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Anotace bakalá�ské práce 

Cílem této bakalá�ské práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební 

povolení novostavby bytového domu. Navrhovaný bytový d�m se nachází v m�stské zástavb�

v katastrálním území m�sta Krom��íž.  

V rámci �ešení projektu byla zhotovena stavební �ást, která zahrnuje jak výkresovou 

dokumentaci, tak i textovou �ást dokumentace, jejíž rozsah p�edevším tvo�í technická zpráva. 

Práce dále obsahuje technologickou �ást, kde díl�í sou�ástí je technologický postup provád�ní 

stropní konstrukce, dokumentace za�ízení staveništ�, dále je také uveden položkový rozpo�et 

stavby a �asový harmonogram pr�b�hu výstavby. 

Výsledkem bakalá�ské práce je projektová dokumentace sloužící pro výstavbu 

podsklepeného t�ípodlažního bytového domu s jedenácti bytovými jednotkami r�zných 

velikostních kategorií. V navrženém objektu jsou jak bytové prostory, tak i nebytové v rámci 

suterénu. �ešení projektu poskytuje také bezbariérový p�ístup do objektu a dv� bezbariérové 

bytové jednotky ur�ené pro budoucí obyvatele s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Zpracování bakalá�ské práce bylo provedeno v souladu s platnými normami a p�edpisy. 

Bachelor Degree Paper Annotation 

The aim of this Bachelor work is the preparation of project documentation for building 

permit new construction of Housing unit (apartment building). The proposed housing unit 

(apartment building) is situated in urban areas in the cadastral area of Kromeriz.  

The project was made part of the building, which includes the drawings and the text              

the documentation, which is primarily consists of the technical report. Further the work 

contains a technology part, in which is the main part sub-technological process                      

of implementation of ceiling construction, documentation equipment of facility, is also listed 

as itemized construction budget and schedule during the construction.  

The project documentation is the result of this bachelor work which used for the 

construction basement threestorey apartment building with eleven residential units of various 

size categories. The proposed building has residential and commercial units in the basement.      

The resolution of project also provides free access to the building and two barrier-free 

housing units for future residents with limited mobility.  

The processing work was made in accordance with applicable standards and regulations. 
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�SN EN 1992 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 

�SN 73 1901 Navrhování st�ech - Základní ustanovení 

�SN P ENV 13670 Provád�ní betonových konstrukcí 
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A. PR�VODNÍ ZPRÁVA 

a) Identifika�ní údaje stavby 

 Název stavby:  Novostavba bytového domu 

Místo stavby:   Krom��íž, ul. Moravská, k. ú. Krom��íž, p. �. 1008/3 

Investor:   M�sto Krom��íž, Velké nám�stí 115/1, 767 01 Krom��íž 

Zastoupení:   Ing. Pavel Dvo�á�ek  

Projektant:   Marcela Otáhalová 

Zhotovitel:   Pozemní stavby Krom��íž, spol. s r.o.,  

Kotojedská 87, 767 01 Krom��íž 

Stupe�:   dokumentace pro stavební povolení 

Druh stavby:   Novostavba 

Ú�el stavby:   Bytový d�m 

Kapacity:   11 bytových jednotek 

Po�et podlaží:  1. S – suterénní garáže 

1.NP, 2.NP, 3.NP - obytné podlaží  

Zastav�ná plocha:  593 m2

Obestav�ný prostor:  5625 m3

b) Údaje o dosavadním využití a zastav�nosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích 

Stavební pozemek, sestávající z parcely – p. �.1008/3, se nachází v Krom��íži na ulici 

Moravská, v katastrálním území Krom��íž, v zastav�ném území obce. Pozemek pro 

výstavbu je mírn� svažitý sm�rem k severovýchodu a je zatravn�n.  

V území nebylo zjišt�no radonové riziko. Hladina podzemní vody byla zm��ena           

v úrovni 240,810 m n. m. Bpv (-5,800 m od ±0,000). 

Dle výpisu z KN jsou pozemky v majetku: 

1008/3 - M�sto Krom��íž, Velké nám�stí 115/1, 767 01 Krom��íž 

c) Údaje o provedených pr�zkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

Podkladem pro návrh založení objektu byl provedený geologický pr�zkum a m��ení 

objemové aktivity radonu firmou Unigeo. Ustálená hladina podzemní vody byla 
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zm��ena v úrovních 240,810 m n.m. Bpv (-5,800 m od ±0,000), radonové riziko 

nebylo zjišt�no. Základové pom�ry na staveništi jsou dobré. 

Novostavba je napojena na místní komunikaci, hlavní vjezd na pozemek p. �.1008/3   

je z ulice Moravská. Vjezd bude využit pro napojení na p�íjezdovou komunikaci 

k suterénní garáži. Podél místní komunikace v ulici Moravská bude vybudována 

zpevn�ná plocha pro p�ší, která bude navazovat na hlavní vstup do objektu. Na 

ve�ejnou komunikaci navazuje také p�t parkovacích míst na zpevn�né ploše.  

Stavba je napojena na sí� technické infrastruktury, tj. na ve�ejnou kanalizaci, vodovod, 

rozvody plynu a elektrické energie. Kanalizace splašková bude vyvedena v nezámrzné 

hloubce mimo objekt, kde bude zaúst�na do venkovní ve�ejné kanaliza�ní sít�. 

Deš�ové vody z celého zast�ešení budou svedeny kanaliza�ním potrubím do revizní 

šachty DN 400. Na sí� ve�ejného m�stského vodovodního �ádu bude objekt napojen 

pomocí vodovodní p�ípojky DN 90 PE, která bude ukon�ena ve vodom�rné sk�íni. 

Napojení plynovodu na nízkotlakou rozvodnou sí� zemního plynu bude proveden 

p�ípojkou DN 25 PE, hlavní uzáv�r plynu umíst�n p�ed hlavním vstupem do objektu 

(na hranici pozemku). P�ipojení objektu na rozvodnou sí� elektrické energie bude 

vedeno od pilí�ového rozvad��e nacházejícího se taktéž p�ed hlavním vstupem do 

objektu. 

d) Informace o spln�ní požadavk� dot�ených orgán�

Tato projektová dokumentace je zpracována pro stavební povolení. Veškeré oprávn�né 

požadavky dot�ených orgán� státní správy jsou zpracovány do dokumentace. 

e) Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

Stavba spl�uje obecné technické požadavky na výstavbu – dle vyhlášky  

�. 268/2009 Sb. 

f) Údaje o spln�ní podmínek regula�ního plánu, územního rozhodnutí 

Bytový d�m je navržen v souladu s regula�ními podmínkami stanovenými v územním 

plánu m�sta Krom��íž. 

Na stavbu bylo dne 1. 12. 2009 vydáno Stavebním ú�adem M�stského ú�adu 

v Krom��íži stavební povolení. 
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g) V�cné a �asové vazby stavby na související a podmi�ující stavby a jiná opat�ení v 

dot�eném území 

Realizace stavby nevyvolá žádné související investice. 

h) P�edpokládaná lh�ta výstavby 

 Zahájení výstavby 03/ 10 

Dokon�ení výstavby 04/ 11 

i) Statistické údaje o orienta�ní hodnot� stavby 

Zastav�ná plocha celkem: 593 m2

 Obestav�ný prostor:   5625 m3

 Podlahová plocha celkem: 1480 m2

Po�et byt�:    11 b. j. 

 Celkové náklady stavby: 17,64 mil K�
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Novostavba bytového domu 

Moravská 229, 767 01 Krom��íž 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah: 

1. Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení 

a) Zhodnocení staveništ�, u zm�ny dokon�ené stavby též vyhodnocení sou�asného 
stavu konstrukcí, stavebn� historický pr�zkum u stavby, která je kulturní 
památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zón�

b) Urbanistické a architektonické �ešení stavby, pop�ípad� pozemk� s ní 
souvisejících 

c) Technické �ešení s popisem pozemních staveb a �ešení inženýrských staveb  
a �ešení vn�jších ploch 

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
e) �ešení dopravní a technické infrastruktury v�etn� �ešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném  
a svážném území 

f) Vliv stavby na životní prost�edí a �ešení jeho ochrany 
g) �ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch  

a komunikací 
h) Pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk�  

do projektové dokumentace 
i) Údaje o podkladech pro vytý�ení stavby, geodetický referen�ní polohový  

a výškový systém 
j) �len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické  

a provozní soubory 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed negativními 

ú�inky provád�ní stavby a po jejím dokon�ení, resp. jejich minimalizace 
l) Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�

2. Mechanická odolnost a stabilita 
3. Požární bezpe�nost 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí 
5. Bezpe�nost p�i užívaní 
6. Ochrana proti hluku 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
8. �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
9. Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí 
10. Ochrana obyvatelstva 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
12. Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení staveb (pokud se na stavb� vyskytují) 
Body 2. - 12. nejsou �ešeny v rozsahu bakalá�ské práce 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení 

a) Zhodnocení staveništ�, u zm�ny dokon�ené stavby též vyhodnocení sou�asného stavu 

konstrukcí, stavebn� historický pr�zkum u stavby, která je kulturní památkou, je 

v památkové rezervaci nebo je v památkové zón�

Prostor pro výstavbu bytového domu se nachází v Krom��íži na ulici Moravská. 

Pozemek pro výstavbu leží na parcele �. 1008/3 v katastrálním území Krom��íž,        

má celkovou vým�ru 3820 m2 a je mírn� svažitý sm�rem k severovýchodu. Staveništ�

je situováno v zastav�ném území obce a v sou�asné dob� není využíváno. 

Hlavní vjezd na staveništ� je z ulice Moravská a je opat�en uzamykatelnou bránou. 

Ší�ka navržené vnitrostaveništní komunikace je 5 m, komunikace je jednosm�rná, 

zhutn�ná a zpevn�ná kamennou drtí, na konci komunikace je uzamykatelná brána pro 

výjezd vozidel.  

Všechny inženýrské sít� (kanalizace, voda, plyn a rozvody nn) jsou vedeny v prostoru 

chodníku, p�íp. zeleného pásu podél místní komunikace na ulici Moravská. 

V území nebylo zjišt�no radonové riziko, hladina podzemní vody byla zm��ena           

v úrovni 240,810 m n. m. Bpv (-5,800 m od ±0,000). 

b) Urbanistické a architektonické �ešení stavby, pop�ípad� pozemk� s ní souvisejících 

Novostavba bytového domu je umíst�na v obytné zón� na ulici Moravská. Stavba         

a sadové úpravy navazují na okolní zástavbu. Poloha objektu je stanovena regula�ní 

uli�ní �árou. Budova je situována v zástavb� t�ípodlažních dom�, pr��elí s hlavním 

vchodem do objektu je orientováno na východ a barevné �ešení a �len�ní fasády             

je navrženo kontrastní (kone�ná úprava probarvenou omítkou viz. výkresy pohled�). 

Vjezd na pozemek z ulice Moravská je napojen na p�íjezdovou komunikaci                

do suterénní garáže. 

Bytový d�m je navržen jako samostatn� stojící, 3 podlažní objekt. Zám�rem investora 

je vybudovat bytový d�m s 11-ti bytovými jednotkami. 

V 1. a 2. nadzemním podlaží se nachází 5 bytových jednotek, sklad, chodba                  

a schodišt� s výtahovou šachtou.  

V 3. nadzemním podlaží je 1 bytová jednotka, sklad a schodišt� s výtahovou šachtou.  
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V suterénu je 10 sklep� (sklad�), technická místnost, schodišt� s výtahovou šachtou, 

komunikace a 10 parkovacích míst pro osobní automobily.  

Všechny vstupy do objektu jsou navrženy jako bezbariérové, v 1. a 2. nadzemním 

podlaží se nachází 1 bezbariérová bytová jednotka. 

Nosné zdivo z tvárnic systému Porotherm, stropy monolitické s využitím 

filigránových desek. Objekt má plochou st�echu. 

c) Technické �ešení s popisem pozemních staveb a �ešení inženýrských staveb a �ešení 

vn�jších ploch 

Stavba bude založena na základových pasech a patkách z monolitického železobetonu 

t�ídy C20/25 (minimální hloubka základové spáry je 1,15 m od upraveného terénu), 

podkladní beton navržen t�ídy C16/20 v tlouš�ce 200 mm. 

Objekt je navržen v provedení zd�nou technologií ze zdících prvk� systému 

POROTHERM, pouze nosné sloupy v suterénu jsou navrženy jako železobetonové 

monolitické. Obvodové nosné zdivo z cihelných blok� Porotherm 44 Si na maltu 

Porotherm TM (tepeln� izola�ní malta). Vnit�ní nosné zdivo z cihelných blok� Porotherm 

24 P+D na zdící maltu Baumit 100. Nenosné zdivo z p�í�kovek Porotherm 8 P+D na zdící 

maltu Baumit 50. 

Vodorovná nosná konstrukce je navržena monolitická s využitím filigránových desek. 

Ze stropní konstrukce vybíhají balkóny, celková tlouš�ka stropní desky je 180 mm. 

V úrovni stropní konstrukce bude proveden ztužující železobetonový v�nec. P�eklady 

nad stavebními otvory budou v provedení POROTHERM p�eklad 23,8. 

Vnit�ní schodišt� bude prefabrikované železobetonové dvouramenné. 

Zast�ešení je tvo�eno plochou st�echou. Pro odvodn�ní st�ešních ploch jsou navrženy 

svody uvnit� dispozice. 

Napojení na ve�ejnou komunikaci je navrženo pomocí zpevn�né p�íjezdové 

komunikace k suterénní garáži a pomocí zpevn�né plochy pro p�ší. Na ve�ejnou 

komunikaci navazuje také p�t parkovacích míst na zpevn�né ploše.  

d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Novostavba je napojena na místní komunikaci, hlavní vjezd na pozemek p. �. 1008/3  

je z ulice Moravská. Vjezd bude užíván p�i výstavb� jako hlavní vjezd na staveništ�      
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a po dokon�ení stavby bude využit pro napojení na p�íjezdovou komunikaci 

k suterénní garáži. Podél místní komunikace v ulici Moravská bude vybudována 

zpevn�ná plocha pro p�ší, která bude navazovat na hlavní vstup do objektu.  

Stavba je napojena na sí� technické infrastruktury, tj. na ve�ejnou kanalizaci, vodovod, 

rozvody plynu a elektrické energie. Kanalizace splašková bude vyvedena v nezámrzné 

hloubce mimo objekt, kde bude zaúst�na do venkovní ve�ejné kanaliza�ní sít�. 

Deš�ové vody z celého zast�ešení budou svedeny kanaliza�ním potrubím do revizní 

šachty DN 400. Na sí� ve�ejného m�stského vodovodního �ádu bude objekt napojen 

pomocí vodovodní p�ípojky DN 90 PE, která bude ukon�ena ve vodom�rné sk�íni. 

Napojení plynovodu na nízkotlakou rozvodnou sí� zemního plynu bude provedeno 

p�ípojkou DN 25 PE, hlavní uzáv�r plynu umíst�n p�ed hlavním vstupem do objektu 

(na hranici pozemku). P�ipojení objektu na rozvodnou sí� elektrické energie bude 

vedeno od pilí�ového rozvad��e nacházejícího se taktéž p�ed hlavním vstupem do 

objektu. 

Bližší specifikace technické infrastruktury není �ešena v rozsahu bakalá�ské práce. 

e) �ešení dopravní a technické infrastruktury v�etn� �ešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

�ešení technické a dopravní infrastruktury je uvedeno v p�edchozím bodu. 

�ešení dopravy v klidu zahrnuje 10 parkovacích míst v suterénní garáži                        

a 5 parkovacích míst situovaných podél místní komunikace na ulici Moravská. 

Dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném 

území – novostavba bytového domu je umíst�na v lokalit�, která není ovlivn�na 

poddolováním ani sesuvem p�dy. 

f) Vliv stavby na životní prost�edí a �ešení jeho ochrany 

 Stavba v pr�b�hu výstavby ani b�hem užívání nebude zdrojem škodlivých emisí. 

Objekt bude napojen na splaškovou kanalizaci – splaškové vody odvedeny do 

centrální �istírny odpadních vod. 

 Vytáp�ní bytového domu je navrženo pomocí dálkového teplovodu. 
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R�zné oblasti ochrany životního prost�edí: 

1. Ochrana životního prost�edí – zákon o životním prost�edí �. 17/1992 Sb.                  

se zm�nami 123/1998 Sb. a 100/2001 Sb. 

2. Odpadové hospodá�ství - zákon o odpadech �. 185/2001 Sb. se zm�nami 477/2001 

Sb. – 326/2009 Sb., za�azení odpad� podle vyhl. �. 381/2001 Sb. Katalog odpad�,

seznam nebezpe�ných odpad� a seznamy ostatních odpad�

3. Ochrana vod – zákon o vodách (vodní zákon) �. 254/2001 Sb.  

se zm�nami: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 20/2004 Sb., 413/2005 Sb., 444/2005 Sb., 

222/2006 Sb., 342/2006 Sb., 186/2006 Sb., 25/2008 Sb., 167/2008 Sb., 181/2008 Sb., 157/2009 Sb. 

4. Ochrana ovzduší – zákon o ochran� ovzduší �. 86/2002 Sb. 

se zm�nami: 521/2002 Sb., 92/2004 Sb., 186/2004 Sb., 695/2004 Sb., 180/2005 Sb., 385/2005 Sb., 

444/2005 Sb., 212/2006 Sb., 222/2006 Sb., 230/2006 Sb., 180/2007 Sb., 296/2007 Sb., 25/2008 Sb., 

37/2008 Sb., 124/2008 Sb., 483/2008 Sb., 223/2009 Sb., 292/2009 Sb. 

5. Nakládání s chemickými látkami – zákon �. 356/2003 Sb. o chemických látkách        

a chemických p�ípravcích 

6. Prevence závažných havárií  

P�i výstavb� vzniknou odpady t�chto katalogových �ísel: 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 02 01 D�evo 

17 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 03 02 Asfaltové sm�si neuvedené pod �íslem 17 03 01 

17 04 05 Železo a ocel 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod �íslem 17 05 03 

V p�ípad� výskytu nebezpe�ných odpad� nebo odpad� obsahujících nebezpe�né látky 

je nutné mít k likvidaci souhlas nebo k jeho likvidaci musí být použita specializovaná 

firma, která tento souhlas vlastní.  

Odpady budou za�azovány dle p�ílohy �. 1 
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g) �ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch a komunikací 

Prostor p�ed vstupem do objektu je navržen jako bezbariérový, tzn. vstup do budovy 

bude p�ímo p�ístupný ze zpevn�né plochy. 

P�i navrhování jsou dodrženy všechny související normy a p�edpisy, p�edevším 

vyhláška �. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících 

bezbariérové užívání staveb. 

h) Pr�zkumy a m��ení, jejich vyhodnocení a za�len�ní jejich výsledk� do projektové 

dokumentace 

Podkladem pro návrh založení objektu byl v kv�tnu 2009 provedený inženýrsko-

geologický pr�zkum a m��ení objemové aktivity radonu firmou Unigeo.  

Na staveništi byly provedeny dv� vrtané sondy V1 a V2. Dle vyhodnocení výsledk�

rozbor� bylo zjišt�no, že základové pom�ry na staveništi jsou dobré (únosné podloží). 

Výkopové práce budou provád�ny v zeminách za�azených p�evážn� do 3. t�ídy 

rozpojitelnosti podle �SN 73 3050. 

Dle radonového pr�zkumu nebylo zjišt�no radonové riziko, tzn., že stavba nemusí být 

preventivn� chrán�na proti pronikání radonu z podloží. Protiradonová izolace je však 

navržena pro p�ípad, kdyby došlo ke zm�n� v podloží. 

i) Údaje o podkladech pro vyty�ení stavby, geodetický, referen�ní, polohový a výškový 

systém 

Osazení stavby vychází z polohopisného a výškopisného zam��ení lokality zpracované 

Ing. Kohoutkem. 

Polohopisný systém JTSK, výškopis vztažen k Bpv. 

j) �len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické a 

provozní soubory 

SO 01 Novostavba bytového domu 

SO 02 Zpevn�né plochy 

SO 03 P�ípojka vodovodu 

SO 04 P�ípojka kanalizace  

SO 05 P�ípojka plynu 

SO 06 P�ípojka N. N 

SO 07 Terénní a sadové úpravy 
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k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed negativními 

ú�inky provád�ní stavby a po jejím dokon�ení, resp. jejich minimalizace 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolí. Provád�ní stavby bude zajišt�no tak, aby 

negativní ú�inky na její okolí byly co nemenší. Pro provád�ní stavby použijeme malou 

mechanizaci, jejíž užití negativn� neovlivní dopravní situaci na p�ilehlých místních 

komunikacích. 

l) Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�

P�i realizaci stavby je nutné dodržovat projekt, �SN, Vyhlášku o bezpe�nosti              

a ochran� zdraví p�i práci v�etn� všech souvisejících p�edpis� a technologické postupy 

dané výrobcem jednotlivých materiál�. 

- Zákon �. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti              

a ochrany zdraví p�i práci v pracovn� právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti               

a ochrany zdraví p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn� právní vztahy 

- Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost         

a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 

- Vyhláška �. 48/1982 Sb. �eského ú�adu bezpe�nosti práce, kterou se stanoví základní 

požadavky k zajišt�ní bezpe�nosti práce a technických za�ízení, 

- Vyhláška �. 601/2006 Sb. Sb. �eského ú�adu bezpe�nosti práce a �eského bá�ského 

ú�adu o bezpe�nosti práce a technických za�ízení p�i stavebních pracích 

Všichni pracovníci musí být s p�edpisy seznámeni p�ed zahájením prací. Dále jsou 

povinni používat p�i práci p�edepsané osobní ochranné pracovní pom�cky.  

2. Mechanická odolnost a stabilita 

3. Požární bezpe�nost 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí 

5. Bezpe�nost p�i užívaní 

6. Ochrana proti hluku 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

8. �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

9. Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí 

10. Ochrana obyvatelstva 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

12. Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení staveb (pokud se na stavb� vyskytují) 

Body 2. - 12. nejsou �ešeny v rozsahu bakalá�ské práce 
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P�ÍLOHY: 

SEZNAM P�ÍLOH 

�. 1  KATALOG ODPAD	
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�. 1   KATALOG ODPAD�

17 STAVEBNÍ A DEMOLI�NÍ ODPADY 
(V�ETN	 VYT	ŽENÉ ZEMINY Z KONTAMIN0VANÝCH MÍST) 

kód název kategorie

170101 Beton O 

170102 Cihly O 

170103 Tašky a keramické výrobky O 

170106 Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobk�
obsahující nebezpe�né látky 

N 

170107 Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobk�
neuvedené pod �íslem 17 01 06 

O 

170201 D�evo O 

170202 Sklo O 

170203 Plasty O 

170204 Sklo, plasty a d�evo obsahující nebezpe�né látky nebo nebezpe�nými 
látkami zne�išt�né 

N 

170301 Asfaltové sm�si obsahující dehet N 

170302 Asfaltové sm�si neuvedené pod �íslem 17 03 01 O 

170303 Uhelný dehet a výrobky z dehtu N 

170401 M�
, bronz, mosaz O 

170402 Hliník O 

170403 Olovo O 

170404 Zinek O 

170405 Železo a ocel O 

170406 Cín O 

170407 Sm�sné kovy O 

170409 Kovový odpad zne�išt�ný nebezpe�nými látkami N 

170410 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpe�né látky N 

170411 Kabely neuvedené pod �íslem 17 04 10 O 

170503 Zemina a kamení obsahující nebezpe�né látky N 

170504 Zemina a kamení neuvedené pod �íslem 17 05 03 O 

170505 Vyt�žená hlušina obsahující nebezpe�né látky N 

170506 Vyt�žená hlušina neuvedená pod �íslem 17 05 05 O 

170507 Št�rk ze železni�ního svršku obsahující nebezpe�né látky N 

170508 Št�rk ze železni�ního svršku neuvedený pod �íslem 17 05 07 O 

170601 Izola�ní materiál s obsahem azbestu N 



- 15 - 

170603 Jiné izola�ní materiály, které jsou nebo obsahují nebezpe�né látky N 

170604 Izola�ní materiály neuvedené pod �ísly 17 06 01 a 17 06 03 O 

170605 Stavební materiály obsahující azbest N 

170801 Stavební materiály na bázi sádry zne�išt�né nebezpe�nými látkami N 

170802 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod �íslem 17 08 01 O 

170901 Stavební a demoli�ní odpady obsahující rtu� N 

170902 Stavební a demoli�ní odpady obsahující PCB (nap�. t�snící materiály 
obsahující PCB, podlahoviny na bázi prysky�ic obsahující PCB, ut�sn�né 
zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB) 

N 

170903 Jiné stavební a demoli�ní odpady (v�etn� sm�sných stavebních a 
demoli�ních odpad�) obsahující nebezpe�né látky 

N 

170904 Sm�sné stavební a demoli�ní odpady neuvedené pod �ísly 17 09 01, 17 09 
02 a 17 09 03 

O 
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Novostavba bytového domu 

Moravská 229, 767 01 Krom��íž 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Obsah: 

1. Technická zpráva 

2. Výkresová �ást 

Zpracováno v �ásti C: Technologická �ást – Za�ízení staveništ�
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Novostavba bytového domu 

Moravská 229, 767 01 Krom��íž 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 

F. DOKUMENTACE STAVBY 

1. Pozemní (stavební) objekty 

SO 01 Novostavba bytového domu 

Obsah: 

1.1. Architektonické a stavebn� technické �ešení 

1.1.1. Technická zpráva 

 a) Ú�el objektu 

b) Zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a výtvarného �ešení 

a �ešení vegeta�ních úprav okolí objektu, v�etn� �ešení p�ístupu  

a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy, 

orientace, osv�tlení a oslun�ní 

d) Technické a konstruk�ní �ešení objektu, jeho zd�vodn�ní ve vazb�  

na užití objektu a jeho požadovanou životnost 

  e) Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor�

f) Zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického 

a hydrogeologického pr�zkumu 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost�edí a �ešení p�ípadných 

negativních ú�ink�

h) Dopravní �ešení 

i) Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, 

protiradonová opat�ení 

j) Dodržení obecných požadavk� na výstavbu 
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F. DOKUMENTACE STAVBY 

1.1. Architektonické a stavebn� technické �ešení 

1.1.1. Technická zpráva 

a) Ú�el objektu 

Navrhovaný objekt je bytový d�m ur�ený pro trvalé bydlení. 

Bytový d�m obsahuje 11 bytových jednotek. 

V 1. a 2. nadzemním podlaží se nachází 5 bytových jednotek, v 3. nadzemním podlaží 

1 bytová jednotka, v suterénu je 10 sklep� (sklad�), technická místnost, schodišt�        

s výtahovou šachtou, komunikace a 10 parkovacích míst pro osobní automobily.  

Všechny vstupy do objektu jsou navrženy jako bezbariérové, v 1. a 2. nadzemním 

podlaží se nachází 1 bezbariérová bytová jednotka. 

b) Zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a výtvarného �ešení            

a �ešení vegeta�ních úprav okolí objektu, v�etn� �ešení p�ístupu a užívání objektu 

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Urbanistické �ešení: 

Novostavba bytového domu je umíst�na v obytné zón� na ulici Moravská. Stavba        

a sadové úpravy navazují na okolní zástavbu. Poloha objektu je stanovena regula�ní 

uli�ní �árou. Budova je situována v zástavb� t�ípodlažních dom�, pr��elí s hlavním 

vchodem do objektu je orientováno na východ. Vjezd na pozemek z ulice Moravská je 

napojen na p�íjezdovou komunikaci do suterénní garáže. 

Architektonické a dispozi�ní �ešení: 

Bytový d�m je navržen jako samostatn� stojící, 3 podlažní podsklepený objekt. 

Zám�rem investora je vybudovat bytový d�m s 11-ti bytovými jednotkami. 

Hlavní vstup do objektu bude navazovat na zpevn�né plochy pro p�ší. Prostor p�ed 

vstupem je navržen jako bezbariérový tzn., vstup do budovy bude p�ímo p�ístupný ze 

zpevn�né plochy, a také vnit�ní komunikace v objektu jsou �ešeny bezbariérov�. 

Suterén objektu je navržen jako technické podlaží, je zde umíst�no 10 sklep� (sklad�), 

technická místnost, komunikace navazující na 10 parkovacích míst pro osobní 

automobily a schodišt� s výtahovou šachtou. 
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V 1. a 2. nadzemním podlaží se nachází 5 bytových jednotek, sklad, chodba                 

a schodišt� s výtahovou šachtou, tato dv� podlaží se shodují vnit�ní dispozicí. 

V každém z podlaží jsou situovány 4 bytové jednotky velikostní kategorie 2+kk a 1 

bezbariérový byt velikosti 3+kk. 

V 3. nadzemním podlaží je 1 bytová jednotka velikostní kategorie 4+1, sklad               

a schodišt� s výtahovou šachtou.  

Na vstup do objektu navazuje schodiš�ový prostor s výtahem, ze kterého je p�ístup na 

všechny spole�né chodby ve všech podlažích. V 1. nadzemním podlaží je krom� p�ti 

bytových jednotek umíst�na místnost pro uložení ko�árk�, p�íp. jízdních kol, a terasa 

p�iléhající ke t�em z byt�. V 2. nadzemním podlaží, kde je vnit�ní dispozice stejná 

s nižším podlažím, je ke všem bytovým jednotkám navržen balkón p�ístupný 

z obývacího pokoje. Jednotlivé byty 1. a 2. nadzemního podlaží mají vstup ze spole�né 

chodby. Na vstup navazuje zádve�í bytu, ze kterého se vstupuje do koupelny s WC       

a do obývacího pokoje s kuchy�ským koutem, dále pak z obývacího pokoje do pokoje 

(ložnice). U bezbariérových byt� je koupelna a WC odd�len� a v byt� jsou 2 pokoje 

(ložnice). 

Barevné �ešení a �len�ní fasády objektu je navrženo kontrastní (kone�ná úprava 

probarvenou omítkou viz. výkresy pohled�). 

Budovu pak také architektonicky dotvá�í terasy v úrovni 1. a 3. nadzemního podlaží      

a plochá st�echa objektu. 

  

�ešení vegeta�ních úprav v okolí objektu je zpracováno samostatn� zahradním 

architektem. 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy, orientace, 

osv�tlení a oslun�ní 

Zastav�ná plocha celkem: 593 m2

 Obestav�ný prostor:   5625 m3

 Podlahová plocha celkem: 1480 m2

Po�et byt�:    11 b. j. 

 Celkové náklady stavby: 17,64 mil K�
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Z hlediska orientace ke sv�tovým stranám je pr��elí s hlavním vchodem do objektu 

orientováno na východ. Návrh dispozi�ního �ešení je proveden tak, aby byly obytné 

místnosti, balkóny a terasa 1.NP sm�rovány na východní a západní stranu. Na severní 

stran� je situován pouze vjezd do suterénní garáže. Na jih je orientována terasa            

a obytné místnosti bytu v 3. NP. 

Osv�tlení a oslun�ní je ur�eno p�edevším vhodnou orientací ke sv�tovým stranám         

a velikostí prosklených ploch. 

d) Technické a konstruk�ní �ešení objektu, jeho zd�vodn�ní ve vazb� na užití 

objektu a jeho požadovanou životnost 

Objekt je navržen v provedení zd�nou technologií ze zdících prvk� systému 

POROTHERM, pouze nosné sloupy v suterénu jsou navrženy jako železobetonové. 

Vodorovná nosná konstrukce je navržena monolitická s využitím filigránových desek. 

Vnit�ní schodišt� bude prefabrikované železobetonové dvouramenné. Zast�ešení je 

tvo�eno plochou st�echou. 

Všechny materiály dodané na stavbu musí být podloženy od dodavatel� certifikáty o 

shod�. 

  1. Zemní práce 

Odborn� zp�sobilá osoba vyty�í p�ed zapo�etím zemních prací polohu stavby   

a také všechny inženýrské sít�. 

Na pozemku bude provedena skrývka ornice v tl. 30 cm. Tato bude uložena na 

meziskládce a pozd�ji bude použita na terénní a sadové úpravy v okolí stavby. 

Pro základové patky a pasy budou vykopány výkopové jámy a rýhy. �ást 

vyt�žené zeminy bude uložena na stavebním pozemku a bude pozd�ji využita 

pro zásypy. Zbylé množství vyt�žené zeminy bude odvezeno na p�íslušnou 

skládku. Výkopové práce budou provád�ny strojn�, vzhledem k jejich rozsahu, 

ru�n� pouze dokopání, p�ípadn� za�ist�ní. 

Dle provedeného inženýrsko geologického pr�zkumu firmou Unigeo bylo 

zjišt�no, že výkopové práce budou provád�ny v zeminách za�azených p�evážn�

do 3. t�ídy rozpojitelnosti podle �SN 73 3050, dále byla zm��ena hladina 

podzemní vody v úrovni 240,810 m n. m. Bpv (-5,800 m od ±0,000). Dle 

provedeného m��ení objemové aktivity radonu nebylo zjišt�no radonové riziko 

tzn., že stavba nemusí být preventivn� chrán�na proti pronikání radonu 
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z podloží. Protiradonová izolace je však navržena pro p�ípad, kdyby došlo ke 

zm�n� v podloží. 

Hloubka základové spáry bude v nezámrzné hloubce v rostlém terénu 

(minimální hloubka základové spáry je 1,15 m od upraveného terénu).

Pažení výkopové jámy bude zajišt�no pomocí ocelových št�tovnic typu Larsen. 

Toto pažení bude pouze jako do�asné po dobu pr�b�hu stavby, po dokon�ení 

stavby bude odstran�no. 

Zásypy budou provedeny z materiálu získaného vyt�žením zeminy p�i 

výkopových pracích. Budou provád�ny vždy po vrstvách a zhutn�ny, 

maximální tlouš�ka vrstvy 300 mm. Stejným zp�sobem se provedou také 

zásypy rýh pro uložení inženýrských sítí, musíme však dbát na ochranné vrstvy 

sítí. 

  2. Základy a podkladní betony 

Stavba bude založena na základových pasech a patkách z monolitického 

železobetonu t�ídy C20/25 a oceli t�ídy 10 505 (minimální hloubka základové 

spáry je 1,15 m od upraveného terénu), podkladní beton navržen t�ídy C16/20 

v tlouš�ce 200 mm. 

Základové konstrukce budou uloženy do št�rkopískového lože tl. 100 mm. 

Ší�ky základových konstrukcí jsou navrženy vzhledem k únosnosti zeminy v 

základové spá�e Rdt = 180 kPa. 

Betonová sm�s pro výrobu základových konstrukcí bude p�ipravována dle 

technologického postupu a zkoušek v centrální výrobn� betonu vzdálené 12 km 

od místa stavby, dodavatel zodpovídá, že betonová sm�s má v dob� p�ejímky 

vlastnosti ur�ené dodacím listem. 

 3. Svislé konstrukce 

Objekt je navržen v provedení zd�nou technologií ze zdících prvk� systému 

POROTHERM, pouze nosné sloupy v suterénu jsou navrženy jako železobetonové 

monolitické.  

Obvodové nosné zdivo tl. 450 mm vyzd�no z cihelných blok� Porotherm 44 Si na 

maltu Porotherm TM (tepeln� izola�ní malta).  



- 22 - 

Vnit�ní nosné zdivo tl. 250 mm bude z cihelných blok� Porotherm 24 P+D           

na zdící maltu Baumit 100.

Nenosné zdivo tl. 100 mm bude vyzd�no z p�í�kovek Porotherm 8 P+D na zdící 

maltu Baumit 50. 

Konstrukce železobetonových kruhových sloup� Ø 500 mm je z betonu t�ídy 

C25/30 a oceli t�ídy 10 505. 

Zdivo z cihelných blok� systému Porotherm musí být provedeno dle 

technologické p�íru�ky výrobce. 

  4. Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní konstrukce 

Stropní konstrukce na úrovni -0,305, +2,625, +5,555 a +8,485 je monolitická     

s využitím filigránových desek. Filigránové desky mají tlouš�ku 60 mm, 

celková tlouš�ka stropní desky je 180 mm. Zálivkový beton stropní konstrukce 

navržen t�ídy C25/30 a je vyztužen betoná�skou ocelí t�ídy 10 505. 

Ztužující konstrukce 

V úrovni stropní konstrukce bude proveden ztužující železobetonový v�nec. 

Ztužující v�nce budou provedeny jako sou�ást stropní konstrukce, tzn. výška 

v�nce je 180 mm, po obvodu bude vložena tepeln� izola�ní deska Lignopor     

tl. 100 mm.  

Z d�vodu p�itížení stropní konstrukce od zdiva vyššího podlaží je nutné 

vytvo�it nosné pr�vlaky pod stropní konstrukcí. Pr�vlaky budou 

železobetonové monolitické (beton C25/30, ocel 10 505), rozm�r 350/250 mm 

a 450/450 mm. 

P�eklady nad stavebními otvory v nosných st�nách a p�í�kách jsou v provedení 

POROTHERM p�eklad 23,8; pouze u stavebních otvor� s v�tší sv�tlostí otvoru 

než 2,75 m bude zhotoven železobetonový monolitický p�eklad (beton C16/20, 

ocel 10 505). 
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  P�evislé konstrukce 

Konstrukce balkon� bude vytvo�ena pomocí systému Schöck Isokorb, touto 

úpravou zamezíme vytvo�ení tepelného mostu v míst� napojení p�evislé 

konstrukce na obvodovou nosnou st�nu. Nosná konstrukce bude tvo�ena 

konzolovým vyložením stropní konstrukce, spád balkónu pak vytvo�íme 

spádovou vrstvou z betonové mazaniny ve sklonu 2%. 

Návrh výztuže pro stropní konstrukce, ztužující konstrukce a p�evislé 

konstrukce je dán statickým výpo�tem. 

5. Schodišt�

Vnit�ní schodišt� bude prefabrikované železobetonové dvouramenné. 

Hlavní podesta a mezipodesta bude vytvo�ena jako stropní konstrukce 

monolitická s využitím filigránových desek. 

Filigránové desky mají tlouš�ku 60 mm, zálivkový beton t�ídy C25/30              

a je vyztužen betoná�skou ocelí t�ídy 10 505. 

Schodiš�ová prefabrikovaná ramena budou uložena na hlavní podestu               

a mezipodestu na ozub. 

Návrh, výroba i montáž schodiš�ových ramen budou provedeny jako 

subdodávka od výrobce ŽPSV a.s.  

  6. Zast�ešení 

Je tvo�eno plochou st�echou. Svrchní vrstva st�ešní konstrukce je navržena         

z hydroizola�ní folie Sikaplan 15 G. Hydroizola�ní kalandrovaná fólie je          

z m�k�eného PVC-P, armovaná tkaninou z polyesterových vláken, ur�ená pro 

mechanicky kotvené ploché st�echy bez zatížení. Pro odvodn�ní st�ešních 

ploch jsou navrženy svody uvnit� dispozice. 

7. Úpravy povrch� vnit�ních 

V sociálních za�ízeních a kuchyních budou provedeny keramické b�lninové 

obklady na vyzna�ených místech. V koupelnách a WC je obklad navržen do 

výšky 2100 mm od úrovn� podlahy. V kuchyních jsou obklady navrženy 

v pruzích, výška pruhu je 600mm ve výšce 850 mm od podlahy. Typ a barevný 

odstín vybere investor. 
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Vnit�ní parapety budou z laminovaných desek Duropal. 

Vnit�ní omítky Porotherm UNIVERSAL (vápenocementová omítková sm�s).  

Styky r�zných materiálu musí být p�ebandážovány. 

8. Úpravy povrch� vn�jších 

Vn�jší zdivo bude opat�eno tepeln� izola�ní omítkou. Na cementový post�ik 

bude provedena jádrová omítka POROTHERM TO a jako kone�ná úprava 

bude zhotovena tenkovrstvá probarvená silikátová omítka Baumit se škrábanou 

strukturou 2 mm vyztužená sklotextilní sítí.  

Kombinace barevných odstín� odpovídá výkres�m pohled�. 

9. Podlahy 

Podlahy jsou navrženy v tlouš�kách 125 mm. Podle ú�el� místností jsou 

navrženy podlahy z keramické dlažby nebo d�ev�ných vlys� do tmelu. 

Na balkónech bude položena keramická mrazuvzdorná dlažba do lože 

vodovzdorného a mrazuvzdorného lepidla. Nášlapnou vrstvou teras bude 

mrazuvzdorná teracová dlažba taktéž do vodovzdorného a mrazuvzdorného 

lepidla. 

Ve schodišti musí být barevn� odlišeny schodiš�ové stupn� a podesty. Dlažby 

keramické budou dopln�ny keramickým soklíkem, d�ev�né podlahy budou 

ukon�eny d�ev�nou lištou. Barevné �ešení v�etn� obklad� bude up�esn�no 

podle p�edložených vzork� aktuální nabídky za ú�asti hlavního projektanta. 

Styk dvou r�zných nášlapných vrstev, pokud není u prahu, bude p�ekryt 

podlahovou lištou. 

V podlaze ve vstupu bude zapušt�n ocelový rošt sloužící pro �ist�ní obuvi. 

Jako pojízdná vrstva v suterénní garáži bude zhotovena železobetonová strojn�

hlazená deska. 

Jednotlivé skladby podlahových konstrukcí jsou uvedeny ve výkresové �ásti. 

10. Výpln� otvor�

Okna a balkonové dve�e jsou navrženy plastové v bílé barv� s otevíráním 

k�ídel dovnit�. Parapetní desky laminované Duropal. Mikroventilace je 

zajišt�na konstrukcí okenního kování. Zasklení izola�ním dvojsklem �irým,  
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U =1,1 W/m2K. 

Vchodové dve�e budou dvouk�ídlové s elektronickým zámkem, v plastovém 

rámu a zasklené izola�ním dvojsklem. 

Dve�e vchodové do bytu budou d�ev�né s protipožárním atestem, zárube�

ocelová s nát�rem syntetickou barvou, kování mosazné, dve�e budou opa�eny 

pr�hledítkem se jmenovkou, bezpe�nostním kováním a �etízkem. 

Dve�e vnit�ní v obytných místnostech budou dýhované, hladké plné nebo                 

2/3 zasklené, provedení jasan, zárubn� ocelové CGU s nát�rem syntetickou 

barvou, kování mosazné, prahy d�ev�né, p�íp. bez prahu. 

Dve�e vnit�ní v pod�azených místnostech budou potažené folií, hladké plné, 

provedení jasan, zárubn� ocelové CGU 110, zámek s vložkou, kování mosazné, 

prahy d�ev�né, p�íp. bez prahu. 

Garážová vrata LOMAX budou vyrobená na míru. Zvolena vrata typu sek�ní, 

bez prahu, v bílé barv�. Sendvi�ovou konstrukci vrat tvo�í galvanizovaný plech 

o síle 0,53 mm s vnit�ní polyuretanovou izolací tl. 40 mm. Sou�ástí dodávky 

vrat je stropní pohon, bezpe�nostní pádová brzda, kontaktní lišta a dálková 

ovládání. 

Specifikace jsou uvedeny ve výkresové �ásti – výpis prvk�. 

11. Hydroizolace 

Jako izolace proti zemní vlhkosti je navržena tato skladba: 

- izolace proti zemní vlhkosti a radonu – 1x Bitalbit S natavený 

na podklad 

- penetra�ní nát�r PENETRAL ALP 

Podklad pod izolací je podkladní betonová deska tl. 200 mm a zhutn�ný 

št�rkopískový podsyp v tl. 100 mm. 

Podklad pod izolací musí být p�ed zahájením izola�ních prací pevný, rovný, 

suchý a �istý. 

Hydroizolace podlah v koupelnách a WC budou provedena pomocí 

dvousložkové elastické nát�rové hmoty na bázi polymery modifikované 

cementové sm�si (tekutá lepenka Metrum). 

Separa�ní vrstva mezi betonovou mazaninou a tepelnou (protikro�ejovou) 

izolací podlah vytvo�ena lepenkou A 400H. 
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12. St�ešní krytina 

Hydroizola�ní folie Sikaplan 15 G. Hydroizola�ní kalandrovaná fólie je            

z m�k�eného PVC-P, armovaná tkaninou z polyesterových vláken, ur�ená pro 

mechanicky kotvené ploché st�echy bez zatížení. 

13. Izolace tepelné 

V podlahách je navržena zvuková a zárove� tepelná izolace z minerální rohože 

ze skelných vláken Isover Tango, tl. 2 x 25mm.  

Ve st�ešní konstrukci bude tepelná izolace Rockwool Manrock Max E, 

tl. 200 mm. 

Pro tepelnou izolaci v konstrukci teras je navržen extrudovaný polystyren       

tl. 2 x 70 mm. 

14. Záme�nické konstrukce 

Záme�nické konstrukce jsou provedeny z válcovaných profil� opat�eny           

1x základním nát�rem + 2x vrchním. Antikorozní nát�r v odstínu dle 

barevného �ešení objektu. 

Specifikace jsou uvedeny ve výkresové �ásti – výpis prvk�. 

15. Truhlá�ské konstrukce 

Okna a balkonové dve�e budou plastové, bílé barvy. Vchodové dve�e zasklené 

izola�ním dvojsklem, s plastovým rámem, elektronickým zámkem, v bílé 

barv�. Dve�e vchodové do bytu budou d�ev�né s protipožárním atestem, 

zárube� ocelová s nát�rem syntetickou barvou. Dve�e vnit�ní dýhované, 

provedení jasan, zárubn� ocelové CGU. Dve�e vnit�ní potažené folií, provedení 

jasan, zárubn� ocelové CGU. Garážová vrata LOMAX vyrobená na míru. 

Zvolena vrata typu sek�ní, bez prahu, v bílé barv�. 

Specifikace jsou uvedeny ve výkresové �ásti – výpis prvk�. 

16. Klempí�ské konstrukce 

Klempí�ské konstrukce jsou navrženy z titanzinku a hliníkového plechu 

s povrchovou úpravou. 

Specifikace uvedeny ve výkresové �ásti – výpis prvk�. 
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17. Malby, nát�ry, nást�iky 

Vnit�ní st�ny budou opat�eny ot�ruvzdornou malbou bílé barvy. 

18. Ostatní vybavení 

V souladu s požadavky požárn� bezpe�nostního �ešení bude stavba vybavena 

hasicími p�ístroji. Ve stavb� budou instalovány poštovní schránky, osazeny 

�istící rohože. 

e) Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor�

Tepeln� technické vlastnosti konstrukcí tvo�ících obvodový pláš� budovy musí 

spl�ovat podmínky stanovené vyhláškou �. 291/2001 Sb. a návrh musí být proveden 

v souladu s požadavky normy �SN 73 0540 Tepelná ochrana budov. 

f) Zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a 

hydrogeologického pr�zkumu

Podkladem pro návrh založení objektu byl v kv�tnu 2009 provedený inženýrsko-

geologický pr�zkum a m��ení objemové aktivity radonu firmou Unigeo.  

Na staveništi byly provedeny dv� vrtané sondy V1 a V2. Dle vyhodnocení výsledk�

rozbor� bylo zjišt�no, že základové pom�ry na staveništi jsou dobré (únosnost zeminy 

v základové spá�e Rdt = 180 kPa). 

Výkopové práce budou provád�ny v zeminách za�azených p�evážn� do 3. t�ídy 

rozpojitelnosti podle �SN 73 3050, dále byla zm��ena hladina podzemní vody v 

úrovni 240,810 m n. m. Bpv (-5,800 m od ±0,000). 

Dle radonového pr�zkumu nebylo zjišt�no radonové riziko tzn., že stavba nemusí být 

preventivn� chrán�na proti pronikání radonu z podloží. Protiradonová izolace     

Bitalbit S je však navržena pro p�ípad, kdyby došlo ke zm�n� v podloží. 

Na základ� zjišt�ných údaj� bude stavba založena na základových pasech a patkách z 

monolitického železobetonu t�ídy C16/20 a oceli t�ídy 10 505 (minimální hloubka 

základové spáry je 1,15 m od upraveného terénu), podkladní beton navržen t�ídy C16/20 

v tlouš�ce 200 mm. 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prost�edí a �ešení p�ípadných 

negativních ú�ink�

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na životní prost�edí. 
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Podrobn�ji �ešeno v �ásti B: Stavební �ást – textová �ást – díl B. Souhrnná technická 

zpráva (bod 1. f) 

h) Dopravní �ešení

Novostavba je napojena na místní komunikaci, hlavní vjezd na pozemek p. �. 1008/3  

je z ulice Moravská. Vjezd bude užíván p�i výstavb� jako hlavní vjezd na staveništ�    

a po dokon�ení stavby bude využit pro napojení na p�íjezdovou komunikaci 

k suterénní garáži. Podél místní komunikace v ulici Moravská bude vybudována 

zpevn�ná plocha pro p�ší, která bude navazovat na hlavní vstup do objektu. Na 

ve�ejnou komunikaci navazuje také p�t parkovacích míst na zpevn�né ploše.  

i) Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí, protiradonová 

opat�ení

Ochrana objektu p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí z�stávají stávající                

a nebudou nijak pozm�n�ny. 

Dle radonového pr�zkumu nebylo zjišt�no radonové riziko tzn., že stavba nemusí být 

preventivn� chrán�na proti pronikání radonu z geologického podloží. Protiradonová 

izolace Bitalbit S je však navržena pro p�ípad, kdyby došlo ke zm�n� v podloží. 

j) Dodržení obecných požadavk� na výstavbu 

P�i realizaci stavby je nutné dodržovat projekt, �SN, Vyhlášku o bezpe�nosti              

a ochran� zdraví p�i práci v�etn� všech souvisejících p�edpis�, technologické postupy 

dané výrobcem jednotlivých materiál� a p�edevším také vyhlášku �. 268/2009 Sb. o 

technických požadavcích na stavby. 

V Ostrav� dne 30. 4. 2010     Vypracoval: 
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Moravská 229, 767 01 Krom��íž 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ 

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA  

K ZA�ÍZENÍ STAVENIŠT�

Obsah: 

a) Informace o rozsahu a stavu staveništ�, p�edpokládané úpravy staveništ�, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p�íjezdy a vstupy na staveništ�

b) Významné sít� technické infrastruktury 

c) Napojení staveništ� na zdroje vody, elekt�iny, odvodn�ní staveništ�, apod. 

d) Úpravy z hlediska ochrany a bezpe�nosti zdraví t�etích osob, v�etn� nutných úprav 

pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

e) Uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných zájm�

f) �ešení za�ízení staveništ� v�etn� využití nových a stávajících objekt�

g) Popis staveb za�ízení staveništ� vyžadujících ohlášení 

h) Stanovení podmínek pro provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci na staveništi podle zákona o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti  

a ochrany zdraví p�i práci 

i) Podmínky pro ochranu životního prost�edí p�i výstavb�

j) Orienta�ní lh�ty výstavby a p�ehled rozhodujících termín�
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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA K ZA�ÍZENÍ STAVENIŠT�

Identifika�ní údaje stavby 

Stavba: Novostavba bytového domu  

  Moravská 229, 767 01 Krom��íž 

   

Zhotovitel:  

Pozemní stavby Krom��íž, spol. s r.o. 

  Kotojedská 87, 767 01 Krom��íž 

  Tel.: +420 573 392 206 

  Fax: +420 573 392 207 

  E-mail: pskromeriz@pskromeriz.cz 

  I�: 220 96 532 

  DI�: CZ220 96 532 

  Bankovní spojení: �eská spo�itelna, a.s. 

  �íslo ú�tu:       1684945443/0800 

  Zástupce firmy: Marcela Otáhalová 

Objednatel:  

M�sto Krom��íž  

Velké nám�stí 115/1, 767 01 Krom��íž  

Zastoupení: Ing. Pavel Dvo�á�ek  

Tel.: +420 573 293 602 

  E-mail: dvoracek@kromeriz.cz 

  Bankovní spojení: �eská spo�itelna, a.s. 

  �íslo ú�tu:       3445494861/0800 

a.) Informace o rozsahu a stavu staveništ�, p�edpokládané úpravy staveništ�, jeho 

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p�íjezdy a vstupy na staveništ�

Stavební pozemek, sestávající se z parcely – p. � . 1008/3, se nachází                  

v Krom��íži na ulici Moravská, v katastrálním území Krom��íž, v zastav�ném území 

obce. Pozemek pro výstavbu je mírn� svažitý sm�rem k severovýchodu                      

a je zatravn�n.  
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V území nebylo zjišt�no radonové riziko. Hladina podzemní vody byla zm��ena 

v úrovni 240,810 m n. m. Bpv (-5,800 m od ±0,000). 

Dle výpisu z KN jsou pozemky v majetku: 

1008/3 - M�sto Krom��íž, Velké nám�stí 115/1, 767 01 Krom��íž 

Staveništ� svojí velikostí i p�ístupností pln� vyhovuje pro navrhovanou stavbu. 

Rozsah staveništ�

Plocha staveništ� �iní 3820 m2  

Oplocení staveništ�

P�ed zahájením stavebních prací bude pozemek oplocen mobilním oplocením 

Tempoline do výšky 2 m. Oplocením staveništ� dojde k do�asnému záboru 

stávajícího ve�ejného chodníku. 

Geologické podmínky staveništ�

Podkladem pro návrh založení objektu byl v kv�tnu 2009 provedený inženýrsko 

geologický pr�zkum a m��ení objemové aktivity radonu firmou Unigeo.  

Na staveništi byly provedeny dv� vrtané sondy V1 a V2. Dle vyhodnocení výsledk�

rozbor� bylo zjišt�no, že základové pom�ry na staveništi jsou dobré (únosnost zeminy 

v základové spá�e Rdt = 180 kPa). 

Trvalé deponie a mezideponie 

Na pozemku bude provedena skrývka ornice v tl. 30 cm. Tato bude uložena                

na meziskládce a pozd�ji bude použita na terénní a sadové úpravy v okolí stavby. 

�ást zeminy vyt�žené v pr�b�hu výkopových prací bude také uložena na stavebním 

pozemku a pozd�ji bude využita pro zásypy. 

Doprava

Hlavní vjezd na staveništ� je z ulice Moravská. Vjezd je opat�en uzamykatelnou 

bránou a v jeho t�sné blízkosti je z�ízena vrátnice. Ší�ka navržené vnitrostaveništní 

komunikace je 5 m, komunikace je jednosm�rná a zhutn�ná a zpevn�ná kamennou drtí 

tl. 150 mm. Polom�r zak�ivení pro nákladní automobil s náv�sem nebo p�ív�sem je  

15 m. Podél komunikace je prostor pro p�ekládku materiálu, na konci komunikace      
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je uzamykatelná brána pro výjezd vozidel na ulici �eská. P�i výjezdu bude 

provád�na kontrola a o�išt�ní odjížd�jících vozidel, aby nedocházelo           

ke zne�iš�ování místních komunikací. Stavba obsahuje z�ásti zpevn�ný chodník, 

který vede podél komunikace. Prostor kolem samotné stavby je �ádn� udusán               

a zhutn�n. 

b) Významné sít� technické infrastruktury 

Voda: pro pot�eby stavby bude vybudovaná do�asná p�ípojka z místní ve�ejné 

vodovodní sít� v ulici Moravská. Místo napojení je vyzna�eno na situaci ZS. K m��ení 

odb�ru na staveništi bude vybudována vodom�rná šachta s vodom�rem a uzáv�rem. 

Kanalizace: splašková, voda ze sociálního a provozního ZS bude odvád�na trvalou 

p�ípojkou napojenou na hlavní �ád v ulici Moravská. Vybudovaná p�ípojka bude 

ponechána pro objekt novostavby, po dokon�ení stavby se zruší pouze napojení       

ze za�ízení staveništ�. 

Elektrická energie: bude zajiš�ována p�ípojkou NN z ve�ejné rozvodné sít�

vedoucí pod chodníkem v ulici Moravská. Za�ízení staveništ� bude napojeno pomocí 

staveništního rozvad��e. Kabely po staveništi povedou nad povrchem zem�            

na provizorních sloupech ve výšce 6 m. 

c) Napojení staveništ� na zdroje vody, elekt�iny, odvodn�ní staveništ�, apod. 

Zásobování staveništ� el. energií:  

Na staveništi rozvádíme proud o nízkém nap�tí 380/220 V. Pot�ebný výkon          

se stanoví pro období maximální rozestav�nosti. P�íkon se uvádí v kilowattech (kW), 

výkon transformátor� v kilovoltampérech (kVA). 

P�i projektu elektrizace vycházíme z: 

• vypracování p�edb�žné rozvahy o odb�ru, která je podkladem k jednání           

s p�íslušnými orgány o možnosti p�ipojení na státní energetickou sí�

• ur�ení požadavk� na nep�erušenou dodávku 

• jednání o využití budoucích definitivních zatížení pro ú�ely výstavby 

• ur�ení po�adí d�ležitosti jednotlivých odb�rných míst, na základ� kterých jsou 

dimenzovány rozvody 

1. Ur�ení druhu spot�ebi��

  a) spot�ebi�e provozní 
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  b) spot�ebi�e pro osv�tlení  

2. Stanovení maximálního zdánlivého p�íkonu: 

Celkový p�íkon je 82,3 kW. 

Je navržen stožárový transformátor o p�íkonu 114 kW. 

viz. p�íloha �.1 

3. Ur�ení vnitrostaveništního rozvodu NN: 

Druh rozvodu - volný vodi� na stožáru 

4. P�ipojení spot�ebi�� a rozvod uvnit� objektu 

Rozvod k jednotlivým spot�ebi��m je z odb�rného místa proveden m�d�nými 

sto�enými vodi�i v obalu z kau�ukového vulkanizátoru. Vodi�e musí být 

umíst�ny tak, aby nedošlo k jejich poškození mechanickými vlivy. 

5. Osv�tlení na staveništi: 

Trasu a umíst�ní t�les navrhuje projektant ZS. Vlastní rozvod                       

a dimenzování vodi�� zajistí projektant elektro. Osv�tlovací trasu je vhodné 

vést samostatn� z d�vodu koordinovaného zapínání a vypínání. Uvnit�

objektu žárovkovými a výbojkovými t�lesy napájenými z rozvad���. 

Zvláštní poznámka:  Je�áb bude napojen na pozemní kabel z blízkého staveništního 

rozvad��e na el. energii a musí být uzemn�n. 

Zásobování staveništ� vodou:     

Pro provoz staveništ� pot�ebujeme - užitkovou, pitnou, požární. 

Spot�eba vody 

P�i dimenzování vodovodní p�ípojky zajiš�ující zásobování staveništ� vodou 

vycházíme ze sou�tu pot�eb pro provozní ú�ely (užitková voda) a pro ú�ely sociální 

spot�eby (pitná voda). Spot�eba vody se udává vte�inovou spot�ebou, kterou vypo�teme 

sou�tem m�rných spot�eb. Pro provozní ú�ely sou�tem pot�eb vody, p�ipadající na práce 

provád�né podle �asového plánu v období maximální rozestav�nosti (výkonu).             

U sociální pot�eby vycházíme ze spot�eby na jednoho pracovníka, kterou násobíme 

po�tem pracovník� na staveništi v etap� maximálního výkonu (v dob� maximálního 

nasazení na stavb�). Z výše uvedených údaj� vypo�teme st�ední denní množství 

v období maximální spot�eby pro jednotlivé druhy spot�eby, k nimž nutno p�ipo�ítat asi 

20 % na drobnou spot�ebu a ztráty, zp�sobené net�sností potrubí a rozléváním.  
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Vte�inovou spot�ebu vody pro jednotlivé druhy spot�eby vypo�teme podle vzorce: 

  Qn = (Pn * Kn / t * 3600)   [l/s]

 Qn  vte�inová spot�eba vody 

 Pn  spot�eba vody v l na sm�nu 

 Kn koeficient nerovnom�rnosti pro danou spot�ebu 

 t doba, po kterou je voda odebírána (hod.) 

V dob� nejv�tší rozestav�nosti, práce na staveništi p�edstavují tuto spot�ebu vody        

za sm�nu: viz. p�íloha �.2 

Odvodn�ní staveništ�: 

Deš�ové vody budou po dobu výstavby zasakovány do okolního terénu. 

d) Úpravy z hlediska ochrany a bezpe�nosti zdraví t�etích osob, v�etn� nutných úprav pro 

osoby se sníženou schopností pohybu a orientace 

Stavba musí být realizována tak, aby nebyla dot�ena práva majitel� sousedních 

pozemk� a p�ípadné negativní vlivy p�i provád�ní (prašnost, hlu�nost, atd.) byly 

eliminovány na co nejmenší. 

Za�ízení staveništ� bude �ádn� oploceno mobilním oplocením Tempoline   

do výšky 2m, které bude opat�eno informa�ní tabulkou o zákazu vstupu            

na staveništ� nepovolaným osobám. 

Dopravní opat�ení 

Pohyb chodc� je p�eveden dopravní zna�kou na prot�jší chodník. P�i budování 

p�ípojek inženýrských sítí je provoz na mimostaveništní komunikaci dopravními 

zna�kami zpomalen a usm�rní se do jednoho jízdního pruhu. Zákaz parkování      

na komunikaci bude b�hem výstavby up�esn�n a na tabulích o zákazu stání vyzna�en 

datem. 

Stavba nevyvolá požadavky na technické úpravy pro osoby se sníženou schopností 

pohybu a orientace. 
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e) Uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných zájm�

B�hem výstavby musí být maximáln� eliminován dopad na ve�ejné zájmy a zájmy 

majitel� sousedních pozemk�. P�i výjezdu vozidel ze staveništ� bude provád�na 

kontrola a o�išt�ní odjížd�jících vozidel, aby nedocházelo ke zne�iš�ování 

komunikací. B�hem stavebních prací nesmí být také narušena plynulost provozu na 

okolních místních komunikacích. Za�ízení staveništ� bude �ádn� oploceno 

mobilním oplocením Tempoline  do výšky 2m, které bude opat�eno informa�ní 

tabulkou o zákazu vstupu na staveništ�. 

f) �ešení za�ízení staveništ� v�etn� využití nových a stávajících objekt�

Postup budování a likvidace staveništ�

Prostor staveništ� je majetkem investora. V sou�asné dob� je pozemek 

nevyužívaný, oplocený. Stávající oplocení je t�eba odstranit. Pro za�ízení staveništ� bude 

proveden zábor pozemku p. �. 1008/3. Hranice pro zábor bude vyty�ena 

objednatelem a p�edána po p�evzetí staveništ�. Oba pozemky jsou v majetku 

objednatele. Staveništ� se za�ne budovat týden p�ed zahájením prací na stavb� a bude    

se postupn� budovat podle pot�eb v pr�b�hu stavby. Likvidovat se budou postupn�

objekty za�ízení staveništ� tak, aby bylo p�ed definitivním vy�išt�ním objektu za�ízení 

staveništ� zlikvidováno. P�ed zapo�etím stavebních prací zajistí investor vyty�ení 

stávajících inženýrských sítí. 

Uspo�ádání staveništ�: 

Za�ízení staveništ� bude �ádn� oploceno mobilním oplocením Tempoline  

do výšky 2m, které bude opat�eno informa�ní tabulkou o zákazu vstupu na 

staveništ� (celková délka oplocení 247,8 m).  

Bude provád�na kontrola a o�išt�ní odjížd�jících vozidel, aby nedocházelo     

ke zne�iš�ování komunikací. 

Vnitrostaveništní komunikace budou zhutn�ny a zpevn�ny kamennou drtí v tlouš�ce 

150 mm, komunikace bude provizorní jednosm�rná o ší�ce 5m. 

Dále se zde nachází uzamykatelný vjezd, vrátnice, prostor pro p�ekládku materiálu, 

lešení. 

Na staveništi z�ídíme také následující objekty: 

• uzav�ené sklady 

• otev�ené sklady 
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• sociální za�ízení 

• administrativní za�ízení 

• rozvodnou stanici 

• míchací centrum 

Uspo�ádání objekt� dle nákresu v situaci za�ízení staveništ�. 

Pro výstavbu bude použita i t�žká mechanizace: 

Stavební v�žový je�áb MB 1030.11 je je�áb s oto�nou v�ží, s vodorovným 

výložníkem délky 40 m s vle�enou ko�kou. Je�áb m�že pracovat se zasunutou nebo 

vysunutou v�ží. P�eprava je provád�na pomocí taha�e TATRA 815 a t�ínápravového 

podvozku. Je�áb je postaven na pevných patkách s rozm�rem základny 4,6 x 5,2 m. 

Únosnost podloží musí být min. 2,5 kg/cm2. P�íkon je�ábu vyžaduje zajišt�ní p�ívodu 

zakon�eného 100 A vypína�em uzamykatelným ve vypnuté poloze a jišt�ným 

minimáln� 90 A jisti�em s vypínací charakteristikou "D". Musí být zajišt�n montážní 

prostor o rozm�rech minimáln� 5 x 35 m. Tento je�áb je situován tak, aby jeho dosah 

byl na celou plochu objektu a veškeré skladovací plochy. Maximální a minimální 

nosnost je�ábu viz. technický list – p�íloha �.3. 

Stavební výtah NOV 650 D - technické údaje viz. technický list – p�íloha �.4. 

P�ed zapo�etím vlastní výstavby budou v první fázi realizovány p�ípojky             

-kanalizace, vodovod, elektrický silnoproud. Po dobu výstavby p�ípojek dojde 

k do�asným zábor�m ulice Moravská. 

Skladování na staveništi

Rozm�ry sklad� jsou dány užitnou (�istou) plochou sklad� F0 nutnou pro vlastní 

uložení materiálu a manipula�ním prostorem. Vycházíme z �asového plánu stavby              

a z období špi�kové spot�eby jednotlivých materiál� v pr�b�hu celé výstavby. Sklady        

se nebudují všechny najednou, ale podle pot�eby s postupem výstavby. 

Orienta�ní výpo�ty sklad� a skládek: 

-Zdivo Porotherm pro 1 patro:123 palet, vždy 2 palety na sebe,paleta 1x1,2m,  

vždy +5% 

Požadovaná plocha 78 m2 
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-P�eklady Porotherm pro 1patro: 7 balík� po 20-ti kusech,nejdelší rozm�r je 2m paleta 

0,25x1,25m,vždy +5% 

Požadovaná plocha 14 m2 

-Suché maltové sm�si pro 1patro: 5 palet, paleta 1,2 x 0,8 m,vždy +10%,palety 

klademe vedle sebe   

Požadovaná plocha 5,3 m2 

-veškeré izolace, armaturu a další pot�ebné materiály skladujeme uvnit� stavebního 

objektu v pozd�jší fázi výstavby 

-Ornici vymezeno 121 m2 -tato plocha dosta�uje 

  

1. Požadavky na uspo�ádání skládek: 

Kusový materiál pravidelných tvar� se bude skladovat do výše 1,8 m, kusový 

materiál nepravidelných tvar� do výše 1 m. Cihly, tašky a podobný materiál                

se skladuje v sádkách nebo paletách do výše 2 m. 

Materiál, jehož plocha je v�tší než 4 m2, a materiál, pro jehož p�emís�ování 

p�ipadá na 1 muže váha v�tší než 50 kg, se smí skladovat do výše max. 1,2 m. Pokud 

se materiál ukládá pomocí mechanism� nebo pokud se p�i ru�ní manipulaci 

nezvedá výše než 1,2 m, pak se m�že skladovat až do výše 2,2 m na do�asných       

a max. 3 m na trvalých skládkách. 

2. Skladování na staveništi: 

Na staveništi se objevují 2 typy skládek materiálu:

- skládka otev�ená na volném prostranství, 

- krytý sklad. 

Otev�ená skládka – vyrovnaná, zpevn�ná a odvodn�ná plocha, vytvo�ená kamennou drtí 

tl. 150 mm. 

V krytých skladech se skladuje: pláš�ové podlahoviny, spojovací sou�ásti, 

elektrotechnická keramika, svítidla, žárovky, armatury, kování a zámky, vany, d�ezy 

a umyvadla, cement, vápno, sádra, omítkové sm�si, dlaždice, obklada�ky, sklo. 

Kryté sklady jsou ocelové, osazené na silni�ních panelech.  

Popis skladového kontejneru – viz p�íloha �.5. 

Umíst�ní skládek je z�ejmé ze situace za�ízení staveništ�. 
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Systém zásobování materiály

Betonová sm�s bude dovážena na staveništ� z nedaleké betonárky cca 12 km 

autodomícháva�i s �erpadly.  

Beton na drobné dobetonávky se bude vyráb�t p�ímo na staveništi v míchacích 

centrech. 

Staviva, dopl�ky pro zd�ní, kompletace a drobný materiál budou dováženy 

na staveništ� od subdodavatele staviva, vzdálenost cca 12 km. 

Prefabrikované dílce, tvárnice, armatura, apod. budou postupn� dováženy    

od subdodavatel�, max. vzdálenost 60 km. 

Tvárnice budou dováženy na paletách, písek bude skladován voln� ložený.  

Malta se bude vyráb�t p�ímo na staveništi pomocí mícha�ek. Omítkové sm�si, 

cement, atd. budou uloženy v ocelových skladech. Všechny komunikace, po kterých 

bude materiál dopravován na staveništ�, vyhovují, a není pot�eba žádných dalších 

opat�ení. 

P�edzásobení materiálem má na starosti stavbyvedoucí a bude jej �ešit operativn�

v pr�b�hu výstavby. 

Sociální za�ízení staveništ�

Návrh a za�izování sociálního za�ízení musí být v souladu s platnými 

hygienickými p�edpisy, vydanými ministerstvem zdravotnictví. 

Návrh sociálního zatížení staveništ�: 

Je navrženo na maximální po�et pracovník�,  kte�í se na dané stavb� vyskytnou = 20 

• šatny: min 1,25 m2 na jednoho pracovníka, tj. 20 x 1,25 = 25 m2, 

navrženy 2 mobilní bu�ky o celkové ploše 29,5 m2  

• záchody: pot�eba je minimáln� 2 mušle a 2 sedadla (do 50 muž�) 

• umývárna: navrženo je 5 umyvadel a 2 sprchy (pot�eba min. 1 umyvadlo / 10 

osob a 1 sprcha / 20 osob) 

Hmotnost prázdné bu�ky je 3200 kg, s funk�ním vybavením do 6000 kg. 

Osazení: bu�ky musí být osazené na silni�ních panelech. Vytáp�ní je elektrické.  

Pro správu a administrativu jsou navrženy 2 mobilní bu�ky - kancelá�e. 

Popis sanitárního kontejneru – viz p�íloha �.6 

Popis obytného kontejneru – viz p�íloha �.7 
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g) Popis staveb za�ízení staveništ� vyžadujících ohlášení 

Žádný z objekt� za�ízení staveništ� nepodléhá stavebnímu ohlášení. 

h) Stanovení podmínek pro provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví 

p�i práci na staveništi podle zákona o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti                 

a ochrany zdraví p�i práci 

P�i všech pracích na staveništi je nutno dodržovat projekt, �SN, Vyhlášku o bezpe�nosti    

a ochran� zdraví p�i práci v�etn� všech souvisejících p�edpis� a technologické postupy 

dané výrobcem jednotlivých materiál�. 

- Zákon �. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti                

a ochrany zdraví p�i práci v pracovn� právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn� právní vztahy 

- Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost           

a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 

- Vyhláška �. 48/1982 Sb. �eského ú�adu bezpe�nosti práce, kterou se stanoví základní 

požadavky k zajišt�ní bezpe�nosti práce a technických za�ízení, 

- Vyhláška �. 601/2006 Sb. Sb. �eského ú�adu bezpe�nosti práce a �eského bá�ského 

ú�adu o bezpe�nosti práce a technických za�ízení p�i stavebních pracích 

Všichni zú�astn�ní pracovníci musí být s p�edpisy seznámeni p�ed zahájením prací. 

Dále jsou povinni používat p�i práci p�edepsané osobní ochranné pracovní pom�cky. 

Staveništ� musí být ohrani�eno oplocením a na vstupu ozna�eno výstražnou tabulkou    

se zákazem vstupu všem nepovolaným osobám.  

Povinnosti zam�stnavatel�  

- Zajistit BOZ zam�stnanc� p�i práci s ohledem na rizika,  

- pé�e o BOZP je nedílnou sou�ástí pracovních povinností vedoucích 

pracovník�,  

- vytvá�et bezpe�né a zdraví neohrožující pracovní prost�edí a pracovní 

podmínky, 

- prevence rizik je základní povinností zam�stnavatele,  

- zajišt�ní pracovn�-léka�ské pé�e,  

- zajišt�ní školení o BOZP,  

- poskytnutí OOPP (od�vy, obuv) , 
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- poskytnutí první pomoci, 

- objasnit p�í�iny pracovních úraz� (záznam, ohlášení). 

Povinnosti zam�stnanc�:  

- Dbát o svou vlastní bezpe�nost, o své zdraví,  

- dbát o bezpe�nost osob, kterých se týká jeho jednání,  

- ú�astnit se školení BOZP zajiš�ovaných zam�stnavatelem,  

- podrobit se pracovn�-léka�ským prohlídkám,  

- dodržovat p�i práci stanovené pracovní postupy,  

- používat stanovené pracovní prost�edky a ochranné pom�cky,  

- nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky v pracovní dob�,  

- oznamovat nad�ízenému nedostatky a závady,  

- oznamovat pracovní úrazy,  

- podílet se na odstra�ování nedostatk� zjišt�ných p�i kontrolách. 

Požadavky na pracovišt� a pracovní prost�edí na staveništi: 

- Prostory musí mít stanovené rozm�ry, osv�tlení a mikroklimatické podmínky 

musí odpovídat hygienickým p�edpis�m, prostory pro osobní hygienu, 

p�evlékání, stravování, volné únikové cesty, zajišt�ná údržba, úklid a �ist�ní, 

vybavení prost�edky pro poskytnutí první pomoci, 

- udržování po�ádku a �istoty na staveništi, 

- uspo�ádání staveništ� podle dokumentace 

- dostupnost pracovišt�, p�ístupové cesty 

- zajišt�ní požadavk� na manipulaci s materiálem,  

- provád�ní kontroly stroj�, technických za�ízení, ná�adí, 

- spln�ní požadavk� na odbornou zp�sobilost osob konajících práce,  

- ur�ení a úprava ploch pro uskladn�ní materiál� a nebezpe�ných látek,  

- spln�ní podmínek pro odstra�ování a odvoz nebezpe�ných odpad�,  

- p�izp�sobování �asu podle skute�ného postupu prací,  

- p�edcházet ohrožení života a zdraví fyzických osob na staveništi,  

- p�edcházet rizik�m vzájemného p�sobení �inností na staveništi,  

- vedení evidence p�ítomnosti zam�stnanc� a dalších osob na staveništi. 
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i) Podmínky pro ochranu životního prost�edí p�i výstavb�

Vliv na životní prost�edí, odpady

B�hem výstavby budou používány st�edn� velké mechanismy, stavba vyhoví 

veškerým nárok�m (exhalace, prašnost, hluk). 

Stavba v pr�b�hu výstavby ani b�hem užívání nebude zdrojem škodlivých emisí. 

Objekt bude napojen na splaškovou kanalizaci – splaškové vody odvedeny          

do centrální �istírny odpadních vod. 

P�i výjezdu vozidel ze staveništ� bude provád�na kontrola a o�išt�ní 

odjížd�jících vozidel, aby nedocházelo ke zne�iš�ování komunikací. 

Odpady vznikající v pr�b�hu výstavby musí být t�íd�ny a postupn� odváženy      

na p�edem stanovené skládky. 

  

Na ochranu životního prost�edí bude dbáno p�edevším dodržováním všech platných 

legislativních p�edpisu: 

1. Ochrana životního prost�edí – zákon o životním prost�edí �. 17/1992 Sb.          

se zm�nami 123/1998 Sb. a 100/2001 Sb. 

2. Odpadové hospodá�ství - zákon o odpadech �. 185/2001 Sb. se zm�nami 

477/2001 Sb. – 326/2009 Sb., za�azení odpad� podle vyhl. �. 381/2001 Sb. 

Katalog odpad�, seznam nebezpe�ných odpad� a seznamy ostatních odpad�

3. Ochrana vod – zákon o vodách (vodní zákon) �. 254/2001 Sb.  

se zm�nami: 76/2002 Sb., 320/2002 Sb., 274/2003 Sb., 20/2004 Sb., 413/2005 Sb.,      

444/2005 Sb., 222/2006 Sb., 342/2006 Sb., 186/2006 Sb., 25/2008 Sb., 167/2008 Sb., 

181/2008 Sb., 157/2009 Sb. 

4. Ochrana ovzduší – zákon o ochran� ovzduší �. 86/2002 Sb. 

se zm�nami: 521/2002 Sb., 92/2004 Sb., 186/2004 Sb., 695/2004 Sb., 180/2005 Sb., 

385/2005 Sb., 444/2005 Sb., 212/2006 Sb., 222/2006 Sb., 230/2006 Sb., 180/2007 Sb., 

296/2007 Sb., 25/2008 Sb., 37/2008 Sb., 124/2008 Sb., 483/2008 Sb., 223/2009 Sb., 

292/2009 Sb. 

5. Nakládání s chemickými látkami – zákon �. 356/2003 Sb. o chemických 

látkách a chemických p�ípravcích 

6. Prevence závažných havárií 
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j) Orienta�ní lh�ty výstavby a p�ehled rozhodujících termín�

- p�edání staveništ� dodavateli     3/2010 

- zemní práce, základy      3 - 4/2010 

- hrubá stavba       4 – 11/2010 

- práce PSV       11 - 12/2010 

- záv�re�né zkoušky, terénní úpravy  p�edání stavby  3 - 4/2011 
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P�ÍLOHY: 

SEZNAM P�ÍLOH 

�. 1  VÝPO�ET MAX. P�ÍKONU EL. ENERGIE PRO ZA�ÍZENÍ 

STAVENIŠT	  

�. 2  VÝPO�ET MAX. POT�EBY VODY PRO ZA�ÍZENÍ 

STAVENIŠT	  

�. 3  STAVEBNÍ V	ŽOVÝ JE�ÁB MB 1030.11 

�. 4  STAVEBNÍ VÝTAH NOV 650D 

�. 5  SKLADOVÉ KONTEJNERY 

�. 6  SANITÁRNÍ KONTEJNERY 

�. 7  OBYTNÉ KONTEJNERY 
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�. 1  VÝPO�ET MAX. P�ÍKONU EL. ENERGIE PRO ZA�ÍZENÍ STAVENIŠT�
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�. 2 VÝPO�ET MAX. POT�EBY VODY PRO ZA�ÍZENÍ STAVENIŠT�
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�. 3  STAVEBNÍ V�ŽOVÝ JE�ÁB MB 1030.11 

V�žový stavební je�áb ur�ený pro stavby menšího a st�edního rozsahu

Zdroj: Craneservice Brno, s.r.o. 
http://www.craneservice.cz/ 
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�. 4  STAVEBNÍ VÝTAH NOV 650D 

Zdroj: STROS- Sedl�anské strojírny, a. s. 
http://www.stros.cz/ 
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�. 5  SKLADOVÉ KONTEJNERY 

Skladové kontejnery jsou ur�eny pro skladování a p�epravu r�zných druh� materiálu, a to jak 

p�ímo na stavbách, tak i v pr�myslu a jiných odv�tvích.  

Výhodou je jejich mobilita, skladovatelnost, vysoká únosnost podlahy a relativn� vysoká 

bezpe�nost proti vniknutí. Kontejnery lze snadno p�emis�ovat za pomoci vysokozdvižného 

vozíku nebo je�ábu.  

Rám kontejneru je vyroben z ohra�ovaných ocelových profil� s tlouš�kou 3 – 4 mm.             

Je opat�en rohovými kostkami p�ípadn� i otvory pro vysokozdvižný vozík. Rozte� otvor�   

940 mm nebo dle dohody. St�ny kontejneru z profilového plechu síly 1,5 mm, který je 

p�iva�en k rámu. Podlahu tvo�í rám z ocelových profil�, který je pokryt rýhovaným plechem 

tlouš�ky 4 mm nebo d�ev�nou podlahou.  

Strop tvo�í profilovaný plech 1,5 mm.  

V �elní st�n� jsou dvouk�ídlá vrata opat�ena gumovým t�sn�ním a zajišt�na proti otev�ení 

dv�ma svislými táhly a bezpe�nostní krytkou zámku. Lakování v odstínech RAL 5010, 9010. 

Na p�ání lze dodat i v jiných odstínech RAL za p�íplatek. 

Kontejnery je možno doplnit i o elektroinstalaci, tj. p�ívodní zásuvku, jisti�ovou sk�í�, 

zá�ivkové t�leso, vypína� a vnit�ní zásuvky. 

  

Zdroj: STG trade s.r.o. 
http://www.stgtrade.cz/ 
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�. 6  SANITÁRNÍ KONTEJNERY 

• Základní informace 

Sanitární kontejnery vychází z modulové �ady obytných kontejner� a je možno je využít jak 

jednotliv�, tak i v kontejnerových sestavách. Rozsah sanitárního vybavení se liší dle požadavk�

zákazníka a dle ú�elu, ke kterému by m�ly sloužit. Vzhledem k variabilit� systému je možno je 

využít jako WC, umývárny, sprchovací kontejnery, ale i jako sociální zázemí kancelá�í, ubytoven, 

velín�, za�ízení staveništ� apod.. 

Sanitární kontejnery jsou vyráb�ny v rozli�ném stupni kvality, vždy odpovídající pot�ebám 

zákazníka a ú�elu využití. Totéž platí i pro za�izovací p�edm�ty. 

• Technické informace 

Nosná konstrukce 

Ocelový, samonosný rám, sva�ený z ohra�ovaných profil� tlouš�ky 3 a 4 mm. Rohové prvky jsou 

sva�ované a odpovídají ISO norm�. Staticky umož�uje stohování do 3 podlaží. Na p�ání lze 

opat�it rám kapsami pro manipulaci vysokozdvižným vozíkem.  

Podlaha 

Nosná konstrukce podlahy je vyrobena z ocelových profil�, které jsou p�iva�eny k nosnému rámu. 

Spodní �ást podlahy tvo�í vana z pozinkovaných plech� 0,55 mm. Minerální vlna síly  

60 – 100 mm tvo�í tepelnou izolaci. Jako parot�sná zábrana je použita PE folie. Podlahu tvo�í  

cementot�ísková deska CETRIS síly 20mm.  Podlahová krytiny jsou z PVC síly 1,4 – 2 mm 

(standardn� šedá mramorová barva). Spáry rohového styku mezi podlahou a st�novým plášt�m 

jsou kryty plastovým profilem nebo lištou. Variantní �ešení je podlaha s dlažbou.  

U sprchovacích box� je podlaha v�etn� podlahové vpusti. 

Nosnost podlahy: 2,5 kN/m2  

St�ny  

Bo�ní oplášt�ní má charakter výpln� svislých st�n a lze jej z�ásti nebo celé vynechat, což 

umož�uje spojení a ú�elné dispozi�ní uspo�ádání a propojení objekt�. Jde o sva�ovanou 

konstrukci z ocelových profil�, kde mezi ocelové p�í�né výztuhy se vkládá jako tepelná (hluková) 

izolace minerální vlna (60 – 120 mm). Sou�ástí vn�jších st�n jsou i okna a dve�e.  

Interiérová �ást st�ny je z laminované d�evot�ísky (bílá nebo sv�tlý dub) a vzájemné spoje  jsou 

p�ekryty H plastovým profilem v barv� lamina �i sádrokartonové desky.  

Na p�ání lze provést st�ny  z cementot�ískových desek s p�ípravou pro následné obložení 

keramickými obklady.  

Na venkovní oplášt�ní je použit pozinkovaný trapézový plech o výšce vlny 12 mm s povrchovou 

úpravou v odstínu RAL.  
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P�ipevn�ní trapézového plechu ke konstrukci je provedeno pomocí  trhacích hliníkových nýt�

s trnem.  

Na p�ání lze provést obložení  vn�jších st�n cementot�ískovou deskou s následným nást�ikem 

nebo speciálními lakovanými šablonami �i vlnitým plechem.  

St�echa  

Jde o obdobné provedení jako u st�n s tím, že krycí vrstvu tvo�í trapézový plech 0,8 mm s výškou 

vlny 28 - 35 mm.  

St�echa je dimenzována na zatížení ve IV. sn�hovém pásmu dle �SN 730035 (1,5 kN/m2). Svod 

vody PVC trubkami v rohových sloupech.  

Dve�e  

• Venkovní dve�e – oboustrann� lakované, z pozinkovaného plechu, izolované, s kováním. 

Na p�ání lze dodat dve�e plastové. Dve�e mohou být plné �i prosklené.  Kování                 

je standardn� dodáváno kovové s vložkou FAB. Na p�ání lze dodat kování bezpe�nostní, 

elektronické �i plastové.  

• Vnit�ní dve�e – plné �i prosklené, o ší�ce 600, 800, �i 900 x 1970 mm. Zárubn� ocelové. 

Na p�ání lze dodat dve�e lamelové nebo posuvné.  

Dve�e lze opat�it: ocelovou dve�ní m�íží, bezpe�nostní závorou, dopl�kovými 

bezpe�nostními dve�mi, p�ídavným bezpe�nostním zámkem.  

• Venkovní i vnit�ní dve�e  plastové, Al (plné �i prosklené). 

Okna  

Plastová bílá s izotermickým sklem. Rozm�r okna dle požadavku zákazníka. Okno je možno 

dodat i s matným sklem. Okna se dodávají v provedení  otvíravé/sklopné, otvíravé, výklopné nebo 

fix.  Na p�ání zákazníka mohou být okna opat�ena:  

• venkovní plastovou (hliníkovou) roletou,  

• vnit�ní stavitelnou žaluzií,  

• bezpe�nostním sklem CONEX, 

• venkovní ocelovou m�íží, 

• okenicí,  

• v�trací, výklopnou �ástí. 

Elektroinstalace  

Elektroinstalace respektuje normy DIN a �SN a bere do úvahy požadavky zákazníka, a to jak      

na rozmíst�ní, tak i použitých výrobc�. Jde o systém 3 x 380 / 230 V, 50Hz.  

Ochrana p�ed nebezpe�ným dotykovým nap�tím je provedena proudovým chráni�em.  

Rozsah vybavení el. za�ízením, jeho rozmíst�ní a instalovaný p�íkon závisí  na variant� a ú�elu, 

ke kterému je kontejner využit. Vytáp�ní je za pomoci el. p�ímotopných konvertor�. Na p�ání lze 
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�ešit  i jiné druhy vytáp�ní, jako akumula�ními kamny, kamny na tuhá paliva, plynovými kamny 

nebo teplovodním topením. 

Vodoinstalace  

Vodoinstalace teplé a studené vody je provedena v plastových nebo m�d�ných trubkách. P�ívod 

vody 3/4“. Vodoinstalace je vedena po vnit�ních st�nách kontejneru. Teplá užitková voda             

je oh�ívána v bojlerech nebo pr�tokovým oh�íva�em.  

Vybavení a rozmíst�ní sanitárních za�ízení je v návaznosti na použitý typ sanitárního kontejneru. 

Instalace odpadu je provedena trubkami PVC 110 mm. 

Druh sanitárního vybavení je dle p�ání zákazníka. 

P�ed expedicí vždy provád�na tlaková zkouška. 

Vývod odpadu a p�ívod vody  bo�ní st�nou kontejneru nebo podlahou. 

Odv�trání sanitárních místností oknem nebo ventilátorem s dob�hem. 

Povrchová úprava  

Vrchní lak provedou dle p�ání zákazníka v odstínu RAL. Možnost vícebarevného �ešení, p�ípadn�

st�íkaného loga je samoz�ejmostí.  

Montáž  

Zabezpe�uje dodavatel s výjimkou základ�, energetických p�ívod� a stavebních mechanizm�. 

Sou�ástí dodávky je spojovací a t�snící materiál. Kontejner je možno ukládat na rovný betonový 

podklad, základové pásy, patky �i na jakoukoliv rovnou pevnou plochu tvo�enou nap�. d�ev�nými 

rámy. Tolerance základ� je požadována +/- 1cm.  U samostatných kontejner� posta�í jen 

zpevn�ný podklad.  

Provedení p�ípojek kanalizace a vody si provádí na své náklady zákazník. 

• Technické nákresy 

Zdroj: STG trade s.r.o. 
http://www.stgtrade.cz/ 
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�. 7  OBYTNÉ KONTEJNERY 

• Základní informace 

Obytné kontejnery lze využít jak jednotliv�, tak i jejich vzájemným spojením  vytvo�it  p�ízemní 

nebo patrové sestavy s možností variabilního roz�len�ní vnit�ních prostor.  Tyto objekty jsou pak 

dodávány v�etn� sanitárního vybavení a vybavení, jako nap�. minikuchyn�, ledni�ky, pra�ky, 

nábytek, klimatizace apod..  

Dále je možné objekty doplnit venkovním schodišt�m, venkovní fasádou a vnit�ní prostory 

sádrokartonem, tapetou, dlažbou �i obklady dle konkrétních požadavk� zákazníka.  

Velikost základního modulu je odvozena od normy ISO 1C tj.: 

   základní na p�ání 

délka (mm) 6055  2000 - 9000  

ší�ka (mm) 2435  do 3000  

výška (mm) 2800  2600 - 3100 

• Technické informace 

Nosná konstrukce 

Ocelový, samonosný rám, sva�ený z ohra�ovaných profil� tlouš�ky 3 a 4 mm. Rohové prvky jsou 

sva�ované a odpovídají ISO norm�. Staticky umož�uje stohování do 3 podlaží. Na p�ání lze 

opat�it rám kapsami pro manipulaci vysokozdvižným vozíkem.  

Podlaha 

Nosná konstrukce podlahy je vyrobena z ocelových profil�, které jsou p�iva�eny k nosnému rámu. 

Spodní �ást podlahy tvo�í vana z pozinkovaných plech� 0,55 mm. Minerální vlna síly                 

60 – 100 mm tvo�í tepelnou izolaci. Jako parot�sná zábrana je použita PE folie. Podlahu tvo�í 

voduvzdorná d�evot�ísková deska V100 síly 19 mm nebo cementot�ísková deska CETRIS síly 

20mm.  Podlahová krytiny jsou z PVC síly 1,4 – 2 mm (standardn� sedá mramorová barva). Spáry 

rohového styku mezi podlahou a st�novým plášt�m jsou kryty plastovým profilem nebo lištou. 

Nosnost podlahy: 2,5 kN/m2  

St�ny  

Bo�ní oplášt�ní má charakter výpln� svislých st�n a lze jej z�ásti nebo celé vynechat,                 

což umož�uje spojení a ú�elné dispozi�ní uspo�ádání a propojení objekt�. Jde o sva�ovanou 

konstrukci z ocelových profil�, kde mezi ocelové p�í�né výztuhy se vkládá jako tepelná (hluková) 

izolace minerální vlna (60 – 120 mm). Sou�ástí vn�jších st�n jsou i okna a dve�e.  

Interiérová �ást st�ny je z laminované d�evot�ísky (bílá a sv�tlý dub) a vzájemné spoje jsou 
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p�ekryty H plastovým profilem v barv� lamina �i sádrokartonové desky.  

Na venkovní oplášt�ní je použit pozinkovaný trapézový plech o výšce vlny 12 mm s povrchovou 

úpravou v odstínu RAL.  

P�ipevn�ní trapézového plechu ke konstrukci pomocí  trhacích hliníkových nýt� s trnem.  

Na p�ání lze provést obložení st�n cementot�ískovou deskou s následným nást�ikem nebo 

speciálními lakovanými šablonami �i vlnitým plechem.  

St�echa  

Jde o obdobné provedení jako u st�n s tím, že krycí vrstvu tvo�í trapézový plech 0,8 mm s výškou 

vlny 28 - 35 mm.  

St�echa je dimenzována na zatížení ve IV. sn�hovém pásmu dle �SN 730035 (1,5 kN/m2). Svod 

vody PVC trubkami v rohových sloupech.  

Dve�e  

1. Venkovní dve�e – oboustrann� lakované, z pozinkovaného plechu, izolované, s kováním. 

Na p�ání lze dodat dve�e plastové. Dve�e mohou být plné �i prosklené.  Kování                 

je standardn� dodáváno kovové s vložkou FAB. Na p�ání lze dodat kování bezpe�nostní, 

elektronické �i plastové. 

2. Vnit�ní dve�e – plné �i prosklené, o ší�ce 600, 800, �i 900 x 1970 mm. Zárubn� ocelové. 

Na p�ání lze dodat dve�e lamelové nebo posuvné.  

Dve�e lze opat�it: ocelovou dve�ní m�íží, bezpe�nostní závorou, dopl�kovými 

bezpe�nostními dve�mi, p�ídavným bezpe�nostním zámkem. 

Okna  

Plastová bílá s izotermickým sklem. Rozm�r okna dle požadavku zákazníka. Okno je možno 

dodat i s matným sklem. Okna se dodávají v provedení  otvíravé/sklopné, otvíravé, výklopné nebo 

fix. Na p�ání zákazníka mohou být okna opat�ena:  

• venkovní plastovou  (hliníkovou) roletou, 

• vnit�ní stavitelnou žaluzií, 

• bezpe�nostním sklem CONEX, 

• venkovní ocelovou m�íží, 

• okenicí. 

Elektroinstalace  

Elektroinstalace respektuje normy DIN a �SN a bere do úvahy požadavky zákazníka, a to jak      

na rozmíst�ní, tak i použitých výrobc�. Jde o systém 3 x 380 / 230 V, 50Hz.  

Ochrana p�ed nebezpe�ným  dotykovým nap�tím je provedena proudovým chráni�em.  

Rozsah vybavení el. za�ízením, jeho rozmíst�ní a instalovaný p�íkon závisí  na variant� a ú�elu,    

ke kterému je kontejner využit. Vytáp�ní je za pomoci el. p�ímotopných konvertor�. Na p�ání lze 
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�ešit  i jiné druhy vytáp�ní, jako akumula�ními kamny, kamny na tuhá paliva, plynovými kamny 

nebo teplovodním topením.  

Sou�ástí dodávky m�že být i rozvod telefonu �i datových kabel�.  

Vodoinstalace  

Vodoinstalace teplé a studené vody je provedena v plastových nebo m�d�ných trubkách. P�ívod 

vody 3/4“. Vodoinstalace je vedena po vnit�ních st�nách kontejneru. Teplá užitková voda             

je oh�ívána v bojlerech nebo pr�tokovým oh�íva�em.  

Vybavení a rozmíst�ní sanitárních za�ízení je v návaznosti na použitý typ sanitárního kontejneru. 

Instalace odpadu je provedena trubkami PVC 100 mm. 

Povrchová úprava  

Vrchní lak dle p�ání zákazníka v odstínu RAL. Možnost vícebarevného �ešení, p�ípadn�

st�íkaného loga je samoz�ejmostí.  

Montáž  

Zabezpe�uje dodavatel s výjimkou základ�, energetických p�ívod� a stavebních mechanizm�. 

Sou�ástí dodávky je spojovací a t�snící materiál. Kontejner je možno ukládat na rovný betonový 

podklad, základové pásy, patky �i na jakoukoliv rovnou pevnou plochu tvo�enu nap�. d�ev�nými 

rámy. Tolerance základ� je požadována +/- 1cm. U samostatných kontejner� posta�í jen zpevn�ný 

podklad. 

• Technické nákresy 

VRÁTNICE 
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KANCELÁ�E, ŠATNY 

Zdroj: STG trade s.r.o. 
http://www.stgtrade.cz/ 
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TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁD�NÍ STROPNÍ KONSTRUKCE 

1.) Obecné informace

Ve zpráv� je zpracován technologický postup pro provád�ní stropní konstrukce na objektu 

novostavby bytového domu. Jedná se o samostatn� stojící bytový d�m, podsklepený, se t�emi 

nadzemními podlažími a s valbovou st�echou. Nachází se v Krom��íži na ulici Moravská, 

katastrální území Krom��íž na parcele �.1008/3. 

Stropní konstrukce bude provedena jako monolitická s využitím filigránových desek. Celá 

konstrukce bude vyztužena ocelí t�ídy 10505 a zalita betonovou sm�sí t�ídy C 16/20. 

2.) Pracovní podmínky

Staveništ� bude za�ízené dle projektu Za�ízení staveništ� a bude již obsahovat všechny 

uvedené položky v�etn� rozvodu sítí a stavebního výtahu.  

Zahájení stavebních prací p�edpokládá již provedené základové konstrukce, provedené 

veškeré ležaté rozvody pod základovou deskou v�etn� vyvedených napojení na svislé vedení 

a provedené hydroizolace pod svislými konstrukcemi, svislé nosné konstrukce (v termínu 

uvedeném v �asovém harmonogramu) s dodrženými p�esnými rozm�ry dle projektové 

dokumentace. Kontrolujeme svislost zdiva pomocí olovnice (p�ípustná odchylka pro jedno 

podlaží je ± 10 mm), vodorovnost spár vodováhou (dovolená odchylka m��ená na délce 10 m 

ložné spáry je ± 20 mm), dovolená odchylka v tlouš�ce zdiva je ± 10 mm. 

 Veškeré mokré procesy se musí provád�t p�i teplot� venkovního prost�edí nad 5 °C. Dle 

�asového harmonogramu p�edpokládáme, že stropní konstrukce se budou provád�t v období, 

kdy teplota venkovního prost�edí neklesne pod tuto hodnotu, a proto nebudou uvažována 

žádná opat�ení na ochranu proti mrazu.  

Na provád�ní stavebních prací bude dohlížet stavbyvedoucí osobn�, bude kontrolovat kvalitu 

dodaného materiálu, spot�ebu materiálu a dodržení technologického a bezpe�nostního 

p�edpisu. Bude provád�t zápisy do stavebního deníku o stavu prací, použitém stavebním         

a konstruk�ním materiálu.  Všichni pracovníci, kte�í budou mít p�ístup na staveništ�, musí být 

proškoleni z BOZ. 
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3.) Složení pracovní �ety

Na provád�ní stropních konstrukcí bude osobn� dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pov��ený 

mistr. Stropní konstrukce musí být realizovány v období od 4/2010 do 10/2010, tj. b�hem       

7 m�síc�.  

Na ukládání filigránových desek stopní konstrukce bude pracovat 8 pracovníku (p�edák, 

je�ábník, vaza�, 3 zedníci a 2 pomocníci).  

Na ukládání betonové sm�si strop� bude pracovat 7 pracovník� (2 pracovníci rozlévají 

betonovou sm�s pomocí �erpadla, 3 pracovníci rozprostírají betonovou sm�s lat�mi,                

2 pracovníci zhut�ují vibra�ní lištou), obsluha autodomícháva�e a obsluha �erpadla na beton. 

4.) Pracovní pom�cky a stroje: 

Osazení stropních filigránových desek: 

Stavební v�žový je�áb MB 1030.11 – technické parametry je�ábu viz. technický list 

v p�ílohách technické zprávy za�ízení staveništ� – p�íloha �. 1., ocelová podp�rná konstrukce 

- systémové bedn�ní PERI (nosníky + stojky + hlavice + trojnožky). 

Betonáž stropní plochy: 

- lopaty 

- nab�ra�ka 

- lžíce 

- vodováha 

- la� na stahování délky 2 m 

- autodomícháva� CIFA SL9 Na podvozku 

Renault Kerax 

- �erpadlo na beton Putzmeister BSF o délce 

ramene (výložníku) 46 m 

- bedn�ní  -tradi�ní bedn�ní – smrkové d�evo 

(prkna, hranoly) 

- vibra�ní lišta – ENAR QZH

Provedení armatury ztužujících v�nc� a ostatních ŽB prvk�: 

- stavební v�žový je�áb 

- pom�cky a materiál pro sva�ování 

ocelových prvk�

- drát 

- pákové klešt�

- klešt�

- metr 

- distan�níky 
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5.) Technologický postup: 

Na poslední vrstvu zdících tvarovek vykazující požadovanou rovinu (viz p�ípustné odchylky) 

provedeme pomocí v�žového je�ábu osazení filigránových stropních desek. V�žový je�áb       

je opat�en vahadlem se 4 záv�snými háky, které se zapínají v míst� styku žeb�í�kových prut�

ve vzdálenosti 70 cm od �ela desek. 

Desky osadíme na podpory trvalé a montážní. P�i rozponech nad 3,5 m je nutné desky 

podep�ít ve t�etinách rozponu. Podep�ení se skládá z trám�, vytvá�ejících op�rné linie desek, 

dále ze sloupk� a zav�trování. Provizorní podpory musí být zav�trovány, podloženy                

a podklínovány, osová vzdálenost sloupk� ve sm�ru podpor nesmí p�ekro�it 1,5 m. V místech 

trvalých podpor (na zdivu) se osadí s minimálním p�esahem 10 cm za líc podpory do vrstvy 

maltového lože z cementové malty tlouš�ky min. 1 cm.  

Osazování desek provád�no pod dozorem stavbyvedoucího, který bude dohlížet na správné 

uložení a dodržení minimální délky uložení filigránových desek. 

Sm�r kladení desek viz. schéma kladení – p�íloha �. 1.  

P�es spáry umístíme odst�ižky ocelových KARI sítí, velikost ok 100/100 mm.                     

P�ed zmonolitn�ním ješt� provedeme bedn�ní prostupu a uložíme horní výztuž pro p�enášení 

záporných ohybových momentu a výztuž tzv. skrytých pr�vlak� (druh a rozložení ocelové 

výztuže viz. výkres výztuže dle statického výpo�tu, který je sou�ástí výrobní dokumentace). 

Bedn�ní prostup� provedeme pomocí tradi�ního d�eveného bedn�ní sestaveného z prken         

a hranol� ze smrkového �eziva t�ídy II nebo III. Zhotovení bedn�ní provádí tesa�. 

Výztuž bude dle výrobní dokumentace zhotovena v armozávodu. Po dopravení na stavbu       

se bude chystat na zemi a ve stropní konstrukci se budou spojovat již jednotlivé hotové díly. 

Výztuž osadí pracovníci do pot�ebné polohy pomocí distan�ník�.  

Zárove� nutno betonovat pozední v�nce nad nosnými zdmi a betonovou vrstvu nad stropními 

filigránovými deskami, která dopl�uje stropní konstrukci na pot�ebnou výšku. 

Stropní konstrukce se betonuje v pruzích, které mají sm�r filigránových desek, pracovní spáru 

není nutné uvažovat – betonáž stropní konstrukce provedeme v jednom technologickém 

kroku. 

Betonová sm�s pro výrobu stropní konstrukce bude p�ipravována dle technologického 

postupu a zkoušek v centrální výrobn� betonu vzdálené 12 km od místa stavby, dodavatel 

zodpovídá, že betonová sm�s má v dob� p�ejímky vlastnosti ur�ené dodacím listem. 

Každou dodávku betonové sm�si p�evezme stavbyvedoucí na základ� dodacího listu. 

P�eprava betonové sm�si na staveništ� bude zajišt�na autodomícháva�em CIFA SL9              
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na podvozku Renault Kerax . Na staveništi bude betonová sm�s p�epravována pomocí 

�erpadla na beton Putzmeister BSF o délce ramene (výložníku) 46 m.  

P�ed samotnou betonáží provedeme kontrolu stavu konstrukcí, které budou skryty betonovou 

vrstvou - provedeme výstupní kontrolu bedn�ní (uložení filigránových desek a jejich 

provizorní podep�ení - vzep�tí) a výstupní kontrolu železá�ských prací. Výsledek kontrol 

zapíšeme do stavebního deníku a po získání souhlasu technického dozoru investora zahájíme 

betonáž. 

Z �erpadla betonové sm�si bude beton rozprostírán na filigránové desky (ztracené bedn�ní). 

P�i betonáži je nutné zabránit hromad�ní betonu na jednom míst�. 

Rozprostírání betonové sm�si budou provád�t pracovníci dále pomocí lopat a stahováním 

d�ev�nou dvoumetrovou latí, následné zhutn�ní pomocí vibra�ní lišty. 

Ihned po dokon�ení hutn�ní betonu za�neme s ošet�ováním betonu, aby nedošlo p�edevším 

k jeho vysychání. Proto udržujeme beton ve vlhkém stavu a chráníme ho proti pov�trnostním 

vliv�m, až do zatvrdnutí, což zajistíme p�ekrytím povrchu vlhkou geotextilií (p�íp. folií). 

Konstrukce musí být ošet�ována nejmén� 12 hod (ošet�ovat tak dlouho, dokud pevnost jejich 

povrchové vrstvy nedosáhne 50% stanovené pevnosti v tlaku). Po technologické pauze, která 

potrvá 28 dní, odstraníme polovinu podpor filigránových desek (polovinu ponecháme pro 

zlepšení únosnosti p�i p�enosu zatížení ze stropní konstrukce dalšího betonovaného podlaží). 

Po dokon�ení všech betoná�ských prací, v�etn� odbedn�ní, provedeme výstupní kontrolu celé 

betonové konstrukce. P�ípadné nedostatky opravíme. Poté stavbyvedoucí vyzve zápisem       

do stavebního deníku technický dozor investora k p�ejímce celé betonové konstrukce. 

6.) Doprava a skladování materiál�:

Doprava materiálu na staveništ� bude zajišt�na: 

nákladním vozem Tatra 815  

nákladním vozem Avia - dopln�ným hydraulickou rukou  

Komponenty pro výrobu maltové sm�si budou na stavbu dopraveny spole�n� s komponenty 

pro výrobu maltové sm�si pro zd�ní svislých konstrukcí.  

Filigránové desky skladujeme na nekryté, rovné a zpevn�né ploše, vyzna�ené na výkrese 

za�ízení staveništ�, a budou p�ekryty igelitem, který je zajišt�n proti odvátí v�trem. 

Desky se na skládkách ukládají na d�ev�né prokladky a t�ídí se podle délek, typ� a podle 
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pot�eby využití. Dílce umis�ujeme tak, aby se p�i montáži nemusely p�erovnávat – je t�eba 

mít ložný plán p�i vývozu od výrobce. 

Výška slohy skladovaných desek je, jak udává výrobce, maximáln� 6 vrstev nad sebou             

- v souladu s platnými p�edpisy o bezpe�nosti práce. 

Složení z dopravního prost�edku provádíme pomocí v�žového je�ábu opat�eného vahadlem     

se 4 záv�snými háky, které se zapínají v míst� styku žeb�í�kových prut� ve vzdálenosti 70 cm 

od �ela desek.  

Manipulace s deskami b�hem montáže je zajišt�na také pomocí v�žového je�ábu.  

Polystyrén, ur�ený pro vkládání do ztužujícího v�nce, se dopraví na staveništ� spole�n�           

s polystyrénem ur�eným pro vkládání do p�eklad� a jeho skladování je v ocelovém 

uzamykatelném skladu.  

Výztuž pro ztužující pozední v�nce a výztuž pro dopln�ní vyztužení stropní konstrukce          

se dopraví na staveništ� na Avii dopln�né hydraulickou rukou, pomocí které bude složena     

na ur�enou nekrytou, zpevn�nou skladovací plochu.  

Dopravu betonové sm�si zajiš�uje dodavatel betonové sm�si. Pro mimostaveništní dopravu 

bude použit autodomícháva� CIFA SL9 na podvozku Renault Kerax a pro vnitrostaveništní 

p�epravu �erpadlo na beton Putzmeister BSF o délce ramene (výložníku) 46 m. 

7.) Jakost a kontrola kvality: 

Za kvalitu a dodržení p�esných pracovních postup�, bezpe�nost práce, kvalitu provedené 

práce zodpovídá stavbyvedoucí, který m�že kontrolou dodržování p�edpis� pov��it mistra.    

Je nutné také kontrolovat kvalitu pom�cek a stroj� používaných pro stavební práce, aby         

se p�edešlo p�ípadným úraz�m p�i pracovním procesu. Je t�eba dohlížet na správnou polohu    

a uložení filigránových desek, správnost polohy a kladení výztuže podle platné �SN. P�ed 

provedením betonáže je t�eba p�izvat investora nebo jeho zástupce pro kontrolu konstrukce, 

která se zabetonuje. P�ed zapo�etím betonáže a po ukon�ení zbývajících prací bude proveden 

zápis do stavebního deníku. 

8.) Bezpe�nost práce:

P�i všech pracích na staveništi je nutno dodržovat projekt, �SN, Vyhlášku o bezpe�nosti   

a ochran� zdraví p�i práci v�etn� všech souvisejících p�edpis� a technologické postupy 
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dané výrobcem jednotlivých materiál�. 

- Zákon �. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpe�nosti               

a ochrany zdraví p�i práci v pracovn� právních vztazích a o zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo pracovn� právní vztahy 

- Na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost          

a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. 

- Vyhláška �. 48/1982 Sb. �eského ú�adu bezpe�nosti práce, kterou se stanoví základní 

požadavky k zajišt�ní bezpe�nosti práce a technických za�ízení, 

- Vyhláška �. 601/2006 Sb. Sb. �eského ú�adu bezpe�nosti práce a �eského bá�ského 

ú�adu o bezpe�nosti práce a technických za�ízení p�i stavebních pracích 

Všichni zú�astn�ní pracovníci musí být s p�edpisy seznámení p�ed zahájením prací. 

Dále jsou povinni používat p�i práci p�edepsané osobní ochranné pracovní pom�cky. 

Staveništ� musí být ohrani�eno oplocením a na vstupu ozna�eno výstražnou tabulkou se 

zákazem vstupu všem nepovolaným osobám.  
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P�ÍLOHY: 

SEZNAM P�ÍLOH 

�. 1  SCHÉMA KLADENÍ FILIGRÁNOVÝCH DESEK 
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V Ostrav� dne 30. 4. 2010        Vypracoval: 


