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Anotace diplomové práce 

 

Téma práce: Administrativní budova – stavebně technologický projekt. 

Student: Bc. Marcela Otáhalová 

Vedoucí práce: Doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. 

  

Cílem diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení 

novostavby administrativní budovy. Součástí projektu je také energetický štítek obálky 

budovy a technologický postup realizace základových konstrukcí. 

V rámci řešení projektu byla diplomová práce rozdělena na tři části, na část úvodní, 

stavební a technologickou. Nejrozsáhlejší část práce tvoří část stavební, jejímž obsahem         

je dokumentace pro stavební řízení, a to textová i výkresová. Další dílčí částí je část 

technologická, ve které je zpracován technologický postup realizace základových konstrukcí, 

dokumentace zařízení staveniště pro etapu realizace základových konstrukcí a také položkový 

rozpočet pro tuto etapu. 

Výsledkem diplomové práce je projektová dokumentace administrativní budovy sloužící 

především jako podklad pro vydání stavebního povolení. Navržená administrativní budova    

je řešena jako samostatně stojící třípodlažní nepodsklepený objekt s kancelářskými prostory    

a bude sloužit jako sídlo obchodní společnosti. Nachází se na ulici Velehradská v průmyslové 

zóně v jižní části města Kroměříž.  

Zpracování diplomové práce bylo provedeno v souladu s platnými normami a předpisy. 
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Annotation of thesis 

 

 Topic: Administrative Building – construction technology project 

 Student: Bc. Marcela Otáhalová 

 Supervisor: Doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. 

 

The aim of this thesis is the preparation of project documentation for building permit new 

construction of Administrative Building. There are energy label of building and technology 

process of realization of foundation structure in the project. 

The project was made for three section, opening part, construction part and technology 

part. The largest part of work is the construction part, which is primarily consists of the 

documents for construction management, there are text and drawing parts. The process          

of technological realization of foundation structure, the site facilities documentation              

for realization of foundation structure of stage and itemized budget at this stage are processed 

in technological part. 

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

of administrative bulding and to base of them will be issuance of building permits. Proposed 

administrative building is solved as a separate three-storey object no basement with the office 

spaces and will be new place of commercial company. There is on Velehradská street             

in indusstrial zone in southern part of town Kroměříž. 

The processing work was made in accordance with applicable standards and regulations. 
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ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 

Velehradská p.č. 4566/10, 767 01 Kroměříž 

Projektová dokumentace pro stavební řízení 

 

 

 

 

A. Průvodní zpráva 
 

 

 

Obsah: 

 

a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní 

firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno 

a  příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob 

vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 

a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho  

autorizace, dále  jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel, 

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku                              

a o majetkoprávních vztazích,  

c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu, 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů, 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,  

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 

územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,   

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území, 

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby, 

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního 

prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše  budovy bytové                   

či  nebytové v m2 a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových.  
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A. Průvodní zpráva 

 

a) identifikace stavby, stavebníka a projektanta 

 

 Název stavby   Administrativní budova 

 Kraj    Zlínský 

 Místo stavby   ul. Velehradská, 767 01 Kroměříž 

      k.ú. Kroměříž, p.č. 4566/10 

 Charakteristika stavby  novostavba administrativní budovy 

 Stupeň dokumentace  dokumentace pro stavební řízení 

 Investor    KOS a.s. (Kroměřížská obchodní společnost a.s.) 

      Moravská 3018, 767 01Kroměříž 

 Projektant    Bc. Marcela Otáhalová 

 Provozovatel   KOS a.s. (Kroměřížská obchodní společnost a.s.) 

      Moravská 3018, 767 01Kroměříž 

 Zhotovitel v současnosti není znám, bude stanoven  

  na základě výběrového řízení 

 

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku                           

a o majetkoprávních vztazích  

 

 Stavba bude realizována na stavební parcele č. 4566/10 v katastrálním území Kroměříž 

v průmyslové zóně v jižní části města. Stavební pozemek se nachází na ulici Velehradská        

v Kroměříži, v zastavěném území obce. Pozemek pro výstavbu je plošně zatravněn s mírným 

porostem náletových dřevin, který bude před zahájením výstavby odstraněn. Stavební 

pozemek je mírně svažitý směrem na východ. 

Hladina podzemní vody na stavební parcele byla změřena v úrovni 189,150 m.n.m. B.p.v. 

(–7,1 m od ±0,000). V území nebylo zjištěno radonové riziko. 

Navrhovaný objekt se nachází dle výpisu z katastru nemovitostí na pozemku                   

(p.č. 4566/10) ve vlastnictví KOS a.s. (investor). 
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c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu 

 

Pro potřeby zpracování dokumentace pro stavební povolení bylo využito geodetické 

zaměření lokality firmou GB – geodezie, spol. s r.o. 

 Jako podklad pro vypracování dokumentace pro stavební povolení byly použity tyto 

mapové podklady: 

 - zaměření stavebního pozemku včetně zaměření vytýčených podzemních 

 inženýrských sítí a nadzemních inženýrských sítí, 

   - katastrální mapy, 

   - územní plán města Kroměříže. 

 

V průběhu zpracování dokumentace byla u všech známých správců prošetřena podzemní  

a nadzemní inženýrská vedení v prostoru staveniště a v jeho nejbližším okolí. Inženýrské sítě 

jsou zakresleny v situacích. 

 

Pro potřeby zpracování dokumentace byl proveden inženýrsko-geologický průzkum          

a měření objemové aktivity radonu firmou Zlíngeo. Ustálená hladina podzemní vody byla 

změřena v úrovni 189,150 m.n.m. B.p.v. (–7,1 m od ±0,000), radonové riziko zjištěno nebylo. 

Základové poměry na staveništi jsou dobré. 

 

Realizací prací, které jsou zahrnuty v dokumentaci, nebude změněno stávající napojení    

na dopravní infrastrukturu. Hlavní vjezd na pozemek p.č. 4566/10 je napojen na místní 

veřejnou komunikaci, která se dále napojuje na ulici Velehradská. Vjezd na pozemek 

z veřejné místní komunikace je zároveň příjezdovou komunikací k parkovací ploše. 

 

Stavba je napojena na síť technické infrastruktury, tj. na veřejnou kanalizaci, vodovod, 

rozvody plynu, elektrické energie a sdělovacího vedení. Kanalizace splašková bude vyvedena 

v nezámrzné hloubce mimo objekt, kde bude zaústěna do venkovní veřejné kanalizační sítě. 

Dešťové vody z celého zastřešení budou svedeny kanalizačním potrubím do revizní šachty 

DN 400. Na síť veřejného městského vodovodního řádu bude objekt napojen pomocí 

vodovodní přípojky DN 90 PE, která bude ukončena ve vodoměrné skříni. Napojení 

plynovodu na nízkotlakou rozvodnou síť zemního plynu bude provedeno přípojkou              

DN 25 PE, hlavní uzávěr plynu umístěn před vedlejším vstupem do objektu (na hranici 
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pozemku) a bude součástí oplocení. Připojení objektu na rozvodnou síť elektrické energie 

vedeno od pilířového rozvaděče nacházejícího se rovněž před vedlejším vstupem do objektu    

a také bude součástí oplocení. 

Podrobné řešení napojení přípojek kanalizace, vodovodu, plynu, el. energie a sdělovacího 

vedení je zpracováno jako součást samostatných objektů SO 03 Přípojka vodovodu,             

SO 04 Přípojka kanalizace, SO 05 Přípojka plynu, SO 06 Přípojka elektrického vedení N.N.    

a SO 07 Přípojka sdělovacího vedení. 

 

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Dokumentace je zpracována pro stavební povolení. Veškeré oprávněné požadavky 

dotčených orgánů státní správy jsou zpracovány do dokumentace.  

Dotčené orgány: VaK Kroměříž, a.s., Jihomoravská plynárenská a.s., Jihomoravská 

energetika a.s., Telefonica O2. 

 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu  

 

Stavba splňuje technické požadavky na stavby – dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. 

V návrhu technického řešení jsou zohledněny platné předpisy z hlediska bezpečnosti 

práce, hygieny pracovního prostředí, ochrany životního prostředí a další související předpisy.  

 

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě 

územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona   

 

Administrativní budova je navržena v souladu s regulačními podmínkami stanovenými     

v územním plánu města Kroměříž. 

Na podkladě dokumentace pro stavební povolení proběhne stavební povolení. 

 

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území 

 

Realizace projektu nevyvolá žádné související investice (není nutná koordinace s dalšími 

projekty). 
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h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 

 

Předpokládané zahájení stavby   04/ 2012 

Předpokládané dokončení stavby  05/ 2013 

 

Předpokládá se, že celé dílo bude uvedeno do provozu najednou. 

 

i) statistické údaje o orientační hodnotě stavby, dále údaje o podlahové ploše  budovy 

 

Zastavěná plocha celkem:     563 m2 

Obestavěný prostor:     7975 m3 

Podlahová plocha celkem:   1692 m2 

Náklady stavby dle obestavěného prostoru: 38,28 mil Kč 

Ostatní objekty:       9,39 mil Kč 

Celkem:      47,67 mil Kč 
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ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 

Velehradská p.č. 4566/10, 767 01 Kroměříž 

Projektová dokumentace pro stavební řízení 

 

B. Souhrnná technická zpráva 
 

Obsah: 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 
 konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou,                  
 je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně, 

 b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících, 
 c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 

  ploch, 
 d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 
 e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

  podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území, 
 f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 
 g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací, 
 h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

  dokumentace, 
 i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

  systém, 
 j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

  soubory, 
 k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 

  provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace,  
 l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F. 

2. Mechanická odolnost a stabilita  

3. Požární bezpečnost  

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

5. Bezpečnost při užívání  

6. Ochrana proti hluku 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

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

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

10. Ochrana obyvatelstva 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 
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B. Souhrnná technická zpráva 

 

1.   Urbanistické, architektonické a stavebně-technické řešení. 

 

a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 

konstrukcí; stavebně-historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou,                  

je v památkové rezervaci nebo je  v památkové zóně, 

 

Práce zahrnuté v dokumentaci budou probíhat na oploceném stavebním pozemku na ulici 

Velehradská v průmyslové zóně v jižní části města Kroměříž. Pozemek pro výstavbu leží      

na parcele č. 4566/10 v katastrálním území Kroměříž, má celkovou výměru 6100 m2, je mírně 

svažitý směrem na východ a v současné době není využíván. 

Novostavba administrativní budovy je napojena na místní veřejnou komunikaci, hlavní 

vjezd na staveniště bude opatřen uzamykatelnou bránou. Vnitrostaveništní komunikace          

je navržena jako obousměrná v šířce 6 m, bude zhutněná a zpevněná kamennou drtí, na konci 

komunikace je obratiště a také uzamykatelná brána pro výjezd vozidel. 

Všechny inženýrské sítě jsou vedeny v prostoru chodníku, příp. zeleného pásu podél 

místní komunikace na ulici Velehradská. 

Hladina podzemní vody na stavební parcele byla změřena v úrovni 189,150 m.n.m. B.p.v. 

(–7,1 m od ±0,000). V území nebylo zjištěno radonové riziko. 

 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících, 

 

Novostavba administrativní budovy se nachází na ulici Velehradská v průmyslové zóně 

v jižní části města Kroměříž. Stavba a sadové úpravy navazují na okolní zástavbu. Polohu 

objektu stanovuje regulační uliční čára. Průčelí s hlavním vchodem do objektu je orientováno 

směrem k jihozápadu, fasáda průčelí objektu je barevná a kontrastně členěná (viz. výkresy 

pohledů). 

Hlavní vjezd na pozemek p.č. 4566/10 je napojen na místní veřejnou komunikaci,        

která se dále napojuje na ulici Velehradská. Vjezd na pozemek z veřejné místní komunikace               

je zároveň příjezdovou komunikací k parkovací ploše.  

Navržená administrativní budova je řešena jako samostatně stojící 3 podlažní objekt. 

Budova je navržena jako třítakt v modulovém systému 6,0 x 6,0 m a 3,0 x 6,0 m. Záměrem 
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investora je vybudovat administrativní budovu s kancelářskými prostory pro sídlo obchodní 

společnosti KOS a.s. (Kroměřížská obchodní společnost a.s.). 

V 1. nadzemním podlaží se nachází vstupní hala s recepcí, zasedací místnost, kuchyňka, 

sociální zázemí, technické zázemí, archivy a schodiště s výtahovou šachtou. 

V 2. nadzemním podlaží je 14 kanceláří, kuchyňka, sociální zázemí, technické zázemí       

a schodiště s výtahovou šachtou. 

Ve 3. nadzemním podlaží je 13 kanceláří, konferenční místnost, kuchyňka, sociální 

zázemí, technické zázemí a schodiště s výtahovou šachtou. 

Všechny vstupy do objektu jsou navrženy jako bezbariérové, na severozápadní straně 

objektu je navrženo vnější ocelové požární schodiště. 

Nosný systém je navržen jako monolitický skelet s výplňovým zdivem systému Ytong, 

stropy prefabrikované z předpjatých stropních panelů Spirol. Zastřešení objektu je tvořeno  

plochou střechou. 

 

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších 

ploch, 

 

Objekt administrativní budovy je založen na základových patkách a prazích 

 z monolitického železobetonu třídy C25/30, podkladní beton navržen třídy C20/25 

v tloušťce 100 mm (vyztužen ocelovou KARI sítí v místě založení tenkých příček v přízemí). 

Stavba je navržena v provedení monolitického skeletu, pouze výplňové zdivo je ze zdícího 

systému Ytong. Nosný skelet je tvořen monolitickými sloupy, trámy a průvlaky 

z železobetonu třídy C25/30. 

Obvodové zdivo z pórobetonových tvárnic Ytong P4-500 tl. 300 mm na zdící maltu 

Ytong. Vnitřní nosné zdivo z pórobetonových tvárnic Ytong  P4-500 tl. 250 mm a 200 mm   

na zdící maltu Ytong. Nenosné zdivo z pórobetonových tvárnic Ytong P2-500 tl. 150 mm       

a 100 mm na zdící maltu Ytong. 

Vodorovná nosná konstrukce je navržena prefabrikovaná s využitím předpjatých stropních 

panelů Spirol tl. 200 mm. Překlady nad stavebními otvory budou v provedení systému Ytong. 

Vnitřní schodiště bude monolitické železobetonové tříramenné. 

Zastřešení je tvořeno plochou střechou. Pro odvodnění střešních ploch jsou navrženy 

svody uvnitř dispozice. 
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Napojení na veřejnou místní komunikaci je navrženo pomocí zpevněné příjezdové 

komunikace k parkovací ploše a pomocí zpevněné plochy pro pěší.  

 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

 

Realizací prací, které jsou zahrnuty v dokumentaci, nebude změněno stávající napojení    

na dopravní infrastrukturu. Hlavní vjezd na pozemek p.č. 4566/10 je napojen na místní 

veřejnou komunikaci, která se dále napojuje na ulici Velehradská. Vjezd na pozemek 

z veřejné místní komunikace je zároveň příjezdovou komunikací k parkovací ploše. 

 

Stavba je napojena na síť technické infrastruktury, tj. na veřejnou kanalizaci, vodovod, 

rozvody plynu, elektrické energie a sdělovacího vedení. Kanalizace splašková bude vyvedena 

v nezámrzné hloubce mimo objekt, kde bude zaústěna do venkovní veřejné kanalizační sítě. 

Dešťové vody z celého zastřešení budou svedeny kanalizačním potrubím do revizní šachty 

DN 400. Na síť veřejného městského vodovodního řádu bude objekt napojen pomocí 

vodovodní přípojky DN 90 PE, která bude ukončena ve vodoměrné skříni. Napojení 

plynovodu na nízkotlakou rozvodnou síť zemního plynu bude provedeno přípojkou              

DN 25 PE, hlavní uzávěr plynu umístěn před vedlejším vstupem do objektu (na hranici 

pozemku) a bude součástí oplocení. Připojení objektu na rozvodnou síť elektrické energie 

vedeno od pilířového rozvaděče nacházejícího se rovněž před vedlejším vstupem do objektu  

a také bude součástí oplocení. 

Podrobné řešení napojení přípojek kanalizace, vodovodu, plynu, el. energie a sdělovacího 

vedení je zpracováno jako součást samostatných objektů SO 03 Přípojka vodovodu,             

SO 04 Přípojka kanalizace, SO 05 Přípojka plynu, SO 06 Přípojka elektrického vedení N.N.    

a SO 07 Přípojka sdělovacího vedení. 

 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 

podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území, 

 

Řešení technické a dopravní infrastruktury je uvedeno v v předchozím bodu. 

Řešení dopravy v klidu zahrnuje 70 parkovacích míst situovaných v těsné blízkosti 

administrativní budovy. Parkoviště pro osobní automobily je řešeno jako součást 

samostatného objektu SO 02 Zpevněné plochy. 
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Dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném 

území – novostavba administrativní budovy je umístěna v lokalitě, která není ovlivněna 

poddolováním ani sesuvem půdy. 

 

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 

 

Výstavba administrativní budovy je stavba bez zvláštních požadavků na ochranu 

životního prostředí. Stavba v průběhu výstavby ani během užívání nebude zdrojem 

škodlivých emisí. 

Objekt bude napojen na splaškovou kanalizaci – splaškové vody odvedeny na centrální 

čistírnu odpadních vod. 

 Vytápění budovy je řešeno pomocí plynového kondenzačního kotle. 

Různé oblasti ochrany životního prostředí: 

1. Ochrana životního prostředí – zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí,                       

 č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP 

2. Odpadové hospodářství - zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, č. 477/2001 Sb. o obalech, 

 Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

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

4. Ochrana ovzduší – zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, 

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

6. Prevence závažných havárií  

 

Odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány prostřednictvím specializovaných firem,      

a to předepsaným způsobem. Stavební odpad bude tříděn a ukládán podle vyhlášky 

Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládaní s odpady a bude zatříděn podle 

katalogu odpadů. 

Způsob nakládání s odpady je řešen ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb.,            

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 

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

nebezpečných odpadů a seznamy ostatních odpadů. 

Při výstavbě vzniknou odpady těchto katalogových čísel: 

17 01 01 Beton 

17 02 01 Dřevo 

17 02 02 Sklo 
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17 02 03 Plasty 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 04 05 Železo a ocel 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

Odpady budou zařazovány dle přílohy č.1 

 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací, 

 

Prostor před hlavním vstupem do objektu je navržen jako bezbariérový, tzn. hlavní vstup 

do budovy bude přímo přístupný ze zpevněné plochy. 

Při navrhování jsou dodrženy všechny související normy a předpisy, především vyhláška 

č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. 

 

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 

dokumentace, 

 

Pro potřeby zpracování dokumentace byl v červenci 2011 proveden inženýrsko-

geologický průzkum a měření objemové aktivity radonu firmou Zlíngeo.  

Na staveništi byly provedeny tři vrtané sondy V1, V2 a V3. Dle vyhodnocení výsledků 

rozborů bylo zjištěno, že základové poměry na staveništi jsou dobré - únosné podloží 

(únosnost zeminy v základové spáře Rdt = 180 kPa). 

Výkopové práce budou prováděny v zeminách zařazených převážně do 3. třídy 

rozpojitelnosti podle ČSN 73 6133. 

Dle radonového průzkumu nebylo zjištěno radonové riziko, tzn., že stavba nemusí být 

preventivně chráněna proti pronikání radonu z podloží. Protiradonová izolace je však 

navržena pro případ, kdyby došlo ke změně v podloží. 

Ustálená hladina podzemní vody byla změřena v úrovni 189,150 m.n.m. B.p.v.                

(–7,1 m od ±0,000). 
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i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 

systém, 

 

Pro potřeby zpracování dokumentace pro stavební povolení bylo využito geodetické 

zaměření lokality firmou GB – geodezie, spol. s r.o. 

 Jako podklad pro vypracování dokumentace pro stavební povolení byly použity tyto 

mapové podklady: 

 - zaměření stavebního pozemku včetně zaměření vytýčených podzemních 

 inženýrských sítí a nadzemních inženýrských sítí, 

   - katastrální mapy, 

   - územní plán města Kroměříže. 

V průběhu zpracování dokumentace byla u všech známých správců prošetřena podzemní  

a nadzemní inženýrská vedení v prostoru staveniště a v jeho nejbližším okolí. Inženýrské sítě 

jsou zakresleny v situacích. 

Polohopisný systém JTSK, výškopis vztažen k Bpv. 

 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory, 

 

SO 01 Administrativní budova 

SO 02 Zpevněné plochy 

SO 03 Přípojka vodovodu 

SO 04 Přípojka kanalizace  

SO 05 Přípojka plynu 

SO 06 Přípojka elektrického vedení N. N. 

SO 07 Přípojka sdělovacího vedení 

SO 08 Terénní a sadové úpravy 

SO 09 Oplocení 

 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními 

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

 

Realizací projektu se nepředpokládají negativní účinky stavby na ŽP. 
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V souvislosti s realizací stavby není očekáván negativní vliv na základní ukazatele 

zdravotního stavu obyvatelstva zájmové lokality, nebude ovlivněno ovzduší a klima, nedojde 

k ovlivnění stávající akustické situace. Navrhovaná stavba nemění odtokové poměry              

v lokalitě. Realizací prací zahrnutých v projektu nedojde k ovlivnění jakosti vody                 

ani k ovlivnění hydrogeologických poměrů v širším zájmovém území (úrovně hladiny 

podzemní vody a vydatnosti případných zdrojů podzemních vod). Stavba nebude realizována               

na zemědělské ani lesní půdě, nelze tedy předpokládat významné dopady na půdu. Stavba 

nijak neovlivní ani faunu, flóru a ekosystémy. 

Jelikož se bude realizace prací zahrnutých v projektu uskutečňovat v průmyslové zóně 

města, nebude mít realizace stavby negativní vliv na krajinu. 

 

V průběhu výstavby bude zajištěno, aby negativní účinky na okolí stavby byly                

co nejmenší. Pro provádění stavby použijeme malou mechanizaci, jejíž užití neovlivní 

negativně dopravní situaci na přilehlé místní komunikaci. 

 

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden      

v části F. 

 

Při realizaci stavby je nutné dodržovat projekt, ČSN, Vyhlášku o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané výrobcem 

jednotlivých materiálů. 

- Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti              

 a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti           

 a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost             

 a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní 

 požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 

- Vyhláška č. 601/2006 Sb. Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 

 úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

Všichni pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou 

 povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky.  
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2.   Mechanická odolnost a stabilita  

 

Stavba je navržena v souladu s platnými normami, vyhláškami, souvisejícími předpisy      

a technologickými postupy danými výrobci stavebních materiálů. 

Statickým výpočtem bylo prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení                     

na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek 

 a) zřícení stavby nebo její části, 

 b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 

 c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného   

  vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 

 d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 

3.   Požární bezpečnost  

  

Základními legislativními předpisy zabývající se požární bezpečností jsou zákon               

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 246/2001 Sb., 

o požární prevenci ve znění pozdějších předpisů. Požární bezpečnost stavby je zpracována              

samostatně v požární zprávě. 

V požární zprávě je především zpracována tato problematika: 

 a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu, 

 b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě, 

 c) omezení šíření požáru na sousední stavbu, 

 d) umožnění evakuace osob a zvířat, 

 e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany. 

 

4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 

Projektová dokumentace respektuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování              

a stavebním řádu (stavební zákon). 

Při realizaci stavby je nutné dodržovat projekt, ČSN, vyhlášku o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů, technologické postupy dané výrobci 

stavebních materiálů a především také vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích 

na stavby. 
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5.   Bezpečnost při užívání  

 

Projektová dokumentace splňuje veškeré technické požadavky na výstavbu a splňuje tedy 

požadavky pro běžné užívání stavby. Navržený objekt je administrativní budova s běžným 

provozem, tudíž nepředpokládáme vznik zvýšeného rizika týkajícího se bezpečnosti              

při užívání. 

 

6.    Ochrana proti hluku 

 

Stavba bude navržena v souladu se zněním nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 

zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a s ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti 

hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků - Požadavky. 

 

7.    Úspora energie a ochrana tepla 

 

Tepelně technické vlastnosti konstrukcí tvořících obvodový plášť budovy musí splňovat 

podmínky stanovené vyhláškou č. 148/2007 Sb. a návrh musí být proveden v souladu 

s požadavky normy ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. 

Dle vyhodnocení energetické náročnosti se budova klasifikuje jako B – úsporná. 

 

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

 

Při navrhování jsou dodrženy všechny související normy a předpisy, především vyhláška 

č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. 

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

 

Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí zůstávají stávající a nebudou 

nijak pozměněny. 

Dle radonového průzkumu nebylo zjištěno radonové riziko, tzn., že stavba nemusí být 

preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. Protiradonová izolace    

z oxidovaných asfaltových pásů Bitalbit S je však navržena pro případ, kdyby došlo ke změně 

v podloží. 
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Na základě geologických průzkumů lze konstatovat, že parcelou neprochází žádné 

tektonické rozhraní, oblast není seizmicky aktivní a není ani ovlivněná účinky poddolování. 

 

10. Ochrana obyvatelstva 

 

Situování stavby a její stavební řešení je navrženo v souladu s požadavky z hlediska 

ochrany obyvatelstva. 

 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

 

a) odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod, 

b) zásobování vodou, 

c) zásobování energiemi, 

d) řešení dopravy, 

e) povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav, 

f) elektronické komunikace. 

 

Není součástí řešení diplomové práce. 

 

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují) 

 

a) účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení, 

b) popis technologie výroby, 

c) údaje o počtu pracovníků, 

d) údaje o spotřebě energií, 

e) bilance surovin, materiálů a odpadů, 

f) vodní hospodářství, 

g) řešení technologické dopravy, 

h) ochrana životního a pracovního prostředí. 

 

Není součástí řešení diplomové práce. 
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ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 

Velehradská p.č. 4566/10, 767 01 Kroměříž 

Projektová dokumentace pro stavební řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Situace stavby 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah: 

 

a) situace širších vztahů stavby a jejího okolí,  

b) koordinační situace stavby (zastavovací plán)  

c) u výrobních staveb se dokládá souhrnné technologické schéma, schéma rozvodů 

energií, základní schéma rozvodu  vody a čistění odpadních vod,  

d) návrh vytyčovací sítě stavby zpracovaný v souladu s právními předpisy vydanými 

k provedení zákona o zeměměřictví. 
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C. Situace stavby 

 

a) situace širších vztahů stavby a jejího okolí, zakreslená do mapového podkladu 

zpravidla v měřítku 1:5000 až 1: 50 000 s napojením na dopravní a technickou 

infrastrukturu a s vyznačením ochranných, bezpečnostních a hlukových pásem,  

 

viz. výkres č. 01 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ (1:1000) 

 

b) koordinační situace stavby (zastavovací plán) zpravidla v měřítku 1:1000 nebo 1: 500,        

u rozsáhlých velkoplošných staveb postačí měřítko 1: 5000 nebo 1: 2000; u změny 

stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo                   

v památkové zóně v měřítku 1: 200. Na koordinační situaci zpracované na podkladě 

snímku z katastrální mapy se  vyznačují hranice pozemků a jejich parcelní čísla, 

zakresluje se umístění stavby s vyznačením vzdálenosti od hranic sousedních 

pozemků a staveb na nich, stávajících a navrhovaných pozemních a inženýrských 

objektů, přípojek na technickou infrastrukturu, s řešením dopravy včetně dopravy 

v klidu, s vyznačením ochranných a bezpečnostních pásem, výškových kót,  

geologických sond, hranice staveniště a případných dalších záborů a úprav            

pro osoby s omezenou schopností  pohybu a orientace na komunikacích,  

 

viz. výkres č. 02 KOORDINAČNÍ SITUACE (ZASTAVOVACÍ PLÁN) (1:500) 

 

c) u výrobních staveb se dokládá souhrnné technologické schéma, schéma rozvodů 

energií, základní schéma rozvodu  vody a čistění odpadních vod,  

 

Není součástí řešení diplomové práce. 

 

d) návrh vytyčovací sítě stavby zpracovaný v souladu s právními předpisy vydanými 

k provedení zákona o zeměměřictví. 1) 

 

Není součástí řešení diplomové práce. 

                                                 
1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl 
závazných na území státu a zásadách jejich používání. 
     Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví  a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění  pozdějších předpisů.  
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ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 

Velehradská p.č. 4566/10, 767 01 Kroměříž 

Projektová dokumentace pro stavební řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Dokladová část 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah: 

 

a) stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové 

dokumentace, 

b) průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií. 
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D. Dokladová část 

 

a) stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové 

dokumentace, 

 

Není součástí diplomové práce. 

 

b) průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií.2)   

 

Dle vyhodnocení energetické náročnosti se budova klasifikuje jako B – úsporná. 

Viz. přiložený průkaz energetické náročnosti budovy a energetický štítek obálky budovy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2)  Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. 
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ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 

Velehradská p.č. 4566/10, 767 01 Kroměříž 

Projektová dokumentace pro stavební řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Zásady organizace výstavby 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah: 

 

1.   Technická zpráva 

2.  Výkresová část 

Zařazeno do části C: Technologická část 
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ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 

Velehradská p.č. 4566/10, 767 01 Kroměříž 

Projektová dokumentace pro stavební řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Dokumentace stavby (objektů) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah: 

 

1.    Pozemní (stavební) objekty    

2.    Inženýrské objekty 

3.    Provozní soubory stavby 

Body 2. a 3. nejsou řešeny v rozsahu diplomové práce. 
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F. Dokumentace stavby (objektů) 

 

Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo 

provozní soubory samostatně v členění: 

 

1.    Pozemní (stavební) objekty    

SO 01 Administrativní budova 

SO 02 Zpevněné plochy 

SO 03 Přípojka vodovodu 

SO 04 Přípojka kanalizace  

SO 05 Přípojka plynu 

SO 06 Přípojka elektrického vedení N. N. 

SO 07 Přípojka sdělovací vedení 

SO 08 Terénní a sadové úpravy 

SO 09 Oplocení 

 

Objekty SO 02 až SO 09 nejsou samostatně řešeny v rozsahu diplomové práce. 

 

2.    Inženýrské objekty 

3.    Provozní soubory stavby 

 

Body 2. a 3. nejsou součástí řešení diplomové práce. 

 

1.    Pozemní (stavební) objekty - SO 01 Administrativní budova 

 

1.1.    Architektonické a stavebně technické řešení 

 

1.1.1.  Technická zpráva 

 

a) účel objektu, 

 

Navrhovaný objekt je administrativní budova s kancelářskými prostory. Objekt bude 

sloužit jako sídlo obchodní společnosti KOS a.s. (Kroměřížská obchodní společnost a.s.). 
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V 1. nadzemním podlaží se nachází vstupní hala s recepcí, zasedací místnost, kuchyňka, 

sociální zázemí, technické zázemí, archivy a schodiště s výtahovou šachtou. 

V 2. nadzemním podlaží je 14 kanceláří, kuchyňka, sociální zázemí, technické zázemí       

a schodiště s výtahovou šachtou. 

Ve 3. nadzemním podlaží je 13 kanceláří, konferenční místnost, kuchyňka, sociální 

zázemí, technické zázemí a schodiště s výtahovou šachtou. 

Všechny vstupy do objektu jsou navrženy jako bezbariérové, na severozápadní straně 

objektu je navrženo vnější ocelové požární schodiště. 

 

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 

s omezenou schopností pohybu a orientace, 

 

Urbanistické řešení: 

Novostavba administrativní budovy se nachází na ulici Velehradská v průmyslové zóně 

v jižní části města Kroměříž. Stavba a sadové úpravy navazují na okolní zástavbu. Polohu 

objektu stanovuje regulační uliční čára. Průčelí s hlavním vchodem do objektu je orientováno 

směrem k jihozápadu, fasáda průčelí objektu je barevná a kontrastně členěná (viz. výkresy 

pohledů). 

Hlavní vjezd na pozemek p.č. 4566/10 je napojen na místní veřejnou komunikaci,        

která se dále napojuje na ulici Velehradská. Vjezd na pozemek z veřejné místní komunikace               

je zároveň příjezdovou komunikací k parkovací ploše.  

 

Architektonické a dispoziční řešení: 

Navržená administrativní budova je řešena jako samostatně stojící 3 podlažní 

nepodsklepený objekt. Budova je navržena jako třítrakt v modulovém systému 6,0 x 6,0 m       

a 3,0 x 6,0 m. Záměrem investora je vybudovat administrativní budovu s kancelářskými 

prostory pro sídlo obchodní společnosti KOS a.s. (Kroměřížská obchodní společnost a.s.). 

Hlavní vstup do objektu bude navazovat na zpevněné plochy pro pěší. Prostor před 

hlavním vstupem do objektu je navržen jako bezbariérový, tzn. hlavní vstup do budovy bude 

přímo přístupný ze zpevněné plochy a také vnitřní komunikace v objektu jsou řešeny 

bezbariérově. 

V 1. nadzemním podlaží se nachází vstupní hala s recepcí, zasedací místnost, kuchyňka, 

sociální zázemí, technické zázemí, archivy a schodiště s výtahovou šachtou. 
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V 2. nadzemním podlaží je 14 kanceláří, kuchyňka, sociální zázemí, technické zázemí       

a schodiště s výtahovou šachtou. 

Ve 3. nadzemním podlaží je 13 kanceláří, konferenční místnost, kuchyňka, sociální 

zázemí, technické zázemí a schodiště s výtahovou šachtou. 

Barevné řešení a členění fasády objektu je navrženo kontrastní (viz. výkresy pohledů). 

Budovu pak také architektonicky dotváří vnější ocelové požární schodiště a plochá střecha 

objektu. 

Řešení vegetačních úprav v okolí objektu je zpracováno zahradním architektem jako 

součást samostatného projektu SO 08 Terénní a sadové úpravy. 

 

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení         

a oslunění, 

 

Zastavěná plocha celkem:     563 m2 

Obestavěný prostor:     7975 m3 

Podlahová plocha celkem:   1692 m2 

Náklady stavby dle obestavěného prostoru: 38,28 mil Kč 

Ostatní objekty:       9,39 mil Kč 

Celkem:      47,67 mil Kč 

 

Z hlediska orientace ke světovým stranám je průčelí s hlavním vchodem do objektu 

orientováno směrem k jihovýchodu.  

Osvětlení a oslunění je dáno především vhodnou orientací ke světovým stranám                 

a velikostí prosklených ploch. 

 

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu     

a jeho požadovanou životnost, 

 

Stavba je navržena v provedení monolitického skeletu, pouze výplňové obvodové zdivo      

a vnitřní zdivo je ze zdícího systému Ytong.  

Vodorovná nosná konstrukce je navržena prefabrikovaná s využitím předpjatých stropních 

panelů Spirol. Vnitřní schodiště bude monolitické železobetonové tříramenné. Zastřešení      

je tvořeno plochou střechou.  
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Všechny materiály dodané na stavbu musí být podloženy certifikáty o shodě                    

od dodavatelů. 

 

1. Zemní práce 

 Odborně způsobilá osoba vytyčí před započetím zemních prací polohu stavby a také 

 všechny inženýrské sítě. 

 Stavba bude zahájena skrývkou orné půdy v tl. 240 mm. Tato zemina bude uložena    

 na meziskládce a později se použije zpět na terénní úpravy okolí objektu. 

 Pro základové patky a prahy budou vykopány výkopové jámy a rýhy. Část výkopku 

 bude uložena na stavebním pozemku pro pozdější využití na zásypy, zbývající 

 množství vytěžené zeminy bude odvezeno na příslušnou skládku. Vzhledem k rozsahu 

 výkopových prací bude jejich realizace prováděna strojně, ručně pouze dokopání        

 a začistění výkopu (posledních 100 mm). Při výkopových pracích je třeba základovou 

 spáru okamžitě ochránit podkladním betonem tl. 50 mm před rozbřednutím od deště. 

 

 Dle zpracovaného inženýrsko-geologického průzkumu firmou Zlíngeo bylo zjištěno, 

 že výkopové práce budou prováděny v zeminách zařazených převážně do 3. třídy 

 rozpojitelnosti podle ČSN 73 6133. Ustálená hladina podzemní vody byla změřena 

 v úrovni 189,150 m.n.m. B.p.v. (–7,1 m od ±0,000). 

 Dále dle provedeného měření objemové aktivity radonu nebylo zjištěno radonové 

 riziko, tzn., že stavba nemusí být preventivně chráněna proti pronikání radonu 

 z podloží. 

 

 Hloubka základové spáry bude v nezámrzné hloubce v rostlém terénu (minimální 

 hloubka základové spáry patek je 1,68 m od upraveného terénu a minimální 

 hloubka základové spáry prahů je 0,98 m od upraveného terénu). 

 Veškeré výkopové jámy a rýhy budou zajištěny proti sesunutí zeminy svahováním 

 (sklon svahu 1:0,7). 

 Zásypy budou provedeny z materiálu získaného vytěžením zeminy při výkopových 

 pracích. Zásypy musí být prováděny vždy po vrstvách a zhutněny, maximální tloušťka 

 vrstvy je 300 mm. Stejným způsobem se provedou také zásypy rýh pro uložení 

 inženýrských sítí, musíme však dbát na ochranné vrstvy sítí. 
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2. Zakládání (základy a podkladní betony) 

 Objekt administrativní budovy je založen na základových patkách a prazích 

 z monolitického železobetonu třídy C25/30 a oceli 10 505. Všechny základové patky 

 jsou navrženy dvoustupňové, centricky zatížené, o půdorysných rozměrech               

 1,6 x 1,6 m. Základové prahy navrženy šířky 0, 4 m a výšky 0,7 m. 

 Základové patky a prahy budou z důvodů přerušení tepelných mostů z vnější strany 

 chráněny tepelnou izolací Isover EPS Perimetr tl. 80 mm do hloubky 930 mm          

 pod upravený terén. 

 Podkladní beton navržen třídy C20/25 v tloušťce 100 mm. Pod zděnými tenkými 

 příčkami v přízemí není nutné základový pas provádět, neboť podkladní beton              

 je v místě jejich založení vyztužen ocelovou KARI sítí (oka 100/100 mm, s přesahy 

 500 mm na každou stranu příčky). 

 Před zahájením betonáže podkladní betonové desky musí být provedena v celé 

 podlahové ploše pokládka tepelné izolace Isover EPS Perimetr tl. 120 mm                   

 a hydroizolace Bitalbit S tl. 3,5 mm. 

 Rozměry základových konstrukcí jsou navrženy vzhledem k únosnosti zeminy            

 v základové spáře Rdt = 180 kPa. 

 Betonová směs pro výrobu základových konstrukcí bude připravována                      

 dle technologického postupu a zkoušek v centrální výrobně betonu vzdálené 10 km    

 od místa stavby, dodavatel zodpovídá, že betonová směs má v době přejímky 

 vlastnosti určené dodacím listem. 

 Návrh výztuže pro základové prahy a patky dán statickým výpočtem. 

 

3. Svislé konstrukce 

 Stavba je navržena v provedení monolitického skeletu, pouze výplňové zdivo                

 je ze zdícího systému Ytong.  

  

 Nosný skelet je tvořen monolitickými sloupy půdorysných rozměrů 400/400 mm 

 z železobetonu třídy  C25/30 a oceli 10 505 . 

 Betonová směs pro výrobu nosného skeletu bude připravována dle technologického 

 postupu a zkoušek v centrální výrobně betonu vzdálené 10 km od místa stavby, 

 dodavatel zodpovídá, že betonová směs má v době přejímky vlastnosti určené dodacím 

 listem. Návrh výztuže pro nosné sloupy dán statickým výpočtem. 
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 Obvodové výplňové zdivo z pórobetonových tvárnic Ytong P4-500 tl. 300 mm           

 na zdící maltu Ytong (tenkovrstvá zdící malta).  

 Vnitřní nosné zdivo z pórobetonových tvárnic Ytong  P4-500 tl. 250 mm a 200 mm   

 na zdící maltu Ytong (tenkovrstvá zdící malta).  

 Nenosné zdivo z pórobetonových tvárnic Ytong P2-500 tl. 150 mm a 100 mm na zdící 

 maltu Ytong (tenkovrstvá zdící malta). 

 Zdivo z pórobetonových tvárnic systému Ytong musí být provedeno dle technologické 

 příručky výrobce. 

 

4. Vodorovné nosné konstrukce 

 Stropní konstrukce 

 Stropní konstrukce v jednotlivých podlažích (na úrovni + 3,630; + 7,330; + 11,030 m) 

 jsou navrženy prefabrikované s využitím předpjatých stropních panelů Spirol             

 tl. 200 mm. Zálivkový beton stropní konstrukce navržen třídy C16/20 a je vyztužen 

 zálivkovou výztuží průměru 8mm z oceli min. třídy 10 425. 

 

 Ztužující konstrukce 

 Stavba je navržena v provedení monolitického skeletu, který je tvořen monolitickými 

 trámy 300 x 500 mm (š x v) a průvlaky 400 x 500 mm (š x v) z železobetonu třídy 

 C25/30 a oceli 10 505 . 

 Betonová směs pro výrobu nosného skeletu bude připravována dle technologického 

 postupu a zkoušek v centrální výrobně betonu vzdálené 10 km od místa stavby, 

 dodavatel zodpovídá, že betonová směs má v době přejímky vlastnosti určené dodacím 

 listem. 

 Překlady nad stavebními otvory budou v provedení systému Ytong. 

 

 Návrh výztuže pro stropní konstrukce a ztužující konstrukce je dán statickým 

 výpočtem. 

 

5. Schodiště 

 Schodiště je navrženo jako monolitické železobetonové tříramenné. Výkresy tvaru      

 a výztuže nejsou součástí této dokumentace, neboť celá konstrukce schodiště včetně 

 zábradlí bude dodávkou specializované firmy. 

 Schodišťové stupně i podstupnice budou obloženy keramickou dlažbou. 



 - 45 - 

6. Zastřešení 

 Zastřešení objektu je tvořeno jednoplášťovou nevětranou plochou střechou.

 Skladba střechy musí splňovat tepelně-technické požadavky ČSN 73 0540-2.            

 Její skladbu tvoří z interiéru:  

  - vnitřní vápenocementová omítka tl. 10 mm,  

  - ŽB stropní konstrukce – Spirol tl. 200 mm,  

  - vyrovnávací cementový potěr tl. 20 mm,  

  - parotěsná vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou  

  vložkou (ALU VILLATHERM) tl. 4 mm,  

  - spojovací vrstva – asfaltový nátěr za horka bodově (PARABIT AOSI 85/25) 

  tl. 0,01 mm,  

  - tepelně izolační vrstva z objemově stabilizovaného, samozhášivého                

  expandovaného polystyrenu s nakašírovaným asfaltovým modifikovaným 

  pásem SBS (POLYDEK EPS 200 TOP) tl. 200 – 380 mm, 

  - povlaková hydroizolační vrstva ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR – SBS 

  modifikovaný asfaltový pás s hrubozrnným posypem tl. 4 mm. 

 Pro odvodnění střešních ploch jsou navrženy svody uvnitř dispozice. 

 Součástí zastřešení objektu je i pásový obloukový světlík sloužící k prosvětlení 

 chodby v 3.NP. Konstrukce světlíku je hliníková s výplní PC-20 mm                          

 (U = 1,67 W/(m2K)). Světlík bude vybaven větrací klapkou s pístem pro pneumatické 

 denní větrání. 

 

7. Úpravy povrchů vnitřních 

 Vnitřní omítky budou ve složení: 10 až 15 mm jádrové, vápenocementové nebo 

 cementové omítky a 1 až 2 mm vápenocementového štuku. 

 V sociálních zařízeních a kuchyních budou provedeny keramické bělninové obklady 

 na vyznačených místech. Typ a barevný odstín vybere investor. 

 Vnitřní parapety z dřevotřískových desek, barevný odstín vybere investor. 

 Styky různých materiálů musí být přebandážovány. 

 

8. Úpravy povrchů vnějších 

 Vnější zdivo bude opatřeno kontaktním zateplovacím systémem Baumit open. 

 Součástí systému je lepící hmota (Baumit openContact), tepelně izolační desky          

 na polystyrenové bázi (Baumit open fasádní desky) tl. 100 mm, lepící kotvy 
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 (KlebeAnker), sklotextilní síť (Baumit openTex), základní nátěr (Baumit openPrimer) 

 a difuzně otevřená tenkovrstvá probarvená omítka (Baumit openTop). 

 Při realizaci kontaktního zateplovacího systému je nutné se řídit technologickým 

 předpisem výrobce. 

 Ve výkrese pohledů jsou navrženy jednotlivé prvky fasády a kombinace barevných 

 odstínů. 

 

9. Podlahy 

 Podlahy jsou navrženy v tloušťkách 100 mm s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby 

 doplněné o keramický soklík. Barevné řešení včetně obkladů bude upřesněno 

 investorem. 

 V podlaze ve vstupu bude zapuštěna čistící zóna. 

 Jednotlivé skladby podlahových konstrukcí jsou uvedeny ve výkresové části. 

 

10. Výplně otvorů 

 Okna budou plastová, barva bílá, otvíravá dovnitř, výklopná i neotvíravá, zasklena 

 termoizolačním dvojsklem čirým nebo mléčným (Ug = 1,1 W/(m2K)). Mikroventilace 

 je zajištěna konstrukcí okenního kování. Vnitřní parapety z dřevotřískových desek, 

 barevný odstín vybere investor. Součinitel prostupu tepla pro okno jako celek              

 je Uw = 1,2 W/(m2K). 

 Vchodové dveře jsou navrženy jako karuselové (turniketové) dveře CLASSIC Small, 

 trojkřídlové. Rámy dveřních křídel i pevných obloukových stěn tvoří ocelová 

 konstrukce, která je obložena systémovými hliníkovými profily v barevných odstínech 

 RAL. Skleněné výplně dveřních křídel a pevných obloukových stěn jsou                      

 z bezpečnostního skla. Dveře jsou vybaveny pohonnou jednotkou a řídicím systémem. 

 Únikové dveře (nouzový východ) jsou navrženy dvoukřídlové s plastovým rámem       

 a zasklené termoizolačním dvojsklem čirým (Ug = 1,1 W/(m2K)). Dveře budou 

 opatřeny speciálním panikovým kováním. Součinitel prostupu tepla pro dveře jako 

 celek je Uw = 1,2 W/(m2K). 

 Dveře v interiéru navrhujeme voštinové laminované plné, dekor dle výběru investora, 

 jednokřídlové i dvoukřídlové bez prahu, zárubně ocelové lisované CGU 110, 

 zámek s vložkou, kování mosazné, požární  odolnost 15 min. 
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11. Hydroizolace 

 Jako izolace proti zemní vlhkosti je navržen 1x oxidovaný asfaltový pás              

 Bitalbit S tl. 3,5 mm natavený na podklad. 

 Hydroizolace podlah v sociálních místnostech provedena pomocí dvousložkové 

 elastické nátěrové hmoty na bázi polymery modifikované cementové směsi (tekutá 

 lepenka Metrum). 

 Separační vrstva mezi betonovou mazaninou a tepelnou (protikročejovou) izolací 

 podlah vytvořena lepenkou A 400H. 

 

12. Střešní krytina 

 Povlaková hydroizolační vrstva ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR – SBS 

 modifikovaný asfaltový pás s hrubozrnným břidličným posypem, tl. 4 mm. ELASTEK 

 50 SPECIAL DEKOR se celoplošně natavuje na podkladní SBS modifikovaný nebo 

 oxidovaný asfaltový pás. 

 

13. Izolace tepelné 

 V podlahách je navržena izolace proti šíření kročejového hluku – minerální izolace        

 ze skelných vláken Isover TDPT tl. 30 mm. Ve skladbě podlahy na terénu je navržena 

 pod podkladní betonovou deskou tepelná izolace Isover EPS Perimetr tl. 120 mm. 

 Ve střešní konstrukci bude tepelně izolační vrstva z objemově stabilizovaného, 

 samozhášivého expandovaného polystyrenu s nakašírovaným asfaltovým 

 modifikovaným pásem SBS (POLYDEK EPS 200 TOP) tl. 200 – 380 mm. 

 Pro úpravu fasády budou v kontaktním zateplovacím systému použity tepelně izolační 

 desky na polystyrenové bázi (Baumit open fasádní desky) tl. 100 mm. 

 Základové patky a prahy budou z důvodů přerušení tepelných mostů z vnější strany 

 chráněny tepelnou izolací Isover EPS Perimetr tl. 80 mm do hloubky 930 mm          

 pod upravený terén. 

 

14. Komín 

 Nerezové komínové těleso typu Schiedel ICS 50 je navrženo na vnější stěně objektu. 

 Komín je určen pro odvod spalin z plynového kondenzačního kotle. 
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15. Zámečnické konstrukce 

 Zámečnické konstrukce z válcovaných profilů jsou opatřeny 1x základní nátěr + 2x 

 vrchní. Antikorozní nátěr v odstínu dle barevného řešení objektu. Konstrukce vnějšího 

 zábradlí požárního schodiště bude v provedení z nerezové oceli. 

 

16. Truhlářské konstrukce 

 Dveře v interiéru navrhujeme voštinové laminované plné, dekor dle výběru investora, 

 jednokřídlové i dvoukřídlové bez prahu, zárubně ocelové lisované CGU 110, 

 zámek s vložkou, kování mosazné, požární  odolnost 15 min. 

 

17. Klempířské konstrukce 

 Klempířské konstrukce jsou navrženy z titanzinku a hliníkového plechu s povrchovou 

 úpravou. 

 

18. Malby, nátěry, nástřiky 

 Vnitřní stěny budou opatřeny otěruvzdornou malbou bílé barvy. 

 

19. Ostatní vybavení 

 V souladu s požadavky požárně bezpečnostního řešení bude stavba vybavena hasicími 

 přístroji. Ve stavbě budou instalovány poštovní schránky, osazeny čistící rohože. 

 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 

 

Tepelně technické vlastnosti konstrukcí tvořících obvodový plášť budovy musí splňovat 

podmínky stanovené vyhláškou č. 148/2007 Sb. a návrh musí být proveden v souladu 

s požadavky normy ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. 

 

Obvodové stěny (ŽB skelet + výplňové zdivo Ytong): obvodové konstrukce budovy jsou 

 tvořeny železobetonovým nosným skeletem ze železobetonu třídy C25/30 a oceli 

 10 505, a výplňovým zdivem z pórobetonových tvárnic Ytong P4-500 tl. 300 mm      

 na zdící maltu Ytong (tenkovrstvá zdící malta.). 

 Vypočtený součinitel prostupu tepla konstrukcí pro stěny s osovou vzdáleností ŽB 

 sloupů  6 m je U = 0,29 W/(m2K) a pro stěny s osovou vzdáleností ŽB sloupů 3 m                        

 je U = 0,31 W/(m2K). 
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Podlaha na terénu: skladbu podlahy v 1. nadzemním podlaží tvoří z interiéru  

- keramická dlažba do lože lepícího tmelu, tl. 20 mm 

- podkladní betonová deska  - prostý beton C20/25, tl. 100 mm vyztužený ocelovou 

KARI sítí (oka 100/100/6 mm, s přesahy 500 mm) v místě založení příček 

- izolace proti zemní vlhkosti a radonu Bitalbit S 

- tepelná izolace Isover EPS Perimetr tl. 120 mm 

 Vypočtený součinitel prostupu tepla konstrukcí U = 0,23 W/(m2K). 

 

Střecha: Její skladbu tvoří z interiéru 

- vnitřní vápenocementová omítka tl. 10 mm,  

- ŽB stropní konstrukce – Spirol tl. 200 mm,  

- vyrovnávací cementový potěr tl. 20 mm,  

- parotěsná vrstva z SBS modifikovaného asfaltového pásu s hliníkovou vložkou 

(ALU VILLATHERM) tl. 4 mm,  

- spojovací vrstva – asfaltový nátěr za horka bodově (PARABIT AOSI 85/25)         

tl. 0,01 mm,  

- tepelně izolační vrstva z objemově stabilizovaného, samozhášivého 

expandovaného polystyrenu s nakašírovaným asfaltovým modifikovaným pásem 

SBS (POLYDEK EPS 200 TOP) tl. 200 – 380 mm, 

- povlaková hydroizolační vrstva ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR – SBS 

modifikovaný asfaltový pás s hrubozrnným posypem tl. 4 mm. 

 Vypočtený součinitel prostupu tepla konstrukcí U = 0,13 W/(m2K). 

 

Výplně otvorů: 

Dveře - vchodové dveře jsou navrženy jako karuselové (turniketové),  trojkřídlové. Rámy 

 tvoří ocelová konstrukce, která je obložena systémovými hliníkovými profily. 

 Skleněné výplně z bezpečnostního skla. 

 - únikové dveře (nouzový východ) budou dvoukřídlové s hliníkovým rámem, zasklené 

 termoizolačním dvojsklem (Ug = 1,1 W/(m2K)).  

 Součinitel prostupu tepla pro dveře jako celek je Uw = 1,2 W/(m2K). 

Okna - budou plastová, zasklena termoizolačním dvojsklem (Ug = 1,1 W/(m2K)). 

 Součinitel prostupu tepla pro okno jako celek je Uw = 1,2 W/(m2K). 

 

Vyhodnocení výsledků z programu Teplo 2010 v příloze č.2. 
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f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického                              

a hydrogeologického průzkumu, 

 

Pro potřeby zpracování dokumentace byl v červenci 2011 proveden inženýrsko-

geologický průzkum a měření objemové aktivity radonu firmou Zlíngeo.  

Na staveništi byly provedeny tři vrtané sondy V1, V2 a V3. Dle vyhodnocení výsledků 

rozborů bylo zjištěno, že základové poměry na staveništi jsou dobré - únosné podloží 

(únosnost zeminy v základové spáře Rdt = 180 kPa). 

Výkopové práce budou prováděny v zeminách zařazených převážně do 3. třídy 

rozpojitelnosti podle ČSN 73 6133. 

Dle radonového průzkumu nebylo zjištěno radonové riziko, tzn., že stavba nemusí být 

preventivně chráněna proti pronikání radonu z podloží. Protiradonová izolace je však 

navržena pro případ, kdyby došlo ke změně v podloží. 

Ustálená hladina podzemní vody byla změřena v úrovni 189,150 m.n.m. B.p.v.                

(–7,1 m od ±0,000). 

 

Na základě provedených průzkumů a zjištěných údajů bude objekt administrativní budovy 

založen na základových patkách a prazích z monolitického železobetonu třídy C25/30 a oceli 

10 505. Všechny základové patky jsou navrženy dvoustupňové, centricky zatížené,                  

o půdorysných rozměrech 1,6 x 1,6 m. Základové prahy navrženy šířky 0, 4 m a výšky 0,7 m. 

Základové patky a prahy budou z důvodů přerušení tepelných mostů z vnější strany 

chráněny tepelnou izolací Isover EPS Perimetr tl. 80 mm do hloubky 930 mm pod upravený 

terén. 

Podkladní beton navržen třídy C20/25 v tloušťce 100 mm. Pod zděnými tenkými příčkami 

v přízemí není nutné základový pas provádět neboť podkladní beton je v místě jejich založení 

vyztužen ocelovou KARI sítí (oka 100/100/6 mm, s přesahy 500 mm na každou stranu 

příčky). 

Návrh výztuže pro základové prahy a patky dán statickým výpočtem. 

 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 

účinků, 

Navrhovaná stavba bude administrativní budova, jejíž převážná plocha je určena 

kancelářským prostorům.  
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Výstavba administrativní budovy je stavba bez zvláštních požadavků na ochranu 

životního prostředí. Stavba v průběhu výstavby ani během užívání nebude mít negativní vliv 

na životní prostředí. 

Podrobněji řešeno v části B: Stavební část – textová část – díl B. Souhrnná technická 

zpráva - bod 1.f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, příp. bod 1.k) vliv 

stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění 

stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace. 

 

h) dopravní řešení, 

 

Objekt administrativní budovy (SO 01) nevyžaduje žádná dopravní řešení. Dopravní 

řešení týkající se objektu SO 02 Zpevněné plochy, který je převážně věnován zpevněným 

plochám pro pěší, příjezdové komunikaci a k ní přilehlé parkovací ploše, je zpracováno 

v samostatné části. 

 

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření, 

 

Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí zůstávají stávající a nebudou 

nijak pozměněny. 

Dle radonového průzkumu nebylo zjištěno radonové riziko, tzn. že stavba nemusí být 

preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. Protiradonová izolace    

z oxidovaných asfaltových pásů Bitalbit S je však navržena pro případ, kdyby došlo ke změně 

v podloží. 

 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu. 

 

Návrh projektu musí respektovat zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování                  

a stavebním řádu (stavební zákon). 

Při realizaci stavby je nutné dodržovat projekt, ČSN, Vyhlášku o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů, technologické postupy dané výrobcem 

jednotlivých materiálů a především také vyhlášku č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích 

na stavby. 
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1.1.2.     Výkresová část 

 

a) půdorysy základů v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, se zakreslením jejich 

konstrukce, umístění šachet, průběhu kanálků, přípojek inženýrských sítí a jejich 

výškového řešení, hladiny spodní vody, navržení izolací proti spodní vodě nebo 

zemní vlhkosti, proti pronikání radonu z podloží podle potřeby, 

viz. výkres č. 03 VÝKOPY – PŮDORYS, ŘEZ A-A´, ŘEZ B-B´, ŘEZ C-C´ (1:50) 

viz. výkres č. 04 ZÁKLADY – PŮDORYS, ŘEZ A-A´, ŘEZ B-B´, ŘEZ C-C´ (1:50) 

b) půdorysy jednotlivých podlaží a střechy v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, 

vyjadřující architektonické a stavební řešení ve zvoleném konstrukčním systému 

s uvedením způsobu jejich užívání, popřípadě funkčního určení a základních 

rozměrů místností, prostorů a hlavních konstrukcí, rozměrů prvků výplní otvorů,    

u půdorysu střechy polohu okapů a svodů a s vyznačením technického vybavení 

budovy, včetně řešení zázemí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, 

viz. výkres č. 05 PŮDORYS 1.NP (1:50) 

viz. výkres č. 06 PŮDORYS 2.NP (1:50) 

viz. výkres č. 07 PŮDORYS 3.NP (1:50) 

viz. výkres č. 08 PLOCHÁ STŘECHA – PŮDORYS, ŘEZ A-A´, ŘEZ B-B´ (1:50) 

 

c) řezy v měřítku 1:100, popřípadě 1:200, se schématickým vyznačením nosných 

konstrukcí, výškových kót jednotlivých podlaží, úprav vstupů, původního                   

i upraveného terénu, vztažených k nadmořské výšce prvního nadzemního podlaží, 

viz. výkres č. 09 ŘEZ A-A´ (1:50) 

viz. výkres č. 10 ŘEZ B-B´ (1:50) 

 

d) pohledy, schématicky dokumentující celkové architektonické řešení s vyznačením 

architektonických prvků, jako jsou balkony, lodžie, arkýře apod.; u změn staveb         

i pohledy stávajícího stavu, 

viz. výkres č. 11 POHLED JIHOZÁPADNÍ, POHLED JIHOVÝCHODNÍ (1:50) 

viz. výkres č. 12 POHLED SEVEROVÝCHODNÍ, POHLED SEVEROZÁPADNÍ (1:50) 

 

e) výkresy přípojek na veřejné rozvodné sítě a kanalizaci, 

Není součástí řešení diplomové práce. 
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f) výkresy napojení na veřejné komunikace, řešení dopravy v klidu, 

Není součástí řešení diplomové práce. 

 

g) výkresy úprav na komunikacích pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

v měřítku 1:100 nebo 1:200,  

Není součástí řešení diplomové práce. 

 

h) doplňkové výkresy, pokud to charakter stavby vyžaduje (perspektiva, axonometrie, 

panoramatické pohledy apod.); 

Není součástí řešení diplomové práce. 

 

1.2. Stavebně-konstrukční část 

 

Není součástí řešení diplomové práce. 

 

1.3.   Požárně-bezpečnostní řešení 

 

Není součástí řešení diplomové práce. 

 

1.4.   Technika prostředí staveb  

 

Není součástí řešení diplomové práce. 
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Příloha č. 1 KATALOG ODPADŮ 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY 
(VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMIN0VANÝCH MÍST) 

kód název kategorie 

170101 Beton O 

170102 Cihly O 

170103 Tašky a keramické výrobky O 

170106 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky 

N 

170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
neuvedené pod číslem 17 01 06 

O 

170201 Dřevo O 

170202 Sklo O 

170203 Plasty O 

170204 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné 

N 

170301 Asfaltové směsi obsahující dehet N 

170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 

170303 Uhelný dehet a výrobky z dehtu N 

170401 Měď, bronz, mosaz O 

170402 Hliník O 

170403 Olovo O 

170404 Zinek O 

170405 Železo a ocel O 

170406 Cín O 

170407 Směsné kovy O 

170409 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 

170410 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky N 

170411 Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 O 

170503 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 

170505 Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky N 

170506 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O 

170507 Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky N 

170508 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 O 

170601 Izolační materiál s obsahem azbestu N 
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170603 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 

170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 

170605 Stavební materiály obsahující azbest N 

170801 Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami N 

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

170901 Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť N 

170902 Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály 
obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné 
zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB) 

N 

170903 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

N 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 
02 a 17 09 03 

O 
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Příloha č.2 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ Z PROGRAMU TEPLO 2010 

 

 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   obvodová stěna – osová vzdálenost sloupů 6 m 
  teplota v místnosti 16°C 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenná  0,010       0,870  6,0 
   2  Ytong P4-600  0,300       0,273  7,0 
   3  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   4  Baumit open EPS-F  0,100       0,041  10,0 
   5  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   6  Baumit open struktur. omítka (  0,002       0,700  19,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,769+0,000 = 0,769 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,930 
  

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

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,29 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   obvodová stěna - osová vzdálenost sloupů 3 m 
  teplota v místnosti 16°C 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenná  0,010       0,870  6,0 
   2  Ytong P4-600  0,300       0,346  7,0 
   3  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   4  Baumit open EPS-F  0,100       0,041  10,0 
   5  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   6  Baumit open struktur. omítka (  0,002       0,700  19,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,769+0,000 = 0,769 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,926 
  

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

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,31 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   obvodová stěna - osová vzdálenost sloupů 6 m 
  teplota v místnosti 21°C 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenná  0,010       0,870  6,0 
   2  Ytong P4-600  0,300       0,273  7,0 
   3  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   4  Baumit open EPS-F  0,100       0,041  10,0 
   5  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   6  Baumit open struktur. omítka (  0,002       0,700  19,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,930 
  

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

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,29 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   obvodová stěna - osová vzdálenost sloupů 3 m 
  teplota v místnosti 21°C 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenná  0,010       0,870  6,0 
   2  Ytong P4-600  0,300       0,346  7,0 
   3  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   4  Baumit open EPS-F  0,100       0,041  10,0 
   5  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   6  Baumit open struktur. omítka (  0,002       0,700  19,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,926 
  

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

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,31 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

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

  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   obvodová stěna v místě  soklu - osová vzdálenost sloupů 6 m 
  teplota v místnosti 16°C 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenná  0,010       0,870  6,0 
   2  Ytong P4-600  0,300       0,273  7,0 
   3  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   4  Rigips EPS P Perimeter (2)  0,080       0,034  60,0 
   5  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   6  Baumit open struktur. omítka (  0,002       0,700  19,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,769+0,000 = 0,769 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,929 
  

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

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,29 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,072 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS P Perimeter (2)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,072 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0035 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,6820 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 



 - 66 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 67 - 

VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   obvodová stěna v místě  soklu - osová vzdálenost sloupů 3 m 
  teplota v místnosti 16°C 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenná  0,010       0,870  6,0 
   2  Ytong P4-600  0,300       0,346  7,0 
   3  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   4  Rigips EPS P Perimeter (2)  0,080       0,034  60,0 
   5  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   6  Baumit open struktur. omítka (  0,002       0,700  19,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,769+0,000 = 0,769 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,925 
  

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

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,31 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,072 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS P Perimeter (2)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,072 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0024 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,8286 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   obvodová stěna v místě  soklu - osová vzdálenost sloupů 6 m 
  teplota v místnosti 21°C 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenná  0,010       0,870  6,0 
   2  Ytong P4-600  0,300       0,273  7,0 
   3  Baumit open lep. stěrka W (ope  0,002       0,800  18,0 
   4  Rigips EPS P Perimeter (2)  0,080       0,034  60,0 
   5  Baumit lep. stěrka (Baumit Kle  0,002       0,800  50,0 
   6  Baumit open struktur. omítka (  0,003       0,700  19,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,929 
  

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

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,29 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,072 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS P Perimeter (2)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,072 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0146 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,7763 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   podlaha na terénu  
  teplota v místnosti 21°C 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Koberec  0,005       0,065  6,0 
   2  Dlažba keramická  0,020       1,010  200,0 
   3  Beton hutný 1  0,100       1,230  17,0 
   4  Bitagit S  0,0035       0,210  14400,0 
   5  Rigips EPS P Perimeter (2)  0,150       0,034  60,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,535+0,000 = 0,535 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,944 
  

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

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   3,60 C 

  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   podlaha na terénu  
  teplota v místnosti 16°C 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,020       1,010  200,0 
   2  Beton hutný 1  0,100       1,230  17,0 
   3  Bitagit S  0,0035       0,210  14400,0 
   4  Rigips EPS P Perimeter (2)  0,150       0,034  60,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,349+0,000 = 0,349 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,943 
  

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

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   9,67 C 

  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Střecha – min. tl. tep.izolace 200mm 
  teplota v místnosti 21°C 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Malta vápenocementová  0,010       0,970  14,0 
   2  Dutinový panel  0,200       1,200  23,0 
   3  Potěr cementový  0,020       1,160  19,0 
   4  Icopal Alu-Villatherm  0,004       0,210  375000,0 
   5  Rigips EPS 200 S Stabil (2)  0,200       0,034  70,0 
   6  Icopal Polartherm SK  0,0042       0,210  50000,0 
   7  Sklodek 40 Special Dekor  0,004       0,210  50000,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  

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

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,139 kg/m2,rok 
  (materiál: Icopal Polartherm SK). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0006 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0047 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Střecha – min. tl. tep.izolace 200mm 
  teplota v místnosti 16°C 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Malta vápenocementová  0,010       0,970  14,0 
   2  Dutinový panel  0,200       1,200  23,0 
   3  Potěr cementový  0,020       1,160  19,0 
   4  Icopal Alu-Villatherm  0,004       0,210  375000,0 
   5  Rigips EPS 200 S Stabil (2)  0,200       0,034  70,0 
   6  Icopal Polartherm SK  0,0042       0,210  50000,0 
   7  Sklodek 40 Special Dekor  0,004       0,210  50000,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,769+0,000 = 0,769 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,956 
  

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

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,18 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,139 kg/m2,rok 
  (materiál: Icopal Polartherm SK). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0002 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0056 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Střecha – max. tl. tep.izolace 380mm 
  teplota v místnosti 21°C 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Malta vápenocementová  0,010       0,970  14,0 
   2  Dutinový panel  0,200       1,200  23,0 
   3  Potěr cementový  0,020       1,160  19,0 
   4  Icopal Alu-Villatherm  0,004       0,210  375000,0 
   5  Rigips EPS 200 S Stabil (2)  0,380       0,034  70,0 
   6  Icopal Polartherm SK  0,0042       0,210  50000,0 
   7  Sklodek 40 Special Dekor  0,004       0,210  50000,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,974 
  

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

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,11 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,139 kg/m2,rok 
  (materiál: Icopal Polartherm SK). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0006 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0046 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Střecha – max. tl. tep.izolace 380mm 
  teplota v místnosti 16°C 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Malta vápenocementová  0,010       0,970  14,0 
   2  Dutinový panel  0,200       1,200  23,0 
   3  Potěr cementový  0,020       1,160  19,0 
   4  Icopal Alu-Villatherm  0,004       0,210  375000,0 
   5  Rigips EPS 200 S Stabil (2)  0,380       0,034  70,0 
   6  Icopal Polartherm SK  0,0042       0,210  50000,0 
   7  Sklodek 40 Special Dekor  0,004       0,210  50000,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,769+0,000 = 0,769 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,974 
  

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

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,11 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,139 kg/m2,rok 
  (materiál: Icopal Polartherm SK). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0002 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0056 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Střecha - průměrná tl. tep.izolace 290mm 
  teplota v místnosti 21°C 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Malta vápenocementová  0,010       0,970  14,0 
   2  Dutinový panel  0,200       1,200  23,0 
   3  Potěr cementový  0,020       1,160  19,0 
   4  Icopal Alu-Villatherm  0,004       0,210  375000,0 
   5  Rigips EPS 200 S Stabil (2)  0,290       0,034  70,0 
   6  Icopal Polartherm SK  0,0042       0,210  50000,0 
   7  Sklodek 40 Special Dekor  0,004       0,210  50000,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,968 
  

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

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,13 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,139 kg/m2,rok 
  (materiál: Icopal Polartherm SK). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0006 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0046 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Střecha - průměrná tl. tep.izolace 290mm 
  teplota v místnosti 16°C 
 

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Malta vápenocementová  0,010       0,970  14,0 
   2  Dutinový panel  0,200       1,200  23,0 
   3  Potěr cementový  0,020       1,160  19,0 
   4  Icopal Alu-Villatherm  0,004       0,210  375000,0 
   5  Rigips EPS 200 S Stabil (2)  0,290       0,034  70,0 
   6  Icopal Polartherm SK  0,0042       0,210  50000,0 
   7  Sklodek 40 Special Dekor  0,004       0,210  50000,0 
 

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

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,769+0,000 = 0,769 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,968 
  

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

  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 

 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,13 W/m2K 

  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

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

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

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,139 kg/m2,rok 
  (materiál: Icopal Polartherm SK). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0002 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0056 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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E. Zásady organizace výstavby 

 

1.   Technická zpráva k zařízení staveniště – realizace základových konstrukcí 

 

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

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

 

Stavba bude realizována na stavební parcele č. 4566/10 v katastrálním území Kroměříž 

v průmyslové zóně v jižní části města. Stavební pozemek se nachází na ulici Velehradská        

v Kroměříži, v zastavěném území obce. Pozemek pro výstavbu je plošně zatravněn s mírným 

porostem náletových dřevin, který bude před zahájením výstavby odstraněn. Stavební 

pozemek je mírně svažitý směrem na východ. 

Navrhovaný objekt se nachází dle výpisu z katastru nemovitostí na pozemku                   

(p.č. 4566/10) ve vlastnictví KOS a.s. (investor). 

 

Staveniště svojí velikostí i přístupností plně vyhovuje pro navrhovanou stavbu. 

 

Rozsah staveniště: 

 Plocha staveniště činí 6100 m2  

 

Oplocení staveniště: 

 Před zahájením stavebních prací bude pozemek oplocen mobilním oplocením 

 Tempoline do výšky 2 m. Oplocení staveniště bude provedeno po celém obvodě 

 stavebního pozemku, s přerušením v místech vjezdu a výjezdů ze staveniště, které 

 budou opatřeny uzamykatelnou bránou. 

 

Geologické podmínky staveniště: 

 Pro potřeby zpracování dokumentace byl v červenci 2011 proveden inženýrsko-

 geologický průzkum a měření objemové aktivity radonu firmou Zlíngeo.  

 Na staveništi byly provedeny tři vrtané sondy V1, V2 a V3. Dle vyhodnocení výsledků 

 rozborů bylo zjištěno, že základové poměry na staveništi jsou dobré - únosné podloží 

 (únosnost zeminy v základové spáře Rdt = 180 kPa). 

 Výkopové práce budou prováděny v zeminách zařazených převážně do 3. třídy 

 rozpojitelnosti podle ČSN 73 6133. 
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 Dle radonového průzkumu nebylo zjištěno radonové riziko, ustálená hladina podzemní 

 vody byla změřena v úrovni 189,150 m.n.m. B.p.v. (–7,1 m od ±0,000). 

 

Trvalé deponie a mezideponie: 

 Stavba bude zahájena skrývkou orné půdy v tl. 240 mm. Tato zemina bude uložena    

 na meziskládce a později se použije zpět na terénní úpravy okolí objektu. 

 Část výkopku  v průběhu výkopových prací bude uložena na stavebním pozemku       

 pro pozdější využití na zásypy, zbývající množství vytěžené zeminy bude odvezeno         

 na příslušnou skládku. 

   

Doprava: 

 Vjezd na stavební pozemek je napojen na místní veřejnou komunikaci, hlavní vjezd     

 na staveniště a výjezd z něho bude opatřen uzamykatelnou bránou a v jeho těsné 

 blízkosti je zřízena vrátnice. Vnitrostaveništní komunikace je navržena jako 

 obousměrná v šířce 6 m, bude zhutněná a zpevněná kamennou drtí tl. 150 mm, podél 

 komunikace je prostor pro překládku materiálu, na konci komunikace je obratiště        

 a také uzamykatelná brána pro vedlejší výjezd vozidel. Poloměr zakřivení pro nákladní 

 automobil s návěsem nebo přívěsem je 15 m. Při výjezdu bude prováděna kontrola       

 a očištění odjíždějících vozidel, aby nedocházelo ke znečišťování místních 

 komunikací. 

 Všechny inženýrské sítě jsou vedeny v prostoru chodníku, příp. zeleného pásu podél 

 místní komunikace na ulici Velehradská. 

 

b) významné sítě technické infrastruktury, 

 

Voda: pro potřeby stavby bude vybudovaná dočasná přípojka z místní veřejné vodovodní 

 sítě v ulici Velehradská. Místo napojení je vyznačeno na situaci zařízení staveniště.     

 K měření odběru na staveništi bude vybudována vodoměrná šachta s vodoměrem         

 a uzávěrem. 

Kanalizace: splašková, voda ze sociálního a provozního zařízení staveniště bude 

 odváděna trvalou přípojkou napojenou na hlavní řád v ulici Velehradská. Vybudovaná 

 přípojka bude  ponechána pro navržený objekt, po dokončení stavby se zruší pouze 

 napojení ze zařízení staveniště. 
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Elektrická energie: bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí       

 pod chodníkem v ulici Velehradská. Zařízení staveniště bude napojeno pomocí 

 staveništního rozvaděče. Kabely po staveništi povedou nad povrchem země               

 na provizorních sloupech ve výšce 6 m. 

 

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod., 

 

Zásobování staveniště elektrickou energií:  

 Na staveništi rozvádíme proud o nízkém napětí 380/220 V. Potřebný výkon se stanoví 

 pro období maximální rozestavěnosti. Příkon se uvádí v kilowattech (kW), výkon 

 transformátorů v kilovoltampérech (kVA). 

 Při projektu elektrizace vycházíme z: 

 - vypracování předběžné rozvahy o odběru, která je podkladem k jednání                     

 s příslušnými orgány o možnosti připojení na státní energetickou síť 

 - určení požadavků na nepřerušenou dodávku 

 - jednání o využití budoucích definitivních zatížení pro účely výstavby 

 - určení pořadí důležitosti jednotlivých odběrných míst, na základě kterých jsou 

 dimenzovány rozvody 

 1. Určení druhu spotřebičů: 

  a) spotřebiče provozní 

  b) spotřebiče pro osvětlení  

 2. Stanovení maximálního zdánlivého příkonu: 

  Celkový příkon je 123 kW. 

  Je navržen stožárový transformátor o příkonu 200 kW. 

  viz. příloha č.1 

 3. Určení vnitrostaveništního rozvodu NN: 

  Druh rozvodu - volný vodič na stožáru 

 4. Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektu 

  Rozvod k jednotlivým spotřebičům je z odběrného místa proveden měděnými 

  stočenými vodiči v obalu z kaučukového vulkanizátoru. Vodiče musí             

  být umístěny tak, aby nedošlo k jejich poškození mechanickými vlivy. 

 5. Osvětlení na staveništi: 

  Trasu a umístění těles navrhuje projektant ZS. Vlastní rozvod a dimenzování 

  vodičů zajistí projektant elektro. Osvětlovací trasu je vhodné vést samostatně    
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  z důvodu koordinovaného zapínání a vypínání. Uvnitř objektu žárovkovými      

  a výbojkovými tělesy napájenými z rozvaděčů. 

 Zvláštní poznámka:  Jeřáb bude napojen na pozemní kabel z blízkého staveništního 

 rozvaděče na el. energii a musí být uzemněn. 

 

Zásobování staveniště vodou:     

 Pro provoz staveniště potřebujeme - užitkovou, pitnou, požární. 

 

 Při dimenzování vodovodní přípojky zajišťující zásobování staveniště vodou 

 vycházíme ze součtu potřeb pro provozní účely (užitková voda) a pro účely sociální 

 spotřeby (pitná voda). Spotřeba vody se udává vteřinovou spotřebou, kterou 

 vypočteme součtem měrných spotřeb. Pro provozní účely součtem potřeb vody, 

 připadající na práce prováděné podle časového plánu v období maximální 

 rozestavěnosti (výkonu). U sociální potřeby vycházíme ze spotřeby na jednoho 

 pracovníka, kterou násobíme počtem pracovníků na staveništi v etapě maximálního 

 výkonu (v době maximálního nasazení na stavbě). Z výše uvedených údajů vypočteme 

 střední denní množství v období maximální spotřeby pro jednotlivé druhy spotřeby, 

 k nimž nutno připočítat asi 20 % na drobnou spotřebu a ztráty, způsobené netěsností 

 potrubí a rozléváním.  

 

 Vteřinovou spotřebu vody pro jednotlivé druhy spotřeby vypočteme podle vzorce: 

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

  Qn  vteřinová spotřeba vody 

  Pn  spotřeba vody v l na směnu 

  Kn koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

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

 

 V době největší rozestavěnosti, práce na staveništi představují tuto spotřebu vody            

 za směnu: viz. příloha č.2 

 

Odvodnění staveniště: 

 Dešťové vody budou po dobu výstavby zasakovány do okolního terénu. 
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d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav           

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,  

 

Stavba musí být realizována tak, aby nebyla dotčena práva majitelů sousedních pozemků 

a případné negativní účinky na okolí stavby při provádění (prašnost, hlučnost, atd.) byly         

co nejmenší. 

 

Před zahájením stavebních prací bude pozemek oplocen mobilním oplocením Tempoline 

do výšky 2 m. Oplocení staveniště bude provedeno po celém obvodu stavebního pozemku       

a bude opatřeno informační tabulkou o zákazu vstupu na staveniště nepovolaným osobám. 

 

Při budování přípojek inženýrských sítí je pohyb chodců převeden dopravní značkou       

na protější chodník a provoz na veřejné komunikaci dopravními značkami zpomalen               

a usměrněn do jednoho jízdního pruhu. Tato opatření budou trvat jen po dobu nezbytnou pro 

vybudování přípojek, po ukončení těchto prací bude dopravní omezení zrušeno a na ulici 

Velehradská obnoven plynulý provoz. 

 

Stavba nevyvolá požadavky na technické úpravy pro osoby se sníženou schopností 

pohybu a orientace. 

 

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů,  

 

Během výstavby musí být maximálně eliminován dopad na veřejné zájmy a zájmy 

majitelů sousedních pozemků. Při výjezdu vozidel ze staveniště bude prováděna kontrola       

a očištění odjíždějících vozidel, aby nedocházelo ke znečišťování místních komunikací. 

Během stavebních prací nesmí být také narušena plynulost provozu na veřejných 

komunikacích města Kroměříž. Před zahájením stavebních prací bude pozemek oplocen 

mobilním oplocením Tempoline do výšky 2 m. Oplocení staveniště bude provedeno po celém 

obvodu stavebního pozemku a bude opatřeno informační tabulkou o zákazu vstupu                

na staveniště nepovolaným osobám. 
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f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů, 

 

Postup budování a likvidace staveniště: 

Prostor staveniště se nachází na stavebním pozemku p.č. 4566/10 v katastrálním území 

Kroměříž a dle výpisu z katastru nemovitostí na pozemku ve vlastnictví  KOS a.s. (investor). 

V současné době je pozemek nevyužívaný, zatravněný s mírným porostem náletových dřevin, 

který bude před zahájením výstavby odstraněn.  

Zařízení staveniště se začne budovat týden před zahájením prací na stavbě a bude 

postupně budováno podle potřeb v průběhu stavby. Likvidovat se budou postupně objekty 

zařízení staveniště tak, aby bylo před definitivním vyčištěním objektu zařízení staveniště 

zlikvidováno. Před započetím zemních prací zajistí investor vytyčení polohy stavby a také 

všech inženýrských sítí odborně způsobilou osobou. 

 

Uspořádání staveniště: 

Staveniště bude před zahájením stavebních prací oploceno mobilním oplocením 

Tempoline do výšky 2 m. Oplocení staveniště bude provedeno po celém obvodu stavebního 

pozemku a bude opatřeno informační tabulkou o zákazu vstupu na staveniště nepovolaným 

osobám. Celková délka oplocení je 312,8 m. 

Při výjezdu vozidel ze staveniště bude prováděna kontrola a očištění odjíždějících vozidel, 

aby nedocházelo ke znečišťování místních komunikací. Během stavebních prací nesmí být 

také narušena plynulost provozu na veřejných komunikacích města Kroměříž. 

Hlavní vjezd na staveniště a výjezd z něho bude opatřen uzamykatelnou bránou a v jeho 

těsné blízkosti je zřízena vrátnice. Vnitrostaveništní komunikace je navržena jako 

obousměrná v šířce 6 m, bude zhutněná a zpevněná kamennou drtí tl. 150 mm, podél 

komunikace je prostor pro překládku materiálu, na konci komunikace je obratiště a také 

uzamykatelná brána pro vedlejší výjezd vozidel. Poloměr zakřivení pro nákladní automobil 

s návěsem nebo přívěsem je 15 m. 

Na staveništi zřídíme také následující objekty: 

 - uzavřené sklady 

 - otevřené sklady 

 - sociální zařízení 

 - administrativní zařízení 

 - rozvodnou stanici 

 - míchací centrum 
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Před započetím vlastní výstavby budou v první fázi realizovány přípojky kanalizace, 

vodovodu, elektrického vedení. Při budování přípojek dojde k dočasným dopravním 

omezením na ulici Velehradská. Tato opatření budou trvat jen po nezbytnou dobu a poté bude 

zpět obnoven plynulý provoz. 

 

Skladování na staveništi 

Rozměry skladů jsou dány užitnou (čistou) plochou skladů nutnou pro vlastní uložení 

materiálu a manipulačním prostorem. Vycházíme z časového plánu stavby a z období 

špičkové spotřeby jednotlivých materiálů v průběhu celé výstavby. Sklady se nebudují 

všechny najednou, ale podle potřeby s postupem výstavby. 

 

Plochy skladů a skládek (pro fázi realizace základových konstrukcí):  

- skladová manipulační plocha pro přípravu betonářské výztuže – uložení armokošů 

 dodaných z armovny, a pro uložení systémového bednění – 162 m2 

- cement (balený) v papírových pytlích 25 kg na paletě EUR, přísady (kanystry) a příměsi 

 do betonu uskladněny v ocelových uzamykatelných skladech – plocha jednoho 

 skladového kontejneru 14,75 m2 

- nářadí a bednící prvky uskladněny také ve skladovém ocelovém uzamykatelném 

 kontejneru – 14,75 m2 

- otevřená skládka písku a kameniva – 40 m2 

- pro skládku ornice vymezeno 270 m2 

  

1. Požadavky na uspořádání skládek: 

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

 nepravidelných tvarů do výše 1 m. Cihly, tašky a podobný materiál se skladuje            

 v sádkách nebo paletách do výše 2 m. 

 Materiál, jehož plocha je větší než 4 m2, a materiál, pro jehož přemísťování připadá    

 na 1 muže váha větší než 50 kg, se smí skladovat do výše max. 1,2 m. Pokud              

 se materiál ukládá pomocí mechanismů nebo pokud se při ruční manipulaci nezvedá 

 výše než 1,2 m, pak se může skladovat až do výše 2,2 m na dočasných a max. 3 m      

 na trvalých skládkách. 

2. Skladování na staveništi: 

 Na staveništi se objevují 2 typy skládek materiálu: 

 - skládka otevřená na volném prostranství, 
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 - krytý sklad. 

 Otevřená skládka – vyrovnaná, zpevněná a odvodněná plocha, vytvořená kamennou 

 drtí tl. 150 mm. 

 V krytých skladech se skladuje: cement, vápno, přísady a příměsi do betonu, bednící 

 prvky, nářadí.  Kryté sklady jsou ocelové, osazené na silničních panelech.  

 Popis skladového kontejneru – viz příloha č.3. 

 

Systém zásobování materiály 

Betonová směs pro výrobu základových konstrukcí bude dovážena na staveniště                

z nedaleké centrální výrobny betonu vzdálené 10 km od místa stavby, autodomíchávači           

s čerpadly.  

Beton na drobné dobetonávky se bude vyrábět přímo na staveništi v míchacím centru. 

Cement, písek, kamenivo, přísady a příměsi do betonu, příp. jiná staviva pro kompletace    

a drobný materiál budou dováženy na staveniště od subdodavatele staviva vzdáleného          

cca 15 km. 

Armatura - armokoše, vázací výztuž, KARI sítě apod. budou postupně dováženy              

od subdodavatelů, max. vzdálenost 50 km. 

Všechny komunikace, po kterých bude materiál dopravován na staveniště, vyhovují           

a není potřeba žádných dalších opatření. 

 

Předzásobení materiálem má na starosti stavbyvedoucí a bude jej řešit operativně 

v průběhu výstavby. 

 

Sociální zařízení staveniště 

Návrh a zařizování sociálního zařízení musí být v souladu s platnými hygienickými 

předpisy, vydanými ministerstvem zdravotnictví. 

Návrh sociálního zatížení staveniště: 

Je navrženo na maximální počet pracovníků, kteří se na dané stavbě vyskytnou = 35 

 - šatny: min 1,25 m2 na jednoho pracovníka, tj. 35 x 1,25 = 43,75 m2, navrženy            

 3 mobilní buňky o celkové ploše 44,25 m2  

 - záchody: potřeba je minimálně 2 mušle a 2 sedadla (do 50 mužů) 

 - umývárna: navrženo je 5 umyvadel a 2 sprchy (potřeba min. 1 umyvadlo / 10 osob     

 a 1 sprcha / 20 osob) 
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Hmotnost prázdné buňky je 3200 kg, s funkčním vybavením do 6000 kg. Buňky musí být 

 osazené na silničních panelech. Vytápění je elektrické.  

Pro správu a administrativu jsou navrženy 3 mobilní buňky - kanceláře. 

Popis sanitárního kontejneru – viz příloha č.4 

Popis obytného kontejneru – viz příloha č.5 

 

g) popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení, 

 

Žádný z objektů zařízení staveniště nepodléhá stavebnímu ohlášení. 

 

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 3) 

 

Při všech pracích na staveništi je nutno dodržovat projekt, ČSN, Vyhlášku o bezpečnosti    

a ochraně zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané 

výrobcem jednotlivých materiálů. 

- Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti                

 a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti          

 a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost           

 a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní 

 požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 

- Vyhláška č. 601/2006 Sb. Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 

 úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

 

Všichni pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. Dále jsou 

povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky. Staveniště musí 

být ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všem 

nepovolaným osobám.  

                                                 
3)  § 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 
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Povinnosti zaměstnavatelů  

- Zajistit BOZ zaměstnanců při práci s ohledem na rizika,  

- péče o BOZP je nedílnou součástí pracovních povinností vedoucích pracovníků,  

- vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky, 

- prevence rizik je základní povinností zaměstnavatele,  

- zajištění pracovně-lékařské péče,  

- zajištění školení o BOZP,  

- poskytnutí OOPP (oděvy, obuv), 

- poskytnutí první pomoci, 

- objasnit příčiny pracovních úrazů (záznam, ohlášení). 

 

Povinnosti zaměstnanců:  

- Dbát o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví,  

- dbát o bezpečnost osob, kterých se týká jeho jednání,  

- účastnit se školení BOZP zajišťovaných zaměstnavatelem,  

- podrobit se pracovně-lékařským prohlídkám,  

- dodržovat při práci stanovené pracovní postupy,  

- používat stanovené pracovní prostředky a ochranné pomůcky,  

- nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky v pracovní době,  

- oznamovat nadřízenému nedostatky a závady,  

- oznamovat pracovní úrazy,  

- podílet se na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách. 

 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi: 

- Prostory musí mít stanovené rozměry, osvětlení a mikroklimatické podmínky musí 

 odpovídat hygienickým předpisům, prostory pro osobní hygienu, převlékání, 

 stravování, volné únikové cesty, zajištěná údržba, úklid a čistění, vybavení prostředky 

 pro poskytnutí první pomoci, 

- udržování pořádku a čistoty na staveništi, 

- uspořádání staveniště podle dokumentace, 

- dostupnost pracoviště, přístupové cesty, 

- zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,  

- provádění kontroly strojů, technických zařízení, nářadí, 

- splnění požadavků na odbornou způsobilost osob konajících práce,  
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- určení a úprava ploch pro uskladnění materiálů a nebezpečných látek,  

- splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,  

- přizpůsobování času podle skutečného postupu prací,  

- předcházet ohrožení života a zdraví fyzických osob na staveništi,  

- předcházet rizikům vzájemného působení činností na staveništi,  

- vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších osob na staveništi. 

 

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě, 

 

Výstavba administrativní budovy je stavba bez zvláštních požadavků na ochranu 

životního prostředí. Stavba v průběhu výstavby ani během užívání nebude zdrojem 

škodlivých emisí. 

Objekt bude napojen na splaškovou kanalizaci – splaškové vody odvedeny na centrální 

čistírnu odpadních vod. 

Při výjezdu bude prováděna kontrola a očištění odjíždějících vozidel, aby nedocházelo    

ke znečišťování místních komunikací. 

 

Různé oblasti ochrany životního prostředí: 

1. Ochrana životního prostředí – zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí,                       

 č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP 

2. Odpadové hospodářství - zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, č. 477/2001 Sb. o obalech, 

 Vyhl. č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 

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

4. Ochrana ovzduší – zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, 

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

6. Prevence závažných havárií  

 

Odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány prostřednictvím specializovaných firem,      

a to předepsaným způsobem. Stavební odpad bude tříděn a ukládán podle vyhlášky 

Ministerstva životního prostředí a podrobnostech nakládaní s odpady a bude zatříděn podle 

katalogu odpadů. 

Způsob nakládání s odpady je řešen ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb.,            

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 
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Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy ostatních odpadů. 

 

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. 

 

- předání staveniště dodavateli                    4/2012 

- zemní práce, základy                4 - 8/2012 

- hrubá stavba              7 – 11/2012 

- práce PSV      11/2012 - 5/2013 

- závěrečné zkoušky, terénní úpravy, předání stavby       5/2013 

 

2.  Výkresová část 

 

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

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

vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště. 

 

viz. výkres č. 13 SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – REALIZACE 

 ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ (1:500) 
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ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 

Velehradská p.č. 4566/10, 767 01 Kroměříž 

Projektová dokumentace pro stavební řízení 
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ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 
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ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 

Velehradská p.č. 4566/10, 767 01 Kroměříž 

Projektová dokumentace pro stavební řízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNOLOGICKÝ POSTUP REALIZACE 

ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 
 

 

 

 

 

 

 

Obsah: 

 

a) identifikace stavby, stavebníka a projektanta, 

b) obecné informace, 

c) pracovní podmínky,  

d) složení pracovní čety, 

e) pracovní pomůcky a stroje, 

f) technologický postup,  

g) doprava a skladování materiálů,   

h) jakost a kontrola kvality, 

i) bezpečnost práce. 
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TECHNOLOGICKÝ POSTUP REALIZACE ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ 

 

a) identifikace stavby, stavebníka a projektanta, 

 

 Název stavby   Administrativní budova 

 Kraj    Zlínský 

 Místo stavby   ul. Velehradská, 767 01 Kroměříž 

      k.ú. Kroměříž, p.č. 4566/10 

 Charakteristika stavby  novostavba administrativní budovy 

 Stupeň dokumentace  dokumentace pro stavební řízení 

 Investor    KOS a.s. (Kroměřížská obchodní společnost a.s.) 

      Moravská 3018, 767 01Kroměříž 

 Projektant    Bc. Marcela Otáhalová 

 Provozovatel   KOS a.s. (Kroměřížská obchodní společnost a.s.) 

      Moravská 3018, 767 01Kroměříž 

 Zhotovitel v současnosti není znám, bude stanoven  

  na základě výběrového řízení 

 

b) obecné informace, 

 

V této části dokumentace je zpracován technologický postup realizace základových 

konstrukcí pro navržený objekt administrativní budovy. Budova je řešena jako samostatně 

stojící 3 podlažní nepodsklepený objekt, třítakt v modulovém systému 6,0 x 6,0 m                  

a 3,0 x 6,0 m.  Nachází se na ulici Velehradská v průmyslové zóně v jižní části města 

Kroměříž. Stavba bude realizována na stavební parcele č. 4566/10 v katastrálním území 

Kroměříž. 

 

Objekt administrativní budovy bude založen na základových patkách a prazích 

z monolitického železobetonu třídy C25/30 a oceli 10 505.  

Podkladní beton navržen třídy C20/25 v tloušťce 100 mm, v místě založení zděných 

tenkých příček vyztužen ocelovou KARI sítí (oka 100/100 mm, s přesahy 500 mm na každou 

stranu příčky). 

 

 



 - 19 - 

c) pracovní podmínky,  

 

Staveniště bude zařízené dle projektu Zařízení staveniště a bude obsahovat rozvody sítí, 

vnitrostaveništní komunikaci, sociální zařízení, sklady a skládky, míchací centrum a oplocení.  

Pro zahájení realizace základových konstrukcí je nezbytně nutné, aby byly již hotové 

všechny výkopové práce (v termínu dle časového harmonogramu). Kontrolujeme dodržení 

rozměrů dle projektové dokumentace, především hloubku základové spáry (případné 

odchylky odstraníme buď ručním dočištěním výkopu nebo dosypáním potřebné vrstvy 

zhutněného štěrkopísku). Poté může dojít k převzetí základové spáry technickým dozorem 

investora. 

Veškeré mokré procesy se musí provádět při teplotě venkovního prostředí nad 5 °C.        

Dle časového harmonogramu předpokládáme, že základové konstrukce budou prováděny              

v období, kdy teplota venkovního prostředí neklesne pod tuto hodnotu, a proto nebudou 

uvažována žádná opatření na ochranu proti mrazu. Betonáž nesmí být prováděna za deště ani 

krupobití, z důvodu nebezpečí vyplavování částic z betonové směsi. V případě slunečného     

či věrtného počasí musí být provedena opatření proti nadměrnému vysychání povrchových 

vrstev betonu. Základové konstrukce budou realizovány v období od 5/2012 do 7/2012. 

Na provádění všech stavebních prací bude dohlížet stavbyvedoucí osobně, bude 

kontrolovat kvalitu dodaného materiálu, jeho spotřebu a dodržení technologického                    

a bezpečnostního předpisu. Bude provádět zápisy do stavebního deníku o stavu a průběhu 

prací, o použitém stavebním a konstrukčním materiálu.  Všichni pracovníci, kteří budou mít 

přístup na staveniště, musí být proškoleni z BOZ. Profese, pro které je potřeba prokázání 

kvalifikace, budou provádět kvalifikovaní pracovníci ve spolupráci s pomocnými dělníky. 

Rozsah staveniště: plocha staveniště činí 6100 m2  

 

d) složení pracovní čety, 

 

Na realizaci základových konstrukcí bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím 

pověřený mistr.  

Na montáži a demontáži systémového bednění bude pracovat 11 pracovníku (předák, 

autojeřábník, vazač, 4 tesaři a 4 pomocníci).  

Na ukládání armatury a její kompletaci bude pracovat 9 pracovníku (předák, autojeřábník, 

vazač, 4 železáři a 2 pomocníci).  
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Na ukládání betonové směsi bude pracovat 10 pracovníků (2 pracovníci rozlévají 

betonovou směs pomocí čerpadla, 4 pracovníci rozprostírají betonovou směs, 4 pracovníci 

zhutňují ponornými vibrátory), obsluha autodomíchávače a obsluha čerpadla na beton. 

 

e) pracovní pomůcky a stroje, 

 

Sestavení a osazení systémového bednění: 

- systémové bednění PERI HANDSET – popis viz. příloha č.6 

- autojeřáb LIEBHERR 1040 - 2.1 – 40 t – technické parametry jeřábu viz. technický list    

 – příloha č. 7.  

- dřevené hranoly, fošny, pila, kladiva, klíny, spojovací materiál 

- vodováha, olovnice 

 

Uložení armatury a její kompletace:  

- autojeřáb 

- pomůcky a materiál pro svařování ocelových prvků 

- drát 

- pákové kleště 

- kleště 

- metr 

- distančníky 

 

Betonáž základových konstrukcí: 

- lopaty 

- naběračky 

- lžíce 

- kolečka 

- vodováha 

- lať na stahování délky 1,5 m 

- autodomíchávač Stetter AM 9C HDL – technické parametry viz. příloha č.8 

- čerpadlo betonu SCHWING S36 SX – technické parametry viz. příloha č.9 

- ponorné vibrátory – ENAR - DINGO 

- vibrační lišta – ENAR QZH 
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f) technologický postup,  

 

Po převzetí základové spáry technickým dozorem investora a zápisem do stavebního 

deníku můžeme zahájit betonáž podkladního betonu. Podkladní beton je z betonu prostého 

C16/20 vyráběného na staveništi v míchacím centru. Betonová směs se vsypává                     

na základovou spáru (výška shozu nesmí být větší než 1,5 m), poté je pracovníky 

rozprostírána pomocí lopat a stahováním dřevěnou latí. Podkladní beton bude proveden 

v tloušťce 50 mm, tato tloušťka musí být kontrolována a přeměřována z důvodu dodržení 

rozměrů základových pasů dle projektové dokumentace. Zmiňovaná vrstva bude provedena 

pro všechny patky v jednom pracovním dnu, a to ihned po dočištění základové spáry,           

aby případně nedošlo k jejímu rozbřednutí od deště. Po dokončení podkladní vrstvy následuje 

technologická pauza z důvodu zatuhnutí betonu po dobu minimálně 3 dnů. Po uplynutí 

technologické pauzy můžeme přistoupit k montáži bednění. 

Pro bednění základových konstrukcí bude použito systémové bednění Peri HANDSET. 

Všechny jeho prvky musí být před použitím zkontrolovány, očištěny, případné poškozené 

části vyměněny. Dále budou bednící panely před betonáží natřeny odbedňovacím přípravkem. 

 Bednící prvky pro spodní část bednění základových patek nejprve pomocí autojeřábu 

umístíme do stavební jámy na podkladní beton a následně je spojíme rychlospojkami.           

Po dokončení montáže spodní části se bednění zajistí proti posunu, dotáhnou se rychlospojky 

a provede se kontrola vnitřních rozměrů bednění, jeho rovnost, těsnost a tuhost.  

Do připravené spodní části dál uložíme předem připravené armokoše dovezené                

od dodavatele z armovny. Armokoše, vyrobené z oceli třídy 10 505 různých průměrů dle 

výkresu výztuže a na základě statického posouzení, budou do bednění osazeny pomocí 

autojeřábu, potřebné dokončovací práce s výztuží budou provádět železáři na místě. Důležité 

je při armování dodržet minimální tloušťky krytí výztuže, a to především jejím přesným 

uložením – osazení do přesné polohy pomocí distančníků.  

Následuje dokončení bednění v horní části budoucí základové patky. Prvky bednění 

budou taktéž jako předešlé dopraveny autojeřábem, dále budou vzájemně spojeny i se spodní 

částí, a tím vznikne hotová bednící forma základové patky. Po dokončení montáže se bednění 

opět zkontroluje, dotáhnou se rychlospojky, provede se kontrola vnitřních rozměrů bednění, 

jeho rovnost, těsnost a tuhost. 

Základové patky budou betonovány v posloupnosti dle schématu postupu betonáže            

a budou zhotoveny z železobetonu třídy C25/30. 
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Betonová směs pro výrobu základových patek bude připravována dle technologického 

postupu a zkoušek v centrální výrobně betonu vzdálené 10 km od místa stavby, dodavatel 

zodpovídá, že betonová směs má v době přejímky vlastnosti určené dodacím listem. Každou 

dodávku betonové směsi převezme stavbyvedoucí na základě dodacího listu. 

Doprava betonové směsi bude řešena jako subdodávka. Pro mimostaveništní dopravu 

bude použit autodomíchávač Stetter AM 9C HDL, pro vnitrostaveništní přepravu čerpadlo 

betonu SCHWING S36 SX s maximálním vertikálním dosahem ramena 36,1 m                       

a maximálním horizontálním dosahem 32 m, průměr potrubí 125mm. 

Před vlastní betonáží základových patek provedeme kontrolu stavu konstrukcí, které 

budou skryty betonovou vrstvou - provedeme výstupní kontrolu bednění a výstupní kontrolu 

železářských prací. Výsledek kontroly zapíšeme do stavebního deníku a po stvrzení souhlasu 

podpisem technického dozoru investora můžeme zahájit betonáž. 

Z čerpadla betonové směsi bude beton ukládán přímo do připraveného bednění a je nutné 

dbát na dodržení výšky shozu, která nesmí překročit 1,5 m. Čerstvý beton bude dál hutněn, 

abychom předešli hromadění betonu na jednom místě a vzniku případných vzduchových dutin 

ve formě. Hutnění budou provádět pracovníci pomocí ponorných vibrátorů a je třeba dbát      

na dokonalé provibrování. Hlavice ponorného vibrátoru musí být ponořována pomalu             

a svisle, tloušťka zhutňované vrstvy nesmí přesáhnout 1,25 x délku hlavice a musí proniknout 

do předcházející vrstvy. 

Ihned po dokončení hutnění betonu začneme s ošetřováním betonu, aby nedošlo 

především k jeho vysychání. Z tohoto důvodu udržujeme beton ve vlhkém stavu a chráníme 

ho proti povětrnostním vlivům, až do zatvrdnutí, což zajistíme překrytím povrchu vlhkou 

geotextilií (příp. folií). Konstrukce musí být ošetřována nejméně 12 hod (ošetřovat                

tak dlouho, dokud pevnost jejich povrchové vrstvy nedosáhne 50% stanovené pevnosti 

v tlaku).  

Po skončení betonáže nastává technologická pauza, která potrvá 28 dní, po uplynutí 

nejméně 7 dnů z této doby je možné provést odbednění částečně zatvrdnuté betonové 

konstrukce základových patek. Demontované bednění bude očištěno a uloženo na skladovací 

plochu pro další použití. 

 

V průběhu realizace základových patek proběhne současně za užití stejných prostředků 

také realizace železobetonového základu výtahové šachty (železobetonové vany). Nejprve 

provedeme bednění stěn ve spodní části, poté na dno jámy na podkladní beton uložíme 

připravenou vyvázanou výztuž dna ŽB vany a provedeme vlastní betonáž. Následuje hutnění 
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pomocí vibrační lišty a ošetřování betonu. Po technologické přestávce z důvodu zatuhnutí 

betonu trvající minimálně 5 dnů pokračujeme v provedení oboustranného bednění stěn,         

do bednění vložíme opět předem připravenou výztuž a zabetonujeme. Stěny hutníme pomocí 

ponorných vibrátorů a ihned po skončení hutnění začneme s ošetřováním betonu. Nyní, stejně 

jako u základových patek, nastává 28 dní technologická přestávka, kdy smíme odstranit 

bednění po uplynutí minimálně 7 dnů. Pro bednění stěn základové vany bude použito taktéž 

jako u základových patek systémové bednění Peri HANDSET. Výztuž zhotovena v armovně 

a dokončena na staveništi železáři, beton dopraven z centrální výrobny betonu (výztuž             

i betonová směs připravovány stejně jako v případě základových patek). Před každou betonáží 

musí proběhnout kontrola zakrývaných konstrukcí, zápis jejích výsledků do stavebního 

deníku a schválení postupu technickým dozorem investora. 

 

Jakmile uplyne 28 dnů technologické přestávky základových patek a základové vany, 

pokračujeme realizací základových prahů a základů schodišť. Před začátkem samotné 

realizace však musí být proveden částečný zásyp základových patek (do úrovně základové 

spáry železobetonových základových prahů) z dříve vytěžené zeminy výkopku, který bude 

hutněn po vrstvách tloušťky maximálně 300 mm. A také podkladní beton tl. 50 mm               

na základové spáře pod všemi železobetonovými základy. Podkladní beton je z betonu 

prostého C16/20 vyráběného na staveništi v míchacím centru, technologie provádění je stejná 

jako u základových patek. Po dokončení podkladního betonu následuje technologická pauza 

z důvodu zatuhnutí betonu po dobu minimálně 3 dnů.  

Základové prahy budou řešeny jako prostě uložené na stupni základových patek a budou 

zhotoveny z železobetonu třídy C25/30. Základ pro vnější schodiště je také z železového 

betonu třídy C25/30 a základ pro vnitřní schodiště je navržen z prostého betonu třídy C25/30. 

Jako bednění stěn základů použijeme opět systémové bednění Peri HANDSET, které 

sestavujeme na podkladním betonu a spojujeme rychlospojkami. Po dokončení montáže, 

bednění zajistíme proti posunu, dotáhneme rychlospojky a provedeme kontrolu vnitřních 

rozměrů bednění, jeho rovnost, těsnost a tuhost. 

Do takto připraveného bednění můžeme vkládat připravené armokoše dodané z armovny. 

I armokoše pro základové prahy a pro základ vnějšího schodiště budou zhotoveny z oceli 

třídy 10 505 různých průměrů dle výkresu výztuže a na základě statického posouzení. Uložení 

do bednění provedeme pomocí autojeřábu. Také zde nesmíme zapomenout na dodržování 

minimální tloušťky krytí výztuže, a to především jejím přesným uložením – osazení do přesné 
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polohy pomocí distančníků. Před vlastní betonáží musíme osadit bednící prvky prostupů, 

jejichž poloha bude vyznačena na bednění. 

Opět provedeme výstupní kontrolu stavu bednění a výstupní kontrolu železářských prací. 

Výsledek kontroly zapíšeme do stavebního deníku a po stvrzení souhlasu podpisem 

technického dozoru investora můžeme zahájit betonáž. 

Betonová směs, dodaná z centrální výrobny betonu, bude ukládána za pomoci čerpadla    

na beton přímo do bednění, maximální výška shozu je 1,5 m. Dále bude čerstvý beton hutněn 

ponornými vibrátory technologií odpovídající hutnění základových patek. Po skončení 

hutnění musíme neprodleně začít s ošetřováním betonu. Beton udržujeme především              

ve vlhkém stavu a chráníme ho proti povětrnostním vlivům, což zabezpečíme překrytím 

vlhkou geotextilií (příp. fólií). Skončením betonáže nastává 28 denní technologická přestávka. 

Demontáž bednění částečně zatvrdnutého betonu smí proběhnout nejdříve po 7 dnech, 

demontované prvky bednění očistíme a uložíme na skladovací plochu. 

 

Technologickou přestávku využijeme na provedení rozvodů, které budou vedeny pod 

základovou deskou. Budou provedeny výkopové práce pro vedení všech rozvodů, položení 

rozvodů a propojení skrze prostupy, jejich následné zasypání a zhutnění. 

 

Po uplynutí 28 dnů technologické přestávky provedeme výstupní kontrolu všech 

zmiňovaných základových konstrukcí (ŽB základové patky, ŽB základové prahy, ŽB základ 

výtahové šachty a vnějšího schodiště, základ z PB pod vnitřním schodištěm). Případné 

nedostatky opravíme. Poté stavbyvedoucí vyzve zápisem do stavebního deníku technický 

dozor investora k přejímce těchto základových konstrukcí. 

 

Další fází realizace základových konstrukcí je zhotovení podkladního betonu tl. 100 mm. 

Než však přistoupíme k jeho realizaci, musíme provést zásypy všech výkopů, včetně jejich 

zhutnění na výškovou úroveň -0,240 m stanovenou projektovou dokumentací. Na této úrovni 

provedeme plošnou pokládku tepelně izolačních desek Isover EPS Perimetr tl. 120 mm, dále 

pak na tuto izolaci natavení hydroizolačních oxidovaných asfaltových pásů Bitalbit S             

tl. 3,5 mm a uložení výztuže z ocelové KARI sítě v místě založení lehkých příček. Ocelová 

KARI síť s oky 100/100/6 mm bude uložena při horním i dolním povrchu podkladního betonu 

a bude s přesahy 500 mm na každou stranu budoucí příčky (krytí výztuže a její poloha 

zajištěna pomocí distančních podložek). Předpokladem pro zahájení betonáže podkladního 
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betonu je dokončený nosný skelet 1.NP, včetně obvodového výplňového zdiva, které má 

funkci bočního bednění. 

Po zhotovení všech uvedených předcházejících činností můžeme přistoupit k betonáži. 

Betonáž podkladního betonu bude probíhat po dilatačních úsecích (viz. schéma postupu 

betonáže podkladního betonu v příloze č. 12), při čemž tyto úseky budou odpovídat modulu 

stavby (6 x 6 m a 3 x 6 m). Dilatační spára bude vyřešena použitím dilatačních profilů 

TERRA a po obvodu prostupujících konstrukcí vložíme do svislé spáry Mirelon tl. 10 mm. 

Betonová směs pro výrobu podkladního betonu bude třídy C16/20  a bude připravována dle 

technologického postupu a zkoušek v centrální výrobně betonu. Mimostaveništní doprava 

bude zajištěna autodomíchávačem Stetter AM 9C HDL a vnitrostaveništní přeprava 

čerpadlem betonu SCHWING S36 SX. 

Před zahájením betonáže podkladního betonu provedeme kontrolu stavu konstrukcí, které 

budou betonovou vrstvou skryty. Výsledek kontroly zapíšeme do stavebního deníku a po 

stvrzení souhlasu podpisem technického dozoru investora můžeme zahájit betonáž. 

Z čerpadla betonové směsi bude beton rozprostírán přímo na hydroizolaci, při čemž 

musíme dbát na dodržení maximální výšky shozu 1,5 m. Při betonáži je nutné zabránit 

hromadění betonu na jednom místě. 

Rozprostírání čerstvého betonu budou provádět pracovníci pomocí lopat a stahováním 

dřevěnou dvoumetrovou latí, následné zhutnění pomocí vibrační lišty. 

Ihned po dokončení hutnění betonu začneme s ošetřováním betonu, aby nedošlo 

především k jeho vysychání. Z tohoto důvodu udržujeme beton ve vlhkém stavu a chráníme 

ho proti povětrnostním vlivům, až do zatvrdnutí, což zajistíme překrytím povrchu vlhkou 

geotextilií (příp. folií). Konstrukce musí být ošetřována nejméně 12 hod (ošetřovat                

tak dlouho, dokud pevnost jejich povrchové vrstvy nedosáhne 50% stanovené pevnosti 

v tlaku).  

Po uplynutí 28 dnů technologické přestávky provedeme výstupní kontrolu celé betonové 

konstrukce. Případné nedostatky opravíme. Poté stavbyvedoucí vyzve zápisem do stavebního 

deníku technický dozor investora k přejímce celé betonové konstrukce. 

 

g) doprava a skladování materiálů,   

 

Doprava materiálu na staveniště bude zajištěna:  

- nákladním vozem Tatra 815  

- nákladním vozem Avia - doplněným hydraulickou rukou  
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Prvky systémového bednění skladujeme na zpevněné, rovné a odvodněné ploše (skladová 

manipulační plocha), drobné prvky budou z důvodu zamezení ztrátám uskladněny v ocelovém 

uzamykatelném skladu. Jednotlivé prvky budou roztříděny podle typů a potřeby využití. 

Prvky bednění budou uloženy tak, aby nebylo nutné je dále přerovnávat, způsob skladování 

v souladu s platnými předpisy o bezpečnosti práce.  

Doprava bednění na staveniště bude zajištěna pomocí nákladního vozidla Avia a jeho 

složení z dopravního prostředku se provede hydraulickou rukou, kterou je vozidlo vybaveno. 

Vnitrostaveništní dopravu především v průběhu montáže bednění bude zajišťovat autojeřáb 

LIEBHERR 1040 - 2.1. 

 

Armatura (armokoše, vázací výztuž, KARI sítě apod.) bude složena na zpevněnou, 

rovnou, odvodněnou skladovací plochu, mimostaveništní dopravu bude zajišťovat nákladní 

automobil Tatra a na staveništi bude složena a později uložena pomocí autojeřábu. 

 

Dřevěné fošny, hranoly budou dopraveny společně s dalším potřebným nářadím 

nákladním vozem Avia. Veškeré nářadí bude uloženo do uzamykatelného ocelového skladu. 

 

Doprava betonové směsi bude řešena jako subdodávka. Pro mimostaveništní dopravu 

bude použit autodomíchávač Stetter AM 9C HDL, pro vnitrostaveništní přepravu čerpadlo 

betonu SCHWING S36 SX s maximálním vertikálním dosahem ramena 36,1 m                        

a maximálním horizontálním dosahem 32 m, průměr potrubí 125mm. 

 

Výpočet kubatur: 

 - ŽB základové patky (1,6 x 1,6 x 0,7 + 1,0 x 1,0 x 0,7) x 32 = 79,744 m3 

  doba provádění 10 pracovníku 0,2 Nh/m3 => 15,9 hod = cca 2 dny 

 - ŽB základové prahy 

  obvodové (5,0 x 17 + 2,0 x 2 + 9,4 + 3,1 x 4) x (0,4 x 0,7) = 32,088 m3 

  vnitřní (5,0 x 0,4 x 0,58 x 6) = 6,96 m3 

  10 pracovníku 0,2 Nh/m3 => 7,8 hod = cca 1 den 

 - ŽB základ vnějšího schodiště 6,72 x 0,5 x 1,2 = 4,032 m3 

  3 pracovníci 0,6 Nh/m3 => 2,4 hod 

 - ŽB základ výtahové šachty  

  (2,23 x 1,33 + 1,6 x 1,33 x 2 + 2,23 x 0,63 + 1,6 x 1,73) x 0,25 = 2,849 m3 

  3 pracovníci 0,6 Nh/m3 => 1,7 hod 
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 - základ pod vnitřním schodištěm 2,28 x 0,42 x 0,4 = 0,383 m3 

  3 pracovníci 0,6 Nh/m3 => 0,2 hod = cca 15 min 

 - podkladní betonová deska 58,515 m3 

  10 pracovníku 0,2 Nh/m3 => 11,7 hod = cca 2 dny 

 - podkladní ŽB beton patek a pásů 15,225 m3 

  3 pracovníci 0,6 Nh/m3 => 9,1 hod = cca 2 dny 

  

 Celkem železobetonu: 125,673 m3 

 Celkem prostého betonu: 74,123 m3 

 

Výpočet plochy bednění a doby jeho montáže a demontáže: 

 - ŽB základové patky (1,6 x 0,7 x 4 + 1,0 x 0,7 x 4 + 0,3 x 1,3 x 4) x 32 = 451,33 m2 

  doba montáže (tesař + 1dělník) 451,33 m2 x 0,45 Nh/m2 = 203,1 hod  

  => 4 tesaři za pomoci 4 dělníků: 50,78 hod = cca 7 dnů 

  doba demontáže (tesař + 1dělník) 451,33 m2 x 0,32 Nh/m2 = 144,4 hod 

  => 4 tesaři za pomoci 4 dělníků: 36,1 hod = cca 5 dnů 

 - ŽB základové prahy 

  obvodové (5,0 x 2 x 17 + 2,0 x 2 x 2 + 9,4 + 3,1 x 2 x 4) x 0,7 = 148,54 m2 

  vnitřní (5,0 x 0,58 x 6) = 18 m2 

  doba montáže (tesař + 1dělník) 166,54 m2 x 0,45 Nh/m2 = 74,9 hod  

  => 4 tesaři za pomoci 4 dělníků: 18,7 hod = cca 3 dny 

  doba demontáže (tesař + 1dělník) 166,54 m2 x 0,32 Nh/m2 = 53,3 hod 

  => 4 tesaři za pomoci 4 dělníků: 13,3 hod = cca 2 dny 

 - ŽB základ vnějšího schodiště (6,72 + 0,5) x (2 x 1,2) = 17,33 m2 

  doba montáže (tesař + 1dělník) 17,33 m2 x 0,45 Nh/m2 = 7,8 hod  

  => 4 tesaři za pomoci 4 dělníků: 1,9 hod 

  doba demontáže (tesař + 1dělník) 17,33 m2 x 0,32 Nh/m2 = 5,5 hod 

  => 4 tesaři za pomoci 4 dělníků: 1,4 hod 

 - ŽB základ výtahové šachty (2,23 x 1,37 + 1,6 x 1,37 x2 + 2,23 x 0,67) x2 = 17,87 m2 

  doba montáže (tesař + 1dělník) 17,87 m2 x 0,6 Nh/m2 = 10,7 hod  

  => 4 tesaři za pomoci 4 dělníků: 2,7 hod 

  doba demontáže (tesař + 1dělník) 17,87 m2 x 0,32 Nh/m2 = 5,7 hod 

  => 4 tesaři za pomoci 4 dělníků: 1,4 hod 
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 - základ pod vnitřním schodištěm (2,28 + 0,42) x 0,4 = 1,08 m2 

  doba montáže (tesař + 1dělník) 1,08 m2 x 0,45 Nh/m2 = 0,5 hod = 30 min  

  doba demontáže (tesař + 1dělník) 1,08 m2 x 0,32 Nh/m2 = 0,3 hod = cca 20 min 

 Celková plocha bednění: 654,15 m2 

 

h) jakost a kontrola kvality, 

 

Za kvalitu a dodržení přesných pracovních postupů, bezpečnost práce, kvalitu provedené 

práce zodpovídá stavbyvedoucí, který může kontrolou dodržování předpisů pověřit mistra.    

Je nutné také kontrolovat kvalitu pomůcek a strojů používaných pro stavební práce,             

aby se předešlo případným úrazům při pracovním procesu.  

Je třeba dohlížet na vnitřní rozměry bednění (úchylky tvaru, rozměrů a polohy hotového 

bednění musí vyhovovat ČSN 73 0220 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. 

Navrhování přesnosti stavebních objektů), jeho rovnost, tuhost a těsnost. Před betonáží 

zkontrolujeme čistotu bednění a úplnost nanesení odbedňovacího přípravku. 

Dále provádíme kontrolu výztuže uložené do bednění – kontrolujeme správnost polohy 

výztuže, krytí a provedení dle výkresu výztuže. 

Dodavatel (výrobce) betonu zajišťuje tzv. ověřování složek betonu, zařízení, výrobních 

postupů a vlastností betonu. Výrobce je zároveň povinen zajistit kontrolu shody vlastností 

vyráběného betonu s kriterii shody dle normy. 

Kontrola betonu po dodání na staveniště při používání transportbetonu je převážně 

kontrolou dodacích listů, z vizuální kontroly (rozměšování, znečištění) a z případné kontroly 

vlastností čerstvého betonu (konzistence, provzdušnění) je-li požadována nebo v případě 

pochybností. 

Při manipulaci a dopravě betonové směsi musíme dbát, aby nedošlo k jejímu rozmísení     

a znehodnocení povětrnostními vlivy, případně znečištěním. Dále musíme dohlédnout          

na zachování konzistence a aby směs nezačala tuhnout před jejím uložením a zhutněním. 

Před provedením betonáže je třeba přizvat investora nebo jeho zástupce pro kontrolu 

konstrukce, která se zabetonuje. 

O všech provedených kontrolách a zkouškách musí být proveden zápis do stavebního 

deníku. 

 

Při přerušení betonáže zpravidla na dobu delší než 2 hod. vzniká pracovní spára. Tyto 

spáry nesmí vzniknout v místech předpokládaného největšího smykového napětí a musí být 
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umístěny tak, aby tlak nového čerstvého betonu směřoval kolmo na pracovní spáru. Pracovní 

spáry u velmi namáhaných konstrukcí musíme profilovat (zalomit). Spojení vrstev betonu 

v místě pracovní spáry zajištěno zdrsněním, případně vyčnívající výztuží nebo hustou 

síťovinou. 

 

Zhutňování čerstvého betonu ponornou vibrací musí splňovat následující požadavky: 

 - průměr hrušky vibrátoru 30 - 100 mm, 

 - vzdálenost sousedních vpichů vibrátoru nesmí přesáhnout 1,4 násobku viditelného 

 poloměru účinnosti vibrátoru, 

 - rychlost ponořování a vytahování 5 - 8 cm.s-1, 

 - ukládaná vrstva čerstvého betonu 300 - 500 mm, ponoření vibrátoru do předchozí, již 

 zhutněné vrstvy do cca 100 - 150 mm, 

 - nejmenší vzdálenost mezi vibrátorem a bedněním cca 200 mm, příliš tuhá 

 konzistence betonu způsobí, že otvory po vytažení vibrátoru se nezacelí, 

 - příliš měkká konzistence betonu umožní rozmísení čerstvého betonu a při velmi 

 dlouhé době může docházet k nasávání vzduchu do směsi, 

 - lze dosáhnout zhutnění do 3 % obsahu vzduchu v betonu. 

Zhutňování čerstvého betonu povrchovou vibrací musí splňovat následující požadavky: 

 - vibrační lištou na povrchu betonu, 

 - použití pro plastické a málo měkké betony (konzistence cca S 1 - S 2), 

 - obvyklá frekvence 50 - 100 Hz, směrodatné zrychlení 2 - 10 g, 

 - doba hutnění záleží na chování betonu, obvykle cca 60 s při 50 Hz nebo                  

 cca 30 s při 100 Hz, 

 - posun vibrátoru cca 0,5 - 5 m.s-1. 

Ošetřování betonu podle povětrnostních podmínek: 

1. Běžné počasí s teplotou 20 ± 5 °C, rel. vlhkostí nad 50 %, střední sluneční svit nebo 

 střední vítr. Po dobu tuhnutí asi 12 až 24 hodin, ale minimálně 6 hodin, zakrýt povrch 

 betonu vodozadržující textilní matrací nebo slaměnou rohoží. Při tvrdnutí betonu 

 udržovat povrch vlhký nejméně 3 dny nebo nastříkat parotěsnou látku. 

2. Horké počasí s teplotami nad 25 °C, relativní vlhkostí do 50 %, s intenzivním 

 slunečním svitem nebo větrným počasím. Po dobu tuhnutí stejně jako v 1. případě. 

 Při tvrdnutí betonu udržovat povrch betonu stále vlhký nebo zakrytý foliemi, lze také 

 nasypat na povrch 5 cm vrstvu vlhkého písku. Doba ošetřování nejméně 4 - 7 dnů, 

 desky až 14 dnů včetně, 10 dnů je postříkávat mlhovinou vody. 



 - 30 - 

3. Studené a vlhké počasí s teplotami kolem 15 °C, vysokou relativní vlhkostí vzduchu    

 (Ø > 0,8), slunce nesvítí a je většinou bezvětří. Po dobu tuhnutí a tvrdnutí betonu        

 po dobu nejméně 3 dnů zakrýt povrch plastovými foliemi nebo světlým, nepropustným 

 papírem. Další možností je nástřik povrchu parotěsnou látkou. 

4. Mrazivé počasí s teplotami +5 až -5 °C v období realizace nepředpokládáme. 

 

i) bezpečnost práce, 

 

Při všech pracích na staveništi je nutno dodržovat projekt, ČSN, Vyhlášku o bezpečnosti   

a ochraně zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané 

výrobcem jednotlivých materiálů. 

- Zákon č. 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti              

 a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti          

 a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost          

 a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- Vyhláška č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní 

 požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, 

- Vyhláška č. 601/2006 Sb. Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského 

 úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 

 

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení před zahájením prací. Dále 

jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky. Staveniště 

musí být ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu 

všem nepovolaným osobám.  
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Příloha č. 1 VÝPOČET MAXIMÁLNÍHO PŘÍKONU EL. ENERGIE PRO ZS 
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Příloha č.2 VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POTŘEBY VODY PRO ZS 
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Příloha č.3 POPIS SKLADOVÉHO KONTEJNERU 

Skladové kontejnery, Ocelové kontejnery 
jsou mobilní skladové zařízení s širokou škálou využití. 
Vhodné na skladování materiálu, nářadí, strojů a drobné 
mechanizace. Jsou vhodné rovněž jako vybavené mobilní 
dílny. Výhodou těchto kontejnerů je jejich dobrá 
manipulovatelnost, vysoká nosnost, robustní konstrukce 
umožňující těžké zacházení a dobrá odolnost proti 
vniknutí. 
Skladové ocelové kontejnery mají pevnou a bytelnou 
konstrukci, odolnou proti zkoucení, snadnému poškození opláštění, prohýbání podlah a stropů. 
Kontejnery jsou taktéž dobře zabezpečeny proti vzpříčení vstupních ocelových vrat a nemožnosti 
jejich plynulého uzavření. 
Se skladovými kontejnery lze snadno manipulovat jeřábem nebo vysokozdvižným vozíkem,                
a to i s přiměřeným nákladem. 
Provedení skladového ocelového kontejneru 
Základní modul kontejneru: vnější rozměry D x Š x V mm 
Skladový ocelový kontejner 20’ 6055 x 2435 x 2600 mm 
Konstrukce: Skladové ocelové kontejnery jsou svařeny z ohýbaných ocelových profilů tloušťky          
3 a 4 mm. V rozích kontejneru jsou svařované rohové kostky z plechu tl. 4 a 6 mm, ve kterých jsou 
vypáleny otvory pro manipulaci. Kontejnery standardně nejsou vybaveny otvory pro ližiny 
vysokozdvižného vozíku. 
Stěny: jsou tvořeny lakovaným trapézovaným plechem tl. 1,5 mm, který je pevně vevařen                 
do ocelového rámu kontejneru. 
Strop:  je tvořen hladkým lakovaným plechem tloušťky 2 mm, který je přivařen na vyspádované 
střešní nosníky. 
Podlaha: je vyztužena podlahovými nosníky a  je standardně krytá rýhovaným nebo slzičkovým 
ocelovým plechem tloušťky 3 mm odolným proti skluzu. 
Dveře / Vrata: standardně jsou v čele kontejneru dvoukřídlá ocelová vrata 2300x2350mm                  
s tyčovým zavíráním a gumovým těsněním. Gumové těsnění zajišťuje kontejner proti zatékání 
dešťové vody. Tyto vrata mohou být dle požadavku zákazníka umístěny i na podélné stěně kontejneru. 
Elektroinstalace: standardně jsou skladové ocelové kontejnery nabízeny bez elektroinstalace.         
Za příplatek je možné kontejnery dovybavit elektroinstalací dle ČSN 33 2000 nebo dle DIN. 
Povrchová úprava: Vnější jednobarevné provedení v odstínu RAL, dle přání zákazníka. 
Vnitřní jednobarevné provedení v odstínu světle šedé. 
Dispoziční řešení: dle nákresu 
Manipulace a montáž: Skladový kontejner lze manipulovat jeřábem nebo v případě skladových 
kontejnerů opatřených otvory pro manipulaci vysokozdvižným vozíkem. Kontejnery se ukládají na 
vodorovný zpevněný podklad. 

 

Zdroj: STG trade s.r.o. 

http://www.stgtrade.cz/ 
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Příloha č.4 POPIS SANITÁRNÍHO KONTEJNERU 

Sanitární a WC kontejnery zakázkově vyráběné, vycházející ze základního standardu obytného 
kontejneru. Svou základní výbavou vycházejí ze všeobecného technického popisu OBYTNÉHO 
KONTEJNERU / STAVEBNÍ BUŇKY /SANITÁRNÍHO KONTEJNERU. 
  
VŠEOBECNÝ TECHNICKÝ POPIS 
- STAVEBNÍ BUŇKY / UNIMO BUŇKY / OBYTNÉHO A KANCELÁŘSKÉHO KONTEJNERU 
Technické údaje: 

Délka :  6055 mm venkovní/5855 mm vnitřní 

Šířka :  2435 mm venkovní/2235 mm vnitřní 

Výška :  2600 mm venkovní/2300 mm vnitřní 

 
Nosná konstrukce: Ocelový rám, svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými 
prvky 
s otvory podle ISO – normy. Možnost ukládání a montáže na sebe (do 3 poschodí). 
Technické možnosti: výčet volitelných možností řešení 
Podlaha: 

- minerální vlna, tloušťka 80-120 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami 
- PE – fólie (parotěsná zábrana) 
- voděodolná dřevotřísková deska V 100, tloušťky 19 mm 
- cementotřískové podlahové desky tl. 20mm 
- PVC podlahová krytina, tloušťka 1,5 mm 
- dlažba RAKO, Marazzi, Roca, Halcon, Venus, a další 
- odtokové podlahové vpusti 
- odtokové žlaby 

Stěny: minerální vlna, tloušťky 80 - 120mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami 
Stěny interiéru: 

- laminovaná dřevotřísková deska, tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových profilů 
- voděodolný hydrofobizovaný sádrokarton GK Knauff 
- voděodolné desky z lehčeného PVC, tl. 10mmm 
- sanitární prefabrikované WC kabiny značky Böhme 
- obklady RAKO, Marazzi, Roca, Halcon, Venus, a další 

Dveře: 
- venkovní dveře : oboustranně lakované z pozinkovaného plechu, 

tepelně izolované 810 x 1970 mm, typ ZK-1 
- vnitřní dveře :  dřevotřískové plné, bílé, dřevěný dekor 

dřevotřískové prosklené bílé, dřevěný dekor 
Okna: plastová okna s izotermickým neprůhledným, mléčným sklem 600 x 600 mm, sklopná 
Elektroinstalace: Standardní elektroinstalace dle ČSN, 3x400/240V, 50 Hz, TN-S. Technické údaje: 

- 1 ks CEE venkovní přívodka 5x32 A 
- 1 ks CEE venkovní zásuvka 5x32 A 
- 1 ks plastový 8 modulový rozvaděč 
- 1 ks proudový chránič 40/4/0,03 A, dI = 30mA 
- jistič světelného okruhu a ventilace 10A/1B 
- jistič zásuvkové okruhu a topení 16A/1B 
- jistič bojleru 16A/1B 
- zásuvky 
- vypínače 
- osvětlovací tělesa 1x36W, 1x58W, 2x36W, 2x58W 

Vodoinstalace: 
- Přívody vody : 1/2“ nebo 3/4‘‘ plastová, nebo měděná trubka 
- Odvod odpadní vody : průměr 100 mm PVC. 
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- Ohřev vody : elektrické boilery STIEBEL, ARISTON 5l, 10l, 50l, 80, 100l, 120l, 150l, 
200l 

- Rychloohřev vody, průtokové ohřívače Stiebel-Eltron 
Topení a odvětrávání: 

- stěnový konvektor 750 - 2000W, v krytí IP44, 
- infrazářiče 
- stěnové trubkové elektro-radiátory /topný elektrický žebřík/ 
- odvětrávání stěnovým ventilátorem o100mm, 120mm, s doběhem 
- vytápěné vpusti a výpusti DEVI /topné kabely/ 
- zabezpečení proti zámrazu 

Zařizovací předměty a doplňky: 
- WC pisoáry 
- Závěsné nebo stacionární klosety 
- Sprchové kouty 
- Sprchové zástěny 
- Vodovodní baterie 
- Držák toaletního papíru 
- Mýdlenky 
- Zrcadla, police 
- Drátěný program 
- Věšák 
- Držák ručníků 
- Madla 

 
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: STG trade s.r.o. 

http://www.stgtrade.cz/ 
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Příloha č.5 POPIS OBYTNÉHO KONTEJNERU 

Obytné a kancelářské kontejnery, stavební buňky 
Kanceláře, jednací místnosti, vrátnice, recepce, prodejní stánky, pokladny 
 
VŠEOBECNÝ TECHNICKÝ POPIS - STAVEBNÍ BUŇKY / UNIMO BUŇKY / OBYTNÉHO 
A KANCELÁŘSKÉHO KONTEJNERU 
 
Technické údaje: 

Délka:  6055 mm venkovní/5855 mm vnitřní 

Šířka:  2435 mm venkovní/2235 mm vnitřní 

Výška:  2600 mm venkovní/2300 mm vnitřní 

 
Nosná konstrukce: Ocelový rám, svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými 
prvky s otvory podle ISO – normy. Možnost ukládání a montáže na sebe (do 3 poschodí). 
Podlaha: 

- pozinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu 
- minerální vlna, tloušťka 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami 
- PE – fólie (parotěsná zábrana) 
- voděodolná dřevotřísková deska V 100, tloušťky 19 mm 
- PVC podlahová krytina, tloušťka 1,5 mm 
- Nosnost (zatížení): 2,5 kN/m2 

Stěny: 
- lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťka 0,55 mm 
- minerální vlna, tloušťky 80 mm nebo 100mm, uložená mezi příčnými ocelovými 

výztuhami 
- laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových profilů 

Střecha: 
- pozinkovaný trapézovaný plech tl. 0,8 mm 
- minerální vlna, tl. 100 mm 
- podhled laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových profilů, 

nosnost (zatížení): 1,5 kN/m2 
Dveře: 

- Venkovní dveře: oboustranně lakované z pozinkovaného plechu, tepelně izolované  
810 x 1970 mm, typ ZK-1 

- Vnitřní dveře:  dřevotřískové plné, bílé – rozměry: 600, 800 nebo 900 x 1970 mm 
Okna: Plastová okna s izotermickým sklem 900, 1200 nebo 1800 x 1200 mm (bílé), otvíravá sklopná. 
Možnost vybavení oken plastovými roletami, hliníkovými žaluziemi nebo ocelovými mřížemi. 
Elektroinstalace: Systém: 3x400/240V, 50 Hz, TN-S. Technické údaje: 

- CEE venkovní přívodka nástěnná 5x32A 1 ks 
- CEE venkovní zásuvka nástěnná 5x32A 1 ks 
- plastový 8 modulový rozvaděč 1 ks 
- proudový chránič 40/4/0,03A, dI = 30mA 1 ks 
- jistič světelného okruhu 10A& 1 ks 
- jistič zásuvkové okruhu a topení 16A 2 ks 
- zásuvka 3 ks 
- vypínač 1 ks 
- osvětlovací těleso 1x58W 2 ks 

Vodoinstalace: 
- Přívody vody: 3/4‘‘  plastová, nebo měděná trubka. 
- Odvod odpadní vody : průměr 100 mm PVC. 
- Ohřev vody: elektrické boilery 80 l, 100 l nebo 200 l. 
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Topení: Na přání zákazníka za příplatek je možno kontejnery vybavit závěsnými stěnovými 
konvektory 750 – 2000W. 
Povrchová úprava: Standardní provedení jednobarevné.  
Montáž: 

- Kontejnery se pokládají na rovný betonový podklad. 
- Na manipulaci je potřebný jeřáb. 
- Vzájemné spojení (upevnění) zabezpečujeme námi dodaným spojovacím a těsnicím 

materiálem. 

 

 
Zdroj: STG trade s.r.o. 

http://www.stgtrade.cz/ 
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Příloha č.6 SYSTÉMOVÉ BEDNĚNÍ PERI HANDSET 

Rámové bednění HANDSET  
Bednicí systém PERI HANDSET byl vyvinut speciálně pro stavby, na kterých se doposud bednilo pouze
s hranoly, prkny a hřebíky. 

Několik velikostí panelů přináší vysoký stupeň nasazení prvků HANDSET. Všechny součásti jsou lehké
a k manipulaci s nimi postačí jedna pracovní síla. 

Dovolený tlak čerstvého betonu činí 40 kN/m² dle DIN 18218.  

Výhody  
 

•  Několik velikostí panelů 
Sortiment s pouhými 3 výškami a šířkami panelů zaručuje vysoký stupeň nasazení prvků. 
 

•  Lehké panely vhodné pro ruční manipulaci 
Díky své minimální hmotnosti a ergonomicky uspořádaným držadlům je možné s panely PERI HANDSET 
snadno manipulovat ručně. 
 

•  Pouze jeden spojovací díl - klip HANDSET 
Jediný díl, který slouží ke spojování panelů a k přichycení veškerého příslušenství. Přitom je naprosto 
jedno, zda se klip nasadí zprava či zleva. 
 
Klip HANDSET spojuje: 
- běžné spoje panelů 
- výškově přesazené panely 
- vnější rohy 
- vnitřní rohy 
- kloubové rohy 
- nastavení  
 

•  Praktické uspořádání kotevních otvorů 
Pro sepnutí není nutné dodatečně vyvrtávat otvory. Připravené otvory umožňují sestavení panelů bez 
jakýchkoliv doplňkových dílů.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: PERI spol. s r.o. 

http://www.peri.cz 
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Příloha č.7 TECHNICKÝ LIST AUTOJEŘÁBU LIEBHERR 1040 - 2.1 - 40t 

 

LIEBHERR 1040 - 2.1 - 40t 

Dvou nápravový teleskopický mobilní jeřáb LTM 1040 na terénním podvozku s maximálním 

nosným zatížením   40 t, nabízí vynikající nosnost pro celý okruh pracovních činností. Dlouhý 

4-dílný teleskopický výložník s osvědčeným a spolehlivým hydromechanickým systémem 

rychle a přesně vysouvá teleskopický výložník do libovolné délky, přičemž může být 

teleskopování prováděno i při zatížení. Obě nápravy mobilního jeřábu jsou poháněné             

a říditelné. Zajištěna je také vynikající průjezdnost terénem a schopnost manévrovat            

na nejužších stavebních místech. 

Rozměry: 
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Tabulka zatížitelností: 

 

 

Zdroj: http://www.autojerabyzlin.cz 



 - 42 - 

Příloha č.8 TECHNICKÝ LIST AUTODOMÍCHÁVAČE STETTER AM 9C HDL 

 

Autodomíchávače Stetter výrobní řady 
Heavy Duty Line se vyznačují malým 
opotřebením a dlouhou životností   
i za nejtvrdších pracovních podmínek 
nasazení, jako je např. míchání          
ve spojení se plnícími stanicemi, nebo 
pro extrémně vysoká množství 
transportovaného betonu. 

K výrobě nových patentovaných 
mísících spirál se využívají vysoce 
otěruvzdorné oceli což minimalizuje 
jejich opotřebení při dopravě betonu.  Tato skutečnost dlouhodobě garantuje nízké náklady         
na opotřebení a z toho vyplývající hospodárnost dopravy betonu. 

Charakteristika  
Míchací spirály (tl. 5 mm) z kalené vysoce otěruvzdorné oceli tvrdosti cca 500 HB 
• Ochrana proti opotřebení (6/8 mm) z kalené vysoce otěruvzdorné oceli tvrdosti cca 600 

HB 
Výsledek:  
• Prodloužená životnost mísících spirál (faktor až 2,3) 
• Příznivé náklady plného servisu 
• Hospodárnější doprava betonu po mnoho let 

Garance  
Záruka na prodření bubnu a míchacích spirál: 8 let *  
 
Záruka je poskytována od 1.1.2009.  
 
*Podmínky poskytnutí záruky:  
• provoz ve spojení s certifikovanými betonárnami, 
• jednosměnný provoz, 
• bezplatné pravidelné prohlídky stavu bubnu v sídle servisu SCHWING Stetter v intervalu 1x 

ročně. 
 
 

Technická data  
 
Autodomíchávače Stetter, výrobní řada HEAVY DUTY LINE  

Typ 
domíchávače 

  AM 6 C+   AM 7 C+  AM 8 C AM 9 C AM 10 C AM 12 C  
AM 
15 C 

Jmenovitý 
objem  

(m 3) 6 7 8 9 10 12  15 

Geometr. 
objem  

(l) 11700 12560 14370  15660 17310 20690 21900 

Vodorys (l) 7400 8150 9020 10240 11080 13150 14110 

Stupeň 
plnění  

(%) 51,3 55,7 55,7 57 57,7 58 68,5 

Sklon bubnu  (°) 12,2 12,2 12 11,2 10,5 8,5 8,5 

Separátní 
pohon SH  

(typ/kW) F4L914/59 F4L914/59 F5L914/72 F6L914/88 F6L914/88 F6L914/88  

Otáčky 
bubnu  

(U/min.) 0  12 / 14 

Přípojka 
vody 

( ) u všech typů C (2"), adaptér B (2,5") volitelně  
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Typ 
domíchávače 

  AM 6 C+   AM 7 C+  AM 8 C AM 9 C AM 10 C AM 12 C  
AM 
15 C 

Vodní nádrž 
 TV  

(l) 190 / 300 / 500 / 650 

Vodní nádrž 
 Č  

(l) 190 / 450 / 650 / 800 

Hm. 
nástavby 
(FH/SH)*  

(kg) 3440/3910 3540/4010 3870/4450 4030/4660 4180/4810 5340/5970 5470 

A  Délka 
(FH/SH) 

(mm) 5723/5859 6005/6141 6358/6860 6781/7291 7083/7580 8163/8840 8458 

B  Šířka 
(FH/SH) 

(mm)        2400 / 2500  

C  Průměr 
bubnu 

(mm) 2300  

D  Výška 
násypky 

(mm) 2427 2427 2482 2482 2482 2459 2459 

E  Průjezd. 
výška 

(mm) 2436  2436 2507   2539 2565  2614  2614  

F  Pomocný 
rám 

(mm) U profil 160 / 70 / 8 (6  10 m 3) 
Dutý profil 160 / 
80 / 10 (12   15 

m 3) 

G  Převis (mm) 1136 1136 1190 1190 1190 1274 1274 

H  Výsypná 
výška 

(mm) 1022 1022 1084 1084 1084 1092 1092 

 

Č  = vodní čerpadlo  
FH = pohon od motoru podvozku  
SH = separátní pohon (Dieselmotor DEUTZ)  
TV = tlakový vzduch  
* hmotnost kompletní montované a provozuschopné nástavby dle DIN 70020, odchylka ± 5%  
 

 
 

 

Zdroj: SCHWING Stetter Ostrava s.r.o. 

http://www.schwing.cz/ 
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Příloha č.9 TECHNICKÝ LIST AUTOČERPADLA SCHWING S 36 SX 

 

Čerpadlo s revoluční konstrukcí 
výložníku umožňující vedení 
dopravního potrubí v těsné blízkosti 
ramen. Jeho koncepce v kombinaci       
s MPS řízením čerpací baterie             
a proporcionálním ovládáním 
výložníku předchází vzniku 
nežádoucích pohybů v oblasti 
koncové hadici. 

Přední obloukové podpěry SX          
se pozitivně projevily na nízké 
výšce nástavby. Hladké a málo členité plochy nástavby usnadňují její čištění a údržbu.  

Charakteristika  
 
• revoluční koncepce výložníku s dopravním potrubím vedeným dutými čepy kloubů, 
• vysoká pohyblivost výložníku dosažená pomocí skládání systémem "RZ", 
• SX H podpěry umožňují kratší dobu potřebnou pro rozložení a o 80 % menší plochu než 

stroje se sklopnými podpěrami, 
• snadno vyměnitelné otěrové díly systému Rockschieber, 
• proporcionální řízení výložníku + MPS řízení čerpací jednotky = klidná koncová hadice,  
• 2 m pracovní zdvih dopravních pístů (standard) pro kontinuální (až 165 m 3/h) tok betonu a 

minimální opotřebení, 
• řídící a diagnostický systém VECTOR (sledování provozního stavu čerpadla, detekce 

případných poruch, paměťové funkce, parametrování výložníku atd.), 
• otevřený hydraulický okruh zajišťuje dlouhodobou ochranu před přehřátím a nižší spotřebu 

pohonných hmot, 
• volitelně lze autočerpadlo doplnit například o:  

o jednostranný podpěrný systém „Easy“, 
o uzávěr koncové hadice, 
o komorový uzávěr „Clean Box“, a jiné doplňky.  
 
 

 
Technická data  
 
 
 
Výložník S 36 SX  

Parametr Jednotka Hodnota 

Vertikální dosah (m) 36,1 

Horizontální dosah* (m) 32,0 

Skládání výložníku  RZ 

Počet ramen  4 

Dopravní potrubí  DN 125 

Délka koncové hadice (m) 4 

Pracovní rádius otoče ° 2x360° 

Systém zapatkování  SX H 

Zapatkování podpěr  přední (m) 6,98 

Zapatkování podpěr  zadní (m) 6,40 

  * od osy otoče výložníku 
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Čerpací jednotky 

Typ 
Pohon  
(l/min) 

Dopravní  
válec (mm)  

Hydraulický  
válec  
(mm)  

Počet  
zdvihů  
(min 1) 

Dopravované  
množství  
(m 3/h)* 

Tlak betonu  
max.  
(bar) 

P 2023 535 230 x 2000 110 / 75 27 136 85 

P 2023 636 230 x 2000  110 / 75 32 163 85 

P 2525 636 250 x 2500 120 / 85 22 163 85 

Současně nelze dosáhnout maximálního dopravovaného množství a maximálního tlaku!  
* Maximální teoretické dopravované množství 

 
 

Pracovní rozsah  

 
Zdroj: SCHWING Stetter Ostrava s.r.o. 

http://www.schwing.cz/ 
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Příloha č. 10 SCHÉMA POSTUPU BETONÁŽE ZÁKLADOVÝCH PATEK 
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Příloha č. 11 SCHÉMA POSTUPU BETONÁŽE ZÁKLADOVÝCH PRAHŮ 
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Příloha č. 12 SCHÉMA POSTUPU BETONÁŽE PODKLADNÍHO BETONU 
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ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 

Velehradská p.č. 4566/10, 767 01 Kroměříž 

Projektová dokumentace pro stavební řízení 
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V Ostravě dne 30. 11. 2011     Vypracoval: 




























