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A.  Průvodní zpráva 

a)  Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu 

stavebníka 

Název stavby:    Polyfunkční objekt ve Slezské Ostravě (SO č. 01) 

Druh stavby:    Novostavba 

Místo stavby    Slezská Ostrava 

Okres:     Ostrava 

Stavební úřad:    Ostrava 

Katastrální území   Slezská Ostrava 

Katastrální úřad:   Ostrava 

Stavební parcela:   135,140,141,1335 (SO č. 02) 

Kraj:     Moravskoslezský 

Investor:    VŠB-TUO, fakulta stavební 

Vedoucí projektu:   Ing. Filip Čmiel 

Konzultant projektu:   Ing. Filip Čmiel 

Vypracoval:    Bc. Václav Potůček, Horymírova 18, Ostrava 3 

b) Základní charakteristika stavby 

Stavební objekt č.1 je obdélníkového tvaru o rozměru 45,650 x 15,650 m se dvěma 

ustupujícími podlažími. Výška objektu je v nejvyšším místě 11,6 m. Jedná se tedy o 3 

podlažní objekt bez podsklepení, který leží na prakticky rovné parcele. Nosnou konstrukcí je 

prefabrikovaný skelet od firmy TOPOS PREFA TOVAČOV a.s. Střecha je plochá, 

jednoplášťová, se skladbou zelené střechy, která slouží jako terasa. Odvodnění je vně 

dispozice. 

Objekt je rozdělen na dva provozy - kanceláře a restauraci. Tyto provozy jsou od sebe 

zcela odděleny. 
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Vstupy do kancelářské části jsou dva. První je z jihozápadu (parkoviště) a druhý ze 

severovýchodu (Bohumínská ulice). V 1.NP patře jsou dvě přednáškové místnosti, technické 

zázemí celého objektu a sociální zařízení. V 2.NP je prostor pro kanceláře (330,65 m
2
), 

sociální zázemí a velká terasa (227,95 m
2
). V 3.NP je prostor pro kanceláře (150 m

2
), sociální 

zázemí a velká terasa (217,75 m
2
). 

Restaurace má jeden hlavní vstup ze severovýchodu (Bohumínská ulice), dva východy 

na restaurační zahrádku a jeden vstup pro zásobování z jihozápadu (parkoviště). Restaurace 

dále obsahuje sociální zázemí, jak pro zákazníky, tak pro zaměstnance, kuchyni, sklady, 

kancelář, denní místnost a samozřejmě bar. Restaurace má zcela oddělený pracovní provoz 

(kuchyně, sklady, zásobovaní) od výdejního provozu (125,12 m
2
).  

Restaurace i kanceláře jsou řešeny jako bezbariérové! 

Mezi novým objektem a řekou bude zrekonstruováno parkoviště. 

c) Využívaní zastavěného území 

Pozemky jsou nevyužívány. 

d) Údaje o provedených průzkumech 

Na pozemcích byl proveden geologický, hydrogeologický průzkum a měření radonu. V 

měření nebyly žádné odchylky oproti normálu. Byla provedena prohlídka staveniště, 

zaměřeny terénní a výškové body. Jako podklady byly využity: katastrální mapa M1:1000, 

fotografie z osobní návštěvy lokality, zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu ve smyslu pozdějších předpisů, vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných 

požadavcích na výstavbu. 

e) Požadavky dotčených orgánů 

Požadavky územního rozhodnutí včetně požadavků dotčených orgánů jsou zapracovány 

do projektové dokumentace a jsou splněny. 
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f) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 197/1998 Sb. byly zapracovány do 

projektu a dodrženy. 

g) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 

Navrhované řešení je v souladu s územním a regulačním plánem města Ostravy.  

h) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňovací stavby 

Přímé věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby či investice nejsou. 

i) Předpokládaná lhůta výstavby 

Předpokládaná lhůta výstavby se odhaduje na 20 měsíců. Stavba bude probíhat od 

19.4.2014 do 1.12.2015. 

j) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, podlahové plochy 

Celková zastavěná plocha budovy:    714,4 m
2
 

Volná kancelářská plocha 2.NP:   330,65 m
2
 

Terasa 2.NP:      217,95 m
2
 

Volná kancelářská plocha 3.NP:    150 m
2
 

Terasa 3.NP:      217,75 m
2
 

Výdejní prostor restaurace:    125,12 m
2
 

Venkovní parkovací stání:     69 volných míst 

Venkovní parkovací stání pro invalidy:   9 volných míst 

Předpokládaná cena výstavby objektu:  40 000 000 Kč. 
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B.  Souhrnná technická zpráva 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště 

Objekt se nachází mezi ulicí Bohumínskou a řekou Ostravicí. Stavební parcely jsou 

určené k zastavění občanskou vybaveností. Pozemek je rovný, z jihozápadu je řeka Ostravice 

a ze severovýchodu je frekventovaná ulice Bohumínská. Přístup na staveniště bude umožněn 

po stávající příjezdové cestě z ulice Bohumínské, která bude po dokončení stavby dále 

fungovat jako příjezdová a obslužná komunikace. Pozemek není zatížen žádným břemenem 

nebo omezením, které by ho znehodnocovalo. Stavba leží na poddolovaném území a jsou zde 

složité základové poměry. Hladina podzemní vody je v dostatečné hloubce od budoucí 

základové spáry. Riziko radonu je zde nízké. Objekt nebude oplocen. Bude napojen na 

dodávky elektrické energie, pitné vody a kanalizace. Bližší specifikace přípojek viz. výkres č. 

F1.03 situace zastavovací. 

b) Urbanistické a architektonické řešení 

Stavební objekt č.1 bude plnit funkci kancelářské budovy a restaurace. V kancelářské 

části bude přes 480 m
2 

volné kancelářské plochy, dvě přednáškové místnosti, sociální zázemí 

a velké zelené terasy určené k odpočinku. Restaurace je navržena pro x lidí, součástí 

restaurace bude i venkovní posezení. Restaurace i kanceláře jsou řešeny jako bezbariérové! 

Kanceláře 

Do kancelářské části je přístup ze severovýchodu od ulice Bohumínské, z jihovýchodu 

od parkoviště. Ze zádveří je přistup na WC, k výtahu a schodišti. Dále pak na chodbu, ze které 

je přístup do přednáškových místností, technického zázemí a jediného WC v budově pro 

vozíčkáře. Po schodišti či výtahem se dostaneme do 2.NP. Z chodby je přístup na WC a do 

hlavního kancelářského prostoru. V něm se nachází kuchyňka, tiskárna a archiv. Dále je z něj 
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přístup do kanceláře vedení a na terasu. Ve 3.NP se z chodby dostaneme na WC a do hlavního 

kancelářského prostoru a dále na terasu. Z terasy v 3.NP je přístup na střechu pomocí žebříku. 

Restaurace  

Zákazník přijde do restaurace hlavním vchodem ze severovýchodu od ulice 

Bohumínské. Z předsálí je přístup na všechny WC. Dále je hlavní sál, bar a vstupy na letní 

zahradu. Zaměstnanec přichází do objektu z jihozápadu od parkoviště. Ze zásobovací chodby 

je přístup do kanceláře a denní místnosti se sprchou a WC (špinavá zóna) a dále do všech 

skladů, baru a kuchyně (čistá zóna). Bar a kuchyně jsou navzájem spojeny dvěma dveřmi, 

určenými pro expedici jídla a pro příjem špinavého nádobí. 

Stavební objekt č.01 je obdélníkového tvaru o rozměru 45,650 x 15,650 m se dvěma 

ustupujícími podlažími. Výška objektu je v nejvyšším místě 11,6 m . Jedná se tedy o 3 

podlažní objekt bez podsklepení, který leží na prakticky rovné parcele. Nosnou konstrukcí je 

prefabrikovaný skelet od firmy TOPOS PREFA TOVAČOV a.s. Střecha je plochá, 

jednoplášťová, se skladbou zelené střechy, která slouží jako terasa. Odvodnění je vně 

dispozice. 

c) Technické řešení stavby 

Nosná konstrukce objektu je železobetonový prefabrikovaný skelet - sloupy 300 x 300 

mm, průvlaky typu L a obrácené T, ztužidla. Strop je tvořen předpjatými stropními panely 

Spirol tl. 200. mm - všechny prvky prefabrikovaného skeletu jsou podrobně popsány ve 

výkrese tvaru. Obvodový plášť tvoří sendvičové panely. Všechny prefabrikované dílce jsou 

od firmy TOPOS PREFA TOVAČOV a.s. Střešní konstrukce je jednoplášťová střecha se 

skladbou zelené střechy.  

Zemní práce 

Před započetím výkopových prací bude v ploše celého staveniště sejmuta ornice v 

tloušťce 150 mm, která slouží na mezideponii a bude použita na konečné terénní úpravy. 

Zbytek zeminy bude odvezen na skládku zeminy. Výkopové práce budou prováděny strojně. 

Zemní práce budou provedeny dle ČSN 73 30 50 zemní práce. Úroveň  ±  0,000 = 438,100 

m.n.m. je úroveň podlahy 1.NP. 
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Podzemní voda 

Hladina podzemní vody je v dostatečné hloubce od budoucí základové spáry. 

Základové konstrukce 

Nosné sloupy jsou uchyceny pomocí prefabrikovaných kalichových patek. Ty jsou 

zapuštěny a zabetonovány do monolitických železobetonových patek, které jsou navzájem 

spojeny železobetonovými táhly kvůli poměrnému vodorovnému přetvoření terénu u 

poddolovaného území. Na tyto patky jsou po obvodu položeny prefabrikované základové 

panely. Mezi nimi je v celé ploše vybetonována základová deska tl. 150 mm (vyztužena 

KARI sítí 100/100 – 6,3) po horní hranu kalichů a základových panelů. Na tuto plochu se 

položí hydroizolace, tepelná izolace a konstrukce podlahy. Jako podklad pod železobetonové 

patky a táhla slouží 100 mm tlustá betonová mazanina. Tato hlavní základová konstrukce je 

doplněna dvěma základovými pásy z prostého betonu a jednou železobetonovou deskou tl. 

300 mm, která tvoří základ výtahové šachty. Bednění a uložená výztuž musí být před betonáží 

zkontrolována. O kontrole je proveden zápis do stavebního deníku. 

Svislé konstrukce 

Svislé nosné konstrukce tvoří prefabrikované železobetonové sloupy 300x300 mm a 

prefabrikované nosné zdi tl 300 mm. Obvodový plášť tvoří prefabrikované železobetonové 

panely s tepelnou izolací zakryté černými laminátovými deskami, velké prosklené plochy, 

které jsou opřeny o průvlaky, ztužidla a sloupy. 

Vodorovné konstrukce 

Vodorovné konstrukce tvoří stropní prefabrikované železobetonové panely Spirol tl. 

200 mm, které jsou uložené na průvlacích typu L a obrácené T a na nosných zdech. Ve 

spárách mezi panely je položena výztuž přivařena k průvlakům a zalitá zálivkovou maltou.  

Schodišťové konstrukce 

Hlavní schodiště v objektu je dvouramenné. Schodišťové ramena jsou prefabrikované, 

železobetonové, uložené na stropní panel Spirol a na mezipodestovou desku. Šířka 
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schodišťového ramene 1475 mm. Jedno rameno má 11 schodišťových stupňů. Šířka 

schodišťového stupně je 300 mm a výška je 165,9 mm. Další schodiště v objektu jsou už jen 

vyrovnávací pro vstup na střešní terasy. Šířka schodišťového ramene je 2000 mm. Rameno 

má 4 stupně. Šířka schodišťového stupně je 280 mm a výška je 162,5 mm.  

Střešní konstrukce   

Jedná se o pochůzí zelenou jednoplášťovou střechu, nosným prvkem jsou předpjaté 

stropní prefabrikované železobetonové panely Spirol tl. 200 mm. Odvádění srážkové vody 

probíhá dovnitř dispozice přes vyhřívanou střešní vpusť. 

Podlahy 

Podlahy v celém objektu jsou navrženy tak, aby splňovaly všechny kriteria – 

bezpečnost, účelnost, funkčnost, odolnost a hygienickou nezávadnost, dobré tepelné a 

zvukově izolační vlastnosti. 

Hydroizolace   

Hydroizolace proti zemní vlhkosti je Bitumax Bitu-Flex Al, který je natavený na 

základovou betonovou desku. Hrany jednotlivých pásů se musí překrývat minimálně o 150 

mm. Hydroizolační pásy jsou vytaženy na obvodové panely do výšky 300 mm nad upravený 

terén. Izolace proti zemní vlhkosti bude také plnit funkci izolace proti radonu. Jednotlivé 

spoje budou výhradně provedeny dle propozic výrobce. 

Tepelná izolace – zvuková izolace   

Tepelná izolace podlahy, která je v kontaktu s terénem, je podlahový polystyrén Bast 

styrodur 2800 C tl. 100 mm. Svislá tepelná izolace fasády je minerální vlna Isover TF tl. 150 

mm. Ve střešním plášti je tepelná izolace EPS 150 S Stabil.tl.150 mm 

Úpravy povrchů vnější 

Viz. skladby  



Diplomová práce 
 

10 
 

Úpravy povrchů vnitřní 

Skladba vnitřní omítkové konstrukce: 

Vápenocementová omítka + štuk  20 mm 

Nátěr PRIMALEX 

 

Keramický obklad v kuchyni, koupelně a WC (výška viz. Půdorysy) – dlaždice jsou 

lepené na vápenocementovou omítku vodotěsným lepícím tmelem a zaspárovány spárovací 

hmotou. 

Úpravy venkovního prostoru 

Okolo objektu bude probíhat oprava všech chodníku a bude zrekonstruované 

parkoviště. 

Skladby 

SK1 – podlahy na terénu 

Nášlapná vrstva       20 mm 

A) Epoxidová stěrka 

B) Keramická dlažba 

Anhydrid level       30 mm  

PE fólie 

Tepelná izolace Bast styrodur 2800c     100 mm 

Hydroizolace Bitumax Bitu Flex AL     4 mm 

Základová ŽB deska C20/25 (B20)     150 mm 

Zhutněný podsyp (frakce 4-32)      300 mm 
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SK2 – podlahy na konstrukci 

Nášlapná vrstva       20 mm 

A) Epoxidová stěrka 

B) Keramická dlažba 

Anhydrid level       30 mm 

PE fólie 

Pryžová podložka       20 mm  

Cementový potěr C20/25 (B20)     30 mm  

Stropní panel Spirol 200-7+2      200 mm 

Vzduchová mezera       450 mm 

Zavěšený rošt 

Sádrokartonový podhled na ocelovém rámu    12,5 mm 

SK3 - schodiště 

Keramická dlažba 

Stropní panel         250 mm 

VPC omítka + štuk       20 mm 

SK4 – zelená střecha 

Vegetační rohož – kobercový trávník 

Extenzivní substrát Optigreen typ i     290 mm 

Filtrační textilie Optigreen typ 105 

Drenážní nopová folie Optigreen typ FKD 60 BO   60 mm 

Ochranné vodoakumulační textilie Optigreen typ RMS 500 

Hydroizolace Bitumax SR 

Spádová vrstva pěnobeton Poroflow F    150 mm 
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PE fólie 

Tepelná izolace EPS 150 S Stabil     140 mm 

Stropní panel Spirol 200-7+2      200 mm 

Vzduchová mezera       450 mm 

Zavěšený rošt 

Sádrokartonový podhled na ocelovém rámu    12,5 mm 

SK5 – obvodový plášt 

Fasádní obkladová deska      35 mm 

Tepelná izolace – minerální vlna Isover TF    140 mm 

Nosný ŽB panel       225 mm 

Základová vrstva 

VPC omítka + štuk       20 mm 

SK6 – venkovní dlažby 

Dlažba zámková 

Písek 

Struska ořech 

Hruba struska 

Rostlá zemina 

SK7 – obvodový plášť – u průvlaku 

Fasádní obkladová deska      35 mm 

Tepelná izolace – minerální vlna Isover TF    140 mm 

Tepelná izolace – minerální vlna Isover TF    140 mm 

PE fólie 

Sádrokartono        12,5 mm 
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SK8 – podlahy nad parkovištěm 

Nášlapná vrstva       20 mm 

A) Epoxidová stěrka 

B) Keramická dlažba 

Anhydrid level       30 mm 

PE fólie 

Pryžová podložka       20 mm 

Cementový potěr C20/25 (B20)     30 mm 

Stropní panel Spirol 200-7+2      200 mm 

Tepelná izolace polystyren      200 mm 

Vzduchová mezera       215 mm 

Fasádní obkladová deska      35 mm 

(zavěšená na ocelovém rámu) 

Truhlářské konstrukce   

Přesný výpis truhlářských výrobků viz. Výkres č. F1.11.1 

Klempířské výrobky   

Přesný výpis klempířských výrobků viz. Výkres č. F1.11.1 

Zámečnické výrobky   

Přesný výpis zámečnických výrobků viz. Výkres č. F1.11.1 

Vzduchotechnika a klimatizace místností   

Místnosti, které nemají okna, jsou větrány systémem podtlakového větrání pomocí 

PVC trubky d 100 mm vedené v podhledu. Ostatní místnosti se budou dát odvětrat přirozenou 
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cestou tedy okny. Také bude v objektu navržena vzduchotechnika. Její podrobný návrh není 

předmětem řešení. 

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplně otvorů 

Všechny stavební konstrukce musí splňovat požadavky vyhlášky č. 151/2001 a jsou 

navrhnuty v souladu s platnými normami a předpisy ČSN 73 0540. Výplně okenních otvorů 

jsou navrhnuty profilu hliníkového euro okna s tepelně izolačním dvojsklem U=1,1 W/m
2
K. 

Při uložení je potřeba dbát na dobré venkovní odizolování venkovní špalety okna. Podobná 

úprava se týká i venkovních dveřních otvorů. Pomocí  programu TEPLO 2008, SVOBODA 

Z. pro Windows byly vytvořeny tepelné posudky konstrukcí, které mají největší váhu na 

energetickou náročnost budovy: tedy pro venkovní zateplovací plášť, podlahu přilehlou na 

terénu a střešní plášť. Tepelné hodnoty jsou pouze informativní a podrobnější řešení této 

problematiky není součástí řešení této diplomové práce. Viz dokladová část. 

d) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu 

Domovní inženýrské sítě 

Všechny šachty, kde se vede svislé potrubí, jsou odděleny sádrokartonovou 

konstrukcí, trubky jsou zvukově odizolovány. Přesný návrh domovního technologického 

zařízení budovy není součástí řešení diplomové práce. 

Venkovní inženýrské sítě 

Objekt je napojen na veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci a na elektrickou energii 

vedenou v zemi. Místa, kde přípojky vedou do objektu a z objektu, jsou podrobně popsány ve 

výkrese č. F3.1 situace katastrální. Přípojky bude nutno vybudovat. Výkopové práce budou 

prováděny v souladu s dodržením všech bezpečnostních předpisů. Přesný návrh 

technologického zařízení budovy není součástí řešení diplomové práce.  
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e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 

Objekt bude dostupný z ulice Bohumínské. Napojí se na již stávající křižovatku. Tato 

komunikace bude sloužit jako příjezdová a obslužná komunikace. 

f) Vliv stavby na životní prostředí 

Daná lokalita je z části nevyužita a zčásti funguje jako parkovací plocha. Navržená 

stavba obsahuje kancelářské prostory a restauraci, které budou plně respektovat péči o životní 

prostředí. Po výstavbě bude okolí stavby vhodně doplněno výsadbou zapadající do 

urbanistické struktury dané lokality. Objekt nebude mít žádný negativní vliv na životní 

prostředí. 

g) Bezbariérové řešení stavy a okolí 

Restaurace i kanceláře jsou řešeny jako bezbariérové. 

h) Průzkumy a měření jejich vyhodnocování a začlenění jejich výsledku 

do projektové dokumentace 

Před započetím projektových prací byl dodavatelskou firmou projektu stavby zajištěn 

standardní průzkum zájmového území. Dále byl proveden radonový průzkum specializovanou 

firmou, na jejichž základě byla navržena hydroizolace spodní stavby. 

Na pozemku byl proveden geologický, hydrogeologický průzkum a měření radonu. V 

měření nebyly žádné odchylky oproti normálu. Byla provedena prohlídka staveniště, 

zaměřeny terénní a výškové body. 

i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční 

polohový a výškový systém 

Viz výkres č. C1. 1 situace katastrální. 
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j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

technologické provozní soubory 

SO č. 01 – Polyfunkční dům – Restaurace a kanceláře 

SO č. 02 – Příjezdová komunikace 

SO č. 03 – parkoviště a terénní úpravy 

Tato technická zprava řeší pouze  SO č. 01. 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochranu okolí stavby před 

negativními účinky provádění stavby a po jejich dokončení resp. jejich 

minimalizace 

Stavba je navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, 

zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala 

životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. 

Stavba splňuje veškeré technické požadavky na výstavbu, které jsou stanoveny ve 

vyhlášce 137/1998 Sb., o obecně technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášek 

491/2006 a 502/2006 Sb., resp. vyhlášky č.501/2006 Sb. 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

S ohledem na skutečnost, že se nejedná o výrobní objekt, bude nutno bezpečnost práce 

zajišťovat především při realizaci podle zákona č.309/2006 Sb.  

2. Mechanická odolnost a stabilita 

Stavební objekt je navržen na veškeré předpokládané budoucí zatížení po dobu 

životnosti stavby a ostatní zatížení dle současně platných norem a předpisů. Je nutný statický 

návrh a posudek základových konstrukcí vzhledem k vlastnostem zeminy, dále 

železobetonových nosných konstrukcí a schodiště. Tato činnost není součástí řešení 

diplomové práce. 
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3. Požární bezpečnost 

Všechny aspekty požární bezpečnosti řeší podrobná požární zpráva, která není 

předmětem diplomové práce. 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba je navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, 

zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala 

životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. 

Projektová dokumentace řeší použití certifikovaných stavebních materiálů a technologií, 

které svými vlastnostmi splňují nejen technické požadavky, ale i vyhovují podmínkám 

zdravotní nezávadnosti a škodlivého vlivu na okolí. 

Stavba odolává škodlivému působení prostředí, například vlivům půdní vlhkosti a 

podzemní vody, vlivům atmosférickým a chemickým, záření a otřesům. 

Denní osvětlení, větrání a vytápění vyhovuje.  

Stavba odolává škodlivému působení hluku a vibrací. Stavba zajišťuje, aby hluk a 

vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručuje 

noční klid a je vyhovující pro obytné a pracovní prostředí, a to i na sousedících pozemcích a 

stavbách. 

5. Bezpečnost při užívání 

Stavba je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k 

úrazům uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem 

uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Při 

provádění a užívání staveb nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích. 

Není předmětem řešení diplomové práce. 
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6. Ochrana proti hluku 

Stavba odolává škodlivému působení  hluku a vibrací. Stavba zajišťuje, aby hluk a 

vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční 

klid a je vyhovující pro obytné a pracovní prostředí, a to i na sousedících pozemcích a 

stavbách. 

Po dobu stavebních úprav dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení 

bude způsobeno hlukem při provádění stavebních činností. 

7. Úspora energie 

Objekt je navržen a proveden tak, aby spotřeba energie na jejich vytápění a větrání byla 

co nejnižší. Tepelně technické vlastnosti objektu jsou v souladu s normovými hodnotami. 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností, 

pohybu a orientace 

Objektu je řešen jako bezbariérový. 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Objekt je chráněn hydroizolacemi proti zemní vlhkosti a povětrnostním vlivům, celý 

objekt je opatřený tepelnými izolacemi v souladu s normovými hodnotami. 

10. Ochrana obyvatelstva 

V objektu se nenacházejí prostory vhodné pro využití CO. 
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11. Inženýrské stavby 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod – budou svedeny do stávající 

dešťové a splaškové kanalizace 

b) zásobování vodou – napojení přípojky bude provedeno na stávající obecní vodovodní 

síť. 

c) zásobování energiemi – přípojku ke stávajícímu podzemnímu vedení provede 

společnost ČEZ Distribuce s.r.o. Veškeré vnitřní rozvody budou provedeny v souladu s 

příslušnými normami. Vnitřní rozvody budou provedeny v materiálu mědi. 

d) řešení dopravy – příjezdová komunikace k objektu se napojuje na stávající 

křižovatce. 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav – na celém staveništi této 

stavby bude vyrovnán a upraven terén. Bližší sadové úpravy projekt neřeší. 

f) elektronické komunikace - není předmětem řešení. 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

Žádné zařízení  nejsou, tudíž nejsou předmětem řešení. 
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C.  Situace stavby 

C1.1 Situace – katastrální 

C1.2 Situace – zastavovací 

C1.3 Situace – zařízení staveniště 

 

Doloženo v samostatné příloze. 
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D. Dokladová část 

a) Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 

zpracování projektové dokumentace 

Nejsou předmětem diplomové práce. 

b) Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření 

energií 

Kontrolní výpočty – nejsou předmětem diplomové práce.  

 



VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra pozemního stavitelství 225 

Technologie provádění zelené střechy 

polyfunkčního domu ve Slezské Ostravě 

Technology of green roofs Multifunkcional 

building in Silesian Ostrava 

Kontrolní výpočty – teplo, area 

Student:          Bc.  Václav Potůček 

Vedoucí diplomové práce:       Ing. Filip Čmiel 

Ostrava 2012 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 
 Název konstrukce:   POT066 – Diplomová práce – Obvodový plášť - sendvič 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Omítka vápenocementová  0,020       0,990  19,0 

   2  Železobeton 1  0,225       1,430  23,0 
   3  Isover Orsil TF 0,140       0,036  1,5 

   4  Fas. Obkl. Deska 0,035       0,075  12,5 

 

 I. Požadavek na vnitřní povrchovou teplotu (§4, odst.1, bod a1) vyhlášky) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,948 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  Na vnitřním povrchu plošné konstrukce nedochází ke kondenzaci vodní páry a růstu plísní. 

  Konstrukce má minimální požadovaný tepelný odpor podle §4, odst.1, bod a1) vyhlášky. 
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 

 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (§4, odst.1, bod a2) vyhlášky) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,21 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Konstrukce splňuje požadavky na nejvýše přípustný součinitel prostupu tepla. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (§4, odst.1, bod a3) vyhlášky) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 

   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

  Není ohrožena funkce konstrukce po dobu její předpokládané životnosti. 

 

 
 Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 
 Název konstrukce:   POT066 – Diplomová práce – Obvodový plášť – u průvlaku 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 

   2  Folie PVC  0,0005       0,160  16700,0 
   3  Isover Orsil TF  0,140       0,043  1,5 

   4  Isover Orsil TF  0,140       0,036  1,5 

   5  Fas. Obkl. Deska 0,035       0,075  12,5 
 

 I. Požadavek na vnitřní povrchovou teplotu (§4, odst.1, bod a1) vyhlášky) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,969 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  Na vnitřním povrchu plošné konstrukce nedochází ke kondenzaci vodní páry a růstu plísní. 

  Konstrukce má minimální požadovaný tepelný odpor podle §4, odst.1, bod a1) vyhlášky. 
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (§4, odst.1, bod a2) vyhlášky) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,13 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Konstrukce splňuje požadavky na nejvýše přípustný součinitel prostupu tepla. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (§4, odst.1, bod a3) vyhlášky) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

  Není ohrožena funkce konstrukce po dobu její předpokládané životnosti. 

 

 
Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software   
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 
 Název konstrukce:   POT066 – Diplomová práce – Jednoplášťová střecha 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 

 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 

 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 

 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 

   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 

   2  Uzavřená vzduch. dutina tl. 30  0,250       1,765  0,03 
   3  Železobeton 1  0,200       1,430  23,0 

   4  EPS 150 S Stabil 0,140       0,034  100,0 

   5  Polystyrenbeton 1  0,050       0,057  20,0 
 

 I. Požadavek na vnitřní povrchovou teplotu (§4, odst.1, bod a1) vyhlášky) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 

  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  Na vnitřním povrchu plošné konstrukce nedochází ke kondenzaci vodní páry a růstu plísní. 

  Konstrukce má minimální požadovaný tepelný odpor podle §4, odst.1, bod a1) vyhlášky. 
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 

 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 

 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 

 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 

 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (§4, odst.1, bod a2) vyhlášky) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 

  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

  Konstrukce splňuje požadavky na nejvýše přípustný součinitel prostupu tepla. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 

  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 

 

 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (§4, odst.1, bod a3) vyhlášky) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 

  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 

  Není ohrožena funkce konstrukce po dobu její předpokládané životnosti. 

 

 
Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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 AREA ROH ZEM. - VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 
 Název úlohy:   ROH ZEMINA                     

 

 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 

 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 

       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,760 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 

  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 

  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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AREA ATIKA - VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 
 Název úlohy:   POT_066_DIP_ Střecha zábradlí  

 

 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 

 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 

       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,892 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 

  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 

  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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AREA STĚNA - VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 
 Název úlohy:   POT_066_DIP_stěna              

 

 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 

 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 

       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,934 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 

  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 

  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 

 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 

 

  AREA PODLAHA -  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 Název úlohy:   POT066_DIP podlaha             

 

 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 

 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 

 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 

 

 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 

       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 

  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,969 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 

  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 

 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 

  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 

   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 

  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 

  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 

 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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E. Zásady organizace výstavby 

1. Technická zpráva 

a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 

staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a 

přístupy na staveniště 

Staveniště je zařízeno, uspořádáno a vybaveno přísunovými cestami pro dopravu 

materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Pro ukládání materiálu budou 

sloužit stávající plochy na pozemku investora. 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště budou používat jen v 

nezbytném rozsahu a době pouze pro příjezd. Po ukončení jejich užívání budou prostory 

uvedeny do původního stavu. 

b) Významné sítě technické infrastruktury 

Na staveništi se nenachází významné sítě technické infrastruktury. 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště 

apod. 

Speciálně kvůli stavbě budou zřízeny přípojky a budou využity pro účely staveniště. 

Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod není předmětem řešení, 

nebudou narušovány a znečišťovány odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch 

přiléhajících ke staveništi. Nebude docházet k rozmočení pozemku staveniště. 

d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 

nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
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Po dobu stavebních úprav dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení 

bude způsobeno hlukem při provádění stavebních činností. 

Nebude docházet k nadměrnému ohrožování a obtěžování okolí, zvláště hlukem, 

prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se 

zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních 

komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k 

sítím technického vybavení a požárním zařízením. Stavební parcela bude oplocena a bude 

označená cedulí Zákaz vstupu. 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných 

zájmů 

Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště budou používat jen v 

nezbytném rozsahu a době a to jen pro příjezd a přísun materiálu. Po ukončení jejich 

používání budou uvedeny do původního stavu. 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 

Pro ukládání materiálu budou sloužit stávající plochy na pozemku investora. Jako šatny 

a sociální zařízení budou použity přivezené unimobuňky, které se po dokončení stavby 

demontují a odvezou. 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

Není zapotřebí. 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 

ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

stanovišti podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 
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Dle zákona č.309/2006 Sb. – zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, jak vyplývá ze změn provedených zákony č.362/2007 Sb. a č.189/2008 Sb. 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Stavba je navržena a provedena takovým způsobem, aby neohrožovala život, zdraví, 

zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala 

životní prostředí nad limity obsažené ve zvláštních předpisech. 

Projektová dokumentace řeší použití certifikovaných stavebních materiálů a technologií, 

které svými vlastnostmi splňují nejen technické požadavky, ale i vyhovují podmínkám 

zdravotní nezávadnosti a škodlivého vlivu na okolí. 

j) Orientační lhůty a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Předpoklad zahájení stavby      19. 4. 2014 

Předpoklad ukončení stavby      1. 12. 2015 

2. Výkresová část 

a) celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb zařízení staveniště. 

b) vyznačení přívodu vody a energií na staveniště, jejich odběrových míst, vyznačení 

vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště. 
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F. Dokumentace objektu 

1. Pozemní (stavební) objekty 

2. Inženýrské objekty - není předmětem diplomové práce 

3. Provozní soubory stavby - není předmětem diplomové práce 

1. Pozemní (stavební) objekty 

1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.1. Technická zpráva 

a) Účel objektu 

Stavební objekt bude plnit funkci kancelářské budovy a restaurace. V kancelářské části 

bude přes 480 m
2 

volné kancelářské plochy, dvě přednáškové místnosti, sociální zázemí a 

velké zelené terasy určené k odpočinku. Restaurace je navržena pro 100 lidí, součástí 

restaurace bude i venkovní posezení. Restaurace i kanceláře jsou řešeny jako bezbariérové! 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 

řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu 

a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Objekt se nachází mezi ulicí Bohumínskou a řekou Ostravicí. Stavební parcely jsou 

určené k zastavění občanskou vybaveností. Pozemek je rovný, z jihozápadu je řeka a ze 

severovýchodu je frekventovaná ulice Bohumínská. Přístup na staveniště bude umožněn po 

stávající příjezdové cestě z ulice Bohumínské, která bude po dokončení stavby dále fungovat 

jako příjezdová a obslužná komunikace. Pozemek není zatížen žádným břemenem nebo 

omezením, které by ho znehodnocovalo. Stavba leží na poddolovaném území a jsou zde 

složité základové poměry. Hladina podzemní vody je v dostatečné hloubce od budoucí 

základové spáry. Riziko radonu je zde nízké. Objekt nebude oplocen. Bude napojen na 
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dodávky elektrické energie, plynu, pitné vody a kanalizace. Bližší specifikace přípojek viz. 

výkres č. F1.03 situace zastavovací. 

Kanceláře  

Do kancelářské části je přístup ze severovýchodu od ulice Bohumínské, z jihovýchodu 

od parkoviště. Ze zádveří je přistup na WC, k výtahu a schodišti. Dále pak na chodbu, ze které 

je přístup do přednáškových místností, technického zázemí a jediného WC v budově pro 

vozíčkáře. Po schodišti či výtahem se dostaneme do 2.NP. Z chodby je přístup na WC a do 

hlavního kancelářského prostoru. V něm se nachází kuchyňka, tiskárna a archiv. Dále je z něj 

přístup do kanceláře vedení a na terasu. Ve 3.NP se z chodby dostaneme na WC a do hlavního 

kancelářského prostoru a dále na terasu. Z terasy v 3.NP je přístup na střechu pomocí žebříku. 

Restaurace  

Zákazník přijde do restaurace hlavním vchodem ze severovýchodu od ulice 

Bohumínské. Z předsálí je přístup na všechny WC. Dále je hlavní sál, bar a vstupy na letní 

zahradu. Zaměstnanec přichází do objektu z jihozápadu od parkoviště. Ze zásobovací chodby 

je přístup do kanceláře a denní místnosti se sprchou a WC (špinavá zóna) a dále do všech 

skladů, baru a kuchyně (čistá zóna). Bar a kuchyně jsou navzájem spojeny dvěma dveřmi, 

určenými pro expedici jídla a pro příjem špinavého nádobí. 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 

orientace, osvětlení a oslunění 

Celková zastavěná plocha budovy:     714,4 m
2
 

Volná kancelářská plocha 2.NP:     330,65 m
2
 

Terasa 2.NP       217,95 m
2
 

Volná kancelářská plocha 3.NP:      150 m
2
 

Terasa 3.NP       217,75 m
2
 

Výdejní prostor restaurace:     125,12 m
2
 

Venkovní parkovací stání:      69 volných  
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Venkovní parkovací stání pro invalidy:     9 volných  

Předpokládaná cena výstavby objektu    40 000 000 Kč. 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodněním vazbě na 

užití objektu a jeho požadovanou životnost 

Nosná konstrukce objektu je železobetonový prefabrikovaný skelet - sloupy 300 x 300 

mm, průvlaky typu L a obrácené T, ztužidla, stropní deska je tvořena předpjatými stropními 

panely Spirol tl.200.mm - všechny prvky prefabrikovaného skeletu jsou podrobně popsány ve 

výkresech tvaru Obvodový plášť tvoří sendvičové panely. Všechny prefabrikované dílce jsou 

od firmy TOPOS PREFA TOVAČOV a.s. Střešní konstrukce je jednoplášťová střecha se 

skladbou zelené střechy.  

Zemní práce 

Před započetím výkopových prací bude v ploše celého staveniště sejmuta ornice v 

tloušťce 150 mm, která slouží na mezideponii a bude použita na konečné terénní úpravy. 

Zbytek zeminy bude odvezen na skládku zeminy. Výkopové práce budou prováděny strojně. 

Zemní práce budou provedeny dle ČSN 73 30 50 zemní práce. Úroveň  ±  0,000 = 438,100 

m.n.m. je úroveň podlahy 1.NP. 

Podzemní voda 

Hladina podzemní vody je v dostatečné hloubce od budoucí základové spáry. 

Základové konstrukce 

Nosné sloupy jsou uchyceny pomocí prefabrikovaných kalichových patek. Ty jsou 

zapuštěny a zabetonovány do monolitických železobetonových patek, které jsou navzájem 

spojeny železobetonovými táhly kvůli poměrnému vodorovnému přetvoření terénu u 

poddolovaného území. Na tyto patky jsou po obvodu položeny prefabrikované základové 

panely. Mezi nimi je v celé ploše vybetonována základová deska tl. 150 mm (vyztužena 

KARI sítí 100/100 – 6,3) po horní hranu kalichů a základových panelů. Na tuto plochu se 

položí hydroizolace, tepelná izolace a konstrukce podlahy. Jako podklad pod železobetonové 
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patky a táhla slouží 100 mm tlustá betonová mazanina. Tato hlavní základová konstrukce je 

doplněna dvěma základovými pásy z prostého betonu a jednou železobetonovou deskou tl. 

300 mm, která tvoří základ výtahové šachty. Bednění a uložená výztuž musí být před betonáží 

zkontrolována. O kontrole je proveden zápis do stavebního deníku. 

Svislé konstrukce 

Svislé nosné konstrukce tvoří prefabrikované železobetonové sloupy 300x300 mm a 

prefabrikované nosné zdi tl 300 mm. Obvodový plášť tvoří prefabrikované železobetonové 

panely s tepelnou izolací zakryté černými laminátovými deskami, velké prosklené plochy, 

které jsou opřeny o průvlaky, ztužidla a sloupy. 

Vodorovné konstrukce 

Vodorovné konstrukce tvoří stropní prefabrikované železobetonové panely Spirol tl. 

200 mm, které jsou uložené na průvlacích typu L a obrácené T a na nosných zdech. Ve 

spárách mezi panely je položena výztuž přivařena k průvlakům a zalitá zálivkovou maltou.  

Schodišťové konstrukce 

Hlavní schodiště v objektu je dvouramenné. Schodišťové ramena jsou prefabrikované, 

železobetonové, uložené na stropní panel Spirol a na mezipodestovou desku. Šířka 

schodišťového ramene 1475 mm. Jedno rameno má 11 schodišťových stupňů. Šířka 

schodišťového stupně je 300 mm a výška je 165,9 mm. Další schodiště v objektu jsou už jen 

vyrovnávací pro vstup na střešní terasy. Šířka schodišťového ramene je 2000 mm. Rameno 

má 4 stupně. Šířka schodišťového stupně je 280 mm a výška je 162,5 mm.  

Střešní konstrukce   

Jedná se o pochůzí zelenou jednoplášťovou střechu, nosným prvkem jsou předpjaté 

stropní prefabrikované železobetonové panely Spirol tl. 200 mm. Odvádění srážkové vody 

probíhá dovnitř dispozice přes vyhřívanou střešní vpusť. 
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Podlahy 

Podlahy v celém objektu jsou navrženy tak, aby splňovaly všechny kriteria – 

bezpečnost, účelnost, funkčnost, odolnost a hygienickou nezávadnost, dobré tepelné a 

zvukově izolační vlastnosti. 

Hydroizolace   

Hydroizolace proti zemní vlhkosti je Bitumax Bitu-Flex Al, který je natavený na 

základovou betonovou desku. Hrany jednotlivých pásů se musí překrývat minimálně o 150 

mm. Hydroizolační pásy jsou vytaženy na obvodové panely do výšky 300 mm nad upravený 

terén. Izolace proti zemní vlhkosti bude také plnit funkci izolace proti radonu. Jednotlivé 

spoje budou výhradně provedeny dle propozic výrobce. 

Tepelná izolace – zvuková izolace   

Tepelná izolace podlahy, která je v kontaktu s terénem, je podlahový polystyrén Bast 

styrodur 2800 C tl. 100 mm. Svislá tepelná izolace fasády je minerální vlna Isover TF tl. 150 

mm. Ve střešním plášti je tepelná izolace EPS 150 S Stabil.tl.150 mm 

Úpravy povrchů vnější 

Viz. skladby  

Úpravy povrchů vnitřní 

Skladba vnitřní omítkové konstrukce: 

Vápenocementová omítka + štuk  20 mm 

Nátěr PRIMALEX 

Keramický obklad v kuchyni, koupelně a WC (výška viz. Půdorysy) – dlaždice jsou 

lepené na vápenocementovou omítku vodotěsným lepícím tmelem a zaspárovány spárovací 

hmotou. 

  



Diplomová práce 
 

37 
 

Úpravy venkovního prostoru 

Okolo objektu bude probíhat oprava všech chodníku a bude zrekonstruované 

parkoviště. 

Skladby 

SK1 – podlahy na terénu 

Nášlapná vrstva       20 mm 

A) Epoxidová stěrka 

B) Keramická dlažba 

Anhydrid level       30 mm  

PE fólie 

Tepelná izolace Bast styrodur 2800c     100 mm 

Hydroizolace Bitumax Bitu Flex AL     4 mm 

Základová ŽB deska C20/25 (B20)     150 mm 

Zhutněný podsyp (frakce 4-32)      300 mm 

SK2 – podlahy na konstrukci 

Nášlapná vrstva       20 mm 

A) Epoxidová stěrka 

B) Keramická dlažba  

Anhydrid level       30 mm 

PE fólie 

Pryžová podložka       20 mm  

Cementový potěr C20/25 (B20)     30 mm  

Stropní panel Spirol 200-7+2      200 mm 

Vzduchová mezera       450 mm 



Diplomová práce 
 

38 
 

Zavěšený rošt 

Sádrokartonový podhled na ocelovém rámu    12,5 mm 

SK3 - schodiště 

Keramická dlažba 

Stropní panel         250 mm 

VPC omítka + štuk       20 mm 

SK4 – zelená střecha 

Vegetační rohož – kobercový trávník 

Extenzivní substrát Optigreen typ i     290 mm 

Filtrační textilie Optigreen typ 105 

Drenážní nopová folie Optigreen typ FKD 60 BO   60 mm 

Ochranné vodoakumulační textilie Optigreen typ RMS 500 

Hydroizolace Bitumax SR 

Spádová vrstva pěnobeton Poroflow F    150 mm 

PE fólie 

Tepelná izolace EPS 150 S Stabil     140 mm 

Stropní panel Spirol 200-7+2      200 mm 

Vzduchová mezera       450 mm 

Zavěšený rošt 

Sádrokartonový podhled na ocelovém rámu    12,5 mm 

SK5 – obvodový plášt 

Fasádní obkladová deska      35 mm 

Tepelná izolace – minerální vlna Isover TF    140 mm 

Nosný ŽB panel       225 mm 
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Základová vrstva 

VPC omítka + štuk       20 mm 

SK6 – venkovní dlažby 

Dlažba zámková 

Písek 

Struska ořech 

Hruba struska 

Rostlá zemina 

SK7 – obvodový plášť – u průvlaku 

Fasádní obkladová deska      35 mm 

Tepelná izolace – minerální vlna Isover TF    140 mm 

Tepelná izolace – minerální vlna Isover TF    140 mm 

PE fólie 

Sádrokartono        12,5 mm 

SK8 – podlahy nad parkovištěm 

Nášlapná vrstva       20 mm 

A) Epoxidová stěrka 

B) Keramická dlažba 

Anhydrid level       30 mm 

PE fólie 

Pryžová podložka       20 mm 

Cementový potěr C20/25 (B20)     30 mm 

Stropní panel Spirol 200-7+2      200 mm 

Tepelná izolace polystyren      200 mm 
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Vzduchová mezera       215 mm 

Fasádní obkladová deska      35 mm 

(zavěšená na ocelovém rámu) 

Truhlářské konstrukce   

Přesný výpis truhlářských výrobků viz. Výkres č. F1.11.1 

Klempířské výrobky   

Přesný výpis klempířských výrobků viz. Výkres č. F1.11.1 

Zámečnícké výrobky   

Přesný výpis zámečnických výrobků viz. Výkres č. F1.11.1 

Vzduchotechnika a klimatizace místností   

Místnosti, které nemají okna, jsou větrány systémem podtlakového větrání pomocí 

PVC trubky d 100 mm vedené v podhledu. Ostatní místnosti se budou dát odvětrat přirozenou 

cestou tedy okny. Také bude v objektu navržena vzduchotechnika. Její podrobný návrh není 

předmětem řešení. 

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplně otvorů 

Všechny stavební konstrukce musí splňovat požadavky vyhlášky č. 151/2001 a jsou 

navrhnuty v souladu s platnými normami a předpisy ČSN 73 0540. Výplně okenních otvorů 

jsou navrhnuty profilu hliníkového euro okna s tepelně izolačním dvojsklem U=1,1 W/m
2
K. 

Při uložení je potřeba dbát na dobré venkovní odizolování venkovní špalety okna. Podobná 

úprava se týká i venkovních dveřních otvorů. Pomocí  programu TEPLO 2008, SVOBODA 

Z. pro Windows byly vytvořeny tepelné posudky konstrukcí, které mají největší váhu na 

energetickou náročnost budovy: tedy pro venkovní zateplovací plášť, podlahu přilehlou na 

terénu a střešní plášť. Tepelné hodnoty jsou pouze informativní a podrobnější řešení této 

problematiky není součástí řešení této diplomové práce. Viz dokladová část. 
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e) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko 

geologického a hydrogeologického průzkumu 

Z výsledků inženýrsko – geologického a hydro-geologického průzkumu vyplynulo, že 

základové poměry jsou mírně náročné kvůli poddolování lokality tohoto území. Spodní voda 

byla zjištěna v dostatečné vzdálenosti od budoucí základové spáry. Úroveň radonové aktivity 

je v nízkých mezích a proto není potřeba navrhovat žádná výrazná radonová protiopatření. 

Nosné sloupy jsou uchyceny pomocí prefabrikovaných kalichových patek. Ty jsou zapuštěny 

a zabetonovány do monolitických železobetonových patek, které jsou navzájem spojeny 

železobetonovými táhly kvůli poměrnému vodorovnému přetvoření terénu u poddolovaného 

území. Na tyto patky jsou po obvodu položeny prefabrikované základové panely. Mezi nimi 

je v celé ploše vybetonována základová deska tl. 150 mm (vyztužena KARI sítí 100/100 – 

6,3) po horní hranu kalichů a základových panelů. Na tuto plochu se položí hydroizolace, 

tepelná izolace a konstrukce podlahy. Jako podklad pod železobetonové patky a táhla slouží 

100 mm tlustá betonová mazanina. Tato hlavní základová konstrukce je doplněna dvěma 

základovými pásy z prostého betonu a jednou železobetonovou deskou tl. 300 mm, která tvoří 

základ výtahové šachty. Bednění a uložená výztuž musí být před betonáží zkontrolována. O 

kontrole je proveden zápis do stavebního deníku. 

f) Vliv objketu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 

negativnívh účinků 

Po dobu stavebních úprav dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí. Zhoršení 

bude způsobeno hlukem a prašností při provádění stavebních činností. 

Nebude docházet k nadměrnému ohrožování a obtěžování okolí, zvláště hlukem, 

prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se 

zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních 

komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k 

sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

Při provádění stavebních prací a při provozu vzniknou odpady a bude s nimi nakládáno 

v souladu se zákonem č. 185 / 2001 a vyhlášek č. 381 a č. 383 / 2001. 
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Při provozu bude vznikat odpad a jeho likvidace bude prováděna tak, aby byly dodrženy 

všechny ekologické předpoklady likvidace odpadu. Komunální odpad je řešen klasickou 

formou týdenního svozu odpadu. 

Zatřídění odpadu 

Číslo   název      kategorie 

03  01   odřezky, dřevěná deska    0 

12 01 02  ostatní železný kov    0 

17 01 01  beton      0 

17 01 02  cihla      0  

17 02   dřevo      0 

17 03 01  asfalt s obsahem dehtu     N 

17 04 11   kabely      0 

17 05   zemina nebo kameny    0 

17 09   směsný stavební a demoliční materiál   N 

20 01   odpad získaný odděleným sběrem  0 

20 03 01  směsný komunální odpad   0 

g) Dopravní řešení 

Objekt bude dostupný z ulice Bohumínské. Napojí se na již stávající křižovatku. Tato 

komunikace bude sloužit jako  příjezdová a obslužná komunikace k objektu. 

h) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 

protiradonová opatření 

Stavba je chráněna hydroizolacemi proti zemní vlhkosti a povětrnostními vlivy, celý 

objekt je opatřen tepelnými izolacemi v souladu s normovými hodnotami. 

Objekt splňuje ustanovení vyhlášky 307/02 Sb. o požadavcích na zajištění radiační 

ochrany – hodnoty objemové aktivity radonu (OAR)v měřených místnostech jsou nižší než 

směrná hodnota 400Bq/m³ (§95, odst. 1a, vyhl. 307/02 Sb.). 



Diplomová práce 
 

43 
 

i) Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Navržená stavba je v souladu z hlediska dodržení příslušných obecných požadavků na 

výstavbu. Nachází se v území vymezeném územním plánem a je v souladu s územním 

souhlasem ze dne 23.2.2011, č.j.OUHAJ 302/2009/Výst./Sa 
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1.1.2. Výkresová část 

 

Číslo výkresu  Název výkresu   Měřítko výkresu Formát 

C1.1   situace katastrální  1:500   A2=4xA4 

C1.2   situace zastavovací  1:500   A2=4xA4 

C1.3   situace zařízení staveniště 1:500   A2=4xA4 

F1.1.2.1  základy   1:50   rA1=10xA4 

F1.1.2.2  řezy základy   1:50   rA1=10xA4 

F1.1.2.3  výkopy – sejmutí ornice 1:100   A2=4xA4 

F1.1.2.4  výkopy – výkop č.1  1:100   A2=4xA4 

F1.1.2.5  výkopy – výkop č.2  1:100   A2=4xA4 

F1.1.2.6  výkopy – výkop č.3   1:100   A2=4xA4 

F1.1.2.7  výkopy – výkop č.4  1:100   A2=4xA4 

F1.1.2.8  půdorys 1. NP   1:50   rA1=10xA4 

F1.1.2.9  výkres tvaru 1.NP  1:50   rA1=10xA4 

F1.1.2.10  půdorys 2. NP   1:50   rA1=10xA4 

F1.1.2.11  půdorys 3. NP   1:50   A1=8xA4 

F1.1.2.12  půdorys střechy  1:50   A1=8xA4 

F1.1.2.13  celkový řez A-A  1:50   rA1=10xA4 

F1.1.2.14  tech. pohledy I  1:50   rA1=10xA4 

F1.1.2.15  tech. pohledy II  1:50   rA1=10xA4 

F1.1.2.16  perspektivy vizualizace    A3=2xA4 

F1.1.2.17  technické detaily  1:25   A2=4xA4 

F1.1.2.18  area detaily   1:25   A3=2xA4 

F1.1.2.19  výpisy PSV   1:50   10xA4 

Doloženo v samostatné příloze.  
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1.2. Stavebně konstrukční část 

1.2.1. Technická zpráva 

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu 

stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny 

Objekt je rozdělen na dva provozy - kanceláře a restauraci. Tyto provozy jsou od sebe 

zcela odděleny. 

Stavební objekt je obdélníkového tvaru o rozměru 45,650 x 15,650 m se dvěma 

ustupujícími podlažími. Výška objektu je v nejvyšším místě 11,6 m . Jedná se tedy o 3 

podlažní objekt bez podsklepení, který leží na prakticky rovné parcele. Nosnou konstrukcí je 

prefabrikovaný skelet od firmy TOPOS PREFA TOVAČOV a.s. Střecha je plochá, 

jednoplášťová, se skladbou zelené střechy, která slouží jako terasa. Odvodnění je vně 

dispozice. 

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

Materiály, které byly použity pro stavbu budovy, byly navrhnuty z hlediska jejich 

garantovaných vlastností od výrobce. 

c) Hodnoty užitných klimatických a dalších zatížení uvažovaných při 

návrhu nosné konstrukce 

Stavební objekt byl v rámci řešené projektové dokumentace navrhován na veškeré 

předpokládané budoucí zatížení po dobu životnosti stavby zadané investorem a ostatní 

zatížení dle současně platných norem a předpisů – tj. klimatické, užitné apod. 

d) Návrh zvláštních neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, 

technologických postupů 

Projektová dokumentace nepředpokládá, neobsahuje zvláštní a neobvyklé stavební 

řešení. 
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e) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit 

stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby 

V projektové dokumentaci jsou použity standardní materiály, kde jednotlivé stavební a 

technologické postupy jsou stanoveny výrobcem. Běžné standardní stavební práce, 

technologie, postupy, stanovení kvality, jakosti, kontroly jsou popsány v ČSN a normách s 

tím související. 

f) Zásady pro provádění bouracích, podchycovacích a zpevňovacích 

konstrukcí či prostupů 

Bourat se má pokud možno jen za denního světla. Je-li potřeba bourat i za tmy, musí být 

pracoviště a všechny komunikace dokonale osvětleny. Strhávat části stavby najednou je 

dovoleno jen za stálého odborného dozoru. Hrozí-li sesutí některé části stavby, musí být 

bezpečně zajištěna. 

Je-li vedle bourané budovy veřejná komunikace, musí být na ní zřízen ochranný kryt. 

Všichni pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními helmami a ostatními předepsanými 

pomůckami a zásadně nesmějí pracovat nad sebou. 

Začíná se na střeše, kde se snáší krytina. Potom se rozebere krov.  

Železobetonové stropy a konstrukce se bourají pomocí pneumatických kladiv a ocelová 

výztuž se řeže kyslíkovodíkovým plamenem. 

Vybouraný materiál se nesmí hromadit v podlažích ani shazovat do nehlídaných míst.   

Při bouracích pracích nebude použito náloží. Přebytečný materiál bude uložen na 

kterékoliv řízené skládce, k tomuto účelu určené. U veškerých bouracích prací je nutno dbát 

zvýšené bezpečnosti a ochrany zdraví osob. 

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Ochrana rozestavěných stavebních konstrukcí před konkrétními nežádoucími vlivy 

(např. klimatickými jako jsou slunce, déšť ….), jsou stanoveny v technologických podkladech 

stavebních postupů, v ČSN a normách s tím související. 
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h) Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné 

literatury, software 

Podklady pro zpracování PD byly získány ze stávající dokumentace a vlastním 

doměřením stávajícího stavu. 

Při provádění stavebně-montážních prací je nutné dodržovat bezpečnost dle zákona 

č.309/2006 Sb. a ustanovení ČSN a mimo jiné dle předpisů: 

ČSN 73 0420 -  přesnost vytyčování stavebních objektů 

ČSN 73 2400 -  provádění a kontrola betonových konstrukcí 

ČSN 73 2601 -  provádění ocelových konstrukcí 

ČSN 73 3050 -  zemní práce 

ČSN 73 3130 -  truhlářské práce stavební 

ČSN 73 3150 -  tesařské práce stavební 

ČSN 73 3305 -  ochranná zábradlí, základní ustanovení 

ČSN 73 3440 -  sklenářské práce stavební, základní ustanovení 

ČSN 73 3610 -  klempířské práce stavební 

ČSN 73 4130 -  schodiště a šikmé rampy 

ČSN 73 4201 -  navrhování komínů a kouřovodů 

ČSN 73 4210 -  provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv 

ČSN 73 6005 -  prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 06 1008 -  požární bezpečnost lokálních spotřebičů paliv a zdrojů tepla 

ČSN 74 4505 -  podlahy, společná ustanovení 

ČSN 73 0540 -  tepelná ochrana budov 

i) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění 

stavby, případně dokumentace zajištované jejím zhotovitelem 

Není předmětem diplomové práce. 
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1.2.2. Výkresová část 

Doloženo v samostatné příloze. 

1.2.3. Statické posouzení 

Není předmětem diplomové práce. 

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 

Není předmětem diplomové práce. 

1.4. Technika prostředí staveb 

Není předmětem diplomové práce. 

2. Inženýrské objekty 

Nevyskytují se –nejsou předmětem řešení. 

3. Provozní soubory 

Nejsou předmětem řešení diplomové práce. 
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Číslo výkresu  Název výkresu   Měřítko výkresu Formát 

C1.1   situace katastrální  1:500   A2=4xA4 

C1.2   situace zastavovací  1:500   A2=4xA4 

C1.3   situace zařízení staveniště 1:500   A2=4xA4 

F1.1.2.1  základy   1:50   rA1=10xA4 

F1.1.2.2  řezy základy   1:50   rA1=10xA4 

F1.1.2.3  výkopy – sejmutí ornice 1:100   A2=4xA4 

F1.1.2.4  výkopy – výkop č.1  1:100   A2=4xA4 

F1.1.2.5  výkopy – výkop č.2  1:100   A2=4xA4 

F1.1.2.6  výkopy – výkop č.3   1:100   A2=4xA4 

F1.1.2.7  výkopy – výkop č.4  1:100   A2=4xA4 

F1.1.2.8  půdorys 1. NP   1:50   rA1=10xA4 

F1.1.2.9  výkres tvaru 1.NP  1:50   rA1=10xA4 

F1.1.2.10  půdorys 2. NP   1:50   rA1=10xA4 

F1.1.2.11  půdorys 3. NP   1:50   A1=8xA4 

F1.1.2.12  půdorys střechy  1:50   A1=8xA4 

F1.1.2.13  celkový řez A-A  1:50   rA1=10xA4 

F1.1.2.14  tech. pohledy I  1:50   rA1=10xA4 

F1.1.2.15  tech. pohledy II  1:50   rA1=10xA4 

F1.1.2.16  perspektivy vizualizace    A3=2xA4 

F1.1.2.17  technické detaily  1:25   A2=4xA4 

F1.1.2.18  area detaily   1:25   A3=2xA4 

F1.1.2.19  výpisy PSV   1:50   10xA4 

Doloženo v samostatné příloze. 
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4. 1 Úvod 

4.1.1 Informace o zelených střechách 

Historie 

Provádění zelených, neboli vegetačních střech, má 

kořeny už ve starověku (visuté zahrady královny 

Semiramis), kde jsou převážně součástí honosných sídel 

panovníků. Objevovaly se také v době řecké a římské. 

Důkazy o tom, byly nalezeny při vykopávkách 

v Pompejích. V Římě je dokonce roku 1530 založeno 

muzeum zelených střech a teras. V 17. století se stávají 

střešní zahrady módním trendem v bohatých městech 

Francie, Anglie a Německa. Ve 20. století při rozmachu a 

rozvoji stavebnictví jde vývoj zelených střech kupředu. 

Sám slavný Le Corbusiere byl velkým zastáncem zelených střech a bral je jako nezbytnou 

součást moderní architektury. U nás se začaly zelené střechy objevovat až v průběhu 90. let.  

Výhody 

Větší životní prostor pro člověka. 

Zlepšení klimatu (zvýšení množství kyslíku, snížení CO2). 

Ochrana hydroizolační vrstvy (vyrovnání teplotních rozdílů).  

Akumulační hmota (teplo, zvuk). 

Snížení špičkového průtoku vody (odlehčují kanalizaci). 

Nevýhody 

Konstrukčně náročnější. 

Složitější statika. 

Nutná menší nebo větší údržba.  

[obrázek č.1] 
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[obrázek č.3] 

Typy zelených střech 

Extenzivní  

Většinou slouží jako ochranná vrstva 

hydroizolace. Má minimální nároky na údržbu. 

Tloušťka vrstvy substrátu je 40 - 180 mm, 

únosnost konstrukce se pohybuje kolem 60 - 300 

kg/m
3
. 

Intenzivní  

Většinou slouží jako plocha pro pobyt lidí 

a pro její aktivní využívání. Vyžaduje pravidelnou 

údržbu. Tloušťka vrstvy substrátu 180 - 1300 

mm, únosnost konstrukce se pohybuje kolem 300 

- 1000 kg/m
3
(někdy i 2000 kg/m

3
 a více). 

4.1.2 Informace o objektu 

Polyfunkční dům ve Slezské Ostravě, respektive stavební objekt č.01, je 

obdélníkového tvaru o rozměru 45,650 x 15,650 m se dvěma ustupujícími podlažími. Výška 

objektu je v nejvyšším místě 11,6 m. Jedná se tedy o 3 podlažní objekt bez podsklepení, který 

leží na prakticky rovné parcele. Nosnou konstrukcí je prefabrikovaný skelet od firmy TOPOS 

PREFA TOVAČOV a.s. Střecha je plochá, jednoplášťová, se skladbou zelené střechy, která 

slouží jako terasa. Odvodnění je vně dispozice. 

Objekt je rozdělen na dva provozy, kanceláře a restauraci. Tyto provozy jsou od sebe 

zcela odděleny. 

Vstupy do kancelářské části jsou dva. První je z jihozápadu (parkoviště) a druhý ze 

severovýchodu (Bohumínská ulice). V 1.NP patře jsou dvě přednáškové místnosti, technické 

zázemí celého objektu a sociální zařízení. V 2.NP je prostor pro kanceláře (330,65 m
2
), 

sociální zázemí a velká terasa (227,95 m
2
). V 3.NP je prostor pro kanceláře (150 m

2
), sociální 

zázemí a velká terasa (217,75 m
2
). 

[obrázek č.2] 
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[obrázek č.4] 

Restaurace má jeden hlavní vstup ze severovýchodu (Bohumínská ulice), dva východy 

na restaurační zahrádku a jeden vstup pro zásobování z jihozápadu (parkoviště). Restaurace 

dále obsahuje sociální zázemí, jak pro zákazníky, tak pro zaměstnance, kuchyni, sklady, 

kancelář, denní místnost a samozřejmě bar. Restaurace má zcela oddělený pracovní provoz 

(kuchyně, sklady, zásobovaní) od výdejního provozu (125,12 m
2
).  

Restaurace i kanceláře jsou řešeny jako bezbariérové! Mezi novým objektem a řekou 

bude zrekonstruováno parkoviště. 

4.1.3 Předmět technologického postupu 

Předmětem technologického postupu je provádění souvrství zelené 

střechy. Jedná se o intenzivní zeleň s pobytovým trávníkem bez akumulace 

vody. 

Navržené souvrství  zelené střechy: 

Vegetační rohož – kobercový trávník    ( 30 mm) 

Intenzivní substrát Optigreen Typ i    ( 260 mm) 

Filtrační textilie Optigreen Typ 105 

Drenážní nopová fólie Optigreen Typ FKD 60 BO   (60 mm) 

Ochranná vodoakum.textilie Optigreen Typ RMS 500 

Kačírek (200 m od okrajů) 

Již provedené vrstvy střešní konstrukce: 

Hydroizolace Bitumax SR  

Spádová vrstva Pěnobeton POROFLOW F   (150 mm) 

Separační vrstva PE fólie 

Tepelná izolace EPS 150 S Stabil    (150 mm) 

Nosná konstrukce strop. panel Spirol PPS 200-7+2  (200 mm)  
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Technické parametry:  

Hmotnost:        320 - 570 kg/m
2 

Výška souvrství:      260 - 450 mm 

Druh vegetace:      trávník 

Retenze vody:       70 - 95% 

Součinitel odtoku:      0,3 - 0,05 

Akumulační hodnota:      průměr 110 – 160 l/m
2 

Jednotlivé dodávky: meriálu 

Střecha 

Plocha zeleně       205 m
2
 

Objem substrátu      55 m
3
 

Objem kačírku      4 m
3
 

Hlavní drenáž       45 m 

Pomocná drenáž      20 m 

Plastový profil L      65 m 

Kontrolní šachta      2 ks 

Záchranný systém Optisafe     3 ks 

Filtrační textilie      220 m
2
 

Drenážní nopová fólie     220 m
2
 

Ochranná vodoakumulační  fólie    250 m
2
 

Terasa 3.NP 

Plocha zeleně       200 m
2
 

Objem substrátu      55 m
3
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Objem kačírku      5,5 m
3
 

Hlavní drenáž       60 m 

Pomocná drenáž      25 m 

Plastový profil L      90 m 

Kontrolní šachta      3 ks 

Filtrační textilie      220 m
2
 

Drenážní nopová fólie     220 m
2
 

Ochranná vodoakumulační  fólie    250 m
2
 

Terasa 2.NP 

Plocha zeleně       210 m
2
 

Objem substrátu      55 m
3
 

Objem kačírku      3,5 m
3
 

Hlavní drenáž       30 m 

Pomocná drenáž      45 m 

Plastový profil L      60 m 

Kontrolní šachta      3 ks 

Filtrační textilie      220 m
2
 

Drenážní nopová fólie     220 m
2
 

Ochranná vodoakumulační  fólie    230 m
2
 

Celkové dodávky materiálu:  

Plocha zeleně       620 m
2
 

Objem substrátu      165 m
3
 

Objem kačírku      13 m
3
 

Hlavní drenáž       135 m 
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Pomocná drenáž      90 m 

Plastový profil L      215 m 

Kontrolní šachta      8 ks 

Záchranný systém Optisafe     3 ks 

Filtrační textilie      660 m
2
 

Drenážní nopová fólie     660 m
2
 

Ochranná vodoakumulační  fólie    730 m
2
 

Systém a skladba zelené střechy jsou od firmy Optigreen zelené střechy. 

4. 2 Připravenost, pracovní podmínky 

Povrch, na který se bude pokládat souvrství zelené střechy, musí byt čistý, suchý, bez 

ostrých hran a výčnělků. Skladba zelené střechy se bude provádět za příznivého počasí (žádná 

mlha, deště a silný vítr). Teploty by se měli pohybovat mezi +5 až +20 C°. 

Na pozemku stavby bude zřízen sklad materiálu, který bude oplocen a hlídán 24 hodin 

denně bezpečnostní agenturou. Příjezd na tento pozemek je z ul. Bohumínská. Po dokončení 

stavby bude tento příjezd a všechny plochy kolem objektu zrekonstruovány.   

Odběr elektrické energie na staveništi bude probíhat z veřejné sítě NN přes rozvodnou 

skříň s měřičem. Voda bude odebírána z veřejného vodovodního řadu. Bude vybudovaná 

staveništní přípojka, v odběrovém místě bude osazen vodoměr.  

4. 3 Převzetí staveniště 

Skladbu zelené střechy bude provádět jiná firma než ta, která provádí celou stavbu. 

Stavbyvedoucí předá hotovou střešní konstrukci provedenou po hydroizolaci pracovníkovi 

firmy Optigreen zelené střechy, který zodpovídá za pokládku zelené střechy, za její řádné 

provedení v požadované kvalitě a v zadaném termínu. O předání bude proveden zápis do 

stavebního deníku.  
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[obrázek č.5] 

[obrázek č.6] 

[obrázek č.7] 

[obrázek č.8] 

4. 4 Materiály doprava skladování 

Na staveništi bude sklad materiálů. Veškeré materiály pro souvrství zelené střechy  

budou uloženy na dřevěných paletách v 1.NP již postaveného skeletu. Materiály tam budou 

chráněný před povětrnostními vlivy. Skladiště a celá stavba je hlídána bezpečnostní 

agenturou. Jen kačírek bude uložen na skládce kameniva mimo vybudovaný skelet. 

Všechny materiály souvrství zelené střechy jsou od firmy Optigreen 

zelené střechy. 

Intenzivní substrát Optigreen Typ i* (230 mm) 

- dodávka v pytlích nebo v BigBagu  

- chránit před UV, skladovat v suchu 

Substrát vhodný pro intenzivní vícevrstvé skladby s vysokou 

schopností akumulace vody, dobrou propustností a vysokým 

obsahem pórů. 

Kačírek (frakce 16-22 mm) 

- přírodní materiál, ohlazené hrany, nízký tvarový index,  

Filtrační textilie Optigreen Typ 105 

- dodávka v rolích (šířka 2 m, délka 100 m, hmotnost 22 kg) 

- skladovat naležato a v suchu  

Zabraňuje splavování materiálu do drenážního systému při 

současné vysoké propustnosti.  

Drenážní nopová fólie Optigreen Typ FKD 60 BO  

-_dodávka ve čtvercích 2m
2
 (šířka 1 m, délka 2 m) 

Zabraňuje hromadění vody na bezspádových střechách a na 
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[obrázek č.9] 

[obrázek č.11] 

 

[obrázek č.10] 

[obrázek č.12] 

[obrázek č.13] 

střechách s velkou odvodňovací délkou. Lehká konstrukce s vysokou drenážní kapacitou 

Ochranná vodoakumulační textilie Optigreen Typ RMS 500 

- dodávka  v rolích ( šířka 2,4 m, délka 50 m, hmotnost 36 kg ) 

- skladovat naležato a v suchu 

Chrání kořenovzdornou fólii, resp. hydroizolaci před 

poškozením a akumuluje vodu 

Drenážní systém Triangel  

Triangel Maxi kontrolni šachta 

Triangel odvodňovací profil 

Triangel drenážní profil 

PVC dělící lišta (profil L nebo T) 

Děrovaná lišta, která odděluje substrát od kačírku a chrání tak jejich vzájemné 

promísení. 

Záchraný systém Optisafe 

Základová nerezová deska s nerezovým závěsem  

(500 mm x 500 mm) 

Upevňovací nerezová deska (1000 mm x 1000 mm) 

Rohož odolná proti přetržení (2000 mm x 2000 mm)  

Již provedené vrstvy stropní konstrukce 

Bitumax SR 

Hydroizolační vrstva chránicí konstrukci před vodou. 

Polystyren beton Poroflow typ F 
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Spadová vrstva  

PE fólie tl 0,1 mm  

Separační vrstva mezi tepelnou izolací a betonovou vrstvou podlahy. Široké uplatnění 

při provádění stavebních prací, ochrana různých materiálů před poškozením a znečištěním. 

EPS 150 S Stabil  

Pro tepelné izolace plochých střech a podlah s vysokým zatížením apod. 

Stropní panel pps 200-7+2, tl.200 

Dutinový stropní panel z předem předpjatého betonu  firmy TOPOS PREFA 

TOVAČOV a.s  , B60 (C50/60)  

Technické listy všech materiálu v příloze technické listy. 

4. 5 Personální obsazení 

Všichni pracovníci, kteří se budou pohybovat na stavbě, musí být proškoleni a musí mít 

platné osvědčení o své technické způsobilosti. 

1x vedoucí čety  

– pracovník firmy Optigreen zelené střechy, který odpovídá za pokládku zelené 

střechy za její řádné provedení v požadované kvalitě a v zadaném termínu. 

4x kvalifikovaní dělníci 

– budou pokládat ochranou textilii, nopovou drenážní fólii, filtrační textilii, osazení 

šachet a vpustí, PVC lišt, nasypávat  extenzivní substrátu a kačírek 

2x zahradníci  

– budou provádět finální vrstvu zelené střechy. Pokládat vegetační rohož a ošetřovat 

rohož pro rychle zakořenění. 
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[obrázek č.14] 

4. 6 Stroje  a  pomůcky 

Dělníci  

- pracovní rukavice, nůž, pásmo, metr, vodováha, elektrická vrtačka a sada vrtáků, 

plastová lopata, plastové hrábě, smeták, stavební kolečka, pryžové nazouváky na boty 

Zahradníci 

- pracovní rukavice, nůž, kultivátor, kypřič, prořezávač, zarovnávač, okopávka, motyka, 

lopatka, rýč, hadice, plastový kyblík   

4. 7 Pracovní  postup 

Drenážní systém Triangel 

Osazení dvojice odvodňovacích 

žlabů, které mezi sebou propojí sousedící 

vpusti. Slouží jako hlavní odvodňovací 

drenáž. Do hlavních odvodňovacích drenáží 

nebo vpustí se napojí pomocný drenážní 

systém. 

Po položení drenáže se začnou pokládat ostatní vrstvy souvrství zelené střechy 

Záchraný systém Optisafe 

Zabudování záchranného systému bez porušení HI. Osazení základové nerezové desky 

s závěsnou tyčí na přesnou pozici dle projektu. Tato deska se závěsnou tyčí se překryje 

základovou upevňovací nerezovou deskou, která má výčnělky na horní straně.  Má dvakrát 

větší půdorysnou plochu než základová nerezová deska. Posledním krokem je překrytí 

upevňovací desky rohoží odolné proti přetržení, která má také dvakrát větší půdorysnou 

plochu než upevňovací deska. Po provedení všech vrstev zelené střechy se spojí všechny 

závěsné tyče ocelovým lanem. Tímto posledním krokem je záchranný systém připraven 

k používání. 
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Ochranná textilie Optigreen RMS 300 

Ochrannou textilii Optigreen pokládáme směrem od jednoho okraje střechy 

k druhému. Přesahy činí cca. 10 cm. Na okrajích budou vytaženy na svislé konstrukce a 

později pomocí kačírku na ně přitlačeny. Po položení ochranné textilie Optigreen bude 

vyříznut v místě vpusti otvor příslušné velikosti.  

Nopová drenážní fólie Optigreen 

Jednotlivé kusy nopové drenážní fólie Optigreen pokládáme směrem od jednoho 

okraje střechy k druhému s několikacentimetrovým přesahem. V horní straně fólie jsou 

odvodňovací otvory, respektive potisk. Po položení nopové drenážní fólie Optigreen 

vyřízneme v místě střešní vpusti otvor o velikosti vpusti. 

Filtrační textilie Optigreen Typ 105 

Filtrační textilii Optigreen položíme na nopovou drenážní fólii Optigreen a napneme. 

Přesahy jednotlivých pásů musí být cca. 10 cm. Po položení filtrační textilie Optigreen 

vyříznme v místě střešní vpusti otvor o velikosti vpusti. 

Kontrolní šachta Optigreen 

Položíme kontrolní šachtu Optigreen na střešní vpusť. Povolením obou šroubů lze 

víko šachty sejmout a vpusť vyčistit. 

PVC dělící lišta (profil L nebo T) 

Dělící děrovanou líštu osadíme 300 mm od okraje. Po osazení lišty je vše připraveno 

pro navážení substrátu a kačírku. 

Okrajový štěrkový pás  

Okolo okrajů střechy bude položený štěrkový pás (frakce 16 - 22 mm) bez vegetace. 

Sypeme jej do geotextílie nebo ochranné fólie  z důvodů ochrany svislé hydroizolace. Šířka 

štěrkového pásu bude 300 mm. Okrajový štěrkový pás navážíme rovnoměrně se substrátem. 
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Intenzivní substrát Optigreen Typ i 

Pytle se substrátem rozložíme rovnoměrně po střeše. Rozřízneme pytle, substrát 

vysypeme a nahrubo urovnáme. Substrát Optigreen rozhrneme hráběmi rovnoměrně po střešní 

ploše a urovnejte do roviny. Výška vrstvy činí 260 mm. Substrát navážíme rovnoměrně s 

okrajovým štěrkovým pásem. 

Vegetační rohož – kobercový trávník  

Vegetační rohože rozbalíme po celé ploše na substrát Optigreen Typ i. Rohože 

pokládáme směrem od jednoho okraje střechy k druhému. Po rozbalení a osazení vegetační 

rohože dosypeme kačírek na krajích střechy 

Zavlažování a dokončovací údržba 

Ihned po položení trávníku je nutné plochu zavlažit. Zaléváme vše tak, až se celé 

souvrství důkladně provlhčí a voda začne odtékat do vpusti. V kořenění (cca 2 týdny) je nutné 

udržovat substrát stále vlhký. Potom už zaléváme jen při dlouhodobém suchu. V průběhu 

užívání je možnost trávníku dodávat živiny speciálními hnojivy. Zda vůbec a jak často je 

v plné kompetenci majitele. Na každé střeše bude  vybudován kohoutek na studenou vodu pro 

zavlažování při dlouhodobém suchu. 

Jakost a kontrola kvality 

Vedoucí čety, který provádí souvrství zelené střechy, je přítomen u zkoušky těsnosti 

hydroizloace. Vizuálně zkontroluje těsnost, zjistí, zda rozsah a dimenze hydroizolace 

odpovídá projektu. Po převzetí staveniště je vedoucí čety, která provádí souvrství zelené 

střechy zodpovědný za správné provedení dle technologického postupu, funkčnost a estetický 

dojem. Musí si dávat pozor na to, aby při provádění nepoškodili již provedenou hydroizolační 

vrstvu.  

4. 8 Ochrana životního prostředí 

Zásady ochrany životního prostředí se řídí obecnými právními předpisy. Zákonem o  



Diplomová práce 
 

65 
 

životním prostředí č. 17/1992 Sb. a zákonem o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb., oba  

v platném znění, prováděcí vyhláškou č.  395/1992  Sb.  v platném znění a zákonem o 

posuzování vlivů na životní prostředí č. 244/1992 Sb. v platném znění a obecným 

ustanovením. Nakládání s odpady řeší zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhláška 

Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam 

nebezpečných odpadů. 

Bilance odpadních látek 

Při provozu bude vznikat odpad a jeho likvidace bude prováděna tak, aby byly dodrženy 

všechny ekologické předpoklady likvidace odpadu. Komunální odpad bude řešen klasickou 

formou týdenního svozu odpadu. 

4. 9 Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Všichni pracovníci jsou proškoleni ohledně bezpečnosti práce a ochraně zdraví při 

práci. Všichni takto proškolení pracovníci podepisují protokol o potvrzení proškolení. Všichni 

budou mít k dispozici ochranné pomůcky a jsou povinni je používat, musí si na stavbě počínat 

tak, aby svým chováním neohrožovali sebe a osoby v jejím okolí. Na staveništi musí být 

prostředky pro poskytování první pomoci. 

Na staveništi musí být k dispozici veškeré technické nebo bezpečnostní listy pro 

všechny typy používaných stavebních hmot s uvedením jejich zdravotní bezpečnosti. 

Při realizaci zelené střechy se musí postupovat dle schválené projektové dokumentace a 

musí být dodržena vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (č. 324/90 Sb.). Musí být 

také dodrženy veškeré pracovní a technologické postupy dané výrobcem materiálů.  Práce, 

které vyžadují zvláštní školení a průkazy, budou provádět jen osoby odborně způsobilé k dané 

činnosti.   

Požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci na staveništi dle nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používaní strojů dle nařízení vlády č. 

378/2006 Sb. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při prací na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

Bezpečnost práce bude zajištěna dle zákona č. 309/2006  Sb. a ustanovení zákona 

č.22/1997 Sb. v platném znění a na něj navazující ustanovení vlády.
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5.1. Základní informace 

Popis stavby: 

Stavební objekt je obdélníkového tvaru o rozměru 45,650 x 15,650 m se dvěma 

ustupujícími podlažími. Výška objektu je v nejvyšším místě 11,6 m. Jedná se tedy o 3 

podlažní objekt bez podsklepení, který leží na prakticky rovné parcele. Nosnou konstrukcí je  

prefabrikovaný skelet od firmy TOPOS PREFA TOVAČOV a.s. Střecha je plochá, 

jednoplášťová, se skladbou zelené střechy, která slouží jako terasa. Odvodnění je vně 

dispozice. 

Identifikační údaje: 

Geologické podmínky a založení stavby: 

Geologický průzkum byl realizován dle ČSN 73090 – zakládání staveb. Sonda byla 

vyhotovena do hloubky 10 m, jednalo se o sondu vrtanou o průměru 150mm. 

Složení zeminy: 

Do hloubky 0,9 m  hlína píščitá 

Do hloubky 2,4 m  štěrk s příměsí jemných částic 

Do hloubky 10  m  jíl písčitý 

 

Hladina podzemní vody se nachází v dostatečné hloubce od základové spáry.  Na 

základě provedeného inženýrsko – geologického průzkumu jsou podmínky pro zakládaní 

středně náročné. 

5.2. Návrh základové konstrukce 

Nosné sloupy jsou uchyceny pomocí prefabrikovaných kalichových patek. Ty jsou 

zapuštěny a zabetonovány do monolitických železobetonových patek, které jsou navzájem 

spojeny železobetonovými táhly kvůli poměrnému vodorovnému přetvoření terénu u 

poddolovaného území. Na tyto patky jsou po obvodu položeny prefabrikované základové 
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panely. Mezi nimi je v celé ploše vybetonována základová deska tl. 150 mm (vyztužena 

KARI sítí 100/100 – 6,3) po horní hranu kalichů a základových panelů. Na tuto plochu se 

položí hydroizolace, tepelná izolace a konstrukce podlahy. Jako podklad pod železobetonové 

patky a táhla  slouží 100 mm tlustá betonová mazanina. Tato hlavní základová konstrukce je 

doplněna dvěma základovými pásy z prostého betonu a jednou železobetonovou deskou  tl. 

300 mm, která tvoří základ výtahové šachty. Bednění a uložená výztuž musí být před betonáží 

zkontrolována. O kontrole je proveden zápis do stavebního deníku. 

5.3. Návrh provedení zemních prací 

Předběžný návrh způsobu odtěžení stavební jámy 

Před začátkem zemních prací se vyčistí parcela od stavební suti a drobného porostu. 

Po sejmutí ornice se vytyčí vnější obrys objektu. Hlavní vytyčovací body přeneseme pomocí 

laviček do vzdálenějších míst, tak aby nedošlo k poškození těžícími stroji.Výkop bude 

rozdělen do 3 hloubkových stupnů. 

 

1. hloubkový stupeň - Stavební jáma bude odtěžena strojně ve výškové kótě -0,800 m .  

2. hloubkový stupeň - Hloubení pro monolitické základové pásy, patky  a desku bude 

provedeno rovněž strojně ve výškové kótě -2,100m 

3. hloubkový stupeň - Hloubení rýh pro prefabrikované základové panely bude ve výškové 

kótě -1,150m.  

Navržená mechanizace 

Kolový dozér Caterpillar 824H 

Kolové rypadlo Caterpillar M3130  

– objem lopaty rypadla pro výkop jámy je 0,75m
3
 

– objem lopaty rypadla pro výkop rýh  je 0,38m
3
 

Kolový nakladač Caterpillar 906H 

Nákladní automobil Tatra T815-231S25/340 (VKORBY = 16,3 tun =10-11m
3
 zem.)  
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Sejmutí ornice  

Pomocí  kolového dozeru  Caterpillar 824H (šířka radlice 4,5m) se sejme ornice do 

výškové úrovně - 0,250 m. Odtěžená ornice zůstane na staveništní skladce viz výkres č. F1.2.3

  Výkopy – sejmutí ornice. 

Doba trvání výkopu 

Pracovní výkonnost st. (dozeru) : [m³/hod] 

Qp,o = ((3600 / tcykl) * Vmax * kz * kt * kč 

Maximální objem hrnutého hranolu (m
3
) 

Vmax = 0,8 * W * H´2  

 

W  – šířka radlice (m) 

H´ – výška radlice (m) 

kz  – součinitel zahrnující ztráty zemin 

únikem do stran radlice 

kt  – součinitel vlivu zeminy 

kč  – součinitel časového využití 

dozeru 

tcykl  – doba pracovního cyklu stroje 

 

Čas provádění práce: [h] 

t  = V/ Qp,o  

 

t  – čas potřebný k vykonání 

V – objem ornice  

 

 

kz  = 1-,005*L2=0,4 

kt  = 1,2 

kč   = 0,84 

tcykl   – doba prac. cyklu stroje[s] 

tcykl  = t1 + t2 + t3 

 

t1  = L1/v1= 10/0,6944= 14,4 

t2   = L2/v2= 34/0,6944= 48,96 

t3  = L3/v3= 34/5,5555= 6,1 

 

tcykl  = t1 + t2 + t3 = 69,4 s 

Vmax   = 0,8 [m
3
] 

 

Qp,o = ((3600 / tcykl) * Vmax * kz * kt * kč 

= (3600/23,4)*0,8*0,4*1,2*0,8 = 

 = 15,940 [m³/hod] 

t = V/ Qp,o = 471,75/15,94 = 29,56 h 
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[obrázek č.15] 

Výkop č.1 

Pomocí kolového rypadla Caterpillar 

M3130 odtěžíme zeminu v celé ploše objektu 

na úroveň -0,800 m. Vytěžená zemina se 

odveze nákladním automobilem Tatra T815 na 

nejbližší skladku – viz.  výkres č.F1.2.4 výkopy 

– výkop č.1 

Doba trvání výkopu 

Pracovní výkonnost stroje (lopatového 

rypadla): [ m³/hod.] 

Qp,o = ((3600/tcykl)*V*k1*k2*k3*k4*k5  

V – objem horniny vytěžené a zpracované 

během jednoho teoretického pracovního 

cyklu (objem lopaty)  

tcykl  –  doba teoretického pracovního cyklu 

k1,k2 ... kn jsou opravné koeficienty, které 

jsou zjištěny empiricky. 

 

Čas provádění práce: t = V/ Qp,o 

t  - čas potřebný k vykonání 

V  - objem zeminy 

 

 

 

 

V  = 0,75 m³ 

tcykl  = 60 s 

k1 = 0,99 

k2 = 1 

k3 = 0,9 

k4 = 0,9 

k5 = 0,96 

 

Qp,o  = ((3600/tcykl)*V*k1*k2*k3*k4*k5 =  

= (3600/60)*0,99*0,75*1*0,9*0,9*0,96 =  

Qp,o  = 34,64 m³/hod. 

t  = V/Qp,o = 613,8/34,64 = 17,72 hod. 
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[obrázek č.16] 

Výkop č.2 

Hloubení pro monolitické základové 

patky. Pomocí kolového rypadla Caterpillar 

M3130 odtěžíme zeminu v místech, kde 

budou  vybetonovány na výškovou  úroveň  -

2,100 m. Vytěžená zemina se odveze 

nákladním automobilem Tatra T815 na 

nejbližší skladku – viz.  výkres č.F1.2.5 

výkopy – výkop č.2 

Doba trvání výkopu 

Pracovní výkonnost stroje (lopatového 

rypadla): [ m³/hod.] 

Qp,o = ((3600/tcykl)*V*k1*k2*k3*k4*k5  

 

V – objem horniny vytěžené a zpracované 

během jednoho teoretického pracovního 

cyklu (objem lopaty)  

tcykl – doba teoretického pracovního cyklu 

k1,k2 ... kn jsou opravné koeficienty, které 

jsou zjištěny empiricky. 

 

Čas provádění práce: t = V/ Qp,o 

t – čas potřebný k vykonání 

V - objem zeminy 

 

 

V  = 0,38 m³ 

tcykl  = 60 s 

k1  = 0,99 

k2  = 1 

k3  = 0,9 

k4  = 0,9 

k5  = 0,96 

 

Qp,o  = ((3600/tcykl)*V*k1*k2*k3*k4*k5 =  

= (3600/60)*0,99*0,38*1*0,9*0,9*0,96 = 

Qp,o  = 17,55 m³/hod. 

t  = V/ Qp,o = 46,8/17,55 = 2,66 hod. 
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[obrázek č.17] 

Výkop č.3 

Hloubení pro monolitické základové 

patky a pro železobetonové táhla spojující  

všechny patky. Pomocí kolového rypadla 

Caterpillar M3130 odtěžíme zeminu 

v místech, kde budou  vybetonovány na 

výškovou  úroveň -2,100 m. Vytěžená 

zemina se odveze nákladním automobilem 

Tatra T815 na nejbližší skladku – viz.  

výkres č.F1.2.6 výkopy – výkop č.3 

Doba trvání výkopu 

Pracovní výkonnost stroje (lopatového 

rypadla): [ m³/hod.] 

Qp,o=((3600/tcykl)*V*k1*k2*k3*k4*k5  

 

V – objem horniny vytěžené a zpracované 

během jednoho teoretického pracovního 

cyklu (objem lopaty)  

 

tcykl – doba teoretického pracovního cyklu 

k1,k2 ... kn jsou opravné koeficienty, které 

jsou zjištěny empiricky. 

 

Čas provádění práce: t = V/ Qp,o 

t – čs potřebný k vykonání 

 

V - objem zeminy 

 

V  = 0,38 m³ 

tcykl  = 60 s 

k1  = 0,99 

k2  = 1 

k3  = 0,9 

k4  = 0,9 

k5  = 0,96 

 

Qp,o  = ((3600/tcykl)*V*k1*k2*k3*k4*k5 =  

= (3600/60)*0,99*0,38*1*0,9*0,9* 0,96  = 

Qp,o  = 17,55 m³/hod. 

t = V/ Qp,o = 175,3/17,55 = 9,99 hod 
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[obrázek č.18] 

Výkop č.4 

 Hloubení rýh pro prefabrikované 

základové panely a pro monolitické 

základové pásy a monolitickou základovou 

desku výtahu. Pomocí kolového rypadla 

Caterpillar M3130 odtěžíme zeminu 

v místech, kde budou vybetonovány 

základové pásy na výškovou úroveň -2,100 

m a v místech kde budou osazeny 

prefabrikované pásy -1,150 m. Vytěžená zemina se odveze nákladním automobilem Tatra 

T815 na nejbližší skladku – viz.  výkres č.F1.2.7 výkopy – výkop č.4 

Doba trvání výkopu 

Pracovní výkonnost stroje (lopatového 

rypadla): [ m³/hod.] 

Qp,o=((3600/tcykl)*V*k1*k2*k3*k4*k5  

 

V – objem horniny vytěžené a zpracované 

během jednoho teoretického pracovního 

cyklu (objem lopaty)  

tcykl – doba teoretického pracovního cyklu 

k1,k2 ... kn jsou opravné koeficienty, které 

jsou zjištěny empiricky. 

Čas provádění práce: t = V/ Qp,o 

t – čas potřebný k vykonání 

V - objem zeminy 

 

 

 

V = 0,38 m³ 

tcykl = 60 s 

k1 = 0,99 

k2 = 1 

k3 = 0,9 

k4 = 0,9 

k5 = 0,96 

 

Qp,o = ((3600/tcykl)*V*k1*k2*k3*k4*k5 =  

=(3600/60)*0,99*0,38*1*0,9*0,9*0,96 = 

Qp,o = 17,55 m³/hod. 

t = V/ Qp,o = 51,3/17,55 = 2,92 hod 
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Odvoz zeminy: 

Pracovní výkonnost stroje (vozidla):  

Qp,o = ((3600/tcykl)*V*ko*kv*kc*ki  

[ m³/hod. 

Qp,t = výkon jednoho nákladního 

automobilu [ m³/hod.] 

k0 = koeficient pro přepočet zemin na 

rostlý stav (1,0) 

kv = koeficient výkonového využití (1,0) 

kc = koeficient časového využití (0,83) 

ki = koeficient intenzity využití (0,8) 

V = objem převáženého množství horniny 

[m3] 

tcykl = teoretická doba trvání pracovního 

cyklu [s] 

 

Cyklus vozidla je dán součtem doby 

potřebné na naložení, dopravu zeminy, 

vyložení a návrat prázdného vozidla. 

tcykl  = tn + tdp + tv + tdpr 

 

 

 

tn  = doba naložení [min] 

tdp  = doba odvozu zeminy [min] 

tdpr  = doba návratu prázdného vozidla 

[min] 

tn  = ((60*V)/Qp) + tm = 

= ((60*10)/34,62+30 

 = 47,33 min. = 2840 sec. 

tdp  = L/Vp = 6/30+1,5/15  

= 0,3h= 18min = 1080 sec 

tv  = 1min = 60 sec 

tdpr  = L/Vpr = 6/35+1,5/20  

= 0,25h= 15 min = 900 sec 

tcykl  =tn+tdp+tv+tdpr= 

=2840+1080+60+900  

=4880 sec = 81,33 min 

Qp,o = (3600/81,33) *10*1*1*0,83*0,8 

= 293,91 [ m³/hod.] 

tv  = doba vykládky zeminy [min] = 

cca 60s 

Návrh počtu vozidel  

P  = tcykl/tn = 81,33/47,33 = 1,72 = 2 stroje 
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5.4. Provedení zpětných zásypů 

Zásypy budou provedeny až po dokončení spodní stavby a to včetně provedené a 

předané hydroizolace stavby. Zásypy se budou hutnit na 0,2 MPa a dohlížet na provádění 

zásypů bude osoba odpovědná. 
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5.5. Kubatury  jednotlivých výkopů 

          

 

Objemy výkopů:           

 

 

Název:   Způsob výpočtu:   Objem m
3
 

 

 

ORNICE   (34*117*0,15) = 596,70 

 

 

    

     

  

 

 

VÝKOP Č. 1 (48,5*17,5*0,7) = 594,13 

 

 

    (((1,162*0,55)/2)*(17,5+1,162))*2 = 11,93 

 

 

    ((0,581*0,55)/2)*48,5 = 7,75 

 

 

    

     

613,80 

 

 

    

     

  

 

 

VÝKOP Č. 2 (1,5*1,5*1,3)*16 = 46,80 

 

 

    

     

  

 

 

VÝKOP Č. 3 (0,5*1,3*6*16) = 62,40 

 

 

    1,5*1,5*1,3*5 = 14,63 

 

 

    ((((1,3*0,7)/2)*6)*36) = 98,28 

 

 

    

     

175,31 

 

 

    

     

  

 

 

VÝKOP Č. 4 (0,35*0,45*6)*18 = 17,01 

 

 

    1,3*0,675*22,125 = 19,41 

 

 

    1,3*0,675*5 = 4,39 

 

 

    (1,8*2,3*1,3)+(1,3*0,7*2,95)+(1,3*0,7*2,45) = 10,30 

 

 

    0,5*0,3*0,95 = 0,14 

 

 

              51,25 

           

 

  

Objem  zeminy 

 

 

Třída 

 

těžitelnosti 

Výšková  

figura I 

Výkopová 

 figura II 

Celkem   

(m
3
)  

  

 
Sejmutí ornice I Nedělí se nafigury 596,70 

 
  

 

I.hloubkový stupeň 

Výkop č.1 
I 613,80 

 

613,80 
 

  

 

II.hloubkový stupeň 

Výkop č.2 
I 46,80 

 

46,80 
 

  

 

II.hloubkový stupeň 

Výkop č.3 
I 175,31 

 

175,31 
 

  

 
III.hloubkový stupeň 

Výkop č.4 
I 

 

51,25 51,25  

  

 
Celkový objem výkopových prací  (m

3
) 1483,86 
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Použitý software 

 Graphisoft Archicad 13 (studentská verze) 

Artlantis 2 (studentská verze) 

Microsoft Office 2007 (plná verze) 

Stavební fyzika 2011 (demo verze) 
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