roční mnoţství odpařitelné vodní páry: Mev,a (kg/m
2
,rok) 
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b) střešní konstrukce 

 

Tato konstrukce bude posuzována v programu TEPLO 2007, a to na stejné poţadavky 

jako u obvodové konstrukce. 

 

c) podlaha na terénu 

 

Tato konstrukce bude posuzována v programu TEPLO 2007, a to na tyto poţadavky: 

1. Součinitel prostupu tepla U (W/m
2
K) 

2. Teplotní faktor f,Rsi (-) 

3. Pokles dotykové teploty dT10 (°C) 

 

Doplňková konstrukce – detail atiky 

Tato konstrukce bude posuzována v programu AREA 2007, a to na tyto poţadavky: 

1. Teplotní faktor f,Rsi (-) 

2. Poţadavky na šíření vlhkosti konstrukcí: 

a) Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

b) Roční mnoţství kondenzátu musí být niţší neţ roční kapacita odparu. 

c) Roční mnoţství kondenzátu Mc,a musí být niţší neţ 0,1 kg/m
2
 za rok 
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2.3.4 Vyhodnocení posuzovaných konstrukcí 

 

 

Tab.1 Vyhodnocení posuzovaných konstrukcí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukce Poţadované hodnoty Vypočtené hodnoty Vyhodnocení 

Obvodová konstrukce 

U,N = 0,3 W/m
2
K U = 0,23 W/m

2
K Vyhoví 

f,Rsi,N = 0,793 f,Rsi = 0,945 Vyhoví 

Mc,N = 0,1 kg/m
2
 x rok Mc,a = 0,0554 kg/m

2
 x rok Vyhoví 

Mc,a = 0,0554 kg/m
2
 x rok Mev,a = 5,5884 kg/m

2
 x rok Vyhoví 

Střešní konstrukce 

U,N = 0,24 W/m
2
K U =  0,17 W/m

2
K Vyhoví 

f,Rsi,N = 0,793 f,Rsi = 0,960 Vyhoví 

Mc,N = 0,1 kg/m
2
 x rok Mc,a = 0,0089kg/m

2
 x rok Vyhoví 

Mc,a = 0,0089 kg/m
2
 x rok Mev,a = 0,0093 kg/m

2
 x rok Vyhoví 

Podlaha na terénu 

U,N = 0,38 W/m
2
 x rok U = 0,34 W/m

2
K Vyhoví 

f,Rsi,N = 0,808 f,Rsi = 0,917 Vyhoví 

dT10,N = 6,9 °C dt10 = 6,87  °C Vyhoví 

Detail atiky 
f,Rsi,N = 0,793 f,Rsi = 0,863 Vyhoví 

Mc,N = 0,1 kg/m
2
 x rok Mc,a = 0,000109 kg/m

2
 x rok Vyhoví 
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3. Technologický postup provádění zemních prací 

 

3.1 Základní informace o stavbě 

 Jedná se o novostavbu bytového domu. Navrţený bytový dům je třípodlaţní zcela 

podsklepený objekt. V suterénu se nachází kotelna, prádelny a sklepní koje jednotlivých bytů. 

V nadzemních podlaţích se nacházejí byty.  

 Zastřešení je navrţeno jednoplášťovou plochou střechou. Konstrukční systém je zděný 

stěny s PTH tvárnic. 

 Objekt je zaloţen na základových pásech z prostého betonu C20/25. Základové pásy 

obvodových i vnitřních stěn jsou rozšířeny o 100 mm na kaţdou stranu. Hloubka základových 

pásů pod obvodovými i vnitřními stěnami je 600 mm. [5] 

                                                                                     

3.2 Geologické podmínky a založení stavby 

 Na území se nachází souvislá vrstva ornice v průměrné tloušťce 0,3 m, pod ornicí 

se nachází vrstva štěrkovité hlíny o tloušťce 1,5 m a dále pak vrstva štěrko jílovité hlíny 

o tloušťce 0,8 m. Tyto geologické podmínky byly zjištěny na základě inţenýrsko-

geologického průzkumu pomocí vrtaných sond. Jednotlivé vrstvy mají pod objektem 

konstantní mocnost, jejich tloušťka se výrazně nemění. 

 Hladina spodní vody se nachází hluboko pod základovou spárou, tudíţ nemá vliv 

na provádění výkopů. Hladina spodní vody byla rovněţ zjištěna na základě inţenýrsko-

geologického průzkumu. 

- Štěrkovitá hlína – třída těţitelnosti 2 

- Štěrko jílovitá hlína – třída těţitelnosti 3 
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3.3 Pracovní podmínky 

 Zemní práce daného objektu se začnou provádět v měsíci březnu. Ze 

zjištěných ročních průměrných teplot v Ostravě by nemělo dojít v měsíci březnu k poklesu 

teplot zejména v noci pod 5 °C, proto by nemělo docházet k promrzání základové půdy. 

Pokud dojde k promrzání základové půdy (základové spáry), je nutné dno této spáry chránit 

ponecháním vrstvy zeminy o tloušťce 20 cm nebo poloţením rohoţí. Při promrznutí také 

dochází ke zhoršení těţitelnosti základové půdy (o jednu třídu těţitelnosti). Stavební jáma 

bude odvodněna pouze povrchovým odvodněním proti dešťovým sráţkám. Hloubkové 

odvodnění není nutné vzhledem k tomu, ţe hladina spodní vody je hluboko pod základovou 

spárou. Přístupová cesta se nachází v severní části staveniště, je provedena z makadamu a 

štěrku. [3] 

 

3.4 Situace stavby 

viz výkres č. C 1.1 Situace stavby 

 

3.5 Návrh strojů pro těžbu a dopravu 

a) sejmutí ornice: 

dozer UNC 151 – objem lopaty 1,5 m
3
 

b) těţení stavební jámy: 

rýpadlo s hloubkovou lopatou DH 441 – objem lopaty 1 m
3
 

c) výkop pasů: 

rýpadlo na traktorovém podvozku JCB 3D - šířka lopaty = 0,8 m – objem lopaty 0,24 m
3
 

                                                                      - šířka lopaty = 0,4 m – objem lopaty 0,09 m
3 

 

d) odvoz vytěţeného materiálů: 

nákladní automobil T 815 

Dočištění výkopu bude provedeno ručně. 
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3.6 Odvodnění stavební jámy 

 Po obvodu stavební jámy budou vytvořeny odvodňovací příkopy, které budou 

zabraňovat přítoku dešťové vody do stavební jámy. Uvnitř stavební jámy budou provedeny 

odvodňovací příkopy, které budou zaústěny přes kalovou jímku do kanalizace. Odvodnění 

bude zajištěno kalovým čerpadlem. Schéma odvodnění stavební jámy, viz výkres č. F 3.1. 

 

3.7 Kubatura výkopů 

Tab.2 Výkaz výměr výkopů 

TĚŢENÍ HORNINY OBJEM HORNINY V m3 

TŘÍDA FIG. 1 FIG. 2 FIG.3 FIG.4 FIG.5 CELKEM 

Sejmutí ornice 1 nedělíme na figury 1018,3 

Výkop stavební jámy 2 800,8         800,8 

  3 158,1         158,1 

Strojní výkop pásů 2     0,5 0,4 0,4 1,3 

  3   21,1       21,1 

Ruční dokopání pásů 2   0,2       0,2 

  3   6,9       6,9 

 

Tab.3 Výkaz výměr ostatních procesů 

PROCES MNOŢSTVÍ 

měrná jednotka FIG. 1 FIG. 2 FIG. 3 FIG. 4 FIG. 5 CELKEM 

Vytýčení  stav. jámy               

 lavičky rohové ks nedělíme na figury 4 

 lavičky podélné ks nedělíme na figury 8 

Vytýčení pásů               

 lavičky rohové ks 4       2 6 

lavičky podélné ks 6 4 1 1   12 
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3.8 Výkres výkopů budovy 

viz výkres č. F 1.10 

 

3.9 Převzetí staveniště 

 Staveniště k provedení zemních prací přebírá od investora stavbyvedoucí nebo 

pověřený pracovník, který kontroluje zda-li  se nachází na staveništi polohopisné, výškopisné 

body a hlavní polohová čára včetně jejich umístění, dále místo pro odběr el. energie a vody 

a přístupová komunikace. Dokončené dílo se předává dalšímu dodavateli. 

 

3.10 Personální obsazení 

 Pracovní četa se skládá z 10-ti pracovníků. Vedoucí je členem pracovní čety. 

Organizuje a řídí práci, přebírá staveniště a předává hotové dílo. Zodpovídá za průběh 

a kvalitu prováděných prací. Pracovní četa bude provádět vytýčení a výkopy pro danou 

stavbu. Pracovníci musí být kvalifikováni v oblasti provádění zemních prací. Zejména 

vytyčení musí provádět pouze specializovaní pracovníci v oboru geodezie (geodeti) a posádky 

stavebních strojů musí mít na jednotlivé stroje příslušné řidičské či speciální oprávnění 

(průkazy). 

1 vedoucí čety: 

Kontroluje a má zodpovědnost za prováděné stavební práce. 

6 řidičů: 

Provádí sejmutí ornice, výkop jámy, výkop rýh a odvoz zeminy. 

2 geodeti: 

Provádějí vytýčení stavební jámy a rýh. 

3 pomocníci: 

Provádějí dočistění výkopu. 
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3.11 Stroje a pracovní pomůcky 

Stroje: dozer UNC 151, rýpadlo s hloubkovou lopatou DH 441, rýpadlo na traktorovém 

podvozku JCB 3D a nákladní automobil T 815 

Pracovní pomůcky: lopata, rýč, krumpáč a hrábě 

Geodetické pomůcky: teodolit, nivelační přístroj, pentagon, dřevěné sloupky, prkna a klíny, 

malé a velké kladivo, hřebíky a provázek 

 

3.12 Přípravné zemní práce 

 

3.12.1 Odstranění porostu 

 Před provedením sejmutí ornice se provede odstranění porostu (traviny, stromů, keřů 

a drnů). Traviny se budou sekat pomocí benzínových sekaček. Stromy a keře se budou kácet 

pomocí motorových pil a jejich kořeny se budou vyvracet pomocí dozerů s navijáky. Drny se 

sejmou a proříznou na jednotlivé pruhy a svinou pro budoucí pouţití. [3] 

 

3.12.2 Sejmutí ornice 

 Sejmutí ornice bude provedeno pomocí dozeru UNC na 100% půdorysné plochy 

staveniště o tloušťce 300 mm.  Část ornice bude ponechána na staveništi, kde bude uloţena 

na deponii v násypu do výšky max. 2 m pro rozprostření ornice (rekultivace pozemku) ostatní 

ornice bude odvezena nákladním automobilem T 815 na skládku mimo staveniště. Mnoţství 

ponechané a odvozené zeminy bude převzato z rozpočtu (viz výkaz výměr zemních prací). [3] 
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3.13 Hlavní zemní práce 

 

3.13.1 Vytyčovací práce 

 Nejdřív se bude vytyčovat objekt z hlavních polohových čar (vytyčovacích os). 

Nad jednotlivé body obrysu objektu, osy komunikací a rozvodů se bude postupně ustanovovat 

teodolit a měřičskými postupy se určí poloha všech bodů. 

 Po vytyčení obrysu stavby se bude vytyčovat samotný obrys výkopů podle výkresů 

výkopů. Nejprve se výkop vyznačí dočasnými dřevěnými kolíky. Dočasné kolíky se umístí 

z toho důvodu, ţe můţe při provádění zemních prací dojít k jejich posunutí nebo poškození, 

proto se poloha těchto bodu stabilizuje pomocí tzv. lavičky. Lavičky se umístí 1,5 m od hrany 

výkopu. Jedná se o konstrukci tvořenou z dřevěných zaberaněných sloupků, na kterých jsou 

zatlučeny desky. Na těchto lavičkách bude zaznamenána hřebíky nebo ryskami poloha 

výkopů a výšková úroveň. Poté se provede nataţení provázků mezi jednotlivými lavičkami 

a pomocí pásma a olovnice se provede přesné vytýčení stavební jámy. 

 Po provedení výkopu stavební jámy se provede obdobným způsobem vytyčení 

stavebních rýh. 

 Veškeré vytyčovací práce budou provádět geodeti. Schéma vytýčení viz výkres č.F3.2. 

[3] 

 

3.13.2 Postup těžení stavební jámy 

 Nejprve se provede sejmutí ornice dozerem UNC 151. Část zeminy se uloţí na deponii 

pro pozdější terénní úpravy a zbytek zeminy se odveze na určenou skládku zeminy.  Geodet 

potom vytýčí obrys stavební jámy pomocí rohových a mezilehlých laviček, které se osadí 

v přiměřené vzdálenosti od okraje výkopu (cca 1,5 m) a vyznačí se svahování. Následně 

se provede hloubení stavební jámy s rýpadlem s hloubkovou lopatou DH 441 a současně 

se bude zemina odváţet pomocí nákladních automobilů T 815 na určenou skládku zeminy 

(schéma hloubení stavební jámy viz výkres č. F 3.3). 

 Po vyhloubení stavební jámy se provede její odvodnění pomocí odvodňovacích 

příkopů, které budou zaústěny přes kalovou jímku do kanalizace. [3] 



50 
 

3.13.3 Postup těžení rýh 

 Geodeti provedou vytyčení rýh a následně se provede výkop rýh. Jejich výkop 

otvíráme na nejniţším místě a postupujeme proti spádu nivelety tak, aby voda, která do rýhy 

pronikne, mohla volně odtékat. Úroveň dna musí být soustavně kontrolována. Rýhy se budou 

hloubit pomocí rýpadla na traktorovém podvozku JCB 3D. Při hloubení rýh bude stát rýpadlo 

svou podélnou osou v ose rýhy, postupně bude couvat a výkopek bude nakládat na nákladní 

vozidlo T 815, které ho bude odváţet na deponii nebo na určenou skládku zeminy. Poté 

se provede odvodnění rýhy proti sráţkové vodě vrstvou štěrkopísku na dně.  

 Výkop bude zabezpečen proti sesunutí svahováním v poměru 1:0,9 (je to poměr 

hloubky výkopu k vodorovné vzdálenosti okraje výkopu od její paty). [3] 

 

3.14 Dokončovací zemní práce 

 V této fázi se bude provádět zejména ruční dočistění dna výkopů a rýh. Dále zajištění 

svahu výkopů proti povětrnostním vlivům (drny).  Kontrola provedení zemních prací viz bod 

č. 3.15. [3] 

 

3.15 Jakost, kontrola kvality 

 Kontroluje se přesnost provedení dna a stěn základových jam (odchylka můţe být 

maximálně + 3 cm od projektového tvaru dna a stěn základových jam). Dále se kontroluje 

svahování stavební jámy. Především se provede kontrola shodnosti sklonu s projektovou 

hodnotou sklonu (tzn. poměr hloubky výkopu k vodorovné vzdálenosti okraje výkopu od její 

paty). Při svahování sklonu 1:0,9 je nutno dodrţet ukládání výkopu min. 50 cm od hrany 

svahu, nezatěţovat svahy a stěny skládkami materiálů a pojezdem vozidel. Základová spára 

měla být rovná  a  pokud moţno suchá a únosná. 

 Vznikne-li nebezpečí, ţe se základová spára naruší povětrnostními vlivy nebo 

dopravou materiálů, nesmí být výkop proveden aţ na úroveň základové spáry. Ve výkopu 

se ponechá vrstva 20 cm na ochranu základového podloţí, která se odstraní aţ bezprostředně 

před betonováním základů. 
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 V zimním období je nutné základovou spáru chránit proti promrznutí rohoţemi. 

Dojde-li přesto k zmrznutí zeminy, je potřeba zmrzlou vrstvu odstranit aţ těsně před betonáţí 

základů. 

 Rovněţ je nutné ochránit výkop před přítokem povrchové vody do výkopu řádným 

vyspádováním a včasným zhutněním povrchu, odvést většinu sráţkových vod a pokračovat 

po krátkodobém oschnutí povrchu v práci beze ztrát. Dále je  nutné zamezit, aby se rozpojená, 

nakypřená zemina během několika hodin nemohla změnit v nezpracovatelnou rozbahněnou 

hmotu. [2] 

 

3.16 Návrh odvozních prostředků 

Q = 3600/tc x ko x k      (m
3
/h) 

            k = kv x kc x ki = 1 x 0,83 x 0,8 = 0,664            (1) 

kde: 

k – celkový koeficient pracovní účinnosti stroje 

kv – koeficient výkonového vyuţití = 1 

kc – koeficient časového vyuţití = 0,83 

ki – koeficient intenzity vyuţití = 0,8 

ko = 1 (koeficient pro přepočet zemin na rostlý stav) – viz poznámka 

 Poznámka: vzhledem k tomu, ţe T 815 má dostatečně velký teoretický objem korby, 

není nutné posuzovat plnost korby (za pomocí koeficientu plnění a nakypření), ale je moţno 

uvaţovat s převozem takového mnoţství rostlé zeminy, jeţ odpovídá max. nosnosti vozidla tj. 

16000 kg. Hmotnost 1 m
3
 rostlé zeminy uvaţujeme 1800 kg. 

Q = 3600/1893 x 8,9 x 1 x 0,664 = 11,2 m
3
/h 

Q – výkon jednoho nákladního automobilu T 815 (m
3
/h) 

O – objem převáţeného mnoţství horniny (m
3
) 

                     O = 16000/1800 = 8,9 m
3
                                 (2) 
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tc – teoretická doba trvání pracovního cyklu (s) 

 

tc = 5/60 x 3600 + 1/15 x 3600 + 60 + 1/20 x 3600 + 5/35 x 3600 + 30 + nakl. = 1624 + 

0,84/100 x 8,9 x 3600 = 1893 s                            (3) 

přičemţ na sklopení výkopku počítáme 60 s a na manipulaci k rýpadlu počítáme 30 s. 

Při výpočtu doby nakládání rýpadlem počítáme s nejmenším výkonem rýpadla. 

Potřebný počet automobilů T 815 pro výkop ve třídě těţitelnosti 2 – DH 441: 

                    10/0,719 x 11,2 = 12,4 = 13 automobilů                (4)  

 

Potřebný počet automobilů T 815 pro výkop ve třídě těţitelnosti 3 – DH 441: 

100/0,797 x 11,2 = 11,2 = 12 automobilů 

 

Potřebný počet automobilů T 815 k rýpadlu JCB 3 D ve třídě těţitelnosti 2 a 3: 

tc = 1624 + 8,9/ 13,3 x 3600 = 4033 s 

Q = 3600/4033 x 8,9 x 1 x 0,664 = 5,3 m
3
/h 

 

Potřebný počet automobilů T 815 pro výkop ve třídě těţitelnosti 2 a 3 – JCB 3 D: 

13,3/5,3 = 2,3 = 3 automobily 

 

Potřebný počet automobilů T 815 k nakládači UNC 151 ve třídě těţitelnosti 1: 

tc = 1624 + 0,911/100 x 8,9 x 3600 = 1916 s 

Q = 3600/1916 x 8,9 x 1 x 0,664 = 11,1 m
3
/h 

 

Potřebný počet automobilů T 815 pro výkop ve třídě těţitelnosti 1 – UNC 151: 

100/0,911 x 11,1 = 9,8 = 10 automobilů 
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3.17 Časový postup provádění stavebních prací (bez zásypu) 

 

Sled procesů včetně vzájemných vazeb 

Všechny práce budou prováděny v jednosměnném provozu – 1 den = 8 hodin. Normové 

hodnoty pro výpočet časů byly převzaty ze základních výkonových norem. 

1. Sejmutí ornice z plochy celého staveniště a její odvoz na deponii 

- Práce zemní prováděné strojně: 

nakládání výkopku ulehlého: UNC 151 – 0,911 Nh/100 m
3
           (5) 

Nasazena souprava 1 ks UNC 151 + 10 ks T 815 

Celková doba trvání = 1018,3 x 0,911 / 100 = 9,3 hod. – 2 směny 

2. Vytýčení stavební jámy 

- Práce zemní prováděné ručně: 

Zřízení lavičky rohové – 0,97 Nh/1ks 

Doba trvání = 4 x 0,97 = 3,88 hod. 

Zřízení lavičky podélné – 0,48 Nh/1ks 

Doba trvání = 8 x 0,48 = 3,84 hod. 

Nasazena četa 2 pracovníků, ostatní práce v reţii 

Celková doba trvání = 3,88 + 3,84 = 7,72 hod. / 2 = 3,86 hod. – 1 směna 

3. Strojní výkop stavební jámy ve třídě těžitelnosti 2 a 3 

- Práce zemní prováděné strojně: 

hloubení jam DH 441, lopata 1 m
3
 – třída 2 – 0,719 Nh/100 m

3
 

Nasazena souprava 1 ks DH 441 + 13 ks T815 

Doba trvání: 800,8 x 0,719 / 100 = 5,75 hod. 
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Hloubení jam DH 411, lopata 1 m
3
 – třída 3 – 0,797 Nh/100 m

3
 

Nasazena souprava 1 ks DH 441 + 12 ks T 815 

Doba trvání = 158,1 x 0,797 / 100 = 1,26 hod. 

Ostatní práce v reţii (měření výšek, čistění vozovky) 

Celková doba trvání = 5,75 + 1,26 = 7 hod. – 1 směna 

4. Vytýčení rýh 

- Práce zemní prováděné ručně: 

zřízení lavičky rohové – 0,97 Nh/1ks 

Doba trvání = 6 x 0,97 = 5,82 hod. 

Zřízení lavičky podélné – 0,48 Nh/1ks 

Doba trvání = 12 x 0,48 = 5,76 hod. 

Nasazena četa 2 pracovníků, ostatní práce v reţii 

Celková doba trvání = 5,82 + 5,76 = 11,58 hod. /2 = 5,79 hod. – 1 směna 

5. Strojní výkop rýh 

- Práce zemní prováděné strojně: 

hloubení rýh JCB 3 D, lopata 0,24 s 0,09 m
3
 – třída 2 a 3 – 13,3 m

3
/h (převzato z Metrostavu) 

Nasazena souprava 1 ks JCB 3 D + 3 ks T 818 

doba trvání = 22,4 / 13,3 / 8 = 0,2 hod.  

6. Ruční dokopání rýh 

- Práce prováděné ručně: 

Stěny a dno pásů v tl. 10 cm, nasazena četa 3 pracovníků, ostatní práce v reţii 

hloubení jam v hornině soudrţné tř. 2 – 1,2 Nh/1 m
3
 

Doba trvání = 0,2 x 1,2 = 0,24 hod. 
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hloubení jam v hornině soudrţné tř. 3 – 1,8 Nh/1 m
3
 

Doba trvání = 6,9 x 1,8 = 12,42 hod. 

doba trvání = 12,42 + 0,24 = 12,66 hod. / 2 = 6,33 hod.  

celková doba trvání = 6,33 + 0,2 = 6,53 hod. – 1 směna 

Poznámka: 0,2 hod. je doba trvání strojního výkopu rýh. 

 

3.18 BOZP 

Bezpečnost prací bude odpovídat platným normám a předpisům. Musí splňovat poţadavky: 

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

při práci (ZBOZP). 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

 

Některá základní pravidla bezpečné práce při provádění zemních prací: 

 

- v soudrţných zeminách lze ponechat svislé stěny výkopu bez paţení jen do výšky 

max. 1,5 m 

- na místech, kam není ze sousedního pracoviště vidět, nesmí kopáč pracovat sám 

- paţení musí všude těsně přiléhat k hornině 

- pro sestup do výkopů hlubokých 2 m a více musí být zřízeny ţebříky 

- výkopy, kam vstupují pracovníci musí být min. 0,8 m široké 

- posádkám strojů je zakázáno pojíţdět podél výkopů a příkopu ve vzdálenosti menší 

neţ 2 m od jejich okraje 

- je zakázáno zatáčet se s rýpadlem na svazích, otáčet horní částí rýpadla, kdyţ je lopata 

v záběru, nakládat zeminu na vozidla zpředu 

- není dovoleno opustit stroj na svahu, není-li bezpečně zajištěn proti samovolnému 

rozjetí 

- posádka stroje je povinna vţdy před jeho uvedením do chodu obejít a prohlédnout 

stroj a pracoviště, přezkoušet stroj chodem naprázdno a dát znamení pracovníkům, 

ţe se rozjíţdí. [3] 
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4. Rozpočet 

 Poloţkový rozpočet byl proveden na základě výkazu výměr z projektové 

dokumentace. Rozpočet stanovuje předpokládanou cenu jednotlivých dílů stavby a celkovou 

cenu stavby. Rozpočet je proveden v programu Buildpower od společnosti RTS. 
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POLOŢKOVÝ ROZPOČET 

Rozpočet 124567 Poloţkový rozpočet JKSO  803.21 

Objekt 
Název 
objektu     SKP    

001 SO 01 Vlastní objekt   
Měrná 
jednotka m3 

Stavba 
Název 
stavby     

Počet 
jednotek 0 

123 Bytový dům - Atlas   
Náklady na 
m.j. 0 

Projektant     Typ rozpočtu   

Zpracovatel projektu   0     

Objednatel         

Dodavatel     
Zakázkové 
číslo  212 

Rozpočtoval   Počet listů   

ROZPOČTOVÉ 
NÁKLADY 

            

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady 

  HSV celkem 
9 524 

247 
Ztížené výrobní 
podmínky   0 

Z PSV celkem 
2 523 

040 Oborová přirážka     0 

R 
M práce 
celkem 0 

Přesun stavebních 
kapacit   0 

N 
M dodávky 
celkem 0 

Mimostaveništní 
doprava   0 

ZRN celkem 
12 047 

287 Zařízení staveniště   
289 
135 

      Provoz investora     0 

HZS 0 
Kompletační činnost 
(IČD)   0 

ZRN+HZS 
12 047 

287 
Ostatní náklady 
neuvedené   0 

ZRN+ost.náklady+HZS 
12 336 

422 
Ostatní náklady 
celkem   

289 
135 

Vypracoval   Za zhotovitele   

Za 
objednatel
e   

Jméno : Karel Malík   Jméno : 
 

Jméno :   

Datum : 2.5.2011   Datum : 
 

Datum :   

  
 

  
  

    

Podpis :   Podpis:   Podpis:   

Základ pro DPH 19,0 %     12 336 422 Kč 

DPH 19,0 %    2 343 920 Kč 

Základ pro DPH 0,0 %    0 Kč 

DPH   0,0 %    0 Kč 

CENA ZA OBJEKT CELKEM     
14 680 342 

Kč 
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Stavba : 123 Bytový dům - Atlas     Rozpočet : 124567   

Objekt : 001 SO 01 Vlastní objekt     Položkový rozpočet 

         
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ 

         

  Stavební díl     HSV PSV Dodávka 
Montá

ţ HZS 

1 Zemní práce   504 526 0 0 0 0 

2 Základy a zvláštní zakládání 247 635 0 0 0 0 

3 Svislé a kompletní konstrukce 

2 435 
284 0 0 0 0 

4 Vodorovné konstrukce 

2 541 
959 0 0 0 0 

5 Komunikace   279 669 0 0 0 0 

61 Upravy povrchů vnitřní   
1 225 

530 0 0 0 0 

62 Úpravy povrchů vnější   645 957 0 0 0 0 

63 Podlahy a podlahové konstrukce 223 609 0 0 0 0 

64 Výplně otvorů   784 026 0 0 0 0 

94 Lešení a stavební výtahy 146 284 0 0 0 0 

95 
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách 84 370 0 0 0 0 

99 Staveništní přesun hmot 405 398 0 0 0 0 
71
1 Izolace proti vodě   0 248 891 0 0 0 
71
2 Živičné krytiny   0 64 863 0 0 0 
71
3 Izolace tepelné   0 596 987 0 0 0 
76
4 Konstrukce klempířské 0 24 093 0 0 0 
76
6 Konstrukce truhlářské 0 27 581 0 0 0 
76
7 Konstrukce zámečnické 0 23 956 0 0 0 
77
1 Podlahy z dlaždic a obklady 0 667 064 0 0 0 
77
5 Podlahy vlysové a parketové 0 256 824 0 0 0 
78
1 Obklady keramické   0 359 227 0 0 0 
78
3 Nátěry 

 
  0 84 307 0 0 0 

78
4 Malby 

 
  0 169 247 0 0 0 

  CELKEM  OBJEKT   
9 524 

247 
2 523 

040 0 0 0 
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VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY 

         Název VRN     Kč % Základna   Kč 

Ztížené výrobní podmínky   0 0,0 
12 047 

287   0 

Oborová přirážka   0 0,0 
12 047 

287   0 

Přesun stavebních kapacit   0 0,0 
12 047 

287   0 

Mimostaveništní doprava   0 0,0 

12 047 

287   0 

Zařízení staveniště   0 2,4 
12 047 

287   
289 
135 

Provoz investora   0 0,0 
12 047 

287   0 

Kompletační činnost (IČD)   0 0,0 
12 047 

287   0 

Rezerva rozpočtu   0 0,0 
12 047 

287   0 

  CELKEM VRN         289 135 
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Stavba : 123 Bytový dům - Atlas   
Rozpočet

: 124567   

Objekt : 001 SO 01 Vlastní objekt   Položkový rozpočet 

       P.č
. 

Číslo 
položky Název položky MJ množství 

cena / 
MJ celkem (Kč) 

Díl
: 1 Zemní práce         
1 111201501R0

0 
Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm  

kus 3,00 468,50 1 405,50 

2 112101103R0
0 

Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm  
kus 3,00 518,00 1 554,00 

3 112201103R0
0 

Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm  
kus 3,00 696,00 2 088,00 

4 121101101R0
0 

Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m  
m3 1 018,27 49,00 49 895,09 

5 131101202R0
0 

Hloubení zapažených jam v hor.2 do 1000 m3  
m3 958,29 145,00 138 952,25 

6 132201101R0
0 

Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3  
m3 7,04 620,00 4 362,75 

7 132201201R0
0 

Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3  
m3 15,53 393,00 6 104,70 

8 161101101R0
0 

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m  
m3 99,23 77,80 7 720,37 

9 162201102R0
0 

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m  
m3 995,40 35,40 35 237,03 

10 162301102R0
0 

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m  
m3 483,16 82,20 39 716,04 

11 162301423R0
0 

Vodorovné přemístění pařezů  D 70 cm do 5000 m  
kus 3,00 702,00 2 106,00 

12 162306111R0
0 

Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 500 m  
m3 1 018,27 81,30 82 785,12 

13 167101102R0
0 

Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3  
m3 497,70 60,00 29 861,89 

14 167103101R0
0 

Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění  
m3 1 018,27 33,70 34 315,60 

15 171201201R0
0 

Uložení sypaniny na skládku  
m3 483,17 15,80 7 634,13 

16 174101101R0
0 

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním  
m3 497,70 70,10 34 888,64 

17 181301115R0
0 

Rozprostření ornice, rovina, tl.25-30 cm,nad 500m2  
m2 1 301,44 19,90 25 898,66 

  Celkem za 1 Zemní práce       504 525,77 

Díl
: 2 Základy a zvláštní zakládání         

18 212752113R0
0 

Trativody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm  
m 84,96 263,50 22 386,96 

19 271531111R0
0 

Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm  
m3 49,56 1 162,00 57 584,42 

20 274313611R0
0 

Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)  
m3 48,11 2 900,00 139 513,49 

21 274351215R0
0 

Bednění stěn základových pasů - zřízení  
m2 87,56 240,00 21 013,99 

22 274351216R0
0 

Bednění stěn základových pasů - odstranění  
m2 87,56 81,50 7 136,00 

  Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání       247 634,86 

Díl
: 3 Svislé a kompletní konstrukce         

23 311238115R0
0 

Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm  
m2 360,10 1 218,00 438 601,80 

24 311238130R0
0 

Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D P 15 na MC 10 tl. 
19 cm  

m2 100,47 1 102,00 110 713,75 

25 311238208R0
0 

Zdivo POROTHERM 44 EKO+ P6 malta izolač. tl. 44 
cm  m2 758,48 1 782,00 1 351 611,36 

26 314252106R0
0 

Komín Schiedel Multi, sada - pata, DN 25 cm  
kus 1,00 26 440,00 26 440,00 

27 314252206R0
0 

Komín Schiedel Multi, střední část, DN 25 cm  
m 13,68 6 410,00 87 656,75 

28 314252406R0 Komín Multi,krakorcová a krycí deska DN 25 cm  sad 1,00 13 120,00 13 120,00 
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0 a 

29 314252606R0
0 

Komín Schidel Multi - Primo, obezdívka, DN 25 cm  
m 1,50 5 360,00 8 040,00 

30 317121025R0
0 

Osazení překladů keramických sv. do 105 cm  
kus 202,00 76,90 15 533,80 

31 317121026R0
0 

Osazení překladů keramických sv. do 180 cm  
kus 9,00 96,50 868,50 

32 317121027R0
0 

Osazení překladů keramických sv. do 375 cm  
kus 105,00 145,50 15 277,50 

33 317998114R0
0 

Izolace mezi překlady polystyren tl. 9 cm  
m 82,45 86,00 7 090,70 

34 342248109R0
0 

Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 8 cm  
m2 6,88 503,00 3 458,13 

35 342248112R0
0 

Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm  
m2 355,78 630,00 224 139,83 

36 59340785 Překlad  keramický Porotherm  PTH 100x23,8x7 cm kus 156,00 236,54 36 900,24 

37 59340786 Překlad  keramický Porotherm  PTH 125x23,8x7 cm kus 46,00 317,18 14 590,28 

38 59340789 Překlad  keramický Porotherm  PTH 200x23,8x7 cm kus 9,00 630,08 5 670,72 

39 59340790 Překlad  keramický Porotherm  PTH 225x23,8x7 cm kus 105,00 719,72 75 570,60 

  Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce       
2 435 

283,95 

Díl
: 4 Vodorovné konstrukce         

40 411168154R0
0 

Strop POROTHERM, OVN 50, tl.27 cm, nosník 4,25-5 
m  m2 38,00 1 898,00 72 124,00 

41 411168156R0
0 

Strop POROTHERM, OVN 50, tl.27 cm, nosník 6,25-7 
m  m2 197,88 2 050,00 405 643,75 

42 411168157R0
0 

Strop POROTHERM, OVN 50 tl.27cm nosník 7,25-
8,25m  m2 597,38 2 085,00 1 245 526,88 

43 411168254R0
0 

Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.27cm, nosník 4,25-
5m  m2 34,50 1 776,00 61 272,00 

44 411168256R0
0 

Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.27cm, nosník 6,25-
7m  m2 50,94 1 899,00 96 730,31 

45 411168257R0
0 

Strop POROTHERM, OVN 62,5,tl.27cm,nosník 7,25-
8,25  m2 18,75 1 925,00 36 093,75 

46 417321313R0
0 

Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 16/20  
m3 31,09 3 120,00 97 006,42 

47 417351115R0
0 

Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení  
m2 86,57 249,00 21 556,63 

48 417351116R0
0 

Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění  
m2 86,57 63,00 5 454,09 

49 417361521R0
0 

Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10335  
t 2,49 40 340,00 100 337,68 

50 430321313R0
0 

Schodišťové konstrukce, železobeton C 16/20 (B20)  
m3 11,70 3 790,00 44 348,69 

51 430361121R0
0 

Výztuž schodišťových konstrukcí z oceli 10216  
t 5,85 44 870,00 262 525,40 

52 431351121R0
0 

Bednění podest přímočarých - zřízení  
m2 60,10 997,00 59 919,70 

53 431351122R0
0 

Bednění podest přímočarých - odstranění  
m2 60,10 98,60 5 925,86 

54 434351141R0
0 

Bednění stupňů přímočarých - zřízení  
m2 42,75 575,00 24 582,69 

55 434351142R0
0 

Bednění stupňů přímočarých - odstranění  
m2 42,75 68,10 2 911,45 

  Celkem za 4 Vodorovné konstrukce       
2 541 

959,27 

Díl
: 5 Komunikace         

56 564251115R0
0 

Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 19 cm  
m2 337,60 153,00 51 653,11 

57 596215040R0
0 

Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm  
m2 337,60 235,00 79 336,47 

58 59245093 Dlažba zámková UNI-MARKANT 23x12x8 cm červená m2 337,60 440,40 148 679,92 

  Celkem za 5 Komunikace       279 669,50 

Díl
: 61 Upravy povrchů vnitřní         

59 611425133R0 Omítka vnitřní schodišťových konstr., MVC, štuková  m2 46,94 406,00 19 055,61 
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0 

60 611478111R0
0 

Omítka vnitřní stropů POROTHERM UNIVERSAL 
tl.10mm  m2 778,58 316,00 246 031,53 

61 612478111R0
0 

Omítka vnitřní stěn POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 
mm  m2 4 287,69 224,00 960 442,96 

  Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní       
1 225 

530,11 

Díl
: 62 Úpravy povrchů vnější         

62 620471112U0
0 

Vně om silikon tkvr Baumit Z tl 2mm  
m2 921,20 267,00 245 960,99 

63 621478114R0
0 

Omítka vnější podhledů POROTHERM TO tl. 30 mm  
m2 76,88 461,50 35 477,81 

64 622478114R0
0 

Omítka vnější stěn POROTHERM TO tl. 30 mm  
m2 844,33 400,50 338 153,04 

65 63180001.A Síťovina sklotextilní Baumit oko 4 x 4 mm m2 921,20 28,62 26 364,81 

  Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější       645 956,65 

Díl
: 63 Podlahy a podlahové konstrukce         

66 631312611R0
0 

Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20  (B 20)  
m3 50,90 3 445,00 175 354,63 

67 631319161R0
0 

Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm  
m3 50,90 948,00 48 254,34 

  Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce       223 608,97 

Díl
: 64 Výplně otvorů         

68 641952211R0
0 

Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 2,5 m2  
kus 19,00 334,50 6 355,50 

69 641952341R0
0 

Osazení rámů okenních dřevěných, plocha do 4 m2  
kus 21,00 412,00 8 652,00 

70 642952110R0
0 

Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2  
kus 62,00 202,50 12 555,00 

71 642952220R0
0 

Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2  
kus 4,00 281,50 1 126,00 

72 61110310 Okno dřevěné EUROSAT "S" 1kříd. OS1 900x600 kus 12,00 4 573,82 54 885,84 

73 61110311 Okno dřevěné EUROSAT "S" 1kříd. OS1 1000x900 kus 6,00 5 325,12 31 950,72 

74 61110313 Okno dřevěné EUROSAT "S" 1kříd. OS1 1000x1500 kus 2,00 6 987,67 13 975,34 

75 61110333 Okno dřevěné EUROSAT "S" 2kříd. OS 2000x1500 kus 21,00 12 779,26 268 364,46 

76 61110393 Dveře balk. EUROSAT "E" OS 1křídl. 800x1970 kus 12,00 10 340,64 124 087,68 

77 61160581 Dveře vnitřní hladké 1kříd. 80x197 +obou. světlíky kus 3,00 3 354,00 10 062,00 

78 61164003 Dveře vnitřní plné 1 kříd. 70x197 cm prof. Klasik kus 12,00 2 115,60 25 387,20 

79 61164005 Dveře vnitřní plné 1 kříd. 80x197 cm prof. Klasik kus 21,00 2 167,20 45 511,20 

80 61164007 Dveře vnitřní plné 1 kříd. 90x197 cm prof. Klasik kus 11,00 2 167,20 23 839,20 

81 61168804 Dveře vnitřní laminát 1kř. plné LIPNO 90x197 RAL kus 6,00 3 921,60 23 529,60 

82 61174195 Dveře vchodové 1kř. 90x197 cm s jednostr.světlikem kus 1,00 8 152,80 8 152,80 

83 61181251 Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 70x197 cm kus 12,00 1 444,80 17 337,60 

84 61181252 Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 80x197 cm kus 33,00 1 651,20 54 489,60 

85 61181253 Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 90x197 cm kus 23,00 1 651,20 37 977,60 

86 61181277 Zárubeň obkladová Sapeli š.170 cm/tl.stěny 16-35cm kus 3,00 3 857,62 11 572,86 

87 61181297 Zárubeň obklad. Sapeli š.160 cm/tl.st.36 cm a více kus 1,00 4 213,66 4 213,66 

  Celkem za 64 Výplně otvorů       784 025,86 

Díl
: 94 Lešení a stavební výtahy         

88 941941041R0
0 

Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m  
m2 915,42 56,20 51 446,60 

89 941941291R0
0 

Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041  
m2 1 830,84 35,00 64 079,40 

90 941941841R0
0 

Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m  
m2 915,42 33,60 30 758,11 

  Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy       146 284,12 

Díl
: 95 

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách       
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91 952901111R0
0 

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m  
m2 1 100,00 76,70 84 370,00 

  Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách   84 370,00 

Díl
: 99 Staveništní přesun hmot         

92 998011002R0
0 

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m  
t 1 583,59 256,00 405 398,18 

  Celkem za 99 Staveništní přesun hmot       405 398,18 

Díl
: 711 Izolace proti vodě         

93 711111001RZ
1 

Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x 
nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP 

m2 308,55 13,20 4 072,82 

94 711112001RZ
1 

Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x 
nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP 

m2 148,93 24,60 3 663,73 

95 711131101R0
0 

Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy na sucho  
m2 841,72 5,90 4 966,17 

96 711141559R0
0 

Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením  
m2 318,04 72,50 23 057,84 

97 711142559R0
0 

Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením  
m2 148,93 86,60 12 897,51 

98 711212601R0
0 

Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna  
m 242,65 165,50 40 158,58 

99 711401111R0
0 

Izolace a dilatace rohoží DITRA  
m2 206,27 490,50 101 176,66 

100 62811120 Pás asfaltovaný A 330 H nepískovaný m2 967,98 17,39 16 833,22 

101 62832134 Pás asfaltovaný těžký Bitagit 40 mineral V 60 S 40 m2 537,02 72,36 38 858,54 

102 998711102R0
0 

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m  
t 4,02 797,00 3 205,98 

  Celkem za 711 Izolace proti vodě       248 891,06 

Díl
: 712 Ţivičné krytiny         

103 712311101RZ
1 

Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x 
nátěr - včetně dodávky ALP 

m2 269,51 13,20 3 557,58 

104 712341559R0
0 

Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením  
m2 269,51 73,30 19 755,36 

105 62852251 Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral m2 310,25 129,17 40 075,57 

106 998712102R0
0 

Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m  
t 1,58 936,00 1 474,58 

  Celkem za 712 Živičné krytiny       64 863,09 

Díl
: 713 Izolace tepelné         

107 713121111R0
0 

Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá  
m2 825,97 23,20 19 162,52 

108 713131131R0
0 

Izolace tepelná stěn lepením  
m2 140,66 90,90 12 785,81 

109 713141151R0
0 

Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá  
m2 269,51 17,90 4 824,30 

110 713141221R0
0 

Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů  
m2 283,09 49,10 13 899,92 

111 713151113R0
0 

Izolace tepelná střech PTB 500, tl. nad 10 cm  
m2 269,51 187,50 50 533,84 

112 28322108 Fólie Sarnavap  tl.0,2x4000 mm zábrana parotěsná m2 283,09 12,53 3 547,17 

113 28375764.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 70 S m3 34,03 1 881,46 64 029,28 

114 28375804 Deska polystyren. POLYDEK EPS100 TOP tl. 150 mm m2 269,51 513,28 138 336,04 

115 283763405 Deska XPS Styrodur 3035 CS 1265 x 615 x 100 mm m2 257,06 486,22 124 986,84 

116 283763515 Deska XPS Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 80 mm m2 140,66 388,98 54 713,15 

117 58937607 Směs bet pro lehký b. z SPC tř.B5 z expand.perlitu m3 21,85 4 080,00 89 150,04 

118 998713102R0
0 

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m  
t 28,40 740,00 21 017,91 

  Celkem za 713 Izolace tepelné       596 986,82 

Díl
: 764 Konstrukce klempířské         

119 764410291R0
0 

Montáž oplechování parapetů Pz  
m 58,80 216,50 12 730,20 



64 
 

120 764451202R0
0 

Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100mm  
m 25,60 314,50 8 051,20 

121 56248112 Vpusť střešní d 110 mm kus 2,00 1 556,81 3 113,62 

122 998764102R0
0 

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m  
t 0,14 1 385,00 197,62 

  Celkem za 764 Konstrukce klempířské       24 092,64 

Díl
: 766 Konstrukce truhlářské         

123 766694111R0
0 

Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 100 cm  
kus 18,00 116,50 2 097,00 

124 766694113R0
0 

Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm  
kus 21,00 213,00 4 473,00 

125 61187551 Deska parapetní dřevěná šířka 25 cm m 58,80 353,98 20 814,02 

126 998766102R0
0 

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m  
t 0,24 809,00 196,95 

  Celkem za 766 Konstrukce truhlářské       27 580,97 

Díl
: 767 Konstrukce zámečnické         

127 767165120R0
0 

Montáž madel z trubek zábr. rovného - svařováním  
m 101,07 120,50 12 178,94 

128 767225110R0
0 

Montáž zábradlí - osazení samostatného sloupku  
kus 80,00 92,50 7 400,00 

129 14522513.A Trubka ocelová přesná 11343.1 20x2 mm svařovaná m 101,07 42,30 4 275,26 

130 998767102R0
0 

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m  
t 0,10 1 018,00 101,34 

  Celkem za 767 Konstrukce zámečnické       23 955,54 

Díl
: 771 Podlahy z dlaţdic a obklady         

131 771120111R0
0 

Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada  
m 72,00 70,60 5 083,20 

132 771120211R0
0 

Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada  
m 81,00 72,40 5 864,40 

133 771130112R0
0 

Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 150 mm  
m 441,24 57,80 25 503,56 

134 771575107R0
0 

Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm  
m2 646,18 295,00 190 621,71 

135 771591175U0
0 

Mtž ukonč profil dlažby balkon  
m 68,84 42,30 2 911,93 

136 59763000.B Dlažba Helios keram neglazovaná  300/200/25 mm m2 343,94 664,02 228 385,69 

137 59764221 Dlažba Taurus Granit leštěná 400x400x8 mm m2 101,05 782,30 79 049,46 

138 59770100 Dlaždice Asia 25x25 cm m2 100,27 491,44 49 278,51 

139 59770101 Dlaždice Electra 25x25 cm lesk m2 201,96 341,92 69 053,34 

140 998771102R0
0 

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m  
t 27,00 419,00 11 311,99 

  Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady       667 063,80 

Díl
: 775 Podlahy vlysové a parketové         

141 774541111U0
0 

Mtž podlaha plov lamel š-150 lepená  
m2 378,86 212,00 80 318,85 

142 775413120U0
0 

Mtž podlah lišty dřevěné vrutováním  
m 497,94 35,70 17 776,46 

143 611936493 Podlaha lamin. SWISS Struktur 1380x193x8 Borovice m2 378,86 412,80 156 394,44 

144 998775102R0
0 

Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m  
t 2,93 798,00 2 334,61 

  Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové       256 824,36 

Díl
: 781 Obklady keramické         

145 781230131R0
0 

Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele nad 300x300  
m2 591,46 276,50 163 537,58 

146 781495115U0
0 

Spárování obkladu silikonem  
m 298,84 28,50 8 516,94 

147 59781560 Obklad Shikoku 25x33 mat bílá m2 591,46 309,08 182 807,22 

148 998781102R0
0 

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m  
t 10,42 419,00 4 365,39 

  Celkem za 781 Obklady keramické       359 227,13 
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Díl
: 783 Nátěry         

149 783894220R0
0 

Nátěr akrylátový stěn Fastomat 1x + impregnace  
m2 822,43 90,50 74 430,15 

150 783941200R0
0 

Nátěr antigraffiti, hl. podklad, Grafficoat 550 1x  
m2 98,77 100,00 9 876,96 

  Celkem za 783 Nátěry       84 307,11 

Díl
: 784 Malby         

151 784195112R0
0 

Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x  
m2 5 113,21 33,10 169 247,17 

  Celkem za 784 Malby       169 247,17 

 

 

5. Harmonogram postupu prací 

 Harmonogram postupu prací stanovuje předpokládanou dobu výstavby bytového 

domu Atlas. Harmonogram je sestaven na základě osmihodinové pracovní směny. Stavební 

práce se nebudou počítat o víkendech a svátcích. Podkladem pro provedení harmonogramu 

je rozpočet. Harmonogram postupu prací byl proveden v programu Microsoft Office 

Project 2007. 

 Harmonogram postupu prací viz výkresová část – výkres č. F 1.15 

 

6. Technická zpráva k zařízení staveniště 

 

6.1 Identifikační údaje stavby 

Identifikační údaje stavebníka a dodavatele stavby 

Město Ostrava 

-  název:                         Město Ostrava 

-  sídlo:                           Sokolská 7, 712 00 Ostrava 

-  IČO:                            001 85 922 
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Globalstav, stavebně – obchodní spol. s r.o. 

-  název:                          Globalstav, stavebně – obchodní spol. s r.o. 

-  statutární zástupce:      Petr Kainar 

-  IČO:                             255 85 697 

-  DIČ:                             158-322 48 255 

-  sídlo:                            Matiční 35, Ostrava 712 00, tel. 712 02 856 

 

Identifikační údaje zpracovatelů projektové dokumentace 

Odpovědný  projektant: 

Karel Malík 

Identifikační údaje stavby: 

- druh stavby:             novostavba BD 

- účel stavby:  bytové účely 

- místo stavby:  Ostrava 

- katastrální území: Ostrava 

- městská část:              Poruba, ulice Hlavní 

 

6.2 Základní údaje 

Obecný popis stavby 

 Jedná se o novostavbu bytového domu. Navrţený bytový dům je třípodlaţní zcela 

podsklepený objekt. V suterénu se nachází kotelna, prádelny a sklepní koje jednotlivých bytů. 

V nadzemních podlaţích se nacházejí byty.  

 Zastřešení je navrţeno jednoplášťovou plochou střechou. Konstrukční systém je zděný 

stěny s PTH tvárnic. 

 Objekt je zaloţen na základových pásech z prostého betonu C20/25. Základové pásy 

obvodových i vnitřních stěn jsou rozšířeny o 100 mm na kaţdou stranu. Hloubka základových 

pásů pod obvodovými i vnitřními stěnami je 600 mm. [5] 
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Orientační a statistické údaje o stavbě 

Zastavěná plocha: 337 m
2
 

Obestavěný prostor: 3699 m
3
 

Podlahová plocha celkem:  1100 m
2
 

Celkové náklady stavby: 14,5 mil. Kč 

 

6.3 Charakteristika staveniště 

 Staveniště tvoří nezastavěný pozemek v lokalitě Poruba a dílčí část 

pozemku par.č.1330, částečně bude stavebními úpravami dotčen pozemek par.č.1220 a 

pozemek par.č.1210.  

 Vlastní staveniště tvoří parcely č. 1250 a 1330. V blízkosti pozemku stavby se nachází 

bytový dům a řadové garáţe. Staveniště se začne budovat týden před zahájením prací 

na stavbě a bude se postupně budovat podle potřeb v průběhu výstavby. Likvidovat se budou 

postupně objekty zařízení staveniště tak, aby bylo před definitivním vyčistěním objektu 

zařízení staveniště zlikvidováno. Před započetím stavebních prací zajistí investor vytýčení 

stávajících inţenýrských sítí. 

Charakteristika staveniště 

- uvolnění pozemků: 

pozemek je uvolněn a připraven k výstavbě 

- dočasné vyuţití objektů po dobu výstavby: 

budou vyčleněny potřebné prostory pro ZS v rámci pozemku stavby 

- likvidace porostů: 

Veškeré dřevnaté porosty budou odstraněny pomocí mechanizační techniky, 

viz technologický postup provádění zemních prací. 

- poţadavky na zábor zem. půdy: 

pro výstavbu bude z ZPLF vyňato 350 m
2
 pozemku par. č. 1330 
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6.4. Realizované objekty 

SO 01 Bytový dům 

SO 02 Zpevněné plochy 

SO 03 Přípojka elektřiny, vody, plynu a kanalizace 

SO 04 Terénní úpravy 

 

6.5 Termíny a lhůty výstavby 

 Časový postup prací bude znázorněn v přiloţeném řádkovém harmonogramu 

v časovém plánu hlavního objektu zhotoveného v programu Microsoft Project 2007. 

Termíny 

Zahájení stavby: 3/2012 

Ukončení stavby: 9/2012 

 

6.6 Obecné zásady pro zařízení staveniště 

 Stavba bude zahájena předáním staveniště mezi zástupci investora a dodavatele 

stavby. 

 Staveniště se musí uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu 

tak, aby stavba mohla být řádně a bezpečně prováděna. Nesmí docházet k ohroţování 

a nadměrnému obtěţování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohroţování bezpečnosti 

provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší 

a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického 

vybavení a poţárním zařízením. 

 Odvádění sráţkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být 

zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku staveniště včetně vnitrostaveništních 

komunikací, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací 

a jiných ploch přilehajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. 
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 Podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru 

staveniště musí být polohově a výškově vyznačeny před převzetím staveniště stavby. 

 Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně uţívané pro staveniště 

při současném zachování jejich uţívání veřejnosti (chodníky, podchody apod.), včetně osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace, se musí po dobu společného uţívání bezpečně 

chránit a udrţovat. 

 

6.7 Popis jednotlivých objektů zařízení staveniště 

 

6.7.1 Přístupové cesty a vnitrostaveništní komunikace 

 Přístupovou komunikací pro primární dopravu materiálu a mechanizace na staveništi 

je ulice Hlavní. Tato jediná sousedí přímo s prostorem staveniště, kde je moţné zřízení 

skládek vzhledem k moţnosti skladovacího materiálu na staveništi. Doprava materiálu 

po staveništi bude zajištěna pomocí jeřábu.  

 Na staveništi bude zbudována komunikace s točným místem pro dopravení zásobníku 

suchých maltových směsí, pro přístup k sociálním a hygienickým objektům ZS. 

 Všechny vjezdy a výjezdy budou opatřeny vraty šířky 7 m. Komunikace je široká 7 m 

a směrem od objektu výstavby bude příčným sklonem 4% odvodněna. Skladba 

vnitrostaveništní vozovky je následující: 

- spodní vrstva – makadam  tl. 0,15 m 

- povrch – zakalený štěrk     tl. 0,1 m 

 

 Veškeré staveništní komunikace musí být udrţovány v průběhu stavby 

v provozuschopném stavu a vozidla vyjíţdějící ze stavby nesmí znečišťovat veřejnou 

komunikaci v ulici Hlavní. V severní části staveniště bude vymezená plocha pro očištění 

dopravních prostředků. 
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6.7.2 Oplocení a vjezd na staveniště 

 Kolem staveniště bude provedeno oplocení z polí o rozměrech 3x1,8 m vytvořeno 

z trapézového pozinkovaného plechu. Pole jsou nesena ocelovými sloupky kruhového průřezu 

o průměru 50 mm, které jsou osazeny do prefa patek. Tento typ oplocení bude pouţit kolem 

celého staveniště. 

 Vjezd a výjezd ze staveniště je situován v jihovýchodní části staveniště a slouţí 

jak pro automobily, tak i pro pěší. Je opatřen uzamykatelnou bránou šířky 7 m a výšky 1,8 m. 

Brána je dvoukřídlá a je vytvořena rovněţ z polí pozinkovaného trapézového plechu, 

která jsou připevněna na trubkovou nosnou konstrukci. 

 V době nepřítomnosti pracovníků na staveništi musí být vstupní brána řádně 

zabezpečena, aby nedocházelo k vniknutí nepovolaných osob do prostoru staveniště. [9] 

 

6.7.3 Staveništní rozvody IS 

Elektrická energie 

 Jako zdroj elektrické energie bude pro potřeby staveniště vyuţita trafostanice. Nutný 

příkon elektrické energie pro potřeby zařízení staveniště je 200 kW. 

 U trafostanice bude zřízen hlavní staveništní rozvaděč (HSR). Rozvaděč bude 

obsahovat hlavní stavební vypínač a bude uzamykatelný. Z HSR se povede vrchní vedení 

na dřevěných sloupech průměru 0,2 m a výšky 3 m směrem k staveništním buňkám 

se sociálním, hygienickým zařízením.  

 Dále bude vedeno z HSR vedení v zemi směrem k zásobníkům suché maltové směsi, 

odtud povede vedení k staveništnímu jeřábu, kde bude umístěn staveništní rozvaděč (SR). 

Kabel bude uloţen 0,5 m pod úroveň terénu. Z tohoto staveništního rozvaděče bude napojen 

jeřáb a sklady drobného nářadí, hydroizolací a suchých pytlovaných směsí. Další staveništní 

rozvaděč bude umístěn u mísícího centra. Na něj bude napojeno mísící centrum a stavební 

výtah. 
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Výpočet spotřeby elektrické energie 

1. Určení druhu spotřebičů:                                    (6) 

a) spotřebiče provozní 

Jeřáb MB. 1030.1 – 52 kW 

kontinuální  míchač PFT – 5,5 kW 

stavební výtah NOV 1030 – 15 kW 

svářecí transformátor, 200A – 17 kW 

čerpadlo – 5 kW 

čerpadlo betonové směsi – 20 kW 

okruţní pila – 4 kW 

bruska – 5x1,25 = 6,25 kW 

vrtačka – 4x0,6 = 2,4 kW 

svářečka TRANSTIG – 2x7 = 14 kW 

otopné těleso v buňce – 8x2,5 = 20 kW 

zásobníkový ohřívač na vodu 150 l – 5 kW 

P1 – příkon provozních spotřebičů = 166,15 kW 

 

b) Osvětlení 

 Venkovní osvětlení: 

0,01 – příkon pro osvětlení staveniště = 0,01 x 1600 = 16 kW 

P3 = 16 kW 

Vnitřní osvětlení: 

Kanceláře (0,02) – 37,5 x 0,02 = 0,75 kW 



72 
 

Šatny, WC a koupelny (0,06) – 62,5 x 0,06 = 3,75 kW 

Sklady (0,03) – 54 x 0,03 = 1,62 kW 

P2 = 6,12 kW 

2. Stanovení maximálního zdánlivého příkonu: 

 

 

Kde: 

1,1 – koeficient ztráty ve vedení 

0,5 a 0,7 – koeficient současnosti el. motorů 

0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

1,0 – koeficient současnosti vnějšího osvětlení 

 

  

P= 171,6 kW 

Je navrţena převozná trafostanice o příkonu 200 kW 

 

Voda 

 Místo pro napojení staveništní vodovodní přípojky bude v provizorní vodovodní 

šachtě. Šachta je vytvořena z betonových skruţí o průměru 1 m a je hluboká 1 m. Je umístěna 

v severní části staveniště na provedené vodovodní přípojce pro objekt výstavby z potrubí 

PE DN50. 

 Rozvod vodovodního potrubí po staveništi je proveden dočasným podzemním 

vedením z potrubí PE DN50 v hloubce 0,9 m pod úroveň terénu. 

2
1

2
321 )P*(0,7)PP*0,8P*(0,51,1*P 

22  166,15)*(0,716)6,12*0,8166,15*(0,51,1*P 
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 Na vodovodní rozvod bude napojena buňka s hygienickou vybaveností a mísící 

centrum. 

 

Výpočet spotřeby vody: 

Součet spotřeb připadající na práce prováděné v období maximálního výkonu se stanoví 

podle vzorce: 

Qn = (Pn x Kn / t x 3600) l/sec,                                     (7) 

Kde: 

- Qn – vteřinová spotřeba vody 

- Pn – spotřeba vody na den, směnu 

- Kn – součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

- t – doba, po kterou je voda odebírána 

Počítáme vteřinové mnoţství spotřeby vody, na které dimenzujeme potrubí. 

(maximální počet pracovníků na stavbě je 20) 

1. Spotřeba vody pro provozní účely: 

- betonářské práce 70 m
3
 x 400 l = 28000 l 

- zednické práce 20 m
3
 x 250 l = 5000 l 

- omítky 100 m
2
 x 30 l= 3000 l 

2. Spotřeba vody pro hygienické a sociální účely: 

- sociální zařízení 1 dělník – 25 l/směna x 20 = 500 l 

- hygienické zařízení: 1 sprcha – 45 l/návštěvník x20 = 900 l 

 

3. Spotřeba vody pro technologické účely: 

- staveniště, mytí pracovních pomůcek apod. – 200 l 
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Celková spotřeba vody: 

Qn =(A x 1,6 + B x 2,7 +C x 2) / t x 3600 = 

Qn = (36000 x 1,6 + 1400 x 2,7 + 200 x 2) / 8 x 3600 = 2,14 l/sec 

Poţární voda:  

Nedaleko staveniště (200 m) se nachází vodní plocha, která vyhovuje vydatností min. 

3,3 l/sec. po dobu 1 hodiny. 

Navrhujeme potrubí o průměru 50 mm (50 mm = 2,7 l/sec.) 

 

Kanalizace 

 Kanalizační potrubí PVC KG DN 150 vedené od buňky s hygienickou vybaveností 

bude napojeno na nově vybudovanou kanalizační šachtu umístěnou v severní části staveniště. 

 Potrubí bude vedeno v zemi v hloubce 0,9 m pod terénem a bude uloţeno v pískovém 

loţi a obsypáno pískem min. 0,2 m nad horní líc potrubí. Zbytek výkopu se dosype zeminou 

vytěţenou při zemních pracích. 

 

6.7.4 Jeřáb 

 Pro potřebu vertikální dopravy materiálů bude na staveništi umístěn věţový jeřáb 

MB 1030.1. Tento jeřáb je na stabilním základu a je samovztyčitelný. Jeřáb je svou svislou 

osou vzdálen od líce budované stavby 5,85 m a je situován tak, aby mohl s materiálem 

manipulovat po celé ploše realizovaného objektu a také nad všemi skladovacími plochami. 

Maximální vyloţení jeřábu je 32 m. Při tomto vyloţení je nosnost jeřábu 3,2 t, coţ splňuje 

nároky této stavby. Maximální nosnost jeřábu je 8 t, a to pro vyloţení max. 15,6 m. 

 Jeřáb bude postaven na pevných patkách s rozměrem základny 4,6 x 5,2 m. Patky 

budou vytvořeny ze silničních panelů tl. 0,15 m uloţených na štěrkopískovém zhutněném 

podsypu tl. 0,25 m. Tato plocha musí být rovná a únosnost podloţí musí být min. 2,5 kg/cm
2
. 

Jeřáb se nesmí umísťovat na nezhutněné zemině, zmrzlém nebo podmáčeném podloţí. 



75 
 

 Příkon jeřábu vyţaduje zajištění přívodu zakončeného 100A vypínačem 

uzamykatelným ve vypnuté poloze a jištěným minimálně 90 A jističem s vypínací 

charakteristikou "D". Montáţní prostor musí být zajištěn o rozměrech minimálně 5 x 25 m. 

Technické a statické údaje jeřábu: viz Příloha III – Specifikace věţového jeřábu 

 

6.7.5 Stavební výtah 

 Pro dopravu pracovníků a menších materiálů ve vertikálním směru bude na staveništi 

postaven jeden stavební výtah NOV 1030. Na staveniště se výtah dopraví nákladním 

automobilem a pro jeho montáţ se vyuţije jeřábu. Tento výtah má nosnost 1000 kg, rozměr 

klece 2x2 m a jmenovitou rychlost 40 m/min. 

 Výtah bude zaloţen dle poţadavků výrobce na ploše vytvořené ze silničních panelů 

3x1x0,15 m uloţených na štěrkopískovém podsypu tl. 0,15 m. Napojení na elektrickou energii 

bude ze staveništního rozvaděče. Výtah musí být uzemněn a připojení k elektrické energii 

bude provedeno podle předpisů výrobce. 

 

6.7.6 Sklady a skládky 

 Rozmístění skladů a skládek na staveništi musí zajistit plynulý odběr materiálu 

dle potřeby plánovaného postupu prací. Materiál ve skladech a na skládkách musí být 

uskladněn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita a nebyla ohroţena jeho kvalita. 

Pro jednotlivé druhy materiálů platí tyto zásady skladování: 

- sypký volně loţený materiál se ukládá v přirozeném sklonu tak, aby nedocházelo 

k jeho sesouvání 

- sypký materiál dodávaný v pytlích se ukládá do uzavřeného skladu do výšky max. 

1,5 m (pro ruční manipulaci) 

- skladování sypkých materiálů v silech je určeno výrobcem tohoto zařízení 

- kusový materiál pravidelných tvarů se smí skladovat do výšky 1,8 m 

- kusový materiál nepravidelných tvarů se smí skladovat do výšky 1 m 

- prvky uloţené na paletách se smí skladovat do výšky 2 m 

- nosné ocelové prvky musí být uloţeny v suchém prostředí 
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- mezi skládkami musí být zabezpečen minimální průchod 0,75 m 

- drobné nářadí a materiál se uskladní v uzamykatelných skladech 

- nebezpečné kapalné látky musí být uloţeny v uzavřených obalech doporučených 

výrobcem. Musí být umístěny v uzamykatelném skladu na podlaze. 

 Pod všemi skladovacími plochami a sklady na staveništi musí být před jejich zřízením 

sejmuta ornice. Uloţena bude na mezideponii v jiţní části staveniště. Všechny skládky 

materiálů budou zpevněné a odvodněné. 

Sklady 

 Na staveništi budou umístěné tři skladovací uzamykatelné kontejnery firmy 

CONTIMADE. Budou uloţeny na silničních panelech 3x1x0,15 m. Panely je vhodné uloţit 

na štěrkopískový zhutněný podsyp tl. 0,15 m, který musí být uloţen vodorovně. 

 Pro uskladnění suché zdící maltové a omítkové směsi budou na staveništi realizována 

sila o objemu 5 m
3
. Silo bude ustaveno na zhutněném štěrkopískovém podsypu tl. 0,15 m. 

Na staveništi budou tyto skladovací kontejnery: 

- 1x kontejner CONTIMADE o půdorysných rozměrech 3x6 m a výšce 2,66 m. Slouţit 

bude pro uskladnění drobného nářadí. Sklad bude napojen na elektrickou energii. 

- 1x kontejner CONTIMADE o půdorysných rozměrech 3x6 m a výšce 2,66 m. Slouţit 

bude pro uskladnění drobných materiálů a rolí hydroizolace. Sklad bude napojen 

na elektrickou energii. 

- 1x kontejner CONTIMADE o půdorysných rozměrech 3x6 m a výšce 2,66 m. Slouţit 

bude pro uskladnění suchých pytlovaných směsí. Tento kontejner není nutné 

napojovat na staveništní přípojku elektrické energie. 

Skládky 

 Veškeré skládky na staveništi jsou v dosahu jeřábu. Plochy skládek jsou zpevněny 

štěrkopískovou vrstvou tl. 0,1 m a jsou 4% spádem odvodněny.  

 Skládka zdících materiálů a stropních nosníků a vloţek je umístěna v západní části 

staveniště. Tyto skládky budou předzásobeny materiálem vţdy pro aktuální podlaţí. Většina 

materiálů bude hned přepravena jeřábem na dané podlaţí.  
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 V jiţním rohu staveniště je navrţena plocha pro mezideponii sejmuté ornice, 

která bude později pouţita pro terénní a sadové úpravy. Skladovací plochy pro betonářskou 

výztuţ, bednění a lešení jsou umístěny v jiţní a severní části staveniště. 

 

Výpočet skladovacích ploch 

1. Skladovací plochy tvárnic PTH:                                            (8) 

a) Tvárnice PTH 44 EKO+ 248/440/238, dodávané na paletách o rozměrech 1180 x 1000 mm 

60 ks/pal 

spotřeba 16 ks/m
2
 

1 zedník: 25 m
2
 zdiva za 1 den 

6 zedníků: 25x6 = 150m
2
 zdiva za 1 den 

za 2 dny: 150x2 = 300 m
2
 – Q = 300x16 = 4800 ks 

T = 2 dny  

N = 1 

Počet řad = 7 

Z = Q/T x n = 4800/2 x 1 = 2400 

q = 8,8 ks/m
2
 

Fo = Z/q = 2400/8,8 = 272,72 m
2
 

F1 = Fo/β = 272,72/0,9 = 303 m
2
 

Fskut = F1/počet řad = 303/7 = 43,3 m
2
 

b) Tvárnice PTH 30 P+D 248/300/238, dodávané na paletách o rozměrech 1180 x 1000 mm 

80 ks/pal 

spotřeba 16 ks/m
2
 

1 zedník: 30 m
2
 zdiva za 1 den 
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6 zedníků: 30x6 = 180 m
2
 zdiva za 1 den 

za dva dny: 180x2 = 360 m
2
 – Q = 360x16 = 5716 ks 

T = 2 dny  

N = 1 

Počet řad = 6 

Z = Q/T x n = 5716/2 x 1 = 2858 

q = 13,32 ks/m
2
 

Fo = Z/q = 2858/13,32 = 214,56 m
2
 

F1 = Fo/β = 214,56/0,9 = 238,4 m
2
 

Fskut = F1/počet řad = 238,4/6 = 39,7 m
2
 

c) Tvárnice PTH 11,5 P+D 497/115/238, dodávané na paletách o rozměrech 1180 x 1000 mm 

96 ks/pal 

spotřeba 8 ks/m
2
 

1 zedník: 35 m
2
 zdiva za 1 den 

6 zedníků: 35x6 = 210 m
2
 za 1 den 

Za dva dny 210x2 = 420 m
2
 – Q = 210x8 = 1680 ks 

T = 2 dny  

n = 1 

počet řad = 5 řad 

Z = Q/T x n = 1680/2 x 1 = 840 

q = 17,38 ks/m
2
 

Fo = Z/q = 840/17,38 = 48,33 m
2
 

F1 = Fo/β = 48,33/0,9 = 53,7 m
2
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Fskut = F1/počet řad = 53,7/5 = 10,74 m
2 

 

2. Skladovací plochy stropních nosníků a vloţek. 

a) vloţky MIAKO 23/50 PTH, dodávané na paletách o rozměrech 1180 x 1000 mm 

72 ks/pal 

Q = 2300 ks 

T = 1 den 

n = 1 

počet řad = 7 

Z = Q/T x n = 2300/1 x 1 = 2300 

q = 10 ks/m
2
 

Fo = Z/q = 2300/10 = 230 m
2
 

F1 = Fo/β = 230/0,9 = 255,56 m
2
 

Fskut = F1/počet řad = 255,56/7 = 36,5 m
2
 

b) nosníky o rozměrech 160/230/5000 – 7500 mm, dodávané volně loţené. Skladované do 

max. výšky 1,5 m 

Q = 88 ks 

T = 1 den 

n = 1 

počet řad = 4 

Z = Q/T x n = 88/1 x 1 = 88 

q = 0,83 ks/m
2
 

Fo = Z/q = 88/0,83 = 106,02 m
2
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F1 = Fo/β = 106,02/0,9 = 117,8 m
2
 

Fskut = F1/počet řad = 117,8/4 = 29,45 m
2 

 

6.7.7 Výrobna betonové směsi, malt a omítek 

 Pro potřebu stavby bude na staveništi pouţito jedno zařízení na výrobu malt a omítek. 

 Volně loţená suchá maltová směs pro zdění a omítky bude ze sila dopravována 

na místo zpracování pomocí pneumatického dopravníku PVT. Zde bude zpracována 

v kontinuálním míchači PFT s míchacím výkonem 40 – 90 l/min. Vodu je nutné přivést 

do místa přípravy mokré směsi hadicí napojenou u sila na výtokový kohout. Elektrická 

energie bude přivedena kabelem z nejbliţšího staveništního rozvaděče. 

 Zásady pro skladování suchých směsí v silech a jejich další zpracování určí výrobce 

při dodávce sila. 

 

6.7.8 Šatny, kanceláře a sociálního zařízení 

 V severní části staveniště bude v blízkosti vjezdu vytvořena sestava osmi buněk 

UNIMO o rozměrech 2,5x5 m, která bude tvořit provozní a sociální zázemí pro pracovníky 

stavby. Buňky budou slouţit jako šatny, WC, umývárna a kancelář stavbyvedoucího a mistra. 

 Celá sestava bude uloţena na silničních panelech o rozměrech 3x1x0,15 m, které je 

nutno poloţit na zhutněný štěrkopískový podsyp tl. 0,15 m. Ze vstupní strany sestavy bude 

ze silničních panelů vytvořen i přístupový chodník šířky 1,35 m, který bude krýt přístřešek 

vytvořený z hliníkového vlnitého plechu. 

 Všechny buňky budou napojeny na staveništní rozvod elektrické energie, buňka 

s vybaveností WC a umyvárny bude zároveň napojena na vodovod a kanalizaci. Šatny budou 

vybaveny uzamykatelnými skříněmi pro daný počet pracovníků a společnou lavicí. Kancelář 

je třeba vybavit skříněmi, stolem a ţidlí. Buňka s hygienickým zázemím bude vybavena 

kromě záchodových sedadel, pisoárů, sprchových stání a umyvadel ještě elektrickým 

zásobníkem na přípravu TUV o objemu 150 l. Všechny buňky musí být vybaveny 

elektrickými otopnými tělesy a dostatečným umělým osvětlením. 
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Návrh provozního a sociálního zařízení 

Je navrţeno na maximální počet pracovníků, kteří se na stavbě vyskytnou tj. 20 pracovníků. 

- šatny: min. 1,25 m
2
 na jednoho pracovníka + 0,5 m

2
, protoţe bude šatna vyuţívána 

při svačinách a v době jídla tj. 20 x 1,75 = 35 m
2
, navrţeny 3 mobilní buňky UNIMO 

o rozměrech 2,5 x 5m = 12,5 x 3 = 37,5 m
2
 

- záchod: je navrţena jedna mobilní buňka UNIMO, ve které budou minimálně 3 mušle 

a 3 sedadla (do 100 muţů) 

- umývárna: je navrţena jedna mobilní buňka UNIMO, ve které bude 1 sprcha 

a 2 umývadla (potřeba min. 1 umývadlo / 10 osob a 1 sprcha / 20 osob) 

- kancelář: je navrţena jedna mobilní buňka UNIMO pro stavbyvedoucího a jedna 

buňka UNIMO pro mistra 

- vrátnice: je navrţena jedna mobilní buňka UNIMO pro vrátného 

 

6.8 Požární bezpečnost při výstavbě [14] 

 Dle zákona č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

a ostatních legislativních předpisů týkajících se určitou mírou poţární bezpečnosti 

při výstavbě, je nutno dodrţovat tyto základní podmínky: 

- zabránit šíření poţáru uvnitř objektu i mezi objekty, 

- umoţnit účinný zásah hasičskému sboru, 

- umoţnit bezpečné evakuování osob a zařízení z ohroţeného prostoru. 

 Staveniště bude vybaveno dvěma 10 kg práškovými hasicími přístroji. Jeden bude 

umístěn u vstupu na stěně buňky stavbyvedoucího a druhý na stěně skladu drobného nářadí. 

 Při případném zásahu hasičských jednotek je moţné provést napojení hadic 

na nedalekou vodní plochu (vzdálenost cca 200 m). Pro příjezd hasičských aut a pro jejich 

případný zásah je moţné vyuţít vnitrostaveništní komunikaci a manipulační plochy.  

 Osoby a zařízení vyskytující se na staveništi budou při případném poţáru evakuovány 

na plochu za plotem v severní části staveniště. Na staveništi bude pro tyto účely vyznačena 

tabulkami úniková cesta.  
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 Telefonní čísla hasičů, policie a záchranné sluţby budou vyvěšeny v kanceláři 

stavbyvedoucího. Veškerý uskladněný hořlavý materiál na staveništi musí být označen 

výstraţnou etiketou. V jeho blízkosti je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm. 

Přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a uzávěrům vody a vytápění musí být volný 

a bezpečný.  

 Dodavatel stavebních prací je povinen zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců 

o poţární ochraně. 

 

6.9 Ochrana životního prostředí [14] 

 Při provozu staveniště a při provádění stavebních prací mohou být negativně 

ovlivněny tyto prvky ţivotního prostředí: 

- zeleň a půda 

- nároky na hlučnost 

- prašnost 

- čistota veřejných komunikací 

- odpady 

- provoz v okolí stavby 

- okolní budovy 

 Tyto negativní vlivy je nutné brát při výstavbě v úvahu a je třeba se jich vyvarovat. 

 Část sejmuté ornice bude uloţena na mezideponii v prostoru staveniště a bude vyuţita 

pro pozdější parkové úpravy, zbytek bude odvezen na předem určenou skládku.  

 Těţká mechanizace, která můţe být zdrojem hluku, bude na staveništi v provozu 

jen po nezbytnou dobu. Veškeré stroje a zařízení musí splňovat normy o emisích hluku 

a spalin ČSN EN ISO 3744 a ČSN ISO 3746, musí mít platná označení CE a ES prohlášení 

o shodě. Za porušení předpisů zodpovídá dodavatel stavebních strojů a zařízení.  

 Z důvodu prašnosti bude staveniště oploceno celoplošným oplocením z trapézového 

plechu. Veškerá mechanizace vyjíţdějící za staveniště musí být očištěna od mechanických 

nečistot tak, aby nedocházelo ke znečištění komunikace v ul. Hlavní.  
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 Odpady vzniklé při výstavbě je nutno třídit dle druhů a odváţet jen na předem 

stanovené skládky. Pro tyto účely budou na staveništi umístěny dle potřeby kontejnery.                  

Okolní zástavba nebude prováděnými stavebními pracemi negativně ovlivněna.  

 

6.10 BOZP [14] 

 Při všech pracích na staveništi je nutno průběţně a důsledně dodrţovat: 

 Zákon č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti 

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

zdraví při činnostech nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 K řešené stavbě se vztahují především tyto pravidla, která obsahují základní zásady 

o ochraně a bezpečnosti práce. 

 

Základní povinnosti dodavatele stavby 

- Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu 

do práce aţ po opuštění pracoviště. 

- Dodavatel stav. prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště 

osobními ochrannými pracovními prostředky, které pro tyto osoby z prováděných 

prací vyplývají. 

- Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky vyškolit z předpisů k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení. 

- Dodavatelé stavebních prací jsou povinni vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, 

odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků. 

- Dodavatel stavebních prací nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací, 

pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti. 
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Pracovníci na stavbě jsou povinni: 

- Respektovat pracovní řád, dodrţovat pracovní dobu a plnit příkazy svých nadřízených. 

- Absolvovat předepsané školení z oblasti BOZP. 

- Pouţívat při práci určené a přidělené osobní ochranné pomůcky. 

- Provádět zadanou práci na určeném pracovišti a bez závaţných důvodů se z něj 

nevzdalovat. 

- Obsluhovat stroje a jiná zařízení, jen kdyţ k tomu mají prokazatelné oprávnění nebo 

zaškolení. 

 

Základní ustanovení pro skladování 

- Při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu 

s postupem stavebních prací. 

- Skládky musí být řešeny tak, aby umoţňovaly skladování, odebírání a doplňování 

dílců a prvků v souladu s poţadavky výrobce, bez nebezpečí poškození. 

- Skladovací prostor musí mít výšku odpovídající způsobu skladování a pouţité 

mechanizaci. 

- Mezi materiálem uloţeným na skládkách a mezi skládkami samotnými musí být 

dodrţeny bezpečné komunikační prostory. 

- Materiál dovezený na stavbu musí být převzat a zaznamenán pověřeným pracovníkem. 

 

Způsoby skladování 

- Sypké materiály v pytlích se mohou ručně skladovat do výšky 1,5 m a při 

mechanizovaném skladování do výšky 3 m. 

- Kusový materiál pravidelných tvarů smí být skladován ručně do výšky 1,8 m 

a materiál nepravidelných tvarů do výšky 1,0 m. 

- Tabulové sklo musí být skladováno nastojato v rámech s měkkými podloţkami. 

 

 

 



85 
 

Základní ustanovení pro práci se stroji 

- Pouţívat lze jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým 

stavem odpovídají předpisům. Stroje lze pouţívat jen pro účely, ke kterým jsou 

určeny. 

- Stroje můţe samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost 

příslušnou odbornou způsobilost a je řádně proškolen. 

- Obsluha před zahájením práce musí podle návodu prohlédnout a zkontrolovat stroj. 

- Pokyny pro obsluhu a údrţbu stroje nebo návod k obsluze a provozní deník musí být 

umístěny na určitém místě, aby byly obsluze kdykoliv k dispozici. 

- Při provozu stroje musí být zabezpečena jeho stabilita v průběhu všech pracovních 

operací. 

 

Přerušení stavebních prací 

- Práce musí být přerušeny při ohroţení pracovníků, stavby nebo okolí vlivem 

zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, 

stroje nebo zařízení, vlivem přírodních vlivů, případně jiných nepředvídaných 

okolností.  

 

7. Seznam použité literatury, www zdrojů 

Seznam použité literatury 

[1] Novotný Jan: Cvičení z pozemního stavitelství pro 1. a 2. ročník a konstrukční cvičení pro 

3. a 4. ročník SPŠ stavebních, nakladatelství SOBOTÁLES, Praha 2007                                                                

[2] Prof. Ing. Musil František, CSc., Ing. Henková Svatava, CSc., Ing. Nováková Drahomíra: 

Technologie pozemních staveb I, Návody do cvičení, nakladatelství VUT Brno 

[3] Prof. Ing. Kočí Bohumil, CSc. a kolektiv: Technologie pozemních staveb I, Technologie 

stavebních procesů 

[4] Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádů (stavební zákon) 

[5] Student Malík Karel: Specializovaný projekt I a II 



86 
 

Seznam použitých WWW zdrojů 

[6] www.wienerberg.cz 

[7] www.dektrade.cz 

[8] www.cad-detail.cz 

[9] www.perfolinea.cz 

[10] www.fast.vsb.cz 

 

8. Seznam použitých norem a vyhlášek 

[11] ČSN 01 3420 - Kreslení výkresů stavební části 

[12] ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov 

[13] ČSN 73 4130 – Schodiště a rampy, základní ustanovení 

[14] Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických poţadavcích na stavby 

[15] Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Tato vyhláška stanovuje rozsah a obsah 

projektové dokumentace. 

      

9. Seznam příloh 

Příloha I – výkresová dokumentace 

Č. výkresu                   Název výkresů                                Měřítko                       Počet A4 

C 1.1                            Situace stavby                               1:200                               4 

F 1.1                            Studie - půdorys 1.PP                     1:100                               4 

F 1.2                            Studie - půdorys strop nad 1.PP      1:100                                4 

F 1.3                            Studie - půdorys 2.NP                     1:100                               4 

F 1.4                            Studie - půdorys 3.NP                      1:100                               4 



87 
 

F 1.5                            Studie - půdorys strop nad 3.NP    1:100                               4 

F 1.6                            Studie - půdorys ploché střechy      1:100                                4 

F 1.7                            Studie - řez B-B                               1:100                               4 

F 1.8                            Studie – pohled jiţní a západní        1:100                               4 

F 1.9                            Studie – pohled severní a východní  1:100                               4 

F 1.10                          Půdorys výkopů                                1:100                               4 

F 1.11                          Půdorys základů                                1:50                                 8 

F 1.12                          Půdorys 1.NP                                   1:50                                 8 

F 1.13                          Řez A-A                                            1:50                                 8 

F 1.14                          Zařízení staveniště                            1:200                              4 

F 1.15                          Časový harmonogram                                                                    2 

Příloha II – Výstupy z programu  Teplo 2007 a Area 2007 k tepelně tech. posouzení       20 

Příloha III – schémata k technologickému postupu zemních prací                                  

F 3.1                            Schéma odvodnění stavební jámy   1:200                                1                         

F 3.2                            Schéma vytýčení                               1:200                        1 

F 3.3                            Schéma hloubení stavební jámy        1:200                               1 

Příloha IV – Specifikace věţového jeřábu                                                                          1 

                 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na tomto místě bych rád poděkoval Ing. Pavlovi Vlčkovi, vedoucímu bakalářské 

práce, za odborné vedení a pomoc v průběhu zpracování bakalářské práce. 


