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SEZNAM POUŽITÉHO ZNA ENÍ

Bpv - výškový systém Baltský 

JTSK - jednotná trigonometrická sí  katastrální 

ÚBP - eský ú ad bezpe nosti práce 

BÚ - eský bá ský ú ad 

NV - na ízení vlády 

SN - eské technické normy 

NP - nadzemní podlaží 

PP - podzemní podlaží 

P+D - pero + drážka (Porotherm) 

CB - cihly broušené (Porotherm) 

DPH - da  z p idané hodnoty 

OSSZ - okresní správa sociálního zabezpe ení 

HZS - hasi ský záchranný sbor 

OV - istírna odpadních vod 
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ÚVOD

Cílem této diplomové práce je navrhnout administrativní budovu o ty ech nadzemních a 

jednom áste n  zapušt ném podlaží. P dorysné rozm ry objektu budou  30,6x27,8 m. 

ešená stavba je navržena na území se složitými základovými pom ry, tzn. že stavbu lze 

založit pouze hlubinn , nejlépe pomocí velkopr m rových vrtaných pilot. Piloty budou 

vetknuty do skalního podloží.  

Nosnou konstrukci objektu bude tvo it železobetonový skelet se stropy z filigránových 

panel , obvodový pláš  bude vyzd n z keramických tvarovek Porotherm na prefabrikovaných 

základových prazích. 

V rámci stavby budou vybudovány i zpevn né plochy, parkovišt  a op rné st ny 

v konstruk ním systému Gravity Stone. 
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VIZUALIZACE
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TEXTOVÁ ÁST – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

THE TEXT PART - BUILDING
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

TECHNICAL REPORT 
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1. Pr vodní zpráva

 1.1. Identifika ní údaje stavby

Název akce: Administrativní budova OSSZ 

Místo stavby: I.J.Pešiny, Ostrava 708 00 

 Parc. . 35/2 

Stavebník, obchodní firma: Tradex 

I O : 00636541 

Sídlo stavebníka: Radni ní 23      

 Frýdek-Místek 738 01  

Projektant: Bc. Martina Sluková 

Adresa: Sadová 1034 

 Frýdek-Místek 738 01 

Kontakt: slukovamartina@centrum.cz 

 777 313 222 

Vedoucí projektu: Ing. Zden k Pe ina 

Stupe  dokumentace: Projekt k realizaci stavby 

 1.2. Údaje o dosavadním využití a zastav nosti území

Lokalita pro výstavbu administrativní budovy OSSZ se nachází v okrajové ásti Ostravy. 

Pozemek není v sou asné dob  nijak využíván a není na n m postavena žádná stavba. V okolí 

stavební parcely stojí bytové domy. Pozemek je v územním plánu veden jako stavební 

parcela, je oplocen a nachází se na n m n kolik strom  a nízkých k ovin. Území výstavby 

není sou ástí žádného chrán ného území. V okolí výstavby se nenacházejí žádné kulturní 

památky ani chrán né objekty. Pozemek dot ený výstavbou je ve vlastnictví Statutárního 

m sta Ostrava. 
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 1.3. Pr zkumy a m ení

Pro pot eby návrhu stavby byly provedeny pr zkumy: inženýrsko-geologický pr zkum, 

radonový pr zkum a místní geodetické m ení s vazbou na nejbližší okolí. Záv ry 

z jednotlivých m ení a pr zkumy byly zapracovány do této projektové dokumentace. 

Stavba bude vytý ena v sou adnicovém systému JTSK a výškovém systému B. p. v. s vazbou 

na stávající objekty, které nebudou navrženou stavbou dot eny. Výškový bod 0,000 navržené 

stavby je stanoven na úrove  podlahy 1.NP. K tomuto bodu jsou vztaženy všechny výškové 

kóty v projektové dokumentaci. 

     

 1.4. Informace o spln ní požadavk  dot ených orgán

Na základ  projednání této dokumentace s dot enými orgány nebyly vzneseny žádné 

požadavky nad rámec zpracované projektové dokumentace.  

1.5. Informace o dodržení obecných požadavk  na výstavbu

Tato dokumentace spl uje vyhlášku . 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na 

výstavbu a p íslušná normová doporu ení. 

 1.6. Údaje o spln ní podmínek regula ního plánu, územního rozhodnutí 

Navrhovaná stavba spl uje požadavky platného územního plánu m sta Ostravy, pozemek je 

v územním plánu ozna en jako stavební parcela. 

 1.7. V cné a asové vazby

Výstavba navrženého objektu bude realizována v jedné stavební etap , která bude d lena na 

menší stavební úseky odpovídající technologickému a stavebnímu postupu. 
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Administrativní budova neovlivní okolní samostatn  stojící domy. V souvislosti se stavbou 

lze p edpokládat do asné zvýšení hlu nosti a prašnosti v bezprost edním okolí pozemku a 

rovn ž zvýšenou dopravní zát ž na p íjezdových komunikacích. 

Jistou podmínkou úsp šného provozu stavby je provedení navržených p ípojek inženýrských 

sítí. 

 1.8. P edpokládaná lh ta výstavby  

P edpokládané zahájení stavby: 03/2012 

P edpokládané ukon ení stavby: 07/2013 

Vlastní výstavba bude probíhat tzv. letmou montáží, kdy jednotlivé stavební díly budou ihned 

zapracovány do stavby bez nutnosti vy len ní skladovacích ploch na staveništi. Jako 

staveništ  bude využito plochy pro budoucí parkovišt  tak, aby nedošlo k omezení provozu. 

Uspo ádání staveništ  bude ešeno s dodavatelem stavebních prací a následn  konzultováno 

s investorem a vlastníkem areálu. 

 1.9. Orienta ní statické údaje o stavb

P edpokládaná cena stavby bez DPH: 110 000 000,00 K

P edpokládané náklady na oplocení a komunikace: 250 000,- K
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2. Souhrnná technická zpráva

Identifika ní údaje

Název akce: Administrativní budova OSSZ 

Místo stavby: I.J.Pešiny 2599, Ostrava 708 00 

 Parc. . 35/2 

Stavebník, obchodní firma: Tradex 

I O : 00636541 

Sídlo stavebníka: Radni ní 23      

 Frýdek-Místek 738 01  

Projektant: Bc. Martina Sluková 

Adresa: Sadová 1034 

 Frýdek-Místek 738 01 

Kontakt: slukovamartina@centrum.cz 

 777 313 222 

Vedoucí projektu: Ing. Zden k Pe ina 

Stupe  dokumentace: Projekt k realizaci stavby 

 2.1. Urbanistické, architektonické a stavebn  technické ešení

 2.1.1. Zhodnocení staveništ

Stavební parcela je majetkem investora a nachází se v okrajové ásti Ostravy. Pozemek není v 

sou asné dob  nijak využíván a není na n m postavena žádná stavba. V okolí stavební parcely 

se nachází tvr  individuálního rodinného bydlení a zástavba bytových dom . Pozemek je v 

územním plánu veden jako stavební parcela,  je oplocen a nachází se na n m n kolik strom  a 

nízkých k ovin. Pozemky dot ené výstavbou jsou svažité k jihovýchodu. Nenacházejí se 

v chrán ném ani zátopovém  území a nenalézá se zde žádná kulturní památka. 
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 2.1.2. Urbanistické, architektonické a dispozi ní ešení stavby

Zpracovaná projektová dokumentace eší výstavbu administrativní budovy OSSZ v Ostrav . 

Objekt bude sloužit pro pot eby Okresní správy sociálního zabezpe ení a svým charakterem a 

dispozi ním ešením bude odpovídat administrativní budov  ob anské vybavenosti.  

Areál ur ený plánem m sta pro výstavbu ob anské vybavenosti se nachází v okrajové ásti 

Ostravy. V jeho sousedství se nachází tvr  individuálního rodinného bydlení a zástavba 

bytových dom . Navržená stavba svým vzhledem a charakterem nenaruší vzhled stávajících 

okolních budov. 

Novostavba administrativní budovy je navržena jako objekt se 4 nadzemními a 1 áste n

zapušt ným podzemním podlažím. V suterénu jsou navrženy podzemní garáže, dílna, školící 

místnost, archív, po íta ové centrum a sociální zázemí. 

Objekt je ešen ty mi funk ními úseky, které jsou od sebe odd leny r znými výškovými 

úrovn mi - v 1.NP se nacházejí kancelá e pro d chodové pojišt ní. 

- ve 2.NP se nacházejí kancelá e pro nemocenské a úrazové pojišt ní. 

- ve 3.NP jsou navrženo odd lení ú tárny pojistného a dávek.  

- ve 4.NP je umíst n odbor kontroly a vymáhání pojistného a dávek. 

Kancelá ské místnosti a provozy ur ené pro kontakt s klienty jsou situovány po obvodu 

stavby v místech p irozeného osv tlení. Uvnit  dispozice jsou provozy obslužné. Dispozi ní i 

konstruk ní ešení novostavby administrativní budovy v etn  p ístupových komunikací bylo 

navrženo s ohledem na užívání osobami s omezenou schopností pohybu – jako bezbariérové.  

Hlavní vstup do objektu je navržen s p evýšením 15 mm – tak, aby byl umožn n pohyb 

vozí ká . Vertikální pohyb po budov  je zajišt n jak schodišti, tak 2 výtahy –osobním a 

nákladním. 

Na severní stran  objektu je navrženo 24 parkovacích míst, z toho dv  pro t lesn  postižené.. 

Tvarov  stavba tvo í obdélník o p dorysných rozm rech 30,600 x 27,800 m. Navržená stavba 

p irozen  koresponduje se stávající zástavbou a disponuje moderním avšak klidným 

architektonickým výrazem. 
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DISPOZI NÍ EŠENÍ SUTERÉNU: 

OZNA ENÍ Ú EL PLOCHA / m² 

S01 Chodba 107,9 

SO2 Po íta ové centrum 25,3 

S03 Garáže 117,5 

S04 Wc – zam stnanci - ženy 6,4 

S05 Wc – zam stnanci - muži 6,4 

S06 Úklidová místnost 6,4 

S07 Únikové schodišt  13,5 

S08 Sva inárna 26,2 

S09 Dílna 40,1 

S10 Archív 242 

S11 Školící místnost 133,7 

S12 Výtahová šachta 5,5 

S13 Výtahová šachta 4,3 

S14 Schodišt  30,5 

S15 Wc – ve ejnost - ženy 1,6 

S16 Wc – ženy – t l. postižení 3,6 

S17 Wc – ženy – chodba 4,7 

S18 Wc – muži – t l. postižení 3,6 

S19 Wc – ve ejnost - muži 1,6 

S20 Wc – muži – chodba 4,7 

DISPOZI NÍ EŠENÍ 1.NADZEMNÍHO PODLAŽÍ: 

OZNA ENÍ Ú EL PLOCHA / m² 

101 Chodba 107,9 

102 Podatelna 39,6 

103 Odd lení d chod. pojišt ní 40,3 

104 Odd lení d chod. pojišt ní 38,1 

105 Odd lení d chod. pojišt ní 39,7 

106 Odd lení d chod. pojišt ní 40,3 

107 Copy 22,4 

108 Archív 39,6 

109 Úklidová místnost 6,8 

110 Wc – zam stnanci - muži 6,4 

111 Wc – zam stnanci - ženy 6,4 

112 Únikové schodišt  13,5 

113 Kuchy ka 26,2 

114 Odd lení d chod. pojišt ní 39,7 

115 Odd lení d chod. pojišt ní 38,1 
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116 Vedoucí odd lení d ch. poj. 40,3 

117 Pokladna 21,8 

118 Vrátnice 16,9 

119 Chodba 112,5 

120 Výtahová šachta 5,5 

121 Výtahová šachta 4,3 

122 Schodišt  30,5 

123 Wc – muži – t l. postižení 3,6 

124 Wc – ve ejnost – muži 1,6 

125 Wc – muži – chodba 4,7 

126 Wc – ženy – t l. postižení 3,6 

127 Wc – ženy – chodba 4,7 

128 Wc – ve ejnost – ženy 1,6 

DISPOZI NÍ EŠENÍ 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ: 

OZNA ENÍ Ú EL PLOCHA / m² 

201 Odd lení nemoc. pojišt ní 20,2 

202 Odd lení nemoc. pojišt ní 20,2 

203 Odd lení nemoc. pojišt ní 18,5 

204 Odd lení nemoc. pojišt ní 18,5 

205 Sklad  40,3 

206 Odd lení nemoc. pojišt ní 18,7 

207 Odd lení nemoc. pojišt ní 18,7 

208 Odd lení ú tárny  39,3 

209 Klientské centrum 40,3 

210 Copy 6,4 

211 Archív 26,2 

212 Úklidová místnost 6,8 

213 Wc – zam stnanci - muži 6,4 

214 Wc – zam stnanci - ženy 6,4 

215 Únikové schodišt  13,5 

216 Kuchy ka 26,2 

217 Odd lení úrazového pojištní 39,7 

218 Odd lení nemoc. pojišt ní 18,7 

219 Odd lení nemoc. pojišt ní 18,7 

220 Copy / sklad 40,3 

221 Odd lení nemoc. pojišt ní 18,5 

222 Odd lení nemoc. pojišt ní 18,5 

223 Chodba 96,5 

224 Výtahová šachta 5,5 
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225 Výtahová šachta 4,3 

226 Schodišt  30,5 

227 Wc – muži – t l. postižení 3,6 

228 Wc – ve ejnost – muži 1,6 

229 Wc – muži – chodba 4,7 

230 Wc – ženy – t l. postižení 3,6 

231 Wc – ženy – chodba 4,7 

232 Wc – ve ejnost – ženy 1,6 

233 Galerie 17,22 

DISPOZI NÍ EŠENÍ 3. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ: 

OZNA ENÍ Ú EL PLOCHA / m² 

301 Odd lení ú tárny pojistného   

302 Odd lení ú tárny pojistného  

303 Odd lení ú tárny pojistného  

304 Odd lení ú tárny pojistného  

305 Sklad / copy  

306 Odd lení ú tárny pojistného  

307 Odd lení ú tárny pojistného  

308 Zasedací místnost  

309 Klientské centrum  

310 Copy  

311 Archív  

312 Úklidová místnost  

313 Wc – zam stnanci - muži  

314 Wc – zam stnanci - ženy  

315 Únikové schodišt   

316 Kuchy ka  

317 Vedoucí odd lení OSV   

318 Odd lení OSV   

319 Odd lení OSV   

320 Sklad / copy  

321 Odd lení ú tárny pojistného  

322 Odd lení ú tárny pojistného  

323 Chodba  

324 Výtahová šachta  

325 Výtahová šachta  

326 Schodišt   

327 Wc – muži – t l. postižení  

328 Wc – ve ejnost – muži  
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329 Wc – muži – chodba  

330 Wc – ženy – t l. postižení  

331 Wc – ženy – chodba  

332 Wc – ve ejnost – ženy  

333 Galerie  

DISPOZI NÍ EŠENÍ 4. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ: 

OZNA ENÍ Ú EL PLOCHA / m² 

401 Odbor kontroly  

402 Odbor kontroly  

403 Odbor kontroly  

404 Odbor kontroly  

405 Vedoucí odboru kontroly  

406 Odbor kontroly  

407 Copy / sklad  

408 Zasedací místnost  

409 Právník  

410 Copy  

411 Archív  

412 Úklidová místnost  

413 Wc – zam stnanci - muži  

414 Wc – zam stnanci - ženy  

415 Únikové schodišt   

416 Kuchy ka  

417 editel, sekretá ka  

418 Copy / sklad  

419 Odd lení vymáhání pojist.  

420 Vedoucí odd lení  

421 Odd lení vymáhání pojist.  

422 Odd lení vymáhání pojist.  

423 Chodba  

424 Výtahová šachta  

425 Výtahová šachta  

426 Schodišt   

427 Wc – muži – t l. postižení  

428 Wc – ve ejnost – muži  

429 Wc – muži – chodba  

430 Wc – ženy – t l. postižení  

431 Wc – ženy – chodba  

432 Wc – ve ejnost – ženy  
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433 Galerie  

 2.1.3. Technické ešení

Novostavba administrativní budovy OSSZ je navržena jako objekt se 4 nadzemními a 1 

áste n  zapušt ným podzemním podlažím. Objekt je založen na pilotových hloubkových 

základech (délka pilot je 18m). Nosná konstrukce je tvo ena prefabrikovanými sloupy 

s obvodovou zd nou konstrukcí z cihelných blok  Porotherm 30 P+D. Stropní konstrukce je 

tvo ena tenkost nnými železobetonovými prefabrikovanými panely zmonolitn nými 

betonovou sm sí C20/25.  

Objekt má tvar obdélníku o p dorysných rozm rech 30,6x27,8 m. Celková výška objektu je 

15,50 m. Hodnota 0,000 odpovídá podlaze v 1.NP. Tato hodnota se nachází na výškové kót

260,400 m n.m. výškového systému B.p.v. Celková zastav ná plocha je 13 074,95 m3. 

 2.1.4. Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu

Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu jsou ešeny samotnou projektovou 

dokumentací, na kterou již byl vydán „Územní souhlas – souhlas s umíst ním stavby“ .j.: 

Výst./22384/2010/Pro ze dne 28.10.2010. 

 2.1.5. ešení technické a dopravní infrastruktury 

P ípojky technické infrastruktury budou provedeny sou asn  se stavbou administrativní 

budovy. Napojení na ve ejnou komunikaci již je vybudováno. 

Stavba neklade nároky z hlediska poddolovaného území. 

 2.1.6. Vliv stavby na životní prost edí a ešení jeho ochrany

P i provád ní bude mít stavba áste n  nep íznivý vliv na okolí. Po dobu výstavby 

lze p edpokládat zvýšení prachových emisí a ur ité nevýznamné zne išt ní p i zemních 

pracích, p i doprav  materiálu a provozu stavebních stroj . Zvýšená bude rovn ž hlu nost. P i 
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realizaci stavby je nutno dodržet, aby hladina hluku ze stavební innosti byla v souladu s § 10 

a 11 na ízení vlády . 148/2006 Sb. Na ízení vlády o ochran  zdraví p ed nep íznivými 

ú inky hluku a vibrací. Práce je t eba p erušit v noci a ve dnech pracovního klidu. Kola 

dopravních prost edk  je nutné istit tak, aby nedocházelo k zne išt ní komunikace. 

P i vlastní stavb  ani p i provozu domku nep edpokládáme vznik nebezpe ných odpad , dle 

katalogu odpad  - p ílohy .2 vyhlášky .381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního 

prost edí, kterou se stanoví katalog odpad , seznam nebezpe ných odpad  a seznamy odpad

a stát  pro ú ely vývozu, dovozu a tranzitu odpad  a postup p i ud lování souhlasu k vývozu, 

dovozu a tranzitu odpad .  

P i stavb  mohou vznikat odpady dle kat. .: 

170107 - sm si nebo odd lené frakce cihel a keram. výrobk  neobsahující nebezpe né látky,   

170201-03 – d evo, sklo, plasty, 

p ípadn  další odpady charakteru b žného komunálního odpadu 

Odpady ze stavby budou odvezeny na ízenou skládku. 

P ed zahájením stavby bude provedena skrývka ornice. Ornice bude následn  využita pro 

zlepšení p dy na vlastním pozemku.  

 2.1.7. Bezbariérové ešení okolí stavby

Stavba a p ilehlé zpevn né plochy jsou navrženy dle požadavk  pro užívání osob se sníženou 

schopností pohybu a orientace. Jmenovit  se jedná o bezbariérové úpravy vstupu do objektu a 

jednotlivých ve ejn  p ístupných místností a o hygienické zázemí. Vertikální dopravu mezi 

jednotlivými podlažími zajiš ují výtahy. Pro parkování osob se sníženou schopností pohybu a 

orientace jsou navržena 2 parkovací místa p ímo u budovy. 

 2.1.8. Pr zkumy a m ení

Pro pot eby návrhu stavby byly provedeny pr zkumy: inženýrsko-geologický, radonový a 

místní geodetické zam ení s vazbou na nejbližší okolí. Záv ry z jednotlivých pr zkum  byly 

zapracovány do této projektové dokumentace. 
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 2.1.9. Geodetické podklady

Stavba byla vytý ena v sou adnicovém systému JTSK a výškovém systému B.p.v. s vazbou 

na stávající objekty, které nebudou navrženou stavbou dot eny. Výškový bod 0,000 je ur en 

na úrove  podlahy 1.NP = 260,400 m n.m. K tomuto bodu jsou vztaženy veškeré výškové 

kóty v PD. 

 2.1.10. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby

Ostatní pozemky nebudou dot eny. Krátkodob  m že dojít ke zvýšení hlu nosti a prašnosti 

b hem dopravy a provád ní stavby. Kola dopravních prost edk  je nutné istit tak, aby 

nedocházelo k zne išt ní komunikace. 

Po skon ení stavebních prací dojde k navracení životního prost edí v lokalit  stavby do 

p vodního stavu. 

 2.1.11. Ochrana zdraví a bezpe nost pracovník

Veškeré stavební práce musí být provád ny v souladu s platnými technologickými p edpisy, 

bezpe nostními p edpisy a ustanoveními SN. 

Mezi základní pat í p edpis . 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 Na ízení vlády o 

bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na staveništích. 

Dále je pot eba dodržovat vyhlášku . 48/1982 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o 

zm n  a dopln ní n kterých zákon . 

P i stavebních pracích je provozovatel povinen seznámit pracovníky se zásadami bezpe ného 

chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. 

Velkou pozornost z hlediska bezpe nosti práce je nutné v novat stavebním pracím v 

nebezpe ném prost edí a nebezpe ném prostoru a dále p i zemních pracích (ochrana 

inženýrských sítí). 
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 2.2. Mechanická odolnost a stabilita

Administrativní budova je navržena a musí být provedena pro p enesení t chto ú ink

zat žovacích stav  a jejich kombinací: 

- zatížení sn hem - budova se nachází ve I. sn hové oblasti se základní tíhou sn hu na zemi 

0,75 kN/m2  

- zatížení v trem – objekt je situován ve II. v trové oblasti se základní výchozí rychlostí v tru 

25 m/s. 

- stálé zatížení podle SN EN 1991-1-1 a prom nné užitné zatížení podle ú elu jednotlivých 

místností. Uvažujeme zatížení podlahy místností jednotn  hodnotou 1,50 – 2,0 kN/m², na 

chodbách a schodištích 3,00 kN/m². 

Stavba je navržena v souladu s platnými SN, provád cími vyhláškami a manuály dodavatel

stavebních výrobk . Bude zaru ovat, že zatížení na ni p sobící v pr b hu stavby a užívání 

nebude mít za následek z ícení stavby, p etvo ení ani poškození instalovaného vybavení. 

 2.3. Požární bezpe nost

P ed objekt je možný p íjezd zásahových vozidel.  

- Požární voda - bude získávána z hydrantu, který musí spl ovat tlak 4,0 l/s  

- Administrativní budova bude vybavena 10 p enosnými hasicími p ístroji (na chodb  v 1.PP, 

v 1. NP, ve 2. NP, ve 3. NP a ve 4.NP) 

Budou spln ny požadavky na úrove  požárního zabezpe ení administrativní budovy  plynoucí 

jednak ze závazných právních p edpis  (stavební zákon, zákon o požární ochran , provád cí 

vyhlášky k t mto zákon m, pop . další právní normy v platném zn ní) a také z platných, i 

když nezávazných SN, p edevším SN 73 0802 Požární bezpe nost staveb - Nevýrobní 

objekty, SN 73 0833 Požární bezpe nost staveb. Budovy pro bydlení a ubytování, SN 73 

0810 Požární bezpe nost staveb - Spole ná ustanovení a SN 73 0834 Požární bezpe nost 

staveb – Zm ny staveb 
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 2.4. Hygiena a ochrana zdraví a životního prost edí

Realizací stavby dojde k vylepšení pracovního prost edí pro zam stnance OSSZ. 

Administrativní budova je navržena dle požadavk  investora s vazbou na p íslušná ustanovení 

zákon , norem a vyhlášek vztahujících se k charakteru budovy a jednotlivých pracoviš . 

 2.5. Bezpe nost p i užívání

Stavbu, jednotlivé konstrukce a za ízení je nutno pravideln  kontrolovat a revidovat dle 

p íslušných SN, EN, ICS  a provád t pr b žnou údržbu tak, aby byla zachována jejich 

bezpe nost, funk nost a životnost. Nosnou konstrukci je t eba odborn  prohlédnout 

v intervalu minimáln  1x za 2roky, ostatní dle návodu jednotlivých výrobc . 

 2.6. Ochrana proti hluku

Administrativní budova je navržena tak, aby spl ovala požadavky SN 73 0532 Akustika - 

Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobk  - 

Požadavky Veškeré instalace budou ádn  izolovány, stoupa ky kanalizace obaleny m kkou 

minerální vlnou pro útlum zvukového vln ní. 

 2.7. Úspora energie a ochrana tepla

Jednotlivé konstrukce jsou navrženy tak, aby spl ovaly p íslušná ustanovení SN, EN  a ICS 

týkající se tepeln  technických vlastností s ohledem na budoucí zp sob využití. Celý objekt 

musí spl ovat ustanovení SN 730540. V trání a vytáp ní objektu bude zajišt no rozvodem 

VZT. Stavebn  technické provedení jednotlivých konstrukcí bude posouzeno termovizní. 

Tepeln  technické zkoušky v etn  protokol  budou provedeny po realizaci stavby. 
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2.8. Bezbariérové ešení stavby

Stavba a p ilehlé zpevn né plochy jsou navrženy dle požadavk  pro užívání osob se sníženou 

schopností pohybu a orientace. Jmenovit  se jedná o bezbariérové úpravy vstupu do objektu a 

jednotlivých ve ejn  p ístupných místností a o hygienické zázemí. Vertikální dopravu mezi 

jednotlivými podlažími zajiš ují výtahy. Pro parkování osob se sníženou schopností pohybu a 

orientace jsou navržena 2 parkovací místa p ímo u budovy. 

 2.9. Ochrana stavby p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí  

Stavba a její jednotlivé konstrukce jsou navrženy s ohledem na zjišt ný radonový index. Jiné 

škody nejsou známy. Objekt je navržen mimo stávající ochranná a bezpe nostní pásma. 

Ochrana stavby proti vn jšímu hluku je zajišt na navrženým konstruk ním, technickým a 

materiálovým ešením jednotlivých obvodových konstrukcí. 

 2.10. Ochrana obyvatelstva

Stavba je situována tak, že umož uje p íjezd a zásah vozidel integrovaného záchranného 

systému p edevším vozidel HZS a zdravotní služby. P íjezd je po zpevn né komunikaci.  

Stavební ešení objektu je navrženo tak, aby byl možný p ípadný únik osob z objektu do 

venkovního prostoru v p ípad  ohrožení. Dále je stavba navržena a dispozi n  upravena 

vzhledem ke svému využití a musí být užívána jen na základ  kolaudace i kolauda ního 

souhlasu. 

 2.11. Inženýrské stavby (objekty)

Pro pot ebu bytového domu budou z ízeny p ípojky el. energie, plynu, vodovodu a 

kanalizace.  Budou dodržovány normy: SN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy 

vodovodu, SN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb - Výkresy kanalizace, SN 01 3464 

Výkresy inženýrských staveb - Výkresy vn jšího plynovodu 



Diplomová práce  

- 31 -

 2.11.1. Odvodn ní území v etn  zneškod ování odpadních vod

Deš ové vody budou odvedeny do místní deš ové kanalizace. Splaškové vody budou svedeny 

do místní kanalizace s napojením na OV.  

 2.11.2. Zásobování vodou

Bude ešeno z nové vodovodní p ípojky, z místního vodovodního ádu. 

 2.11.3. Zásobování energiemi

Zásobování elektrickou energií bude z nové elektrop ípojky, která bude ukon ena m ením v 

P ípojkové sk íni na hranici pozemku, odkud povede domovní ást p ípojky kabelovým 

vedením v zemi. Elektroinstalace musí být provedena dle SN 33 2000 Elektrické instalace 

budov - ást 1: Rozsah platnosti, ú el a základní hlediska a dalších platných norem. 

K uzemn ní stavby se po obvodu stavby uloží zemnící pásek FeZn s vývody pro hromosvod. 

Uzemn ní 

bude provedeno dle souboru norem SN EN 62305. 

 2.11.4. ešení dopravy

Navržený objekt bude napojen na stávající komunikace. Zpevn ná plocha u objektu bude 

sloužit jako parkovišt  pro pot eby zam stnanc  a klient . Napojení na vn jší dopravní 

systém investor nevyžaduje. 
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3. Zásady organizace výstavby

Identifika ní údaje stavby

Název akce: Administrativní budova OSSZ 

Místo stavby: I.J.Pešiny 2599, Ostrava 708 00 

 Parc. . 35/2 

Stavebník, obchodní firma: Tradex 

I O : 00636541 

Sídlo stavebníka: Radni ní 23      

 Frýdek-Místek 738 01  

Projektant: Bc. Martina Sluková 

Adresa: Sadová 1034 

 Frýdek-Místek 738 01 

Kontakt: slukovamartina@centrum.cz 

 777 313 222 

Vedoucí projektu: Ing. Zden k Pe ina 

Stupe  dokumentace: Projekt pro stavební ízení 

 3.1. Charakteristika staveništ

Vlastní stavba a staveništ  se nachází na pozemcích parcely . 35/2 v Ostrav -Porub . Plocha 

ur ená pro výstavbu se nachází v oploceném uzav eném areálu na ulici I.J.Pešiny. V prostoru 

stavby budou p ed zahájením stavebních prací provedeny p ípravné práce. Vyt žená zemina 

získaná p i hloubení výkop  bude z ásti uložena na mezideponii a z ásti bude odvezena na 

skládku ur enou investorem. Výkopek uložený na mezideponii bude využit p i terénních 

úpravách. Realizací stavby se nep edpokládá využití jiných pozemk  v oploceném areálu. 

Staveništ  bude vyklizeno do 30 dn  od p edání a p evzetí stavby. Plochy dot ené za ízením 

staveništ  budou uvedený do p vodního stavu. O p evzetí staveništ  p ed a po realizaci bude 

proveden písemný protokol mezi investorem a dodavatelem stavby.  
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 3.2. Významné sít  technické infrastruktury

Na pozemku nejsou umíst ny významné sít  technické infrastruktury. 

 3.3. Napojení staveništ  na energie

Staveništ  bude napojeno na rozvod vody z nov  zbudované vodovodní p ípojky.  

Zásobování staveništ  elektrickou energií bude z nové elektrop ípojky, která bude sloužit 

k distribuci el. energie pro bytový d m. 

Výstavbou nebude ovlivn na hladina spodní vody a tudíž nebude docházet k erpání spodní 

vody. 

 3.4. Bezpe nost a ochrana zdraví

P i stavb  se musí dodržovat p edepsané požadavky na dodržování bezpe nosti práce daných 

p íslušnou legislativou v aktuálním zn ní. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

se v pr b hu výstavby nebudou na staveništi vyskytovat. Staveništ  bude zabezpe eno proti 

vniku t etích osob a bude opat eno výstražnými tabulemi proti vniku nepovolaných osob. 

 3.5. Uspo ádání a bezpe nost staveništ  z hlediska ochrany ve ejných zájm

Realizace navržené stavby bude probíhat v uzav eném areálu. V p ípad  provád ní prací 

majících za následek zvýšenou prašnost, hlu nost, apod. se budou dodržovat základní zásady 

výstavby. P ed výjezdem vozidel stavby na areálové a ve ejné komunikace bude docházet 

k išt ní vozidel tak, aby nedocházelo ke zne išt ní ve ejných komunikací a tím bude 

docházet k minimálními vlivu stavby na životní prot edí. 
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 3.6. ešení za ízení staveništ  v etn  využití nových a stávajících objekt

Navržený pr b h výstavby nep edpokládá budování trvalého za ízení staveništ . Na staveništi 

budou umíst ny 3 mobilní staveništní bu ky, které budou sloužit jako kancelá e, sklady 

ná adí a WC. Dodavatel bude dopravovat své pracovníky z centrálních šaten dodavatele. 

 3.7. Popis staveb za ízení staveništ  vyžadujících ohlášení

Sou ástí staveništ  nejsou stavby vyžadující dopl ující ohlášení. 

 3.8. Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci

Všechny stavební práce budou provedeny ve smyslu vyhlášky ÚBP a BÚ a NV. Bude 

dodržován p edpis .591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpe nost a 

ochranu zdraví p i práci na staveništi,  

Na ízení vlády .362/2006 Sb., O bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i 

práci na pracovištích s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky,  

Na ízení vlády .101/2005 Sb., O bližších požadavcích na pracovišt  a pracovní prost edí. 

 3.9. Podmínky pro ochranu životního prost edí p i výstavb

P i vlastní stavb  ani p i provozu administrativní budovy nep edpokládáme vznik 

nebezpe ných odpad , dle katalogu odpad  - p ílohy .2 vyhlášky .381/2001 Sb.  

P i stavb  mohou vznikat odpady dle kat. .: 

170107 - sm si nebo odd lené frakce cihel a keram. výrobk  neobsahující nebezpe né látky,   

170201-03 – d evo, sklo, plasty, 

p ípadn  další odpady charakteru b žného komunálního odpadu 

Odpady ze stavby budou odvezeny na ízenou skládku místn  p íslušnou, nap  OTR 

Buchlovice. P edpokládané množství odpadu v pr b hu stavby 15 tun. 
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 3.10. Orienta ní lh ty výstavby  

P edpokládaná doba zahájení: 03/2012 

P edpokládaná doba ukon ení: 07/2013 
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4. Technická zpráva

Identifika ní údaje stavby

Název akce: Administrativní budova OSSZ 

Místo stavby: I.J.Pešiny 2599, Ostrava 708 00 

 Parc. . 35/2 

Stavebník, obchodní firma: Tradex 

I O : 00636541 

Sídlo stavebníka: Radni ní 23      

 Frýdek-Místek 738 01  

Projektant: Bc. Martina Sluková 

Adresa: Sadová 1034 

 Frýdek-Místek 738 01 

Kontakt: slukovamartina@centrum.cz 

 777 313 222 

Vedoucí projektu: Ing. Zden k Pe ina 

Stupe  dokumentace: Projekt pro stavební ízení 

 4.1. Ú el a popis objektu

Navržená budova bude sloužit pro pot eby Okresní správy sociálního zabezpe ení a svým 

charakterem bude odpovídat administrativní budov  ob anské vybavenosti. Kancelá ské  

místnosti a provozy ur ené pro kontakt s klienty budou situovány po obvodu stavby v místech 

p irozeného osv tlení, uvnit  dispozice jsou provozy obslužné.  

 4.2. Urbanistické, architektonické, funk ní a dispozi ní ešení 

Zpracovaná projektová dokumentace eší výstavbu administrativní budovy OSSZ v Ostrav . 

Objekt bude sloužit pro pot eby Okresní správy sociálního zabezpe ení a svým charakterem a 

dispozi ním ešením bude odpovídat administrativní budov  ob anské vybavenosti.  
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Areál ur ený plánem m sta pro výstavbu ob anské vybavenosti se nachází v okrajové ásti 

Ostravy. V jeho sousedství se nachází tvr  individuálního rodinného bydlení a zástavba 

bytových panelových dom . Navržená stavba svým vzhledem a charakterem nenaruší vzhled 

stávajících okolních budov. 

Novostavba administrativní budovy je navržena jako objekt se 4 nadzemními a 1 áste n

zapušt ným podzemním podlažím. V suterénu jsou navrženy podzemní garáže, dílna, školící 

místnost, archív, po íta ové centrum a sociální zázemí. 

Objekt je tvo en ty mi funk ními úseky, které jsou od sebe odd leny r znými výškovými 

úrovn mi - v 1.NP se nacházejí kancelá e pro d chodové pojišt ní. 

 - ve 2.NP se nacházejí kancelá e pro nemocenské a úrazové pojišt ní. 

 - ve 3.NP jsou navrženo odd lení ú tárny pojistného a dávek.  

 - ve 4.NP je umíst n odbor kontroly a vymáhání pojistného a dávek. 

Kancelá ské místnosti a provozy ur ené pro kontakt s klienty jsou situovány po obvodu 

stavby v místech p irozeného osv tlení. Uvnit  dispozice jsou provozy obslužné. Dispozi ní i 

konstruk ní ešení novostavby administrativní budovy v etn  p ístupových komunikací bylo 

navrženo s ohledem na užívání osobami s omezenou schopností pohybu – jako bezbariérové.  

Hlavní vstup do objektu je navržen bez jakéhokoliv p evýšení. Vertikální pohyb po budov  je 

zajišt n jak schodišti, tak 2 výtahy, osobním a nákladím. 

Na severní stran  objektu je navrženo 20 parkovacích míst, z toho 2 pro t lesn  postižené. 

Tvarov  stavba tvo í obdélník o p dorysných rozm rech 30,600 x 27,800 m. 

Navržená stavba p irozen  koresponduje se stávající zástavbou a disponuje moderním avšak 

klidným architektonickým výrazem. 

DISPOZI NÍ EŠENÍ SUTERÉNU: 

OZNA ENÍ Ú EL PLOCHA / m² 

S01 Chodba 107,9 

SO2 Po íta ové centrum 25,3 

S03 Garáže 117,5 

S04 Wc – zam stnanci - ženy 6,4 

S05 Wc – zam stnanci - muži 6,4 

S06 Úklidová místnost 6,4 

S07 Únikové schodišt  13,5 

S08 Sva inárna 26,2 

S09 Dílna 40,1 

S10 Archív 242 

S11 Školící místnost 133,7 
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S12 Výtahová šachta 5,5 

S13 Výtahová šachta 4,3 

S14 Schodišt  30,5 

S15 Wc – ve ejnost - ženy 1,6 

S16 Wc – ženy – t l. postižení 3,6 

S17 Wc – ženy – chodba 4,7 

S18 Wc – muži – t l. postižení 3,6 

S19 Wc – ve ejnost - muži 1,6 

S20 Wc – muži – chodba 4,7 

DISPOZI NÍ EŠENÍ 1.NADZEMNÍHO PODLAŽÍ: 

OZNA ENÍ Ú EL PLOCHA / m² 

101 Chodba 107,9 

102 Podatelna 39,6 

103 Odd lení d chod. pojišt ní 40,3 

104 Odd lení d chod. pojišt ní 38,1 

105 Odd lení d chod. pojišt ní 39,7 

106 Odd lení d chod. pojišt ní 40,3 

107 Copy 22,4 

108 Archív 39,6 

109 Úklidová místnost 6,8 

110 Wc – zam stnanci - muži 6,4 

111 Wc – zam stnanci - ženy 6,4 

112 Únikové schodišt  13,5 

113 Kuchy ka 26,2 

114 Odd lení d chod. pojišt ní 39,7 

115 Odd lení d chod. pojišt ní 38,1 

116 Vedoucí odd lení d ch. poj. 40,3 

117 Pokladna 21,8 

118 Vrátnice 16,9 

119 Chodba 112,5 

120 Výtahová šachta 5,5 

121 Výtahová šachta 4,3 

122 Schodišt  30,5 

123 Wc – muži – t l. postižení 3,6 

124 Wc – ve ejnost – muži 1,6 

125 Wc – muži – chodba 4,7 

126 Wc – ženy – t l. postižení 3,6 

127 Wc – ženy – chodba 4,7 

128 Wc – ve ejnost – ženy 1,6 
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DISPOZI NÍ EŠENÍ 2. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ: 

OZNA ENÍ Ú EL PLOCHA / m² 

201 Odd lení nemoc. pojišt ní 20,2 

202 Odd lení nemoc. pojišt ní 20,2 

203 Odd lení nemoc. pojišt ní 18,5 

204 Odd lení nemoc. pojišt ní 18,5 

205 Sklad  40,3 

206 Odd lení nemoc. pojišt ní 18,7 

207 Odd lení nemoc. pojišt ní 18,7 

208 Odd lení ú tárny  39,3 

209 Klientské centrum 40,3 

210 Copy 6,4 

211 Archív 26,2 

212 Úklidová místnost 6,8 

213 Wc – zam stnanci - muži 6,4 

214 Wc – zam stnanci - ženy 6,4 

215 Únikové schodišt  13,5 

216 Kuchy ka 26,2 

217 Odd lení úrazového pojištní 39,7 

218 Odd lení nemoc. pojišt ní 18,7 

219 Odd lení nemoc. pojišt ní 18,7 

220 Copy / sklad 40,3 

221 Odd lení nemoc. pojišt ní 18,5 

222 Odd lení nemoc. pojišt ní 18,5 

223 Chodba 96,5 

224 Výtahová šachta 5,5 

225 Výtahová šachta 4,3 

226 Schodišt  30,5 

227 Wc – muži – t l. postižení 3,6 

228 Wc – ve ejnost – muži 1,6 

229 Wc – muži – chodba 4,7 

230 Wc – ženy – t l. postižení 3,6 

231 Wc – ženy – chodba 4,7 

232 Wc – ve ejnost – ženy 1,6 

233 Galerie 17,22 
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DISPOZI NÍ EŠENÍ 3. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ: 

OZNA ENÍ Ú EL PLOCHA / m² 

301 Odd lení ú tárny pojistného   

302 Odd lení ú tárny pojistného  

303 Odd lení ú tárny pojistného  

304 Odd lení ú tárny pojistného  

305 Sklad / copy  

306 Odd lení ú tárny pojistného  

307 Odd lení ú tárny pojistného  

308 Zasedací místnost  

309 Klientské centrum  

310 Copy  

311 Archív  

312 Úklidová místnost  

313 Wc – zam stnanci - muži  

314 Wc – zam stnanci - ženy  

315 Únikové schodišt   

316 Kuchy ka  

317 Vedoucí odd lení OSV   

318 Odd lení OSV   

319 Odd lení OSV   

320 Sklad / copy  

321 Odd lení ú tárny pojistného  

322 Odd lení ú tárny pojistného  

323 Chodba  

324 Výtahová šachta  

325 Výtahová šachta  

326 Schodišt   

327 Wc – muži – t l. postižení  

328 Wc – ve ejnost – muži  

329 Wc – muži – chodba  

330 Wc – ženy – t l. postižení  

331 Wc – ženy – chodba  

332 Wc – ve ejnost – ženy  

333 Galerie  
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DISPOZI NÍ EŠENÍ 4. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ: 

OZNA ENÍ Ú EL PLOCHA / m² 

401 Odbor kontroly  

402 Odbor kontroly  

403 Odbor kontroly  

404 Odbor kontroly  

405 Vedoucí odboru kontroly  

406 Odbor kontroly  

407 Copy / sklad  

408 Zasedací místnost  

409 Právník  

410 Copy  

411 Archív  

412 Úklidová místnost  

413 Wc – zam stnanci - muži  

414 Wc – zam stnanci - ženy  

415 Únikové schodišt   

416 Kuchy ka  

417 editel, sekretá ka  

418 Copy / sklad  

419 Odd lení vymáhání pojist.  

420 Vedoucí odd lení  

421 Odd lení vymáhání pojist.  

422 Odd lení vymáhání pojist.  

423 Chodba  

424 Výtahová šachta  

425 Výtahová šachta  

426 Schodišt   

427 Wc – muži – t l. postižení  

428 Wc – ve ejnost – muži  

429 Wc – muži – chodba  

430 Wc – ženy – t l. postižení  

431 Wc – ženy – chodba  

432 Wc – ve ejnost – ženy  

433 Galerie  

Stavba a p ilehlé zpevn né plochy jsou navrženy dle požadavk  pro užívání osob se sníženou 

schopností pohybu a orientace. Jmenovit  se jedná o bezbariérové úpravy vstupu do objektu a 

jednotlivých ve ejn  p ístupných místností a o hygienické zázemí. Vertikální dopravu mezi 



Diplomová práce  

- 42 -

jednotlivými podlažími zajiš ují výtahy. Pro parkování osob se sníženou schopností pohybu a 

orientace jsou navrženy dv  parkovací místa p ímo u budovy. 

 4.3. Orienta ní statistické údaje o stavb

P edpokládaný po et osob: 100 

Z toho: 

- administrativních pracovník : 95  

- provozních zam stnanc : 5 

  

Zastav ná plocha:  850,7 m2 

Obestav ný prostor:  13 074,95 m3 

Výška vrcholu st echy:  15,50 m 

Orientace  

- jedná se o objekt samostatn  stojící. Viz. situace stavby.  

Osv tlení a oslun ní  

- objekt není stín ný jinou stavbou. Osv tlení a oslun ní je zajišt no dostate n  velkými 

okny ve fasád . Pro ochranu p ed oslun ním  a jiným narušením zrakové pohody dle 

vyhlášky . 108 (vyhláška ministerstva zdravotnictví z r. 2001) budou osazeny 

vertikální horizontální žaluzie. 

- V celém objektu je ešeno nouzové osv tlení únikových cest a míst, která musí být 

zd razn na. Toto osv tlení je zpracováno v souladu s SN EN 50172. Ozna ení 

t chto cest je ešeno tabulkovým systémem. Nouzové osv tlení bude probíhat 

pravidelným kontrolám funk nosti. 
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 4.4. Technické a konstruk ní ešení objektu  

Stavební zemní práce

P ed zapo etím vlastních zemních prací je t eba stavbu vytý it. Následn  bude sejmuta 

humózní hlína v tl. 300 mm a budou provedeny výkopové práce související se z ízením 

otev ené stavební jámy na kótu -5,000 m. (255,40 m n.m.). Výkopové práce budou provád ny 

jako otev ené výkopy se sklonem svahu 1:0,5. 

Zemina bude uložena na skládce ur ené investorem a použita na hrubé terénní úpravy. 

Výkopové práce budou provedeny strojn . 

Veškeré výkopy musí být ádn  ozna eny, osv tleny a zabezpe eny proti pádu osob nebo 

stroj . 

Základové konstrukce  

- Objekt je založen na pilotových základech. Pro pojezd pilotovací soupravy bude z ízena 

pilotovací rovina o tl. 200-300 mm. Tato plocha bude tvo ena kamenivem zhutn ným na 

minimální únosnost 45 MPa a potažena geotextílií. Následn  budou vrtány piloty v délce 18 

m, viz. výkres pilotového pole. Pr m r pilot je navržen na 900 mm. Piloty budou provedeny 

z monolitického betonu C30/37 XC2 XA1, vyztužení pilot bude z oceli B500A, krytí oceli 

bude min. 85 mm.  

- Po odstran ní znehodnoceného betonu hlav pilot budou (na podkladní beton o tl. 100 mm) 

betonovány ŽB patky (s kalichy) o rozm rech v=1000 mm, a=b=1200 mm. Patky budou 

provedeny z betonu C30/37 XC2 XA1, bude použita výztuž B500A s krytím min. 50 mm u 

dolní a horní hrany a 85 mm po obvod . Spodní líc patky bude osazen na výškové kót  -5,000 

od 0,000. 

Po provedení t chto základových konstrukcí dojde k jejich obsypání št rkem frakce 0/64 mm 

a k následnému zhutn ní na výslednou hodnotu modulu p etvárnosti Edef,2 =80 MPa a kontrola 

hutn ní se provede statickou zat žovací zkouškou ve smyslu SN 72 1006 Kotrola zhutn ní 

zemin a sypanin. Horní líc tohoto št rkového polštá e bude na kót  -4,180. 

Následn  se rozprost e št rkový podsyp frakce 16/32 mm a op t se zhutní (horní líc na kót  -

4,000). 
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- Svislé obvodové st ny budou založeny na ŽB prefabrikovaných prazích ukládaných na 

systém ŽB patek. Vnit ní st ny budou uloženy na betonových základech. 

- Základová deska je tvo ena bet. sm sí C25/30 + KARI SÍ  KH 20 ( 150/150/6 mm). Deska 

bude provedena v tl. 150 mm. Horní hrana bude na úrovni – 3,850 m. 

Veškeré zemní práce musí být provedeny v souladu s SN 73 2050 Zemní práce.  

Nosná konstrukce

Svislé nosné konstrukce objektu tvo í ŽB prefabrikované sloupy rozm ru 400x400 mm 

osazené do ŽB kalich  a zmonolitn né s konstrukcí základu betonovou zálivkou. Sloupy 

vyššího podlaží budou osazeny na vyvedené ocelové trny nižšího podlaží. 

Pro vyzdívky svislých obvodových konstrukcí budou použity keramické tvarovky P+D tl. 300 

mm, pevnosti P10 na maltu M10. Vnit ní st ny a ztužující jádro budou vyzd ny také 

z tvarovek P+D tl. 300 mm. 

Nenosné konstrukce

V objektu budou použity p í ky P+D tl. 140 mm na maltu MVC 5. 

Vodorovné konstrukce

- Stropní konstrukce jsou navrženy z tenkost nných ŽB prefabrikovaných panel

zmonolitn ných betonovou sm sí C20/25.  

Horní hrana stropní konstrukce 1. PP je provedena v úrovni -0,100 m. 

Horní hrana stropní konstrukce 1. NP je provedena v úrovni +3,580 m. 

Horní hrana stropní konstrukce 2. NP je provedena v úrovni +7,260 m. 

Horní hrana stropní konstrukce 3. NP je provedena v úrovni +10,940 m. 

Horní hrana stropní konstrukce 4. NP je provedena v úrovni +14,520 m. 

- Pro osazení stropních panel  jsou provedeny ŽB prefabrikované pr vlaky.  

Pr vlak 1. PP je umíst n v úrovni -0,600 m. 

Pr vlak 1. NP je umíst n v úrovni +3,080 m. 



Diplomová práce  

- 45 -

Pr vlak 2. NP je umíst n v úrovni +6,760 m. 

Pr vlak 3. NP je umíst n v úrovni +10,440 m. 

Pr vlak 4. NP je umíst n v úrovni +14,210 m. 

Ztužující jádro je ztuženo v ncem ve výškových úrovních +3, 080m, +6,760 m, +10,440 m, 

+14,120 m, +17,800m. V nec je proveden z C16/20. Výztuž nového v nce bude 4x pr m. 

R12 + t mínky  pr m. R6 po 300 mm.  

P eklady otvorových výplní ve st nách z tvarovek Porotherm budou tvo it keramicko-

betonové p eklady v. 238 mm. Uložení keramických p eklad  bude respektovat montážní 

p edpisy výrobce. V  p í kách budou jako p eklady použity L profily. Uložení keramických 

p eklad  bude respektovat montážní p edpisy výrobce. Nad otvory vrat jsou použity p eklady 

z oc. I profil  osazené na roznášecí oc. plotnu 400x400x10mm.  

Schodišt

V objektu je navrženo dvouramenné monolitické železobetonové schodišt  s dodate n

nabetonovanými stupni. Mezipodesta je vetknuta na st ední nosné zdi, podesta bude 

betonována zárove  se ztužujícím železobetonovým v ncem p íslušného podlaží, nosným 

prvkem je oc. I profil. Tlouš ka mezipodesty je 150 mm, podlaha na ní má tl.100 mm. 

Tlouš ka schodiš ové desky je 125 mm. Tlouš ka podesty je navržena na 220 mm. 

Konstruk ní výška schodišt  je 3680 mm, dle této konstruk ní výšky bylo navrženo schodišt

s parametry jednoho ramene: 11x167,27x295,54 mm. Ší ka jednoho schodiš ového ramene je 

1200 mm. Mezi schodiš ovými rameny je navrženo zrcadlo o ší ce 200 mm. 

Celý schodiš ový prostor bude obložen keramickou dlažbou. Sokl bude proveden do výšky 80 

mm. 

Sou ástí schodišt  bude nerezové zábradlí s d ev ným madlem. Viz. výpis záme nických 

výrobk . 

Dále je v objektu navrženo únikové schodišt , ší ka ramene je 1000 mm, ostatní parametry se 

shodují s hlavním schodišt m. U únikového schodišt  není navrženo zrcadlo. 

Práce budou probíhat v souladu s normami SN 73 4130 Schodišt  a šikmé rampy - Základní 

požadavky a SN 74 3305 Ochranná zábradlí. 
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Úpravy vnit ních povrch

Podklad musí vyhovovat platným normám - musí být pevný, bez uvol ujících se ástic, 

zbavený prachu a solných výkv t . Musí být dostate n  drsný, suchý a rovnom rn  nasákavý. 

Povrch nesmí být vodoodpudivý. Na zdivo v interiéru se provede cementový nást ik o tl. 2 

mm, který zajistí vyrovnání podkladu a lepší p ilnavost omítky. Na n j bude provedena 

omítka POROTHERM Universal o tl. 10 mm.  

Na rohy omítek (ost ní, nadpraží, hrany) se budou používat ocelové pozinkované rohovníky, 

a to p edevším v místech se zvýšených pohybem osob. Práce budou probíhat v souladu s 

normou SN EN 13914-2 Navrhování, p íprava a provád ní vn jších a vnit ních omítek, ást 

2: P íprava návrhu a základní postupy pro vnit ní omítky. 

Na vnit ní omítky se nanese  Primalex - Univerzální penetrace. Po jejích zaschnutím Primalex 

Polar. Zdi z stanou bílé. 

St ny na toaletách, v úklidových místnostech a v kuchy kách budou obloženy keramickými 

obklady (v bílé barv ) do výšky 1800 mm. V t chto místnostech je t eba pod keramický 

obklad nanést tekutou elastickou hydroizolaci DEN BRAVEN v tl. 1 mm. Pro spárování bude 

použita flexibilní spárovací hmota odolná proti zatížení vlhkostí. 

V kuchy kách bude obklad proveden do výšky 1500 mm. Spárování bude provád no 

klasickými cementovými spárovacími hmotami. Konkrétní typ obklad  v . zp sobu kladení 

bude up esn n architektem p ed provád ním. 

Práce budou provedeny dle normy SN 73 3450 Obklady keramické a sklen né. 

Úpravy povrch  vn jších  

Objekt bude zateplen fasádními deskami z leh eného polystyrenu Baumit EPS-F. Desky 

budou kladeny na lepící st rku Baumit. Finální vrstvu bude tvo it Baumit Nanoportop omítka 

v odstínu 3259. 

Spodní stavba objektu bude zateplena tepelnou izolací Austrotherm XPS-P. Finální vrstvu  

bude tvo it Baumit Nanoportop omítka v odstínu 3319. Tato omítka bude vytažena až na kótu 

+0,300. 

Na ost ní bude použita rovn ž omítka Baumit Nanoportop v odstínu 3319. 

Teplota vzduchu a podkladu nesmí b hem zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. erstv

omítnuté plochy se budou udržovat po 2 dny ve vlhkém stavu. P ímé vyh ívání omítky není 
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dovoleno. P i použití vyh ívacího za ízení, p edevším plynových oh íva , je t eba dbát na 

dostate né p í né v trání.  

Je t eba dodržovat technické listy a p edpisy BOZP, normu SN EN 13914-1 Navrhování, 

p íprava a provád ní vn jších a vnit ních omítek, ást 1: Omítky vn jší. 

Podlahy

P ed samotným provád ním podlah je nutno provést položení instalací v podlaze. 

P i realizaci podlah je nutné dodržet oddilatování jednotlivých vrstev od konstrukce st n. 

Podlahy o rozm rech v tších než 6 m musí být dilatovány, dle pokyn  výrobce. V míst  styku 

dvou r zných podlahových materiál  bude umíst n d ev ný práh o výšce 12 mm - viz. výpis 

truhlá ských výrobk . 

Ve vnit ních komunika ních prostorách je navržena keramická dlažba – v šedé barv . 

V sociálním zázemí bude dlažba bílá. 

V kancelá ích jsou navrženy podlahy textilní tvo ené zát žovými koberci kladené na Miralon 

pro kancelá ský provoz v barv  šedé. 

V garážích bude na betonovou mazaninu nanesen nát r Ceresit SF 34. 

V místech hlavního vstupu bude umíst na velkoplošná istící rohož z houževnaté pryže, 

vespod uzav ená, dlažba zakon ená nerez profilem. Podlaha v tomto míst  bude snížená o 27 

mm. 

Podhledy 

Pro podhledy budou použity sádrokartonové nenosné interiérové konstrukce montované pod 

nosné stropy. Mezi stropy a podhledy je navržena vzduchová dutina 648 mm, tzn. sv tlá 

výška ve všech podlažích je 2700 mm. 

St echa  

Je navržena plochá st echa s touto skladbou vrstev:  

- Penetra ní asfaltový nát r ALP 
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- Parozábrana – Glastek 40 special mineral 

- Spádové desky EPS Rigips lepené k parozábran

- Samolepící asfaltový modifikovaný pás – Gastek 30 Sticker 

- Vrchní asfaltový modifikovaný pás s posypem – Glastek 50 Special dekor 

                                  

Tepelná izolace

Na obvodových konstrukcích spodní stavby je navržena tepelná izolace Austrotherm XPS-P 

v tl. 90mm. V nadzemních podložích budou použity desky Baumit EPS-F. Desky budou 

kotveny na obvodové zdivo pomocí hmoždinek. 

Zateplení ploché st echy bude provedeno nalepením spádových desek EPS Rigips na 

parozábranu, Vyspádování bude provedeno tak, aby tepelná izolace u atiky dosahovala všude 

stejné výšky. Minimální tlouš ka tepelné izolace bude 80 mm, maximální spád 2%. 

V podlaze 1.PP je navržena tepelná izolace JACKODUR XPS Standard KF 300 NF o tl. 100 

mm. Ve stropech mezi jednotlivými podlažími je navržena tepelná izolace z extrudovaného 

polystyrenu v tl. 40 mm, která zárove  slouží jako izolace proti kro ejovému hluku. 

Hydroizolace

Povrch betonové podkladní desky se po dostate ném vyzrání opat í penetra ním nát rem 

Bitugrund. Na takto upravený povrch se nataví asfaltový modifikovaný SBS pás se skelnou 

vložkou Bitu-flex GG a  asfaltový modifikovaný SBS pás s polyesterovou vložkou Bitu-flex 

PV. 

Veškeré prostupy budou ádn  ut sn ny.  

V místech obsypání objektu zeminou budou st ny a základové konstrukce opat eny nopovou 

fólií. Po celém obvod  základové konstrukce bude u paty základu uložená drenážní trubka 

pr m ru 150 mm obalená geotextilií. Tato drenáž bude uložena do pískového lože tl. 100 mm.  

P ed provedením fólie nutno o istit všechny plochy od p ípadných ne istot. 

V místnostech se za izovacími p edm ty se pod keramickými obklady a dlažbou provede 

hydroizola ní nát r – izola ní st rka v etn  penetrace. Spoj svislé a vodorovné konstrukce 

bude opat en flexibilní t snící páskou. 
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Akustická izolace

Navržená tepelná izolace v podlahách (Isover Orsil T-N v tl. 40 mm) plní zárove  i funkci 

akustické izolace. 

Izolace chemické

V místech dojezdu výtah  bude proveden olejivzdorný nát r. 

Konstrukce klempí ské

Klempí ské konstrukce a prvky jsou navrženy dle p íslušných SN, EN  a ICS. Oplechování 

atiky a vn jší parapety budou provedeny z titanzinkového plechu (RAL 9006). Viz. Výpis 

klempí ských prvk . 

Okna

Jsou navržena hliníková dvoudílná okna zasklená izola ním dvojsklem. Jejich pravá k ídla 

jsou otvíravá a sklopná, levá pouze otvíravá. Prostup tepla rámem – Uf=1,8W/m2K. Povrch – 

RAL 9006. 

Vnit ní parapety budou laminované s nosem v bílé barv . 

Truhlá ské výrobky

Garážová vrata – sek ní, plné lamelové (zateplené lamely), motorové na dálkové ovládání. 

Vstupní dve e do objektu - hliníkové v rozm rech dle PD v hliníkových zárubních. 

Vnit ní dve e – lamino s CPL folií v ocelových zárubních v rozm rech dle PD.  

Detailn jší popis dve í – viz. výpis dve í. 
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Konstrukce záme nické

Kovové zábradlí – veškerá zábradlí nacházející se v interiéru budovy budou nerezová 

s d ev ným madlem o pr m ru madla 42 mm. Pr m r sloupku 40 mm, pr m r 

ostatních svislých výplní 10 mm.  

Uzamykatelné sk í ky pro kontrolu TZB. 

-veškeré záme nické konstrukce jsou uvedeny a specifikovány ve výpise záme nických 

výrobk . 

Obklady 

St ny na toaletách a v úklidových místnostech budou obloženy keramickými obklady (v bílé 

barv ) do výšky 1800 mm. Pod keramický obklad je t eba nanést tekutou elastickou 

hydroizolaci DEN BRAVEN v tl. 1 mm. Pro spárování bude použita flexibilní spárovací 

hmota odolná proti zatížení vlhkostí. 

V kuchy kách bude obklad za kuchy skou linkou ( v bílé barv ) proveden do výšky 1500 

mm. Spárování bude provád no klasickými cementovými spárovacími hmotami. Konkrétní 

typ obklad  v . zp sobu kladení bude up esn n architektem p ed provád ním. 

Práce budou provedeny dle normy SN 73 3450 Obklady keramické a sklen né. 

Nát ry

Kovové konstrukce budou opat eny nát rem ve složení – 1x základová barva a 2x vrchní 

antikorozní syntetický email. Venkovní a vnit ní ocelové konstrukce budou opat eny nát rem 

v odstínu RAL 9006. 

Betonová mazanina v garážích bude opat ena nát rem Ceresit SF 34. 

Dojezd výtahové šachty bude upraven olejivzdorným nát rem. 
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Malby

Vnit ní povrchy tvo ené omítkou budou opat eny krycím ot ruvzdorným a omyvatelným 

nát rem v etn  pa okování. Barva bílá. 

Výtahy

V administrativní budov  jsou navrženy dva klasické lanové výtahy bez strojoven – jeden 

osobní a jede nákladní. Nákladní výtah je ur en i pro osoby s t lesným postižení. 

Osobní výtah – nosnost tohoto výtahu je 320 kg, kabina je nepr chozí, dve e oboustrann

posuvné. Výtah bude osazen do zd né výtahové šachty o rozm rech 2400x2300 mm. Interiér 

bude provedený v ocelového plechu lakovaném, RAL 9006. 

Nákladní výtah – nosnost 750 kg, pohon lanový (trak ní), kabina je nepr chozí, dve e 

oboustrann  posuvné. Šachty pro osazení nákladního výtahu má rozm ry 1850x2300 mm. 

Interiér výtahu bude proveden taktéž z ocelového plechu, v odstínu RAL 9006. 

Vytáp ní

Objekt bude vytáp n dálkov . Teplo je vyráb no v elektrárn ,  ke spot ebiteli je dopravováno 

tepelnými rozvody. Rozvod tepla ze zdroje (z elektrárny) do odb ratelské (p edávací) stanice 

je primární sítí s vyššími teplotami a tlaky média (voda nebo pára). V odb ratelská stanici se 

teplo upraví a prost ednictvím sekundární sít  se dostane ke spot ebiteli ve form  horké vody 

nebo páry. 

Dálkové vytáp ní nabízí stejnou teplenou pohodu jako ostatní druhy vytáp ní. Pomocí 

termostatických ventil  je možné si v jednotlivých místnostech nastavit nebo si 

naprogramovat odlišné tepelné režimy v ase i míst .  

Elektroinstalace

V objektu je navržen vnit ní rozvod elektro. Rozvodné soustavy: 

3 NPE AC 230/400 V / TN-S elektroinstalace 

1 NPE AC 230 V  / TN-S elektroinstalace 
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Ochrana p ed úrazem elektrickým proudem: 

Bude zajišt na v souladu s normou SN 33 1000-4-41 a s normou SN 33 2000-5-54 a se 

souvisejícími normami dle odkaz  ve specifikovaných normách. 

V objektu budou dva okruhy napájení. Samostatný okruh napájení pro osv tlení a zásuvky pro 

b žnou pot ebu. Samostatný okruh napájení pro po íta ovou sí  s t ístup ovou p ep ovou 

ochranou proti p ep tí. 

Objekt bude uzemn n vlastní zemnící soustavou. 

Vzduchotechnika

V objektu je navrženo nucené v trání jednotlivých místností. Do prostor kancelá í je erstvý 

oh átý vzduch distribuován vzt potrubím a m ížkou umíst nou nade dve mi. Zne ist ný 

vzduch je nasáván z místností hygienického zázemí p es v trací m ížky a dále vzt potrubím 

do v trací jednotky umíst né v místnosti skladu. V trání je pro každé patro samostatné. 

Nasávací a výfukové potrubí pro centrální v trací jednotku je vyvedeno nad st echu a je 

umíst no tak, aby se navzájem neovliv ovalo. Centrální v trací jednotka je umíst na 

v podst ešním prostoru.  

Rozvody odpadního vzduchu jsou vedeny potrubím, aby bylo zabrán no ztrát  tepla a rosení. 

Jako sací elementy budou použity talí ové ventily. P ed každým výústkem p ívodního potrubí 

erstvého vzduchu je umíst n tlumi  hluku. 

Navrženým nuceným v tráním objektu jsou spln ny hygienické limity na p ísun erstvého 

vzduchu a vým ny vzduchu. 

Hromosvod

Na objektu bude použita h ebenová soustava, vedení z FeZn drátu o pr m 8 mm ve vzd. Min. 

100 mm nad konstrukcemi st echy se vzdáleností podp r 1,5 m. 

Svislé svody budou umíst ny vn  objektu na protilehlých rozích budovy ve vzd. Min. 100 

mm od zdi, do které budou ukotveny po 3 m. 
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Svislé svody budou napojeny na uzemn ní v základech objektu p es zkušební svorky. Svody 

budou chrán ny ochranným úhelníkum do výšky 1,6 m nad terénem. 

                  

 4.5. Tepeln  technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor

Jednotlivé konstrukce jsou navrženy tak, aby spl ovaly p íslušná ustanovení SN, EN  a ICS 

týkající se tepeln  technických vlastností vzhledem na budoucí zp sob využití. Jednotlivé 

konstrukce a výpln  otvor  jsou navrženy na tyto hodnoty sou initele prostupu tepla U (W.m-

2.K-1): 

- Obvodová konstrukce – 0,11 

- Výpln  otvor  – 0,80

- Podlaha 1.PP – 0,40

- Podlaha 1.NP – 1,45

- St echa – 0,11

 4.6. Zp sob založení objektu  

Objekt je založen na pilotových základech. Pro pojezd pilotovací soupravy bude z ízena 

pilotovací rovina. Tato plocha bude tvo ena kamenivem zhutn ným na minimální únosnost 45 

MPa a potažena geotextílií. Následn  budou vrtány piloty v délce 18 m, viz. výkres 

pilotového pole. Pr m r pilot bude 900 mm. Piloty budou provedeny z monolitického betonu 

C30/37 XC2 XA1, vyztužení pilot bude z oceli B500A, krytí oceli bude min. 85 mm.  

- Po odstran ní znehodnoceného betonu hlav pilot budou betonovány ŽB patky (s kalichy) o 

rozm rech v=1000 mm, a=b=1200 mm. Patky budou provedeny z betonu C30/37 XC2 XA1, 

bude použita výztuž B500A s krytím min. 50 mm u dolní a horní hrany a 85 mm po obvod . 

Spodní líc patky bude osazen na výškové kót  -5,000 od 0,000. 

Po provedení t chto základových konstrukcí dojde k jejich obsypání št rkem frakce 0/64 mm 

a k následnému zhutn ní (horní líc na kót  -4,180). 

Následn  se rozprost e št rkový podsyp frakce 16/32 mm a op t se zhutní (horní líc na kót  -

4,00). 

- Svislé obvodové st ny budou založeny na ŽB prefabrikovaných prazích ukládaných na 

systém ŽB patek. Vnit ní st ny budou uloženy na betonových základech. 
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- Základová deska je tvo ena bet. sm sí C25/30 + KARI SÍ  KH 20 ( 150/150/6 mm). Deska 

bude provedena v tl. 150 mm. Horní hrana bude na úrovni – 3,850 m. 

P ed betonáží bude na zhutn ný št rkový podsyp položena separa ní PE fólie proti úniku 

cementového mléka do podloží. 

4.7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prost edí  

Objekt nemá negativní vliv na životní prost edí a není nutno ešit p ípadné negativní ú inky. 

 4.8. Dopravní ešení 

Navržený objekt bude napojen na stávající komunikace. Zpevn ná plocha u objektu bude 

sloužit jako parkovišt  pro pot eby zam stnanc  a klient . Napojení na vn jší dopravní 

systém investor nevyžaduje. 

 4.9. Ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí

Parcela se nachází na okraji Ostravy. Na tomto území je st ední výskyt radonu. Je t eba 

provést pat i né opat ení.  

 4.10. Dodržení obecných požadavk  na výstavbu

Stavba spl uje požadavky dle vyhlášky .137/1998 Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o 

obecných technických požadavcích na výstavbu  a dle vyhlášky .501/2006 Vyhláška o 

obecných požadavcích na využívání území. 
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DODATEK . 1

Systém MODULAR Extra

Celohliníkový  typ st íšky  vhodný i pro montáže na zateplené fasády 

Jedná se o nový celohliníkový typ st íšky z Al profil  40 x 30 vyráb ný vždy na míru . St íška 
je vyráb na od 200 cm až do 350 cm. Hloubka st íšky je standardn  105 cm ( v tší hloubka 
není možná)  . zakrytí je provedeno z polykarbonátové krytiny  z jednokom rkového 
polykarbonátu o tl. 8 nebo 10mm  Konce st íšek se zakon ují zvýšeným F profilem které tvo í 
zárove  okapni ku . 

St íška je dodávána standardn  v barv  bílé , ale je možno ji dodat v jakémkoli barevném 
provedení dle vzorníku RAL . Polykarbonát je standardn irý ale za p íplatek možno dodat i 
v kou ovém provedení .   

St íška je standardn  vybavena spodní hliníkovou folií z tahokovu a to proto , aby splnila 
požární p edpisy a dále vnit ní folií 3mm z polyuretanové p ny která tlumí výrazn  hluk p i 
dešti takže st íšku lze instalovat i v blízkosti oken bytu. St íška je vyv šena k fasád
nerezovými lanky, což zajistí velkou nosnost a možnost zatížení sn hem i v zimních m sících 
 a není  proto nutno v zimních m sících odmetat ze st íšky sníh  tqak jako je tomu u ostatních 
st íšek které jsou na trhu nabízeny.  
Další velkou výhodou je že st íška je pom rn  snadno demontovatelná takže když bude 
provedena montáž na nezateplenou fasádu  tak v p ípad  zateplování není žádný problém s 
demontáží a následnou montáží.

Díky t mto vlastnostem nemá tento typ st íšky na trhu konkurenci .

Jedná se o elegentní jednoduchou st íšku , která na objektech p sobí vždy velice lehce a 
elegantn  . 
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Systém MODULAR Plus

   

Pro svoji variabilitu, jednoduchý a estetický vzhled a p íznivou cenu se stal systém 
MODULAR Plus b hem prvního roku naším nejprodávan jším produktem. Jednotlivé 
moduly se vzájemn  esteticky dopl ují a v kone né verzi ladí skoro se všemi typy vstupních 
dve í.  Následující popis Vás provede jednotlivými moduly tak, aby jste si mohli ud lat sami 
p edstavu o jednoduchosti, prakti nosti a esteti nosti tohoto modulového systému. V tomto 
systému je možno složit jakoukoli st íšku .  St íška se skládá z jednotlivých prvk  a skládá se 
vždy až na míst  instalace. St íška se skládá z kotev o dálce 900mm nebo 1100mm (pro 
zateplené fasády pro montáž pod zateplení), které se upev ují do zdi , dále pak z oblouk  z 
Al profil  40x20x2 a vrchní polykarbonátové krytiny z jednokom rkového polykarbonátu o 
tl. 8 nebo 10mm . Konce st íšek se zakon ují zvýšeným F profilem které tvo í zárove
okapni ku . 
Hloubka st íšky je obvykle  uprost ed   105 cm na 
krajích cca 102 cm.  

St íška se dodává v ší i od cca 150 cm do 350 cm 
(ší ka x hloubka), delší st íška není možná 
. Kotvy jsou vyrobeny tak aby st íšky m la mírný 
sklon dop edu a  aby voda odtékala sm rem od 
fasády . Ke st íškám je možno dodat bo ní st ny 
o výškách 1200 nebo 1800mm, za p íplatek výšku 
boku dle p ání .K fásad  je polykarbonát ut sn n 
speciálním zakázkovým t sn ním .St íška je 
dodávána standardn  v barv  bílé ale je možno ji 
dodat v jakémkoli barevném provedení dle 
vzorníku RAL . Polykarbonát je standardn irý 
ale za p íplatek možno dodat i v kou ovém provedení .  
U st íšky není možno osadit hliníkovou protipožární vložku ani vložku z polyuretanové p ny 
proti tlumení dešt  .U tohoto typu není možná demontáž kotev, tyto se musí u íznout a 
nahradit novými, ostatní prvky lze použít op tovn . 
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MODUL A01 (základní modul systému)  

Jedná se vlastn  o nosný prvek celé st íšky . Na st íšku do ší e 300 cm se používají vždy dv
tyto nosné kotvy a na delší st íšku je již nutno použít 3 moduly ( kotvy) . Moduly jsou 
dodávány ve dvou délkách a to v délce 90 cm pro nezateplené fasády nebo pro montáž na 
zateplenou fasádu , ale pro p ípad ,kdy se kotva nezapouští pod zateplení  a potom v délce 110 
cm kdy se kotva zapustí pod zateplení a ást jí z stane v zateplováku a ven potom  jen zase 90 
až 100 cm .Modul je lakován práškovou barvou a to základovou zinkovou barvou a poté 
vrchním lakem venkovním v barv  RAL. To zaru uje dlouholetou živostnost. Práv  ochuzený 
lak bývá asto p í inou brzkého prorezav ní. 

základní MODUL A01 vchodové st íšky pro obloukové nebo rovné st echy. 
(dodáváno v etn  kotvící hmoždinky FISCHER 14x140 až 190 podle tl. zdi, do které se bude 
op ra kotvit a bílé krytky na hlavu šroubu) 

 Vzdálenost mezi dv ma op rami by nem la být v tší než 300cm. 
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DODATEK . 2

Hlavní funkce pásových st ešních sv tlík  ALLUX:  

1. Prosv tlení budov denním sv tlem  

2. Odv trání budov bez provozních náklad   

POPIS 

Pásové st ešní sv tlíky ALLUX tvo í celohliníková konstrukce a prosklení z PC 

kom rkových desek (ucelený systém profil  a prosklení). U masivn jších i složit jších 

sv tlík  jsme schopni dodat i ocelovou nosnou konstrukci. Námi používané materiály k 

výrob  pásových sv tlík  jsou bezúdržbové, nepodléhající korozi a pov trnostním vliv m.  

Konstrukce sestavená z našich hliníkových profil  je samostatná a lze ji namontovat na 

základnu z jakéhokoliv materiálu (d evo, ocel, beton).  

Pásové sv tlíky jsou ur ené p edevším pro pr myslovou výstavbu - hliníková konstrukce bez 

povrchové úpravy, v p ípad  požadavk  lze konstrukci dodat i v p íslušné barv  dle RAL.  

Maximální rozp tí pásových sv tlík  je 9 m.  

PROSKLENÍ 

Pro zasklívání pásových st ešních sv tlík  používáme kom rkové polykarbonátové desky 

(PC) v provedení iré nebo opál.  

Tyto desky jsou odolné proti kroupám, UV zá ení a p i rozbití netvo í st epy. Jejich hlavní 

výhodou je nízká hmotnost a výborné tepeln  izola ní vlastnosti. Podle požadovaných nárok

na zateplení budovy volíme tlouš ku PC desky.  

Koeficient prostupu tepla pro používané tlouš ky PC desek:  

• tl. 10 mm U = 2,49 až 3,1 W/m2 K  

• tl. 16 mm U = 1,7 až 2,4 W/m2 K  

• tl. 20 mm U = 1,6 W/m2 K  
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• tl. 32 mm U = 1,2 W/m2 K  

V TRÁNÍ 

Pásové sv tlíky ALLUX lze jednoduše vybavit r znými typy v tracích segment .  

Zp soby v trání u pásových sv tlík  ALLUX:  

• v trání s ventila ními klapkami, ovládání klapek pomocí elektropohonu (nej ast jší 

zp sob ventilace)  

Lze p ipojit také idlo v tru a dešt , které ventila ní klapku v p ípad  nep ízn  po así 

uzav e.
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Pásový obloukový sv tlík 

Úspory energie  

Obloukový zp sob v porovnání s klasickým sedlovým provedením sv tlíku zmenší plochu 

prosklení o 1/3 a adekvátn  sníží úniky tepla. Obloukový zp sob zmenší u stropu objem 

akumula ní vrstvy tepla a posune pr m rnou teplotu sm rem k podlaze, zlepší aerodynamické 

pohyby vzduchu v místnostech, áste n  sníží dobu temperace a uspo í tím další náklady na 

vytáp ní.  

Úspory materiálu p i výstavb  obloukového sv tlíku  

Díky menší ploše prosklení v porovnání s klasickým sedlovým provedením lze docílit úsporu 

materiálu a tím i p ímých náklad  o cca 30 - 40%.  

Technická specifikace  

Konstrukce: vždy celohliníková (Al) 

Zasklení: Polykarbonátové desky standardní provedení tl. 10,16,20,24,32 mm ,  
Barva: opál, irý, bronz, ostatní nestandardní odstíny jako nap . modrý, 
možnost antireflexní úpravy HEATSTOP (Confort Plus)

Tepelné 
vlastnosti: 

dle použitého druhu PC desek standardn  U = 3 až 1,3 W/m2.K 

Sv telná 
propustnost: 

dle použitého druhu PC desek standardn  79% až 40%  

Max teplota: 115°C 

Požární 
odolnost: 

C1 – neodkapává ho lavý 

Rozm ry: A = ší ka = od 1500mm do 12 000 mm  
(standardn  od 1500 mm do 6500 mm)  
B = délka = od 1000 mm do neomezeno  

Zatížení 
sn hem: 

500 až 2500 N/m2  

Zatížení v trem: 500 až 1500 N/m2  

Kotvení: na ocelový plech tl. 1,5 až 3 mm na ocelové profily,d evo,beton,  
sv tlík musí být umíst n min. 15cm nad úrovní hydroizolace st echy 

Použití: novostavby, sanace st ech , rekonstrukce sv tlík   
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DODATEK . 3
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TEXTOVÁ ÁST – TECHNOLOGIE

THE TEXT PART - TECHNOLOGY
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A. PILOTOVÉ ZALOŽENÍ OBJEKTU 

A. THE PILE FOUNDATION 
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1. Technologický postup pilotového založení

 1.1. P edm t 

Technologický postup je dokument, který obsahuje zejména popis technologie provád ných 

prací v etn  pot ebného strojn  - technického vybavení, p ipravenost staveništ  p ed 

zapo etím prací, ur uje podmínky pro provád ní ur itých prací a výkon , p ípadnou ochranu 

p ed nep íznivými pov trnostními vlivy. Dále vymezuje podmínky pro BOZP a další. 
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 1.2. Technologický postup provád ní pilot 

1.2.1. Obecné informace

Jedná se o výstavbu administrativní budovy v Opav , která bude sloužit pro pot eby Okresní 

správy sociálního zabezpe ení. Areál ur ený plánem m sta pro výstavbu ob anské 

vybavenosti se nachází v severovýchodní ásti m sta. V jeho sousedství se nachází tvr

individuálního rodinného bydlení a zástavba bytových panelových dom .  

Novostavba administrativní budovy je navržena jako objekt se 4 nadzemními a 1 áste n

zapušt ným podzemním podlažím. Tvarov  stavba tvo í obdélník o p dorysných rozm rech 

30,600 x 27,800 m. Navržená stavba p irozen  koresponduje se stávající zástavbou a 

disponuje moderním avšak klidným architektonickým výrazem. 

1.2.2. Pracovní podmínky

Provád ní vrtaných pilot se obecn ídí požadavky SN EN 1536 Provád ní speciálních 

geotechnických prací, vrtané piloty. 

Odborný dohled – p i vrtání bude zajišt n odborný dozor zodpov dným pracovníkem 

(geotechnikem), který mimo jiné vyhodnotí skute n  zjišt né geotechnické podmínky. Pokud 

se skute né geotechnické podmínky budou lišit od p edpoklad  v projektu, musí být ve 

spolupráci s projektantem u in ny pot ebné úpravy za ú elem dosažení požadované únosnosti 

pilot. 

1.2.3. P ipravenost

Pro provád ní vrtných prací budou provedeny pracovní plochy zpevn né pro pojezd vrtné 

soupravy BAUER BG-15H o rozm rech 12 m x 6 m x a o výšce 19 m. Tyto plochy budou 

tvo eny kamenivem (o tlouš ce 20-30 cm) zhutn ným na minimální únosnost 45 MPa a 

budou potaženy geotextílií. Horní líc zpevn né plochy bude na kót  252,02 m n.n. 
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Za ízení staveništ : Na severní stran  objektu bude uložena 1 bu ka, o rozm rech 

3000x2435x2800 mm, která bude sloužit jako vrátnice, 1 bu ka pro stavbyvedoucího (o 

rozm rech 6055x2435x2800 mm) a 2 sklady drobného materiálu – kontejnery ( o rozm rech 

2438x2200x2260. Dále bude vymezeno místo pro skládku ocelové výztuže s místem pro 

výrobu armokoš . Schéma za ízení staveništ  – viz. p íloha . 2 

1.2.4. Materiál

Beton pilot: C30/37 XC2 XA1, konzistence S4. Dodavatelem betonové sm si bude 

certifikovaná betonárna firmy Št rkovny Dolní Benešov, provozovna Ostrava. 

Výztuž pilot: Ocel B500A. Jejím dodavatelem bude spole nost ARMOSTAV Místek, s.r.o. 

Všechny armokoše budou ádn  ( ru n ) prova eny po celé délce.  

 1.2.5. Doprava

Pro dopravu betonu z betonárky na staveništ  bude použit autodomícháva  Stetter (Heavy 

Duty Line). Doba mezi po átkem míchacího procesu v betonárn  a uložením betonu do vrt

nesmí p esáhnout 60 minut. 

Pro p epravu armokoš  bude sloužit naklada  VOLVO L25. 

Pro osazení armokoš  bude použita samotná pilotovací souprava. 

 1.2.6. Mechanizace a ná adí

Vrtná pilotovací souprava:  BAUER BG-15H. 

Vrtné ná adí: ocelová kolona pažnic pr m ru 900 mm a ezná korunka 

 spirálový vrták 

 šapa 

 sypákové roury s násypkou 

Naklada : VOLVO L25 

Autodomícháva : Stetter (Heavy Duty Line) 



Diplomová práce  

- 67 -

Další mechanizace: svá e ka CO2 

1.2.7. P evzetí staveništ

Odpov dnost za provád ní vrtných prací nese zhotovitel. Odpovídá za soulad provád ní 

s ustanovením SN EN 1536, technickými a kvalitativními p edpisy. Na výrobu 

železobetonových vrtaných pilot je t eba neustále dohlížet a do protokolu o se musí 

zaznamenávat všechny údaje o vrtané pilot . Po celou dobu provád ní vrtaných polit se vede 

tato evidence: 

• Protokol o každé pilot  – obsah protokolu je uveden v p íloze .3 

• Stavební deník 

• Protokol o zkouškách betonu – viz. bod 2.10. Jakost a kontrola kvality 

Po ukon ení prací speciálního zakládání bude p edána tato dokumentace: 

• Dokumentace skute ného provedení se zakreslenými zm nami 

• Geodetické zam ení s vyhodnocením odchylek v i PD – viz.bod 5 technické zprávy 

• Protokoly o zkouškách betonu 

• Protokol o pilot

• Kopie stavebního deníku 

1.2.8. Personální obsazení

Složení pracovní ety: vrtmistr 

 pracovník betonáže 

  strojník naklada e 

 vaza i výstroje pilot 



Diplomová práce  

- 68 -

1.2.9. Pracovní postup

Pro provád ní vrtných prací bude nejd íve provedena zpevn ná pracovní plocha (30x35 m) 

pro pojezd pilotovací soupravy BAUER BG-15H o hmotnosti 65 tun a rozm rech 12 m x 6 m 

a výšce 19 m – viz. obr. . 1 a 2 

       

Vrty pilot musí být nejd íve vytý eny geodetem a jejich st edy musí být ozna eny, nap . 

ocelovým kolíkem – viz. obr. .3 a 4. Po adí provád ní pilot se musí volit tak, aby nebyly 

poškozeny sousední piloty. Za ne se tedy na jižní stran  plánovaného objektu.  

Jelikož se staveništ  nachází na území s r zn  se st ídajícími vrstvami písk  a jíl  a 

s p ítokem vody, je t eba vrt pažit ocelovými pažnicemi. Pažení musí postupovat spolu 

s hloubením vrtu pop ípad  s p edstihem nutným k zabrán ní zavalení vrtu. Použité výpažnice 

musí mít dostate n  tuhou st nu a patu opat enou korunkou, aby nedošlo k deformaci. Budou 

použity výpažnice spojovatelné (dvoupláš ové), jejichž spoje nesmí  vystupovat z hladkého 

vnit ního ani vn jšího povrchu. Pr m r ezné korunky nesmí p esahovat pr m r výpažnice o 

více než 20 mm. P i zavrtávaní pažnic je t eba dohlížet na svislost vrtu. K tomuto ú elu slouží 

diagonální sklonom r vrtné soupravy a vodováha, která se p ikládá na st nu výpažnice. 

Vrty budou hloubeny metodou rota ního náb rového vrtání. Soudržná hornina bude 

rozrušována spirálovým vrtákem – viz. obr.  5 a 6. Vrták se osadí na vrtnou soupravu a 

zavrtá se do zeminy pod ochranou ocelové výpažnice. Následn  se vrták vytáhne i 

s vyt ženou zeminou – viz. obr. . 7 a 8, vrtná souprava se pooto í na místo, kde chce zeminu 

vysypat a rychlým otá ením vrtáku se zemina „set ese“ – viz. obr. . 9 a 10. 

Jelikož musí pažení p edcházet vrtáku, musí se výpažnice po dosažení ur ité úrovn  nadstavit. 

Vrták se sundá a na vrtací soupravu se nasadí výpažnice. Dv  výpažnice se k sob  spojí 

pomocí speciálních šroub , které se nasazují ru n  a dotahují se speciálním klí em – viz. obr. 

. 11 a 12. Výpažnice se zavrtá hloub ji do zem  – viz. obr. . 13 a 14.

V p ípad , že se narazí na nesoudržnou zeminu je t eba zam nit technologii vrtání a spirálový 

vrták za vrtný hrnec s oto ným dnem – viz. obr. . 15 a 16. Postupuje se stejn  jako u 

spirálového vrtáku. Šapa (vrtný hrnec) se zavrtá do zem , po napln ní se uzav e oto né dno, 
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hrnec se vytáhne, vrtná souprava se pooto í na místo vymezené k uložení vyt žené zeminy a 

pooto ením dna se zemina vysype – viz. obr. . 17 a 18.

Hloubky jednotlivých vrt  jsou ur eny v projektové dokumentaci, za jejich dodržení odpovídá 

vrtmistr. Hloubka je m ena p i vrtání hloubkom rem vrtné soupravy.  

Vrty sm jí z stat otev ené jen tak dlouho, jak je to nutné pro jejich vy išt ní a osazení 

armokoše. išt ní dna vrtu se provede odvrtáním 2-3 náb r  vrtným hrncem ze dna vrtu. 

Armokoše budou vyráb ny na staveništi a budou uskladn ny tak, aby byly chrán ny proti 

poškození provozovatelem stavby a p ed zne išt ním zeminou – viz. obr. . 19. V p ípad

poškození armokoše musí dojít p ed osazením k jeho oprav . K vrtu budou dopraveny pomocí 

VOLVA L25 – viz. obr. . 20. Každý armokoš bude opat en rozp rkami (centrátory), které 

zabezpe í minimální krytí výztuže – viz. obr. . 21. Armokoš musí být vyroben tak pevn , aby 

se dal zvednout a zabudovat bez trvalých deformací. Do vrtu bude osazen vrátkem vrtné 

soupravy. P i osazování musí být veden svisle, aby neodíral st ny vrtu – viz. obr. . 22, 23 a 

24.

K betonáži bude použita zkracovatelná sypáková roura – viz. obr. . 25 a 26. Bude skladována 

na staveništi a na místo bude dopravena po ástech bagrem. U vrtu dojde k jejímu složení dle 

požadované délky. Délka usm r ovací roury bude zvolena tak, aby se zabránilo rozm šování 

betonu a aby proud betonu nenarážel ani na výztuž ani na st nu vrtu. Poté bude vrátkem vrtné 

soupravy zdvižena do svislé polohy a osazena do vrtu – viz. obr. . 27 – 31.  

Beton bude p ivážen z betonárky v autodomícháva i – viz. obr. . 32. Po p ivezení betonu na 

staveništ  musí být beton zkontrolován, prodávající zhotoví dodací list a kupující svým 

podpisem stvrdí, že beton p evzal v as a v souladu se specifikací. Teplota erstvého betonu 

p i betonáži musí být v rozmezí +5 až +30°C. Beton nevyhovující kvality nesmí být do pilot 

uložen.  

Betonáž piloty – viz. obr. . 32 – 36. 

a) Betonáž do sucha - Po zabetonování cca 2 m je t eba rouru vytáhnout a odstranit spodní díl 

– viz. obr. . 37 a 38. Pak se roura op t spustí do vrtu a pokra uje se s betonáží – viz obr. . 

39. Vibrování betonu ponornými vibrátory za ú elem jeho zhutn ní není dovoleno.
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b) Betonáž pod vodou - Pokud by na dn  vrtu byla podzemní voda, musela by být sypáková 

roura  zasahovat až na dno vrtu a v pr b hu betonáže by musela být pono ena nejmén  1,5 m 

v betonu. Betonáž musí v tomto p ípad  prob hnout rychle, plynule bez p erušení v . 

p ebetonování.

Vytahování výpažnic m že být zahájeno ve chvíli, kdy je v pažnicích dostate ný sloupec 

betonu, který vyvodí dostate ný p etlak, aby se zabránilo vniku vody nebo zeminy do vrtu a 

aby nedošlo v povytažení armokoše. Pažnice musí být vytažena v dob , kdy má beton ješt

dobrou zpracovatelnost – viz. obr. . 40 a 41. Op t se použijí stejné klí e, jako p i instalaci 

výpažnic – viz. obr. . 42 a 43.

Po demontáži výpažnice se tento postup opakuje tak dlouho, až všechen zne išt ný beton 

z horní ásti piloty p ete e cca 0,3 m p es projektovanou úrove  hlavy piloty – viz. obr. . 44 

a 45. Tento proces by se m l provést bez p erušení a v co nejkratší dob . Znehodnocený beton 

se odbourá s mimo ádnou opatrností, aby se zabránilo vzniku trhlin v betonu. Dále se odstraní 

ne istoty a nespojené ásti ztvrdlého betonu. Na pe liv  ošet ený beton se nanese 30-50 mm 

jemné malty se zvýšeným obsahem cementu (spojovací m stek). Pokud je armokoš nad 

hlavou piloty zahýbá p i odbourávání její zne išt né hlavy, musí být narovnán a upraven ve 

smyslu platných zásad pro zacházení s betoná skou ocelí. Je t eba zabránit ohýbání výztuže za 

tepla a ostrým roh m. Pokud by došlo k nep ípustnému ohybu výztuže nebo k jejímu 

zeslabení, je t eba prut vy íznout a nahradit novým p iva eným prutem.  

 1.2.10. Jakost a kontrola kvality

Výztuž - dodací listy z armovny v etn  prohlášení o shod

 - fyzická kontrola každého armokoše 

Betonová sm s  - certifikát betonárky 

 - dodací list 

 - prohlášení o shod  vybrané betonárky 

•  Ke zkoušce pevnosti betonu je etnost odb ru vzorku následující: 

- po jedné sad  vzork  z prvních t ech pilot  
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- po jedné sad  vzork  z každých následujících p ti pilot 

- jedna sada vzork  na každých 75 m3 betonu, které jsou v jednom dni zpracovány  

•  Hloubka pr saku betonu – 3 zkušební t lesa na 14 dní betonáže pilot 

Zkoušky odebraných vzork  bude provád t akreditovaná zkušebna Betontest, s.r.o. 

Odb r vzork  a zkoušení se ídí ustanoveními SN EN 1536 a SN 206-1. 

V pr b hu provád ní vrtaných pilot se provádí kontrola: 

• Geologického profilu vrtu 

• Dodržení technologického postupu vrtaných prací 

• Dodržení parametr  výroby armokoš  dle RDS 

• Dodržení technologického postupu betonáže piloty  

• Dodržení úpravy hlav pilot 

• Dodržení p ípustných odchylek 

• Provád ní kontrolních zkoušek a m ení 

1.2.11. Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci

Práce se musí provád t pod vedením zkušených odborník . Kvalita materiálu a veškeré 

postupy musí být p esn  dodržovány. Je t eba dbát na dodržování bezpe nostních p edpis , 

zvlášt : 

• Zákoník práce . 262/2006 Sb. 

• Zákon 309/2006 Sb. – zákon o zajišt ní podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i 

práci 

• NV 378/2011 Sb. – stanovuje požadavky na bezpe ný provoz a používání stroj

• NV 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na 

pracovišti s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky 

• SN EN 791 – vrtné soupravy – Bezpe nost 

• SN ISO 9244, 7130, 8152 – Stroje pro zemní práci 

• SN EN 996 – Souprava pro pilotovací práce 
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P ístupové cesty – nesmí být tvo eny svahem se sklonem v tším než 5:1. Pracovníci  nesmí 

vstupovat do vzdálenosti menší než 1,5 m k hran  pádu, do pracovního prostpru jiných 

dodavatel

Otvory a jámy – jámy a prohlubn  v blízkosti (1,5 m) komunika ních cest vozidel musí být 

vyzna eny ervenobílou páskou. Vrt, kde pažení p esahuje nad podloží o 1 m a více je 

považován za dostate n  jišt ný proti pádu. 

Manipulace s b emeny – pod dopravovanými b emeny se nesmí nikdo zdržovat. Pracovníci se 

k b emenu m žou p iblížit až po jeho ustavení na místo. Vázání b emen provádí pouze 

fyzická osoba proškolená jako vaza . 

Požární ochrana – je zajišt na ve smyslu zákona 133/85 Sb.  
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 1.3. Záv r 

Cílem technologického postupu provád ní pilotového založení objektu administrativní 

budovy bylo ur it p ipravenost staveništ  p ed zapo etím vrtných prací, zvolit správnou 

technologii provád ní a mechanizaci. Ujasnit pracovní postup, jakost a kontrolu kvality 

materiál  a zp sob zajišt ní bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci. 
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DODATEK .1 - Fotografie z archívu autora  

Obr. . 1 - Zpevn ná pracovní plocha pro pojezd pilotovací soupravy 

Obr. . 2 - Vrtná pilotovací souprava  BAUER BG-15H 

          

Obr. . 3 a 4 - Vytý ení pilot



Diplomová práce  

- 75 -

           

Obr. . 5 a 6 - Vrtání spirálovým vrtákem 

           

Obr. . 7 a 8 - Vytažení spirálového vrtáku 
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Obr. . 9 a 10 - Set esení vyvrtané zeminy 

            

Obr. . 11 a 12 - Nastavování výpažic 
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Obr. . 13 a 14 - Zavrtávání výpažnice 

            

Obr. . 15 a 16 - Vrtání vrtným hrncem s oto ným dnem 
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Obr. . 17 a 18 - Vysypání zeminy z vrtného hrnce po pooto ení dna 

  

Obr. . 19 - Armokoše montované na staveništi 

Obr. . 20 - Armokoše se po staveništi p epravují naklada em Volvem L2 
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Obr. . 21 - Centrátory zabezpe ující min. krytí výztuže 

             

Obr. . 22 a 23 
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Obr. . 24 - Osazení armokoše do vrtu vrátkem vrtné soupravy 

   

Obr. . 25 a 26 - Sypáková roura pro betonáž piloty 

Obr. . 27 
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Obr. . 28 a 29 - Pro její zdvižení a osazení do vrtu bude op t použit vrátek vrtné soupravy 

Obr. . 30 a 31 

Obr. . 32 - Doprava betonu z betonárky v autodomícháva i 
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Obr. . 33, 34, 35 a 36 - Betonáž piloty 

   

Obr. . 37 a 38 – vytažení sypákové roury a odstran ní spodního dílu 
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Obr. . 39 - Pokra ování v betonáži 

   

Obr. . 40 a 41 – Vytažení výpažnice 
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Obr. . 42 a 43 - Demontáž výpažnice 

   

Obr. . 44 a 45 - Betonuje se cca 30 cm nad projektovanu úrove  hlavy piloty 
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DODATEK . 2
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DODATEK  .3

Protokol o provád ní vrtaných pilot pažených pažnicí: základní údaje 

Firma……………………………… Typ piloty………………………………………… 

Stavba ……………………………………………………………………………………….. 

Výkres ………………………… vrtání s pažením…………..……………………… 
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Protokol o výrob  vrtaných pilot pažených pažnicí: detailní údaje 

Pilota ……………………………… Tla ená pilota ..………………………… 
Tažená pilota..………………… Sklon ………………..…………………… 

1. Geotechnický profil  
Hl. v m pod 
prac.plošinou 

Hloubka 
v m.n.m. 

Druh horn. a 
její vlast. 

Podz. 
voda 

Vrtné ná adí, 
pažení od..do.. 

        
     

     
     
     

     
     

     
     
     
m ítko 1:    

2.  asový snímek provád ní 
1 2 3 4 5 

Pracovní 
fáze 

Okolní 
teplota 

as od.. do.. Datum 

Vrtání     
 Dlátování     
P erušení     
Úprava 
hlavy 

    

Betonáž     

Ozna it k ížkem, co se hodí 

3. Údaje o pilot

a) hloubka vrtu po dovrtání …………………………………………m pod pracovní plošinou 

b) Dlátování v hloubce od.……………..m do  ……………………m pod pracovní plošinou 

c) Odchylka vrtu osy piloty v ose X……….………cm v ose Y …………………………..cm 

4. Výztuž piloty 

Odchylka od výkresu .………………..odchylka v délce…………………zm ny ….……… 

5. Beton piloty 

Zvláštnosti ..…………………………………………………………………………………… 
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6. Betonáž piloty 

Hloubka podzemní vody ve vrtu p i zahájení betonáže ….…………………………..…m pod 

pracovní plošinou 

Výkaz spot eby betonu: 

Teor. spot eba ………………………………m3  

Skut. spot eba……………………………….m3 

7. Poznámky 

Odchylky od základních údaj ...………………………….. 

8. Podpisy / datum 

Vrtmistr……………………………………………………………….. 

Stavbyvedoucí………………………………………………………… 

Zástupce objednatele………………………………………………….. 
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2. Technická zpráva pro provád ní pilotového založení

 2.1. Základní údaje 

Název stavby: Administrativní budova OSSZ  

Lokalita: Ostrava 

Zpracovatel: Bc. et Bc. Martina Sluková 

 2.2. Specifikace podkladových materiál

Výkresy skladby skeletu 

Inženýrsko-geologický pr zkum 

 2.3. Popis objektu horní stavby 

Horní stavbu tvo í železobetonový prefabrikovaný skelet. Jedná se o ty podlažní objekt 

s jedním áste n  zapušt ným podzemním podlažím. Tvarov  stavba tvo í obdélník o 

p dorysných rozm rech 30,600 x 27,800 m. 

 2.4. Popis základové konstrukce 

Pod každý sloup je navržena jedna velkopr m rová pilota s hlavicí. Délka a pr m r pilot je 

navržen na základ  geologie a za pomocí programu PILOTA. Navržený pr m r je 900 mm a 

délka 6,5 m. Piloty budou provedeny z betonu C20/25 XC2, výztuž je vysunuta a kotvena do 

železobetonové hlavice dle projektové dokumentace. Piloty budou vyztuženy dle statického 

výpo tu výztuží 10 505 R. P i provád ní pilot je t eba po ítat s pažením vrt  z d vodu 

p ítomnosti podzemní vody ve št rkopískové vrstv . Hlavice jsou navrženy kruhové o 

pr m ru 1200 mm a výšky 1000 mm. Sloupy se budou kotvit do profilovaných kalich . 



Diplomová práce  

- 90 -

Hlavice budou provedeny z betonu t . C25/30 XC2 a vyztuženy armokošem dle projektu. 

Hloubka kalich  a jejich rozm ry budou provedeny dle projektové dokumentace. Hlavice 

zabezpe í p enos svislých, vodorovných a momentových sil ze sloup  horní stavby do pilot. 

 2.5. Povolené odchylky p i provád ní vrtaných pilot 

Odchylka od svislice max. 2 % 

Odchylka v hloubce vrtu 0,1 m 

 Tolerance p i osazování výztuže piloty:

Rozmíst ní nosných prut  30 mm 

Rozmíst ní rozd lovací výztuže 60 mm 

Výškové osazení výztuže + 100 mm, - 50 mm 

P i betonáži pilot

Odchylka vybetonované hlavy piloty v úrovni terénu 20 mm 

 2.6. Statický výpo et 

Statickým výpo tem byl proveden návrh a posudek širokoprofilových pilot na geologii 

stanovenou geologickým pr zkumem a síly vyvozené horní stavbou a monolitickými základy. 

Výpo tem byla prokázána dostate ná únosnost pilot ve svislém i vodorovném sm ru. 

Základové konstrukce pod skeletem v dané geologii vykáží sedání ve svislém sm ru 

maximáln  23 mm. Výpo tem byla prokázána dostate ná únosnost d íku piloty i základových 

patek p es piloty na namáhání horní stavbou. 

 2.7. Obsah projektu 

Technická zpráva 

Statický výpo et 

Výkres pilotového pole 
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Tvar a výztuž hlavic 

Výztuž pilot 

P i provád ní pilot bude nutno kontrolovat geologický profil, který by m l být shodný s 

geologickým pr zkumem. Sou asn  je nutno vést záznamy o provád ných pilotách. V p ípad

odchylky geologie od geologického pr zkumu je nutno provést korekci v délkách pilot. 

Jakoukoli zm nu oproti projektu je nutno konzultovat se zpracovatelem projektu. 

 2.8. Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci 

P i realizaci stavby je nutno dbát na dodržování všech bezpe nostních, protipožárních 

hygienických p edpis , zejména pak dodržovat vyhlášku . 324/1990 a vyhlášku ÚBP . 

48/1983. 
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3. Hydrogeologický pr zkum

 3.1. Základní údaje 

Název stavby: Administrativní budova OSSZ  

Druh pr zkumu: Inženýrsko-geologický pr zkum 

Lokalita: Ostrava 

Zpracovatel: Bc. et Bc. Martina Sluková 

 3.2. Úvod 

Na území Ostravy, ul. I. J. Pešiny je projek n  p ipravovaná stavba s názvem Administrativní 

budova OSSZ. Úkolem tohoto pr zkumu je posoudit geologické a základové pom ry pro 

výstavbu výše zmín né budovy. Jedná se o objekt obdélníkového p dorysu o rozm rech 

30,600 x 27,800 m. Konstruk n  se bude jednat o prefabrikovanou železobetonovou 

konstrukci se 4 nadzemními a 1 áste n  zapušt ným podzemním podlažím. 

 3.3. Geologické pom ry 

Z regionáln  geologického hlediska se zájmový prostor nalézá p i JZ okraji Ostravské pánve. 

Její p edkvartérní podloží je tvo eno horninami spodního karbonu – visé, které jsou zde 

tvo eny flyšovým st ídáním pískovc  a b idlic kyjovických vrstev.  

V depresích povrchu skalního podloží jsou místy uloženy neogenní sedimenty Karpatské elní 

hlubiny miocénního stá í, jednotky spodního tortonu. Jsou zastoupeny p evážn  šedými 

vápnitými jíly s astými slabými polohami jemných prachovitých písk  (ty mohou být lokáln

zvodn ny).  

Na skalní podloží nebo neogenní sedimenty pak nasedají kvartérní glaciální sedimenty 

pleistocénního stá í. Ty jsou odspodu budovány páskovanými jíly s vložkami jílovitých jemn
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zrnitých písk  halštovského zaledn ní. Na n  pak nasedají glacifluviální písky sálského 

zaledn ní, které mají asto výraznou jemnozrnnou p ím s. Obsah št rkovité frakce se 

v píscích pohybuje p evážn  do 20% objemu zemin. 

Povrch území pak budují p eplavené sprašové hlíny a spraše pleistocénního stá í tuhé 

konzistence, která p i povrchu terénu asto p echází do konzistence pevné. Vlastní povrch 

prakticky celého zájmového prostoru je p ekryt hlinitými až hlinitokamenitými navážkami 

mocnosti  do 0,6 až 0,8 m.  

Horniny skalního podloží se v zájmovém prostoru nacházejí na úrovni kóty 237,72 m n.m.  

Sm rem JZ od skalního masivu je skalní podloží kryto miocénními jíly, na nichž spo ívají 

zbytky jílovitoprachovitých sediment  halštovského zaledn ní se sprašovými hlínami a 

sprašemi v nadloží. V této ásti zájmového prostoru tém  chybí pís ité a št rkovité 

sedimenty, které vystupují v nevýrazných, ojedin lých polohách. Na SV od skalního masivu 

tém  chybí miocénní sedimenty a skalní podloží je zde kryto p ímo mocn jším souvrstvím 

glacifluviálních pís itých sediment   sálského zaledn ní, které jsou výše op t p ekryty 

jemnozrnnými sprašoidními hlínami. Mezi svrchní sprašový pokryv a hlinité sedimenty  

sálského a halštovského zaledn ní mohou být vklín ny zbytky vyšších fluviálních pís itých až 

št rkových teras místních okolních vodote í. 

Nastín ná geologická stavba zájmového prostoru je tedy pom rn  složitá i pro samotné 

hloubkové zakládání budoucí stavby. Podzemní voda zvod uje zejména podpovrchové 

polohy zbytk  fluviálních pís itých až št rkovitých teras a souvisle i hloub ji ležící písky 

sálského zaledn ní. Hladina podzemní vody bude mírn  až st edn  napjatá a její 

piezometrická úrove  leží v hloubce p evážn  v hloubce okolo 4 m pod terénem. 

 3.4. Rozsah pr zkumných prací 

S ohledem na p edpokládané hloubkové zakládání stavby byly pr zkumné práce provedeny 

výhradn  vrtanou sondáží, která poskytuje spolehliv jší a zejména p esn jší údaje o ulehlosti i 

složení díl ích poloh nesoudržných pís itých a št rkovitých zemin a jejich hloubkových 

rozhraních. Sou asn  lépe vypovídá i o pevnostních a p etvárných charakteristikách 

soudržných zemin, zejména prom nlivosti jejich vlastností.   
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Celkem byly navrženy a provedeny 3 sondy (sondy V1 až V3) do hloubky 18,0 m (viz. 

p íloha . 2 technologického postupu). Vyhodnocovací práce sestávaly z geotechnického 

vyhodnocení sondáže, sestrojení geologických ez  staveništ m, posouzení základových 

pom r  se zhodnocením zásadní inženýrsko-geologické problematiky staveništ .  

3.5. Výsledky sondážních prací 

V kvalitativním vyhodnocení sondáže bylo provedeno základní rozvrstvení jednotlivých sond 

do vrstev a poloh zemin a hornin podle vyhodnoceného pravd podobného  granulometrického 

složení  a  tyto vrstvy a polohy  byly dále  rozd leny do  díl ích poloh p ibližn  stejných 

geotechnických vlastností. Podle výsledk  kvalitativního vyhodnocení bylo pak  provedeno 

za azení  jednotlivých vrstev a poloh  zemin a hornin do klasifika ních t íd a skupin 

základových p d podle SN 731001. T ídy t žitelnosti jsou jednou z nejobjektivn jších 

technických vlastností geotechnického vyhodnocení sond. 

V následujícím kvantitativním vyhodnocení  byly výpo tov , pomocí  empirických 

korela ních vztah , odvozeny  oedometrické moduly stla itelnosti z penetrace - Eoed,p spolu 

s p íslušným  Poissonovým íslem  „ν“ a výpo tov , pomocí ryze fyzikálních vztah ,  pak 

vyšet eny  pevnostní charakteristiky úhlu vnit ního t ení  „ϕ“ a kohese „c“ v totálních, a u 

nesoudržných zemin pak v efektivních parametrech.  

3.6. Geotechnické vlastnosti základových p d 

Normové charakteristiky základových p d vyšet ené sondáží vystihují p etvárné a pevnostní  

charakteristiky základových p d v místech provedených penetra ních sond, a to od povrchu 

terénu až do jejich kone ných hloubek. Geotechnických profil  vrtaných sond lze proto p ímo 

použít jako výpo tových model  pro vyšet ení deformací základových p d pod hloubkovými 

základy a sou asn  i jako modelových zkoušek pro návrh hloubkových základ . Každou 

sondu doporu uji použít jako samostatný výpo tový model. 

Z provedené sondáže vyplývá, že zeminy kvartérního pokryvu v etn  glacigenních sediment

se vyzna ují vysokou stla itelností – moduly stla itelnosti se pohybují v rozmezí p evážn
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mezi od  6 –ti až 12 Mpa. V tší únosností neoplývají ani písky zaledn ní, které obsahují 

jemnozrnnou p ím s a jsou zvodn lé. P evážn  jsou jen st edn  ulehlé.  

3.7. Vlivy d lní innosti 

Z mapy poddolovaných území v m ítku 1:10000 bylo zjišt no, že nejbližší poddolované 

území leží cca 500 m JV od zájmového prostoru. Proto se ú ink  poddolování není t ena 

obávat. 

3.8. Inženýrsko-geologické posouzení podmínek zakládání  

Základové pom ry staveništ  je t eba, ve smyslu l.20, odst. b) normy SN 731001, hodnotit  

jako složité.  Je to dáno složitou stavbou území, na jehož vývoji se významnou m rou 

podílelo zaledn ní v jednotlivých dobách ledových. 

Samotný stavební objekt t eba považovat za  stavební konstrukci náro nou na zakládání, viz. 

l.21, odst.b) SN 731001 „Základová p da pod plošnými základy“.  

Plošné založení s ohledem na výskyt siln  stla itelných hlinitých sediment  zasahujících do 

v tších hloubek pod povrch terénu nep ipadá v úvahu. Zakládání, zejména suterénu objektu, 

m že znesnad ovat i pom rn  vysoko leží hladina podzemní vody s piezometrickou úrovní 

v hloubce od 4 do 5 m pod terénem. Navíc hydrogeologickou zvodní jsou asto i polohy 

pís itých jíl  a místy i propustn jší polohy soudržných zemin. Pro relativn  nižší propustnost 

a zejména vysoko ležící hladinu vody zde není vhodné uvažovat s možností vsakování 

srážkových vod do podzemí.  

Odvodn ní v úrovni základové spáry suterénu lze provést obvodovou drenáží,  kladenou do 

rigol  po obvodu základové jámy, zejména z návodní strany terénu. Výkop základové jámy 

bude provád n p evážn  v soudržných zeminách pevné, mén  pak tuhé  konzistence. Tuhé až 

m kké konzistence zemin p evažují až v hloubkách v tších než 6 m pod terénem.  

V hloubkách 4,5 m pod terénem jsou však zvodn lé polohy hlinitých a jílovitých písk . 

Hladina podzemní vody je zde mírn  až st edn  napjatá, proto bude nutné p i provád ní 
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hlubších výkop  po ítat se vztlakem vody, aby nedošlo k prolomení dna výkop . Definitivní 

odvodn ní suterénu obvodovou drenáží musí být navrženo v hloubce min. 0,5 m pod úrovní 

podlahy suterénu.  

Dno výkopu základové jámy bude tvo it sou asn  i zpevn nou plochu, kterou bude nutné 

navrhnout a vybudovat pro pohyb t žkých pilotážních souprav. Proto bude vhodné 

odvod ovací drenáž provést až po pilotáži. Drenáž bude t eba zaústit nejlépe do kanalizace. 

V prob hu výstavby bude nutné s ohledem na srážkovou innost po ítat s erpáním v tšího 

množství vody. Po zakrytí výkopu stavbou a po jejím dokon ení se objem vody výrazn  sníží 

a je možné že p ítok zcela ustane nebo bude jen nepatrný z prosakujících vod v obdobích 

s vysokým stavem hladiny podzemní vody.  

Objekt administrativní budovy OSSZ bude nutné zakládat hloubkov , nejlépe na vrtaných 

pilotách. Beran né nebo vibrované piloty nejsou do tohoto prost edí vhodné s ohledem na 

negativní dynamické ú inky na blízké budovy a na omezený hloubkový dosah pilotáže. 

Jelikož hloubka povrchu skalního podloží není prom nná, délky pilot budou konstantní. 

Piloty bude nutné vetknout do povrchu zv tralinové zóny kulmského skalního podloží a na 

délku minimáln  3 m do souvrství glaciálních písk . Vzhledem k tomu, že podzemní vody 

vykazují uhli itou agresivitu  na betonové základy, je t eba  pilotové základy chránit 

protiagresivní izolací. Návrh sklon   výkop  základových jam je t eba provést v souladu 

s l.82-84 SN 733050 „Zemní práce“. P i hloubce výkop  do 4,0 m posta í sklon 1:0,5, p i 

výskytu pís itých poloh ve st nách výkop  pak sklon až 1:1. Výkopy rýh pro inženýrské sít

apod. je t eba provád t v souladu s výše citovanou SN 733050. 

 3.9. Záv r 

Provedeným inženýrsko-geologickým pr zkumem pro stavbu s názvem „Administrativní 

budova OSSZ“ bylo stanoveno, že zájmové území má složité základové pom ry. Nové stavby 

lze na zájmovém území zakládat pouze hlubinn  pomocí vrtaných železobetonových pilot. 
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B. OP RNÉ ST NY

B. THE RETAINING WALLS 
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1. Technologický postup provád ní op rných st n

 1.1. P edm t 

Technologický postup je dokument, který obsahuje zejména popis technologie provád ných 

prací v etn  pot ebného strojn -technického vybavení, p ipravenost staveništ  p ed zapo etím 

prací, ur uje podmínky pro provád ní ur itých prací a výkon , p ípadnou ochranu p ed 

nep íznivými pov trnostními vlivy. Dále vymezuje podmínky pro BOZP a další.



Diplomová práce  

- 99 -

 1.2. Technologický postup provád ní op rných st n 

 1.2.1. Obecné informace

Jedná se o výstavbu administrativní budovy v Ostrav , která bude sloužit pro pot eby Okresní 

správy sociálního zabezpe ení.  

Novostavba administrativní budovy je navržena jako objekt se 4 nadzemními a 1 áste n

zapušt ným podzemním podlažím. Tvarov  stavba tvo í obdélník o p dorysných rozm rech 

30,600 x 27,800 m. Na severní stran  objektu je navrženo parkovišt  s 24 parkovacími místy. 

Parkovišt  bude obehnané vyztuženou op rnou st nou (viz. situace) se zábradlím, chodníkem 

a zatravn nou plocha. 

 1.2.2. Pracovní podmínky

Práce se mohou provád t i za mírn  nep íznivých podmínek. 

 1.2.3. P ipravenost

P ed zapo etím výkop  musí být ov ena poloha inženýrských sítí, aby nemohlo dojít k jejich 

poškození.  

Pod budoucím parkovišt m jsou provedeny výkopové práce na kótu 256,21 m n.m.  

1.2.4. Materiál

• Betonové tvarovky Gravity Stone CH štípané/hladké – tvar a rozm ry jsou známé z obr. . 

1. Beton tvarovky spl uje podmínky t ídy pevnosti betonu C 30/37 XF4 podle SN 206 –

1. 

• Zákrytové prvky - KB ps-30 A – tvar a rozm ry viz. obr. . 2

• Lepidlo flex extra 045 – k lepení zákrytových prvk

• Spojovací plastové kolí ky systému Gravity Stone – slouží k uleh ení montáže a zvyšují  
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 smykovou odolnost suchých ložných spár – obr. . 3

• Geom íž Securid 80/20 R6 – rovinná konstrukce z p edpjatých polyesterových prut , která 

p ebírá tahová namáhání. Tahová pevnost v hlavním sm ru je v tší nebo rovna 80KN/m. 

Geom íž je dodávána v rolích o rozm ru 4,75 x 100 m – viz. obr. . 4

• Zemina zásypu v dutinách tvarovky – jako zásypový materiál do dutin tvarovek bude 

použita št rkodr  frakce 16-32 s nep erušenou k ivkou zrnitosti – viz. obr. . 5

• Zemina drenážního komínu a drenážního polštá e – bude použita št rkodr  frakce 16-32 

s nep erušenou k ivkou zrnitosti. Podíl jemnozrnných ástic menších 0,75mm by m l být 

max. 5%. 

• Zemina vyztuženého zeminového bloku – bude použita št rkodr  frakce 0-63 mm 

s neporušenou k ivkou zrnitosti – viz. obr. . 6. Podíl jemných ástic musí být menší než 

5%.  

• Odvodn ní op rné st ny – bude použita drenážní perforovaná plastová trubka o pr m ru 

150 mm, jejímž úkolem bude shromaž ovat vodu, která prote e drenážním zásypem mezi 

tvarovkami a drenážním komínem za tvarovkami a co nejrychleji ji odvede mimo 

konstrukci op rné st ny. 

1.2.5. Doprava

Doprava veškerých materiál  bude zajišt na nákladním automobilem DAF 55.250 s 

kontejnerovou nástavbou CTS a výkonnou hydraulickou rukou Fassi 80.22 – viz. obr. . 7

1.2.6. Mechanizace

Pro stavbu op rné st ny jsou zapot ebí tyto stroje:  

- všestranný stavební stroj JCB 4CX – viz. obr. . 8   

- lehká hutnící technika - NTC VDR 63 reverzní vibra ní deska – viz. obr. . 9

- vibra ní válec tandemový VH 350 AMMANN – viz. obr. . 10

Další pracovní pom cky: kladívko, provázek, lopaty, krumpá , košt , ru ní dusadlo, 

vodováha, gumová pali ka, krátké a dlouhé pásmo, m idlo úhl , víceú elový n ž, kole ka, 

vidlicový zvedák na palety,.. 
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1.2.7. Personální obsazení

Složení pracovní ety: mistr + 2pracovníci 

1.2.8. Pracovní postup

Vytý ení polohy zdi

Op rná st na musí být nejd íve vytý ena pov eným pracovníkem za pomoci teodolitu. 

Hlavní výkop

Zemina pod budoucím parkovišt m je srovnána na kót  256,21 m n.m a je zhutn na na stupe

zhutn ní 95% Proctorovy zkoušky. Dále je t eba odt žit zeminu tak, aby byl za st nou prostor 

min. 2,2 m (se sklonem 4% sm rem k drenážní trubce). Sklon zadní st ny bude cca 45°. 

Výkop musí umož ovat pohodlnou výstavbu zdi a dobrý p ístup k materiálu. Odkopaná 

zemina se rozt ídí podle druhu a bude se skladovat na p edem ur ených místech. Aby 

nedocházelo ke stékání vody po svahu, provedou se odvod ovací p íkopy. 

Základní výkop 

- se provádí na celou ší ku a délku zdi – viz. obr. . 11

Dno musí být rovné, v našem p ípad  už je p ipraveno na kót  256,21 m. Ozna í se ší ka 

výkopu - o 250 mm v tší ve sm ru za i p ed st nu. Následn  bude dno výkopu vyspádováno 

ve sklonu 1:12  (8%) k zadnímu líci st ny, což umožní odtok vody do drenážní trubky – viz. 

obr. . 12. Ze dna výkopu se odstraní rozb edlá zemina, nahradí se zeminou stabilní a zhutní 

se válcováním na min. 95% standardní zkoušky podle Proctora. K hutn ní se použije vibra ní 

deska. 
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Hlavní sb rná drenážní trubka

• perforovaná PVC trubka o pr m ru 150 mm 

• uloží se do nejnižšího místa št rkového polštá e (na slabou vrstvu zhutn ného drenážního 

zásypu) – viz. obr. . 12

• zajiš uje odvod vody, která protekla st nou, do výtokové trubky (tato trubka není 

perforovaná, zajiš uje odvod vody mimo st nu, bude umíst na kolmo k polštá i) 

• spád bude ke konc m st ny, tzn. že mocnost št rkového polštá e se bude ke konc m st ny 

zv tšovat tak, jak klesá drenážní trubka (min. spád drenážní trubky jsou 2%). 

Št rkový polštá

• bude použita št rkodr  frakce 16-32 s nep erušenou k ivkou zrnitosti. Podíl jemnozrnných 

ástic menších 0,75 mm by m l být max. 5%.

• zajiš uje stejnom rný podklad, základ pro op rnou st nu 

• má i drenážní funkci  

• tlouš ka dle projektu je 250 mm, sm rem ke konc m st ny se ale zvyšuje dle spádu drenážní 

trubky (ten musí být mi. 2%) 

• položí se o 30 mm více než je uvedeno v projektu, tzn. 280 mm. 

• ke zhutn ní se použije vibra ní deska (3x se p ejede povrch polštá e). Požadovaný stupe

zhutn ní je 95% standardní Proctorovy zkoušky. Horní líc št rkového polštá e musí být 

srovnán do roviny, aby byla první vrstva betonových tvarovek podep ena v celé ploše – obr. 

. 13

• sou asn  s výstavbou op rné st ny se bude budovat i podloží parkovišt

Založení první vrstvy tvarovek

Horní líc zhutn ného polštá e se nachází na kót  256,46 m n.m. 

P ed položením první vrstvy hladkých tvarovek je t eba zkontrolovat rovinnost horního líce 

polštá e. P esná horizontální poloha se zajistí pomocí vyty ovacích kolík  a provázku. 

Provázek musí být natažen podél hladkého zadního líce betonových prvk . Nikoliv podél 

p edního, který je štípaný, tudíž nemusí být rovný – viz. obr. . 14



Diplomová práce  

- 103 -

Osazení první vrstvy vyžaduje maximální pe livost a p esnost. Správn  položená první vrstva 

betonových tvarovek je totiž podmínkou pro správou konstrukci celé op rné st ny. P i 

nesprávném uložení nastávají problémy s vyrovnáním tvarovek v následujících vrstvách. Do 

st ny nesm jí být zabudovány prvky, které jsou poškozené, olámané nebo mají skvrny. 

Každý prvek se osadí do správné horizontální polohy a výškov  se vyrovná dle sousedních 

prvk . Vertikální poloha se zkontroluje vodováhou. Vyrovnání sm rem dol  se provede 

gumovou pali kou, sm rem nahoru p isypáním drenážního materiálu.  

První vrstva se zakládá v rozích a postupuje se k ob ma konc m.  

Osazení kolí k

Po správném osazení první ady betonových prvk  se m že p ejít k osazení spojovacích 

kolí k  do otvor  ve tvarovkách (ve tvaru písmene „T“). Musí být osazeny kolmo k líci 

tvarovky a trnem vp ed – to proto, aby byly tvarovky p ímo nad sebou a nebyly odsazeny po 

vrstvách – obr. . 15. Aby se p edešlo ucpání otvor , osadí se už p ed zasypáním dutin prvk

drenážním materiálem. 

Zasypávání dutin betonových prvk

Po osazení plastových kolí k  se provádí zásyp dutin betonových prvk  drenážním 

materiálem - št rkodrtí frakce 16-32 s nep erušenou k ivkou zrnitosti. Zasypávají se dutiny 

prvk  a prostor ší ky 300 mm za betonovými tvarovkami – obr. . 16. Materiálu je t eba 

nasypat tolik, aby pokrýval tvarovky v tlouš ce cca 50 mm. To proto, aby byly tvarovky 

chrán ny p ed pojezdem vibra ní deskou a také z d vodu úbytku materiálu p i hutn ní. 

Št rkodr  za betonovými tvarovkami vytvo í po dokon ení st ny drenážní komín, který 

usnad uje odtok vody do drenáží trubky a zabrání protékání vody betonovými tvarovkami a 

následnému vlhnutí a špin ní. 
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Uložení vyztužené zeminy

Za drenážní materiál, tzn. cca 300 mm za betonovými tvarovkami, se rozmístí vyztužená 

zemina (na výšku jedné tvarovky - po zhutn ní) – obr. . 17

Prostor mezi vyztuženou zeminou a výkopem se vyplní vhodnou zeminou. Po uložení zemin 

se provede jejich zhutn ní. 

Hutn ní

• v pruhu 1 m od líce st ny se bude používat lehká hutnící technika, vibra ní deska. Hutn ní se 

provede v pruzích rovnob žných s lícem zdi. Deska nesmí p ijít do kontaktu s tvarovkami 

(proto se na tvarovky nasypala št rkodr ). Vibra ní deskou by se m lo 3x p ejet, stupe

zhutn ní v tomto pruhu musí být minimáln  90% standardní Proctorovy zkoušky – obr. . 18

• 1 m za betonovou zdí se už m že použít hutnící válec – viz. obr. . 19. Vyztužená zemina se 

hutní na minimáln  95% standardní Proctorovy zkoušky. 

Uložení další vrstvy betonových štípaných prvk

P ebyte ný materiál ležící na tvarovkách se odstraní, tvarovky se shora ometou košt tem – 

viz. obr. . 20. Na horním povrchu tvarovek nesmí z stat žádné zbytky drenážního zásypu i 

jiné zeminy. Kamínky by zp sobily nep esné osazení další vrstvy betonových tvarovek. 

Krom  toho p i zatížení st ny tyto kamínky podstatn  snižují smykovou únosnost ložných 

spár a mohou také lokáln  porušit tvarovky. Po odstran ní všech ne istot je t eba zkontrolovat 

osazení kolí k , na které se v dalším kroku osadí další vrstva betonových prvk  Gravity 

Stone. I tuto vrstvu prvk  je t eba pe liv  zkontrolovat a dorovnat.  

Každá další vrstva zdiva by m la být uložena na b hounovou vazbu, tzn. o polovinu oproti 

tvarovce pod ní – obr. . 21 

P ípustná odchylka líce st ny od projektované roviny je 30 mm na délku i výšku st ny 3m. 

Maximální dovolená odchylka pro vertikální i horizontální sm r je 75 mm 

V tomto sledu se pokra uje až po plánovanou korunu zdi. Do n kterých ložných spár se však 

musí, dle projektové dokumentace, vložit geosyntetická výztuž. 
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Ukládání neom íží – obr. . 22

Role geom íže bude položena na tvarovky (do ložných spár) tak, aby první ada p í ných 

prut  byla za plastovými kolí ky (bude za n  zaháknuta) a následn  bude ru n  rozvinuta 

sm rem dozadu, na již zhutn nou vrstvu – obr. . 23. Tam se uchytí zatlu ením kolík  do 

zhutn né zeminy. Není t eba ji nijak zvláš  napínat, jde jen o to, aby byla zasypána p ímá, ne 

zvln ná. V takovém p ípad  by se p sobením tahových sil nejd íve sama napnula a až poté by 

za ala p ebírat tahová nap tí – to by mohlo vést k neakceptovatelným deformacím. Geom íž 

nesmí být spojována v jejím nosném sm ru. V podélném sm ru (z d vodu malé ší ky) m že 

být spojena tak, že se kraje p iloží t sn  k sob  – na sraz tak, aby bylo zajišt no 100% pokrytí. 

Na geom íž se pak pokládá další vrstva tvarovek dle p edchozího postupu.  

Pokládka vyztužené zeminy na geom íž

Dále se provede pokládka 300mm vyztužené zeminy – sm rem od zdi dozadu na výšku 1 

tvarovky. Ke zhutn ní zeminy se použije vibra ní válec. Ten musí pojížd t jen velmi malou 

rychlostí, nesmí prudce brzdit ani se rychle otá et. Po geom íži se smí pojížd t, jen pokud je 

p esypána vrstvou 150 mm. 

Zakon ení st ny

Po provedení všech vrstev zdiva se provede zakon ení st ny. Povrch poslední ady 

betonových prvk  se o istí od zbytk  zeminy stejným zp sobem jako v p edcházejících 

vrstvách. Následn  se na spodní stranu zákrytových prvk  nanese ve dvou rovnob žných 

housenkách mrazuvzdorné lepidlo, nechá se mírn  zavadnout a potom se silou p itla í na 

poslední adu betonových prvk . Lepidlo se nechá ádn  zatvrdnout. Zákrytové prvky se dají 

osadit i na kolí ky, z d vodu vandalismu se však up ednost uje lepení – obr. . 24

Je – li t eba zdivo ukon it ve spádu, ukon í se v n kolika adách, ímž se vytvo í stupn  – 

obr. . 25
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1.2.9. Jakost a kontrola kvality

Každá etapa výstavby bude kontrolována, aby byla pln  dodržena kvalita a provedení 

p edepsané projektovou dokumentací. Zejména bude kontrolováno: 

• Únosnost základové spáry 

• Geodetické parametry použitých násypových zemin a podloží 

• Zp sob odvodn ní st ny dle PD 

• Stupe  a pr b h zhut ování zemin 

• Geometrie st ny 

Po provedení každé druhé vrstvy se provede kontrola provedených prací: 

• rovinnost vrstvy 

• svislost 

• shoda mezi projektovanou a skute nou výškovou úrovní 

• kvalita zhutn ní 

P ípustná odchylka líce st ny od projektované roviny je 30 mm na délku i výšku st ny 3m. 

Maximální dovolená odchylka pro vertikální i horizontální sm r je 75 mm 

1.2.10. Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci

Práce se musí provád t pod vedením zkušených odborník . Kvalita materiálu a veškeré 

postupy musí být p esn  dodržovány. Je t eba dbát na dodržování bezpe nostních p edpis , 

zvlášt : 

• Zákoník práce . 262/2006 Sb. 

• Zákon 309/2006 Sb. – zákon o zajišt ní podmínek bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci 

• NV 378/2011 Sb. – stanovuje požadavky na bezpe ný provoz a používání stroj

• NV 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpe nost a ochranu zdraví p i práci na 

pracovišti s nebezpe ím pádu z výšky nebo do hloubky 

• SN ISO 9244, 7130, 8152 – stroje pro zemní práci 
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P ístupové cesty – nesmí být tvo eny svahem se sklonem v tším než 5:1. 

Pracovníci  nesmí vstupovat do vzdálenosti menší než 1,5 m 

k hran  pádu, do pracovního prostpru jiných dodavatel

Otvory a jámy – jámy a prohlubn  v blízkosti (1,5 m) komunika ních cest 

vozidel musí být vyzna eny ervenobílou páskou. Vrt, kde 

pažení p esahuje nad podloží o 1 m a více je považován za 

dostate n  jišt ný proti pádu. 

Manipulace s b emeny – pod dopravovanými b emeny se nesmí nikdo zdržovat. 

Pracovníci se k b emenu m žou p iblížit až po jeho ustavení 

na místo. Vázání b emen provádí pouze fyzická osoba 

proškolená jako vaza . 

Požární ochrana –   je zajišt na ve smyslu zákona 133/85 Sb.  
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 1.3. Záv r 

Cílem technologického postupu provád ní op rné st ny z betonových tvarovek Gravity Stone 

bylo ur it p ipravenost staveništ  p ed zapo etím prací, zvolit správnou technologii provád ní 

a mechanizaci. Ujasnit pracovní postup, jakost a kontrola kvality materiál  a zp sob zajišt ní 

bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci. 
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DODATEK . 1 – Fotografie z archívu autora a jiné obrázky

Obr. . 1 - betonová tvarovka Gravity Stone CH štípaná/hladká 

Obr. . 2 -zákrytový prvek - KB ps-30 A 

Obr. . 3 - Spojovací plastové kolí ky systému Gravity Stone 
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Obr. . 4 - geom íž Securid 80/20 R6 

Obr. . 5 - zemina zásypu v dutinách tvarovky 

Obr. . 6 - zemina vyztuženého zeminového bloku 
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Obr. . 7 - nákladní automobil DAF 55.250 s kontejnerovou nástavbou CTS a výkonnou 

hydraulickou rukou Fassi 80.22 

Obr. . 8 – všestranný stavební stroj JCB 4CX 

Obr. . 9 - NTC VDR 63 reverzní vibra ní deska 
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Obr. . 10 - vibra ní válec tandemový VH 350 AMMANN 

Obr. . 11 – výkop na celou délku zdi, na ší ku 200 mm p ed a 200 mm za st nu 

Obr. . 12 – vyspárování dna 1:12 
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Obr. . 13 – hutn ní št rkového polštá e 

Obr. . 14 – osazení první vrstvy betonových prvk

Obr. . 15 – osazení kolí k
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Obr. . 16 – zasypání dutin tvarovek a drenážního komínu 

Obr. . 17 – uložení vyztužené zeminy a záhozu  

Obr. . 18 – hutn ní vibra ní deskou 
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Obr. . 19 – hutn ní vibra ním válcem 

Obr. . 20 – odstran ní zbytk  zeminy z betonových prvk

Obr. . 21 – b hounová vazba 
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Obr. . 22 – pokládání geom íže 

Obr. . 23 – uložení geom íže 

Obr. . 24 – uložení zákrytových prvk
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Obr. . 25 – zakon ení zdi v n kolika adách 
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DODATEK . 2 – detail vnit ního rohu

Vnit ní roh 

P i provád ní vnit ních roh  je velmi d ležitá vazba rohu. Poloha rohu musí být velmi p esn

zam ena a vytý ena pomocí kolíku a provázku v obou sm rech. Nejd íve by m l být položen 

pohledový rohový prvek, potom se pokládají další prvky v obou sm rech. Aby byl roh ádn

provázán, ve druhé vrstv  se první tvarovka umístí kolmo v i té pod ní. Viz obr. . 1

Obr. . 1 

Vnit ní rohy s geom ížemi se vyztuží tak, že jedna z neom íží se uloží ve vzdálenosti výška 

st ny/4 za líc kolmé st ny a druhá geom íž se umístí do líce kolmé st ny. Viz obr. . 2 a 3. 

V následující úrovni se poloha geom íží vym ní. Geom íž, která byla p etažena za líc kolmé 

st ny s ní bude lícovat a ta, která lícovala bude p etažena za líc. 

Obr. . 2 
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Obr. . 3 
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DODATEK . 3 – detail vn jšího rohu

P i provád ní vn jších roh  je stejn  jako u provád ní roh  vnit ních velmi d ležitá vazba. 

V každé vrstv  se používá: 

- tvarovka KB 5-21 B – rohov  štípaná tvarovka p dorysných rozm r  395x195 mm 

- pohledový prvek zkrácený na 420 mm (ze 450 mm) – viz. obr. . 1

Mezi rohovou tvarovkou a se íznutým pohledovým prvkem vznikne sty ná spára o tl. 5 mm. 

Obr. . 1 

Vn jší rohy s geom ížemi se vyztužují tak, aby v ložé spá e byla vždy jen jedna geom íž – viz. 

obr. . 2

Obr. . 2 
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DODATEK . 4 – dimenzovací tabulky

1. sloupec - výška st ny nad terénem - výškový rozdíl terén

 - vybírá se výška st ny rovna nebo vyšší než je výška navrhované st ny. 

 - v našem p ípad  - st na obklopující parkovišt  - 2,45 m 

  - vybereme výšku nad terénem 2,9 m 

2. sloupec - po et ad tvarovek - min. 15 

3. sloupec - udává celkovou výšku st ny, v . podzemní ásti – min. 3,0 m 

4. sloupec - po et vrstev výztužných geom íží – 6 vrstev 

5. sloupec - základní délka geom íže – 2,0 m 

6. sloupec - první geom íž pod terénem bývá o n co delší než ostatní geom íže – 2,8 m 

7. sloupec - udává výškovou úrove  neom íží – budou tedy umíst ny nad 1, 3, 5, 7, 9,   

12 a 15 vrstvou betonových tvarovek 
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2. Technická zpráva pro realizaci op rné st ny

 2.1. Základní údaje 

Název stavby: Administrativní budova OSSZ  

Lokalita: Ostrava 

Zpracovatel: Bc. et Bc. Martina Sluková 

 2.2. Charakteristika stavby 

Jedná se o výstavbu administrativní budovy, která bude sloužit pro pot eby Okresní správy 

sociálního zabezpe ení. Novostavba je navržena jako objekt o ty ech nadzemních a jednom 

áste n  zapušt ném podzemním podlaží. Tvarov  stavba tvo í obdélník o p dorysných 

rozm rech 30,600 x 27,800 m. Na severní stran  objektu je navrženo parkovišt  s 24 

parkovacími místy. Toto parkovišt  je obklopeno vyztuženou op rnou st nou stejn  tak jako 

prostor p ed hlavním vchodem do budovy. 

 2.3. Parametry st n 

Sklon líce st ny - 90° 

Výška st ny - kolem parkovišt  –0,410 m až 2,45 m 

 - p ed hlavním vchodem – 4,68 m 

Sm rové ešení - dle situace  

Hloubka základové spáry - na kót  256,20 m 

 2.4. Materiál 

Konstrukci op rné st ny tvo í betonové lícové prvky Gravity stone v provedení hladké (pod 

úrovní terénu) a v provedení štípaném (pohledová ást st ny).  
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• Betonové tvarovky Gravity Stone CH štípané/hladké  

• Zákrytové prvky - KB ps-30 A  

• Lepidlo flex extra 045  

• Spojovací plastové kolí ky systému Gravity Stone  

• Geom íž Securid 80/20 R6  

• Zemina zásypu v dutinách tvarovky –št rkodr  frakce 16-32 s nep erušenou k ivkou 

zrnitosti 

• Zemina drenážního komínu a drenážního polštá e –št rkodr  frakce 16-32 s nep erušenou 

k ivkou zrnitosti 

• Zemina vyztuženého zeminového bloku –št rkodr  frakce 0-63 mm s neporušenou k ivkou 

zrnitosti  

• Odvodn ní op rné st ny –drenážní perforovaná plastová trubka o pr m ru 150 mm 

 2.5. Postup výstavby st ny 

• Provedení výkopu pro št rkový polštá

• Uložení drenážní plastové trubky  

• Násyp a zhutn ní št rkového polštá

• Založení první vrstvy betonových hladkých tvarovek 

• Uložení dalších vrstev betonových tvarovek na spojovací kolí ky 

• Uložení a zhutn ní zeminy v dutinách betonových prvk

• Uložení a zhutn ní zeminy drenážního komínu 

• Uložení a hutn ní vyztužené zeminy 

• Uložení geom íže 

• Zakon ení st ny 

 2.6. Povolené odchylky p i provád ní op rné st ny 

P ípustná odchylka líce st ny od projektované roviny je 30 mm na délku i výšku st ny 3m. 

Maximální dovolená odchylka pro vertikální i horizontální sm r je 75 mm 
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2.7. Kontrolní innost  

Každá etapa výstavby bude kontrolována, aby byla pln  dodržena kvalita a provedení 

p edepsané projektovou dokumentací. Zejména bude kontrolováno: 

• Únosnost základové spáry 

• Geodetické parametry použitých násypových zemin a podloží 

• Zp sob odvodn ní st ny dle PD 

• Stupe  a pr b h zhut ování zemin 

• Geometrie st ny 

Po provedení každé druhé vrstvy zdiva se provede kontrola provedených prací: 

• rovinnost vrstvy 

• svislost 

• shoda mezi projektovanou a skute nou výškovou úrovní 

• kvalita zhutn ní 

Pokud dojde k odchylkám od parametr  stanovených projektovou dokumentací nebo obecn

závaznými p edpisy, je nutné stavební práce zastavit a vyvolat jednání o dalším postupu. 

Výstavba bude provedena v souladu s t mito p edpisy: 

- TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 30 – speciální zemní práce 

- TKP staveb pozemních komunikací, kapitola 4 – zemní práce 

- TP 97 – Geosyntetika v zemním t lese pozemních komuikací 

- SN 73 6133 Navrhování  a provád ní zemního t lesa pozemních komunikací 

- SN 72 1006 Kontrola zhutn ní zemin a sypanin 

 2.8. Bezpe nost a ochrana zdraví p i práci 

P i realizaci stavby je nutno dbát na dodržování všech bezpe nostních, protipožárních 

hygienických p edpis , zejména pak dodržovat vyhlášku . 324/1990 a vyhlášku ÚBP . 

48/1983. 
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ZÁV R

Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout administrativní budovu, která bude sloužit pro 

Okresní správu sociálního zabezpe ení. Jelikož jsem si pro realizaci této stavby vybrala území 

se složitými základovými pom ry, bylo t eba navrhnout hlubinné založení. Dále jsem se 

zam ila na realizaci op rných st n v konstruk ním systému Gravity Stone. V textové ásti 

jsem se zam ila na technologii provád ní vrtaných pilot a op rných st n. Do dodatk  jsem 

p idala fotografie, která jsem nafotila na stavbách a jiné obrázky, které se mi poda ilo získat 

p i konzultacích ve firmách.  

Práce na zvolené téma pro mne byla velkým p ínosem, dozv d la jsem se o hlubší podstat

provád ní pilot a op rných st n, poda ilo se mi získat velké množství zajímavých informací a 

fotografií. 

Záv rem bych cht la pod kovat Ing. Zde kovi Pe inovi, vedoucímu diplomové práce, za 

odborné rady a pomoc p i vypracování diplomové práce. Dále bych ráda pod kovala všem, se 

kterými jsem se v pr b hu studia mohla setkávat p i výuce, a kte í mi p edávali své 

zkušenosti a znalosti. 
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