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Seznam zkratek a symbol�

BOZP Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci 

cm Centimetry 

�. �íslo 

Kg Kilogram 

Km Kilometr 

K� Koruna �eská 

m Metr 

m2 Metr �tvere�ní 

m3 Metr krychlový 

mm Milimetr  

NP Nadzemní podlaží 

OOPP Osobní ochranné pracovní prost�edky 

PP Podzemní podlaží 

Sb. Sbírka 

°C Stupe� celsia 

tl. tlouš�ka 
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1. Úvod 

Po provedení pr�zkumu trhu a vypracování statistiky návšt�vnosti se investor rozhodl 

d�m zrekonstruovat. Druhý hlavní d�vod byla vysoká cena za energie, které cht�l investor 

snížit na minimum. 

Cílem diplomové práce je sníženi náklad� na plyn a elekt�inu. A také uspokojeni 

poptávky trhu. Dnes rozši�ující se trh malých firem, které pot�ebuji sídla, kam umístí své 

zam�stnance. 

Postup vypracování dokumentace za�íná u architektonické studie. V té se zpracoval 

p�vodní a nový stav. Po odsouhlasení studie investorem se vypracovalo tepeln� technické 

posouzení, které ur�ilo tlouš�ku izolace. Poté byly vybrány výpln� otvor� s nízkým 

sou�initelem prostupu tepla. Po t�chto všech návrzích se mohla vypracovat dokumentace 

bouracích prací a nových konstrukcí. Také musel být vypracován technologický postup 

bouracích prací, který zpracovával jednotlivé p�ípady bourání. 

  Sou�ásti projektu je i rozpo�et stavebních prací. Jsou v n�m veškeré práce, které jsou 

spojeny s p�estavbou objektu. Diplomová práce ne�eší technické za�ízení stavby, a proto není 

ani obsaženo v rozpo�tu. Poslední �ásti dokumentace je �asový plán stavby.  

Diplomová práce je vypracována v souladu se zákonem 499/2006 Sb. –  

„O dokumentaci staveb“.  
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2. Pr�vodní zpráva [9]

2.1 Identifikace a základní charakteristika odstra�ované stavby [9]

Druh, ú�el a místo stavby, základní údaje o jejím �len�ní: 

Název stavby:  d�m služeb v Bohuslavicích 

Místo stavby: ulice Opavská 312, 747 19 Bohuslavice, kraj Moravskoslezský 

Druh stavby: p�estavba vnit�ní dispozice, kontaktní zateplení a vým�na oken na objektu 

Jméno a adresa stavebníka: 

Jan a Jitka Krutilkovi, Opavská 236, 747 19 Bohuslavice 

Jméno, adresa zodpov�dného projektanta: 

Kubík Radek, Opavská 359, 747 19 Bohuslavice 

Dokumentace objektu je provedena dle stavebního zákona �. 183/2006 Sb., a to dle 

p�ílohy k vyhlášce �. 499/2006 Sb. §5 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – tzv.: 

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ. 

Investor chce žádat také o pen�žní podporu z dotace „ ZELENÁ ÚSPORA“ – pokud 

bude projekt spl�ovat veškeré podmínky, tak náklady na projekt lze hradit z dotace. 

2.2 Údaje o území a o stavebním pozemku, o majetkoprávních vztazích a o 

zvláš� chrán�ných zájmech [9]

D�m služeb je situován na stavební parcele �. 695 o celkové vým��e 2618 m2

v katastrálním území Bohuslavice. Vjezd na pozemek je ze severní strany z ulice Opavské 

kde se nacházejí parkovací místa. Pozemek je mírn� svažitý s p�evýšením kolem 1 metru. 

D�m byl v minulosti používán jako restaurace v prvním podlaží, galerie ve druhém 

podlaží a kancelá�e ve t�etím podlaží. Zemina dle geologického pr�zkumu a vrtané sondy, 

která byla provád�na p�i realizaci objektu, je hlína pís�itá, do 90 cm, poté je písek a 

št�rkopísek. Hladina podzemní vody je okolo 7 metr� pod povrchem p�vodního terénu. 

Nebylo zjišt�no riziko výskytu radonu. Voda a elekt�ina je p�ivedena z obecních sítí na 
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ulici Opavské. Inženýrské sít� jednotné kanalizace, plynu jsou taktéž p�ivedeny z ulice 

Opavské (nazna�eno v zastavovacím plánu). Dokumentace �eší p�estavbu objektu, 

inženýrské sít� z�stanou stávající.  Oplocení bude b�hem výstavby provizorní provedené 

realiza�ní firmou. 

Parcelní �ísla a druhy stavebního pozemku. 

Tab. 2.1 parcely katastru nemovitosti (KN) 

�íslo parcely Druh pozemku Vlastník 

695 Zastav�ná plocha  Jan a Jitka Krutilkovi, Opavská 236, 747 19 

Bohuslavice 

Katastrální území Bohuslavice (okres Opava). 

2.3 Údaje o provedených pr�zkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu [9]

- provedené pr�zkumy

Zam��ení, fotodokumentace a vlastní pr�zkum 

- napojení na dopravní infrastrukturu 

D�m služeb má své parkovišt� na ulici Opavské, které má 15 parkovacích míst. 

Zásobování bude �ešeno bu	 hlavním vchodem z ulice Zahradní, anebo p�es suterén, 

do kterého se dostaneme po ramp� do podzemního parkovišt�. 

- napojení na technickou infrastrukturu 

Nem�ní se, objekt bude napojen stávajícími inženýrskými sít�mi. 

2.4 Spln�ní požadavk� dot�ených orgán� [9]

Územní �ízení není pot�eba. V objektu se bude m�nit dispozice, dojde k zateplení 

a vým�n� oken a dve�í. 
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Projektová dokumentace je zpracována k stavebnímu �ízení. Požadavky, které m�li 

dot�ené orgány, jsou zaznamenány v dokumentaci, nebo budou dopln�ny. 

2.5 Informace o dodržení obecných požadavk� na výstavbu [9]

Projekt je zpracován v souladu se zákonem �. 183/2006 Sb. – Stavební zákon, p�ílohy �. 

2 k vyhlášce �. 499/2006 Sb. 

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

pop�ípad� územn� plánovací informace u staveb podle § 104 

 odst. 1 stavebního zákona [9]

Projekt se nezabývá dokumentaci k územnímu �ízení. �eší bourací práce uvnit� objektu 

a následnou vnit�ní p�estavbu. 

2.7 V�cné a �asové vazby stavby na související a podmi�ující stavby a jiná 

opat�ení v dot�eném území [9]

Objekt nepot�ebuje žádné podmi�ující objekty a ani svou p�estavbou jiné nevyvolává. 

2.8 P�edpokládaná lh�ta výstavby v�etn� popisu postupu výstavby [9]

Období p�estavby je naplánované od 1. b�ezna 2012 do 25. zá�í 2012. Termín je 

jednotliv� rozplánován v harmonogramu, který je v p�íloze této práce.  

Postupu výstavby: 

- výkopové práce a provedení drenáže 

- demontáž podlah, podhled�, výplní 

- bourání p�í�ek a provedení nových otvor� pro okna 

- vyzdívky p�í�ek a osazení nových oken 
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- vnit�ní omítky a montáž nových podhled�

- nové podlahové krytiny  

- malby vnit�ních st�n a nát�ry vnit�ních ocelových konstrukcí 

- zateplení objektu kontaktním zateplením s povrchovou úpravou weber.pas 

             silikonsilikát a weber.marmolit 

- hloubeni rýh a betonáž nového venkovního schodišt�

- montáž venkovního zábradlí a markýzi 

- úklid a likvidace staveništ�  

- provedení nových zpevn�ných ploch 

- terénní úpravy kolem objektu 

2.9 Statické údaje o orienta�ní hodnot� stavby bytové, nebytové, na 

ochranu životního prost�edí a ostatní v tis. K�, dále údaje o podlahové ploše 

budovy bytové �i nebytové v m2, a o po�tu byt� v budovách bytových a 

nebytových [9]

Podlahové plochy a obestav�né prostory: 

Zastav�ná plocha:  1072 m2

Obestav�ný prostor: 19587,35 m3

Po�et byt�:  0 

Odhadovaná cena veškerých prací je 19,8 milionu K�. 
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3. Souhrnná technická zpráva [9]

3.1 Urbanistické, architektonické a stavebn� technické �ešení [9]

3.1.1 Zhodnocení staveništ� [9] 

D�m služeb je situován na stavební parcele �. 695 o celkové vým��e 2618 m2

v katastrálním území Bohuslavice. Vjezd na pozemek je ze severní strany z ulice Opavské 

kde se nacházejí parkovací místa. Pozemek je mírn� svažitý s p�evýšením kolem 1 metru. 

D�m byl v minulosti používán jako restaurace v prvním podlaží, galerie ve druhém 

podlaží a kancelá�e ve t�etím podlaží. Zemina dle geologického pr�zkumu a vrtané sondy, 

která byla provád�na p�i realizaci objektu, je hlína pís�itá, do 90 cm, poté je písek  

a št�rkopísek. Hladina podzemní vody je okolo 7 metr� pod povrchem p�vodního terénu. 

Nebylo zjišt�no riziko výskytu radonu. Voda a elekt�ina je p�ivedena z obecních sítí na 

ulici Opavské. Inženýrské sít� jednotné kanalizace, plynu jsou taktéž p�ivedeny z ulice 

Opavské (nazna�eno v zastavovacím plánu). Dokumentace �eší p�estavbu objektu, 

inženýrské sít� z�stanou stávající.  Oplocení bude b�hem výstavby provizorní provedené 

realiza�ní firmou. 

3.1.2 Urbanistické a architektonické �ešení stavby [9] 

D�m služeb je situován na stavební parcele �. 695. Vjezd na pozemek je ze severní 

strany z ulice Opavské. Pozemek je mírn� svažitý s p�evýšením kolem 1 metru. Objekt má své 

parkovišt� na ulici Opavské, které má 15 parkovacích míst. Zásobování bude �ešeno bu	

hlavním vchodem z ulice Zahradní, anebo p�es suterén, do kterého se dostaneme po ramp�  

do podzemního parkovišt�. 

P�t podlaží domu slouží k r�zným ú�el�m, nap�íklad suterén se sklady a technickými 

místnostmi. Obdélníkovým tvarem zapadá objekt do �ady dom� o podobném vzhledu. 
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Do domu se vstupuje z jižní strany po schodišti. Vstoupíme do haly, ve které  

se nachází schodišt� do druhého patra a suterénu. Ve východní �ásti domu se nachází 

restaurace, ve které je místo pro cca 150 osob. Druhá �ást restaurace je provozní. Pat�í 

mezi n� kuchyn�, �erné nádobí, zelenina, jídelna zam�stnanc�, bíle nádob a denní sklad. 

Z haly je p�ístup do prodejny denního tisku, šatny a wc pro ve�ejnost. V severozápadní 

�asti je kancelá� vedoucího kuchyn�, wc zam�stnanc� a provozní schodišt� pouze  

do suterénu. D�m je vybaven výtahem s p�ístupem z haly (p�ístup z haly). Druhý výtah 

 je pracovní, který spojuje pouze suterén a první patro. 

Do prostor suterénu se lze dostat osobním automobilem z ulice Opavské nebo 

schodišt�m pro ve�ejnost a také schodišt�m pro zam�stnance. Jednu t�etinu p�dorysné 

plochy zabírá podzemní parkovišt� pro 12 osobních automobil�. Z garáže je p�ímý vstup 

do archívu a spojovací chodby pro zam�stnance. V severozápadní �ásti jsou sklady  

a technická místnost. U každé výtahové šatny je vybudovaná strojovna výtahu. 

Jihozápadní �ást je ur�ena pro šatny zam�stnanc�, sprchy a WC. 

Druhé nadzemní patro sloužilo jako galerie. Po p�estavb� se patro prom�ní 

v administrativní prostory. Do patra se lze dostat schodišt�m nebo výtahem do haly. Na 

pat�e jsou dv� galerie. První je ve východní �ásti objektu. Sou�ástí galerie je sklad a šatna 

pro obsluhující zam�stnance. Z galerie je p�ístup i do kancelá�e vedoucího galerie. Druhá 

galerie je v severozápadní �ásti. Op�t sou�ásti je sklad a šatna pro zam�stnance. 

V jihovýchodní �ásti jsou dámské a pánské záchody pro ve�ejnost, které se nebudou 

p�ed�lávat. 

Po p�estavb� schodišt� z�stane bez p�estavby jen hala se nám zmenší o ku�árnu 

kancelá�e. Z haly lze vstoupit do spojovací chodby a technické knihovny. Po obvod�

objetu jsou rozmíst�ny kancelá�e. Jedna kancelá� pojme až 4 pracovníky. V �ele západní 

�ásti je umíst�na zasedací místnost. Kancelá� �editele, na východ� objektu, je propojena 

s kancelá�í sekretá�ky, která má k dispozici malou kuchy� pro p�ípravu nápoji a menších 

jídel. Uprost�ed objektu se nachází jídelna zam�stnanc�, archív a kancelá� zástupce 

�editele. St�na s dve�mi kancelá�í je prosklená a umož�uje prosv�tlit st�edové místnosti  

a knihovnu.  

T�etí nadzemní podlaží sloužilo a bude op�t sloužit jako sídlo firmy. Op�t do patra 

se dostaneme výtahem nebo po schodišti. V jižní �ásti jsou kancelá�e a ku�árna.  
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V severní �ásti objektu jsou dv� školící místnosti kancelá� �editele a jídelna zam�stnanc�. 

V jihovýchodní �ásti jsou dámské a pánské záchody pro ve�ejnost. 

Patro se celé prom�ní. Veškeré p�í�ky se odstraní a provede se nová dispozice, jen 

wc a schodišt� z�stane. Polovina patra, západní �ást, bude otev�ená a vytvo�í open office. 

Kancelá� �editele, sekretá�ky a zástupce �editele bude na stejné stran� a míst� jako  

ve druhém pat�e. 

Kolem domu bude zahrada s okrasnými d�evinami, tato bude na hranicích 

sousedních pozemk� oplocena. 

3.1.3 Technické �ešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a �ešení 

vn�jších ploch [9] 

3.1.3.1 Stávající bytový d�m 

Nosné prvky objektu jsou prefamonoliticke z železobetonu. Obvodové výpl�ové 

zdivo je ze systému Porotherm. Stropní panely Spirol a schodišt� je monolitické betonové. 

P�í�ky jsou vyzd�ny z p�í�kovek Porotherm. Povrchová úprava zd�ných konstrukci je 

malta vápenocementová s vápennou malbou. Podhledy jsou zav�šené sádrokartonové. 

St�echa je jednopláš�ová zateplená 150mm tepelné izolace, krytinu tvo�í folie Firestone. 

Sou�ástí realizovaného objektu jsou zahradní úpravy, komunikace a oplocení. 

3.1.3.2 Stavební úpravy 

3.1.3.2.1 Venkovní schodišt�

Aby bylo dosaženo bezbariérového p�ístupu do objektu bude odstran�no schodišt�

u hlavního vchodu a místo n�ho se provede nové železobetonové s podestou délky 3 metry. 

Na ni se p�ipojí rampa pro vozí�ká�e a ko�árky. Rampa spl�uje požadavky pro pohybov�

hendikepované osoby.  
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3.1.3.2.2 Svislé nosné konstrukce 

Dojde k vybourání otvoru pro nové p�eklady a následné vybourání a dozd�ní nových 

otvoru pro okna. Zdící materiál bude použito zdivo Porotherm a cihla plná pálená. Nevhodné 

p�í�ky se rozeberou a ekologicky se zlikviduji. Nové se vyzdí z Porotherm 11,5 P+D na maltu 

o vysoké pevnosti. P�eklad PTH 23,8 s tepelnou izolací se osadí do obvodového výpl�ového 

zdiva.  

3.1.3.2.3 Podlahové konstrukce 

Veškeré podlahové konstrukce se demontují až na vyrovnávací betonovou 

mazaninu. Podlahy tvo�í – linoleum, keramická dlažba, laminátová podlaha. Nové 

podlahové konstrukce jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku 

investora. Jednotlivé nášlapné vrstvy podlah (keramické dlažba, laminátová podlaha) jsou 

uvedeny v tabulce místností (viz p�dorys podlaží). U všech podlah je po obvodu izola�ní 

pásek  tl. 10 mm. Dilata�ní spáry v betonových mazaninách jsou v maximálních úsecích 

3x3 m. P�ed provedením podlahy je nutno osadit navržené instalace dle projektu 

jednotlivých profesí. P�esná barevná a materiálová specifikace d�ev�né a keramické 

podlahy bude up�esn�na p�i realizace s architektem interiér�. 

3.1.3.2.4 Povrchové úpravy 

Vnit�ní omítky zdiva se provedou omítkou vápenocementovou jádrovou tl. 10mm  

a vápenocementová štuková tl. 4mm ( žb podklad nat�ít p�ed omítáním neutraliza�ním 

nát�rem Prince color PPB, p�íruby ocelových nosník� – p�eklad� obalit pletivem 

Keramik). Sádrokartonové povrchy budou p�etmeleny a p�ebroušeny. Vn�jší obvodový 

pláš� se zateplí p�novým fasádním polystyrenem EPS 70F šedým, tlouš�ky 50mm. Ke 

zdivu se p�ikotví fasádními hmoždinkami. Délka a pr�m�r se ur�í podle odtahových 

zkoušek na stavb�. Základní vrstvu tvo�í tmel weber.therm elastik do kterého se vtla�uje 

armovací tkanina weber.therm 117. Po zatvrdnutí a p�ebroušení se podklad p�epenetruje 

 a provede se finální vrstva weber.silikon. Odstín ur�í investor. 
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3.1.3.2.5 Výpln� otvor�

Okna budou plastové s hotovou povrchovou úpravou, zasklena izola�ním trojsklem 

s tepelným ráme�kem. Sou�ástí dodávky oken jsou i vnit�ní parapety z plastu a venkovní 

parapety z hliníkové slitiny. Vstupní dve�e do objektu budou z 1/3 prosklené, zárube�

rámová. Zateplené izola�ním dvojsklem. Vnit�ní dve�e budou platové zav�šené do 

ocelových zárubní. Výrobky jsou popsány ve specifikacích výrobk� 2.11. 

P�ipojovací spáry mezi rámy a obvodovým plášt�m se ut�sní PUR p�nou a následn�

interiérovým a exteriérovým t�sn�ním. V exteriéru se osadí v p�ipojovací spá�e 

hydroizola�ní páska, v interiéru pak vzduchot�sná a parobrzdicí fólie. 

3.1.3.2.6 Malby  

Vnit�ní malby st�n a strop� 2x Primalex Plus, SDK – 2x Primalex Karton. Odstín 

bude ur�en architektem interiéru. 

3.1.3.2.7 Venkovní úpravy  

Parkovací plochy na severní stran� budou ze zámkové dlažby PRESBETON H-

profil tl. 60mm. Stejná dlažba bude použita na chodníky. Dlážd�né plochy odvodníme 

žlabem ACO SEFT. Okapový chodník bude s dlažby PRESBETON dlažba hladká  

o rozm�rech 500x500x50 mm. Kolem všech dlážd�ných ploch bude použit obrubník, pro 

zpevn�ní celé plochy. Celé okolí stavby bude osázeno travinami, nízkou i vzrostlou zelení 

a ke�i. 

Technologický postup bouracích prací je popsán v samostatné kapitole �. 10 

Materiály a technologie použité p�i realizaci mají p�íslušné atesty, které budou 

doloženy ke kolaudaci stavby. 
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3.1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu [9] 

- napojení na dopravní infrastrukturu 

D�m služeb má své parkovišt� na ulici Opavské, které má 15 parkovacích míst. 

Zásobování bude �ešeno bu	 hlavním vchodem z ulice Zahradní, anebo p�es suterén, 

do kterého se dostaneme po ramp� do podzemního parkovišt�. 

  

- napojení na technickou infrastrukturu 

P�ípojky z�stanou stávající. Jedná se o modernizaci objektu. 

3.1.5 �ešení technické a dopravní infrastruktury v�etn� �ešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném 

území [9] 

Na severní �ásti pozemku budou vybudovány stání pro osobní vozidla, kde je možno 

parkovat. Parkovací místa jsou také v suterénu objektu.  

Poddolování 

Staveništ� je mírn� svažité a není zaznamenána d�lní �innost v okolí. 

3.1.6 Vliv stavby na životní prost�edí a �ešení jeho ochrany [9] 

Po dokon�ení veškerých prací spojených s p�estavbou objektu se nep�edpokládá 

zvýšené zatížení životního prost�edí provozem, nebo� nedojde k navýšení jeho kapacity.  

P�i provád�ní stavby, zejména p�i bouracích pracích musí zhotovitel stavby zajistit, aby 

se v jejím okolí nezvýšila prašnost a hlu�nost. Z t�chto d�vod� musí provád�t zkráp�ní 

bouraného materiálu, �išt�ní komunikací a p�epravovanou stavební su� musí zajistit proti 

úniku prachu do okolí. Dále musí dbát na to, aby stavební �inností nedocházelo  

k neúm�rnému zvyšování hladiny hluku v blízkém okolí, práce nesmí být provád�ny v dob�

no�ního klidu. 
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Po provedení modernizace objektu se uvede staveništ� do p�vodního stavu, v�. nového 

ozelen�ní. 

Odpady vzniklé b�hem realizace budou t�íd�ny a odváženy na �ízené skládky. B�hem 

výstavby budou vznikat odpady b�žné u stavební výroby. T�íd�ní odpad� bude probíhat p�ímo 

na staveništi, skladování bude zajišt�no v kontejnerech. Pro zneškodn�ní p�ípadných 

nebezpe�ných odpad� bude smlouvou zajišt�na odborná firma oprávn�ná pro tuto �innost. 

Jedná se p�edevším o stavební su� a obalové materiály (folie, prázdné kartuše  

od stavební p�ny), kusy staviv, zbytky polystyrenu apod. Seznam odpad� je uveden  

v následujícím vý�tu, katalogová �ísla odpovídají p�íloze �.1 § 1 - Katalog odpad�

z Vyhlášky 503/2004 Sb., ve zn�ní pozd�jších p�edpis�: 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a t�snící materiály neuvedené pod �íslem 08 04 09 

 likvidace -  �ízená skládka 

10 11 03  Odpadní materiály na bázi skelných vláken

   likvidace -  �ízená skládka  

15 01 01  Papírové a lepenkové obaly �ízená skládka 

   likvidace -  �ízená skládka 

15 01 02  Plastové obaly �ízená skládka 

   likvidace -  �ízená skládka 

16 01 99  Odpady jinak blíže neur�ené �ízená skládka 

   likvidace -  �ízená skládka 

17 01 01  Beton �ízená skládka 

   likvidace -  �ízená skládka 

17 01 03  Sm�si nebo odd�lené frakce betonu, cihel, keramických výrobk�

   likvidace -  �ízená skládka 

17 02 01  D�evo �ízená skládka 

   likvidace -  �ízená skládka 

17 02 02  Sklo �ízená skládka 

   likvidace -  �ízená skládka 

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

   likvidace -  �ízená skládka 
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17 04 05  Železo a ocel  

   likvidace -  kovošrot 

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

   likvidace -  �ízená skládka 

17 06 04  Izola�ní materiály neuvedené pod �ísly 17 06 01 a 17 06 03  

   likvidace -  �ízená skládka 

Likvidace odpadu bude zajišt�na smluvn� odbornou firmou. 

3.1.7 �ešení bezbariérového užívání navazujících ve�ejn� p�ístupných ploch 

 a komunikací [9] 

Lidé s omezenou pohyblivostí mohou zaparkovat na ulici Opavské, kde je pro n�

vyhrazeno parkovací stání. Do objektu mohou vstoupit hlavním vchodem, ke kterému  

se dostanou po chodníku kolem objektu a vyjedou po ramp� až do prvního nadzemního 

podlaží. 

Nebo mohou zaparkovat v suterénu domu služeb. Všechny patra objektu jsou spojeny 

výtahem a ten je p�ednostn� ur�en pro osoby s omezeným pohybem. 

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

dokumentace [9] 

Stávající objekt bude p�em��en, zda odpovídá projektové dokumentaci. Podkladem pro 

toto m��ení je p�vodní dokumentace, která byla p�edložena ke stavebnímu �ízení. 

M��ení se zpracuje a zkreslí se stávající stav modernizovaného objektu.    
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3.1.9 Údaje o podkladech pro vytý�ení stavby, geodetický referen�ní polohový a výškový 

systém [9] 

Objekt nebude p�dorysn� rozši�ován, a proto se nemusí provád�t polohopisné  

ani výškopisné zam��ení. 

3.1.10 �len�ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory [9] 

D�m služeb se neskládá z více objekt�. 

3.1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby p�ed negativními 

ú�inky provád�ní stavby a po jejím dokon�ení, resp. jejich minimalizace [9] 

B�hem výstavby se do�asn� zvýší prašnost a hlu�nost v okolí objektu. Investor  

ve spolupráci s dodavatelem u�iní taková opat�ení, aby byly tyto negativní ú�inky na okolí 

minimalizovány. 

P�i montážních pracích m�že dojít k lokálním poškozením a zne�išt�ním stávajících 

zpevn�ných ploch. Po dokon�ení stavebních prací budou poškozené plochy upraveny 

dodavatelem. M�že dojít do�asn� ke snížení po�tu parkovacích ploch. 

Stavební práce nebudou vyžadovat vykácení zelen� bránící postavení lešení. 

Za�ízení civilní ochrany obyvatelstva jsou �ešena v rámci sídelního celku a jsou 

v kompetenci ú�adu místní správy daného území. 

Stávající ve�ejné osv�tlení z�stane zachováno.  
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3.1.12 Zp�sob zajišt�ní ochrany zdraví a bezpe�nosti pracovník�, pokud není uveden v 

�ásti 7. [9] 

Ochranu zdraví a bezpe�nost pracovník� �eší plán BOZP, který musí být na každé 

stavb� (plán není sou�ásti této diplomové práce). 

Dle požadavk� zákona 309/2006 Sb. „Zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany 

zdraví p�i práci“ je p�i p�ítomnosti více než jedné realiza�ní firmy na staveništi nutná 

p�ítomnost koordinátora BOZP. 

P�ed zahájením prací je zhotovitel povinen vymezit ohrožený prostor oplocením výšky 

min. 2,5 m. 

Vstupy do budovy budou kryty ochrannými st�íškami. 

Na oplocení je nutné vyv�sit bezpe�nostní tabulky - „Pozor – nebezpe�í úrazu“  

a „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ 

Dodavatel je povinen trvale zajistit na pracovišti pov��eného pracovníka, který bude 

zodpov�dný za výkon díla a bude v dostate�ném rozsahu seznámen se situací na díle (na 

pracovišti). 

Dodavatel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení stavby (p�edání staveništ�) 

v rozsahu p�ílohy �. 5 vyhlášky �. 499/2006 Sb. a ur�it místo uložení. 

Dodavatel je povinen zajistit používání p�edepsaných OOPP, p�edložit doklady  

o školení zam�stnanc�, doklady o kontrolách a revizích používaných pracovních pom�cek, 

ná�adí a za�ízení, zpracovat rizika, jež vytvá�í. 
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3.2 Mechanická odolnost a stabilita [9]  

B�hem bouracích prací nedojde k narušení stability objektu. Objekt je postaven 

z prefamonolitické konstrukce, které se nebude bourat. Bourat se bude jen výpl�ové zdivo,  

to nese jen vlastní váhu, a vnit�ní p�í�ky. 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni p�sobící v pr�b�hu stavby a užívání nem�lo 

za následek: 

a.   Z�ícení stavby nebo její �ásti 

b.  V�tší stupe� nep�ípustného p�etvo�ení 

          c. Poškození jiných �ástí stavby nebo technických za�ízení anebo instalovaného 

                vybavení v d�sledku v�tšího p�etvo�ení nosné konstrukce 

d.   Poškození v p�ípad�, kdy je rozsah neúm�rný p�vodní p�í�in�. 

3.3 Požární bezpe�nost [9]

Sou�ástí dokumentace je i požární zpráva, které �eší požární bezpe�nost. Zprávu  

zpracovává požární specialista (zpráva není sou�ásti této diplomové práce). 

3.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prost�edí [9]

Požadavky na ochranu zdraví a životního prost�edí uvádí kapitola 3.1.6. 

Po realizaci stavby nebudou zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí. 

Odpad vzniklý p�i provád�ní stavebn� montážních prací bude skladován v kontejneru  

a odvezen na �ízenou skládku. Nespalitelné odpady z výrobk� a dodaných materiál� (PVC, 

folie a podobné materiály) budou odvezeny také na �ízenou skládku. Zhotovitel stavebních 

prací musí nakládat s odpady pouze zp�sobem stanoveným v zákon� o odpadech 185/2001 

Sb. a p�edpisy vydanými k jeho provedení, vést p�edepsanou evidenci odpad�, rozsah 

 je stanoven ve vyhlášce �. 381/2001 Sb. Veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle 

daných p�edpis�, zejména se jedná o likvidaci nebezpe�ných odpad� tj. odpad�, jednu nebo 
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více nebezpe�ných vlastností uvedených v zákon� a vyhlášce �. 381/2001 Sb. Zhotovitel 

stavebních prací musí zajistit pravidelnou kontrolu stavebních mechanism� s tím, že pokud 

dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutno tuto kontaminovanou zeminu ihned vyt�žit 

a zajistit její dekontaminaci. Odpady lze podle tohoto zákona upravovat, využívat nebo 

zneškod�ovat na za�ízeních, v místech a objektech k tomuto ur�ených (spalovny, skládky), 

p�ípadn� mohou být p�edány jiné odborné firm� k zneškodn�ní. Nakládat s nebezpe�nými 

odpady (podle § 3, odst. 3) na území �R m�že právnická nebo fyzická osoba oprávn�ná  

k podnikání na základ� autorizace. 

Kategorizace odpad�: B�hem stavby budou vznikat odpady, které lze za�adit dle 

katalogu odpad� vlhl.381/2001 Sb. do následujících kategorií: 

Katalog. �íslo   druh odpadu 

 17 01 07  Sm�si nebo frakce bet., cihel, keram. výr.neuved pod �.17 01 06 

 17 02 01   d�evo 

 17 02 02  sklo 

 17 02 03  plasty 

 17 03 01  asfalt obsahující dehet 

 17 04 01  m�	, bronz, mosaz 

 17 04 05  železo anebo ocel 

 17 05 04  zemina a kamení neuvedené pod �. 17 05 03 

 17 06 02  izola�ní materiály neuvedené pod �. 17 06 01 a 17 06 03 

 17 09 04  sm�sné stavební a demoli�ní odpady  

 15 01 01  papírové a lepenkové obaly 

 15 01 02  plastové obaly 

 15 01 07  sklen�né obaly 

 15 01 04  kovové obaly 

 08 01 11  odp. barvy a laky obsahující org. rozpoušt�dla 

 08 01 12  jiné odp. barvy a laky neuvedené pod �. 08 01 11 

Odpady vzniklé p�i výstavb� budou uloženy na regulovanou skládku, resp. budou 

p�edány oprávn�ným subjekt�m k dalšímu zpracování. Stavba bude provád�na odbornou 

stavební firmou, zp�sob likvidace odpad� vzniklých p�i výstavb� bude dokladován. 
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Odpady vznikající provozem objektu lze za�adit dle katalogu odpad� vlhl. 381/2001 Sb. 

do následujících kategorií: 

Katalog. �íslo   druh odpadu 

 20 01 21  zá�ivky a jiný odpad obsahující rtu�

 20 03 01  sm�sný komunální odpad 

 20 03 03  uli�ní smetky 

 20 02 01  biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a park�

 20 01 02  sklo 

 20 01 01  papír 

 20 01 39  plasty 

 20 01 10  od�vy 

 20 01 11  textilní materiály 

3.5 Bezpe�nost p�i užívání [9]

Ke všem za�ízení obdrží uživatel návody k jejich používání a údržb�, které  

je bezpodmíne�n� nutné dodržovat. Vlastní p�ístup i povrch objektu se musí udržovat �istý, 

zvláš� v zimním období. 

3.6 Ochrana proti hluku [9]

V objektu nejsou zdroje hluku. Není p�edm�tem PD. Objekt se nachází v zastav�né 

zón�, kde jsou situovány bytové domy. 

Materiály a konstrukce odpovídají akustickým požadavk�m platné normy  

�SN 730531 – �ást 2. 



26 

3.7 Úspora energie a ochrana tepla [9]

Vým�nou stávajících oken za nové, vým�na vchodových dve�í, zateplení fasády dojde 

k zamezení v�tšího úniku tepla z objektu. Fasáda bude zateplena v souladu s normou  

�SN 73 2901 – „Provád�ní vn�jších tepeln� izola�ních kompozitních systém� (ETICS)“. 

3.8 �ešení p�ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 

pohybu a orientace údaje o spln�ní požadavk� na bezbariérové �ešení 

stavby [9]

Lidé s omezenou pohyblivostí mohou zaparkovat na ulici Opavské, kde je pro n�

vyhrazeno parkovací stání. Do objektu mohou vstoupit hlavním vchodem, ke kterému  

se dostanou po chodníku kolem objektu a vyjedou po ramp� až do prvního nadzemního 

podlaží. 

Nebo mohou zaparkovat v suterénu domu služeb. Všechny patra objektu jsou spojeny 

výtahem a ten je p�ednostn� ur�en pro osoby s omezeným pohybem. 

Stavební úpravy a stavební prvky budou vyhovovat vyhlášce �íslo 369/2001 Sb. – 

 „o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 
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3.9 Ochrana stavby p�ed škodlivými vlivy vn�jšího prost�edí radon, 

agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpe�nostní 

pásma apod. [9]

Rekonstrukce bude probíhat vn� a uvnit� objektu. 

Objekt se nenachází v seizmickém území, objekt neleží v žádném ochranném  

a bezpe�nostním pásmu. Objekt se nenachází v poddolovaném území.  Podzemní vody jsou 

dle p�edpokladu v dostate�né hloubce pod rostlým terénem. Pokud by se v pr�b�hu realizace 

ukázalo, že výchozí stav je jiný, �ešila by se situace dodate�n� za p�izvání projektanta.  

3.10 Ochrana obyvatelstva [9]

Stavba nebude ohrožovat ani omezovat obyvatelstvo svou p�estavbou ani b�hem 

používání. 

3.11 Inženýrské stavby [9]

  

3.11.1 Odvodn�ní území v�etn� zneškod�ování odpadních vod [9] 

Kolem celého objektu bude provedeno odvodn�ní drenážními trubkami v hloubce okolo 

3,8 metr�. Trubka bude obsypána filtra�ním št�rkopískem, v�tší frakcí než jsou otvory 

v trubce. Celý obsyp se zabalí do geotextílie, která ho ochrání p�ed smísení se zeminou. Cely 

systém se napojí do deš�ové kanalizace. 

3.11.2 Zásobování vodou [9] 

Jedná se o modernizaci objektu. P�vodní p�ípojka je vyhovující a proto se ponechá. 
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3.11.3 Zásobování energiemi [9] 

Jedná se o modernizaci objektu. P�vodní p�ípojka je vyhovující a proto se ponechá. 

3.11.4 �ešení dopravy [9] 

D�m služeb má své parkovišt� na ulici Opavské, které má 15 parkovacích míst. 

Zásobování bude �ešeno bu	 hlavním vchodem z ulice Zahradní, anebo p�es suterén, do 

kterého se dostaneme po ramp� do podzemního parkovišt�. 

3.11.5 Povrchové úpravy okolí stavby, v�etn� vegeta�ních úprav [9] 

Po veškerých stavebních pracích se zašpin�ná zemina, od provád�ní stavby, vyt�ží a 

odveze se na skládku. Rozprost�e se ponechaná ornice a vyseje se nový trávník a okrasné 

d�eviny. 

3.12 Výrobní a nevýrobní technologická za�ízení staveb [9]

Objekt není výrobní, a proto technická zpráva za�ízení ne�eší.

4. Situace stavby [9]

4.1 Situace širších vztah� stavby [9]

Tuto �ást diplomová práce ne�eší. 
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4.2 Koordina�ní situace stavby [9]

Tuto �ást diplomová práce ne�eší. 

5. Dokladová �ást [9]

Informace o dom� služeb 

Parcelní �íslo: 695

Vým�ra [m2]: 2884,5 

Katastrální území: Bohuslavice (okres Opava), 506192

�íslo LV: 293 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Ur�ení vým�ry: Ze sou�adnic v S-JTSK 

Druh pozemku: zastav�ná plocha a nádvo�í 

Stavba na parcele: �.p. 695 

Vlastníci, jiní oprávn�ní 

Vlastnické právo 

Jméno/název          Adresa      Podíl

Manžele Jan a Jitka Krutilkovi          Opavská 239, 747 19 Bohuslavice
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Informace o sousední parcele 

Parcelní �íslo: 696

Vým�ra [m2]: 2958,2 

Katastrální území: Bohuslavice (okres Opava), 506192

�íslo LV: 294 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Ur�ení vým�ry: Ze sou�adnic v S-JTSK 

Druh pozemku: zastav�ná plocha a nádvo�í 

Stavba na parcele: �.p. 696 

Vlastníci, jiní oprávn�ní 

Vlastnické právo 

Jméno/název             Adresa      Podíl

Manželé Petr a Marcela Kotzurovi            Opavská 696, 747 19 Bohuslavice 

Zp�sob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné zp�soby ochrany. 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 
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Informace o sousední parcele 

Parcelní �íslo: 694

Vým�ra [m2]: 2958,2 

Katastrální území: Bohuslavice (okres Opava), 506192

�íslo LV: 292 

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 

Mapový list: DKM 

Ur�ení vým�ry: Ze sou�adnic v S-JTSK 

Druh pozemku: zastav�ná plocha a nádvo�í 

Stavba na parcele: �.p. 694 

Vlastníci, jiní oprávn�ní 

Vlastnické právo 

Jméno/název             Adresa      Podíl

Manželé Hynek a Jarmila Novákovi             Opavská 694, 747 19 Bohuslavice 

Zp�sob ochrany nemovitosti 

Nejsou evidovány žádné zp�soby ochrany. 

Omezení vlastnického práva 

Nejsou evidována žádná omezení. 
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6. Zásady organizace výstavby [9]

6.1 Technická zpráva [9]

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

oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p�íjezdy a p�ístupy na staveništ� [9] 

D�m služeb je situován na stavební parcele �. 695. Vjezd na pozemek je ze severní 

strany z ulice Opavské. Pozemek je mírn� svažitý s p�evýšením kolem 1 metru na délce 

celého pozemku. Vým�ra pozemku je p�ibližn� 2885m2. P�t podlaží domu slouží k r�zným 

ú�el�m, nap�íklad suterén se sklady a technickými místnostmi. Obdélníkovým tvarem zapadá 

objekt do �ady dom� o podobném vzhledu. 

Hranice staveništ� je vyzna�ena v situaci, staveništ� bude oplocené. Trvalá deponie  

se bude z�izovat na sejmutou ornici. �ást výkopku z okapového chodníku se odveze na 

skládku. Sejmuta ornice se použije k zp�tným terénním úpravám, p�ebytky se odvezou na 

skládku. Vybuduje se také skládky pro zdící materiál a stavební su�. 

Veškerá doprava bude provedena z ulice Zahradní. Vozidla nebudou vjížd�t  

a ani popojížd�t po místní komunikaci – chodníku. Vozidla vyjížd�jící ze stavby budou 

kontrolovány a pop�ípad� o�išt�ny, aby nedocházelo ke zne�iš�ování komunikace. 

Oplocení bude provedeno kolem celého pozemku. Lešení bude ší�ky max. 1100mm. 

Vstupy do objektu budou kryty ochrannou st�íškou, která bude p�esahovat 500mm p�es hranu 

lešení. 
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6.1.2 Významné sít� technické infrastruktury [9] 

P�ed zahájením prací zajistí zhotovitel vytý�ení veškerých sítí u jejich správc�. Doklady 

o vyty�ení budou p�edány investorovi p�i p�edání staveništ�. 

6.1.3 Napojení staveništ� na zdroje vody, elekt�iny, odvodn�ní staveništ� apod. [9] 

Oplocení staveništ� bude provedeno z mobilního oplocení, výška oplocení 2,0 m. 

Za�ízení staveništ� se skládá ze samostatných stavebních bun�k. Budou umíst�ny tyto 

bu�ky: stavební, skladovací, šatní a umývací bu�ky plus mobilní chemické WC. Bu�ky budou 

napojeny na podružný elektrický rozvad��, umíst�n na st�n� stavební bu�ky. Zásobování 

vodou bude provedením napojení na provizorní vodom�rnou šachtu. Vodovodní potrubí  

a elektrické vedení bude kryté v chráni�ce. Vodovodní potrubí bude navíc opat�ené 

vypoušt�cím ventilem za vodom�rem. Vypoušt�cí ventil bude umíst�n v prostoru staveništ�

vedle stavebních bun�k. Napojení staveništ� na energie si musí zajistit dodavatel stavby 

nezávisle na stávajících rozvodech v p�ípad� odpojení (elektrocentrála, nádrže na vodu). 

Splašková kanalizace z bun�k a za�ízení staveništ� bude odvád�no provizorní p�ípojkou 

napojenou na stávající p�ípojku.  

Terén staveništ� je rovinatý. 

Dokumentace za�ízení staveništ� je sou�ástí diplomové práce a výkres má �íslo 3.1. 

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

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace [9] 

Na staveništ� bude zamezen p�ístup pomocí mobilního oplocení nepovolaných osob. 

Dodavatel si ur�í pravidla, kdo smí a na jakou vzdálenost p�istupovat k staveništi. 

P�ístup, parkování a zásobování okolních objekt� z�stane stávající beze zm�n. P�i 

stavb� se musí dodržovat p�edepsané požadavky na dodržování bezpe�nosti práce daných 
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p�íslušnou legislativou v aktuálním zn�ní. Stavba musí být zabezpe�ena, aby nebyli ohroženi 

chodci a motorová vozidla pohybující se v blízkosti staveništ�.  

P�i provád�ní prací je t�eba dodržovat ustanovení: 

- na�ízení vlády �. 362/2005Sb. - „Požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví  

p�i nebezpe�í pádu“,  

- zákon �. 309/2006 Sb. „Zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví 

 p�i práci“, 

- na�ízení vlády �.591/2006 „Požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci 

 na staveništích“.  

Pracovníci a jiné osoby, které budou mít p�istup na staveništ�, musí být proškoleni 

o BOZP a používat ochranné prost�edky uvedené v ustanoveních výše. 

6.1.5 Uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných zájm� [9] 

Ve�ejné zájmy nejsou pr�b�hem dané realizace dot�eny. Vozidla nebudou vjížd�t a ani 

popojížd�t po místní komunikaci – chodníku. Vykládka a nakládka bude probíhat jen  

na staveništi. Pokud bude probíhat na komunikaci, umístí se p�echodné dopravní zna�ení 

v blízkosti p�ilehlé komunikace s informací probíhající vykládky a nakládky pro danou 

stavbu. 

B�hem výstavby se zamezí vzniku vysoké prašnosti na staveništi. Nebudou se používat 

stroje s vysokým obsahem výfukových škodlivin. Pokud se zne�istí ve�ejná komunikace, 

nechá ji uklidit dodavatel na vlastní náklady. Zne�išt�ní lze zabránit kontrolování vozidel 

vyjížd�jících ze stavby, zda jsou zašpin�né.  
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6.1.6 �ešení za�ízení staveništ� v�etn� využití nových a stávajících objekt� [9] 

U vjezdu na staveništ� je na panelech postavena bu�ka pro vrátného. Komunikace  

na staveništi je vydlážd�na panely. V jihozápadním rohu staveništ� jsou skládky a sklady. 

Také je zde kancelá� pro stavbyvedoucího, aby m�l v�tší p�ehled o tom, kdo p�ichází  

a odchází na stavbu a o skladovaném materiálu. V severozápadním rohu je sociální �ást 

staveništ� – šatny, umývárny a chemické WC. Po dokon�ení stavby se celé staveništ� dá  

do p�vodního stavu. 

6.1.7 Popis staveb za�ízení staveništ� vyžadujících ohlášení [9] 

Za�ízení staveništ� nevyžaduje ohlášení. 

6.1.8 Stanovení podmínek pro provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti  

a ochrany zdraví, plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi podle zákona 

o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci [9] 

Pro ochranu pracovník� proti pádu platí tyto normy �SN: 

�SN EN 361 Osobní ochranné pom�cky proti pád�m z výšky, zachycovací postroje. 

�SN EN 813 Osobní ochranné prost�edky pro prevenci pád� z výšky, sedací postroje. 

�SN EN 358 Osobní ochranné prost�edky pro pracovní polohování a prevenci proti 

                       pádu z výšky, pracovní pohotovostní systémy. 

Aby byla na stavb� dodržována bezpe�nost, musí stavbyvedoucí dodržovat tyto zákony: 

- na�ízení vlády �. 362/2005Sb. - „Požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví  

             p�i nebezpe�í pádu“,  

- zákon �. 309/2006 Sb. „Zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví 

             p�i práci“, 

- na�ízení vlády �.591/2006 „Požadavky na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci 

             na staveništích“.  
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Zázemí pro pracovníky bude z�ízeno v mobilní stavební bu�ce. Tam budou vyhrazeny 

prostory pro šatnu. Prostory musí odpovídat základním hygienickým normám a p�edpis�m. 

Mobilní WC bude umíst�no (sou�ást za�ízení staveništ�) v oploceném prostoru staveništ�.  

P�edpokládá se, že na 1 sm�n� bude pracovat sou�asn� min. 10 pracovník�. Pracovníci 

budou zaškoleni. Stavební konstrukce budou dodavatelem stavby zabezpe�eny proti 

poškození. 

Zp�sob provád�ní (práce na lešení, za provozu) klade zvýšené nároky na organizaci 

práce a dodržování vyhlášek a na�ízení o bezpe�nosti práce. P�i provád�ní stavby musí být 

dodržovány základní p�edpisy bezpe�nosti práce a požární ochrany. 

6.1.9 Podmínky pro ochranu životního prost�edí p�i výstavb� [9] 

Vlastní realizace p�estavba a zateplení stavby neklade žádné mimo�ádné nároky  

na ochranu životního prost�edí. P�i výstavb� bude použito b�žných výrobk� a materiál�, které 

budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví i pro životní prost�edí. 

Odvoz odpad� ze stavební �innosti bude zajiš�ovat dodavatel stavby v rámci vlastní 

stavební �innosti v souladu se zákonem �. 383/2001 Sb., „o podrobnostech s nakládání 

s odpady“ a dle dalších souvisejících p�edpis� a na�ízení. 

Kategorizace odpad�: b�hem stavby budou vznikat odpady, které lze za�adit dle 

katalogu odpad� vlhl.381/2001 Sb. do následujících kategorií: 

Katalog. �íslo  druh odpadu 

 17 01 07  Sm�si nebo frakce bet., cihel, keram. výr.neuved pod �. 17 01 06 

 17 02 01   d�evo 

 17 02 02  sklo 

 17 02 03  plasty 

 17 03 01  asfalt obsahující dehet 

 17 04 01  m�	, bronz, mosaz 

 17 04 05  železo anebo ocel 

 17 05 04  zemina a kamení neuvedené pod �. 17 05 03 
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 17 06 02  izola�ní materiály neuvedené pod �. 17 06 01 a 17 06 03 

 17 09 04  sm�sné stavební a demoli�ní odpady  

 15 01 01  papírové a lepenkové obaly 

 15 01 02  plastové obaly 

 15 01 07  sklen�né obaly 

 15 01 04  kovové obaly 

 08 01 11  odp. barvy a laky obsahující org. rozpoušt�dla 

 08 01 12  jiné odp. barvy a laky neuvedené pod �. 08 01 11 

Odpady vzniklé p�i výstavb� budou uloženy na regulovanou skládku, resp. budou 

p�edány oprávn�ným subjekt�m k dalšímu zpracování. Stavba bude provád�na odbornou 

stavební firmou, zp�sob likvidace odpad� vzniklých p�i výstavb� bude dokladován. 

Odpady vznikající provozem objektu lze za�adit dle katalogu odpad� vyhlášky �. 

381/2001Sb. do následujících kategorií: 

Katalog. �íslo  druh odpadu 

 20 01 21*  zá�ivky a jiný odpad obsahující rtu�

 20 03 01  sm�sný komunální odpad 

 20 03 03  uli�ní smetky 

 20 02 01  biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a park�

 20 01 02  sklo 

 20 01 01  papír 

 20 01 39  plasty 

 20 01 10  od�vy 

 20 01 11  textilní materiály 

P�i provád�ní stavby je nutno maximáln� chránit stávající zele�, toto se týká hlavn�

pojížd�ní po travnatých plochách p�ed objektem skladování materiálu na paletách v rámci ZS. 

Plochy trávníku poškozené stavební �inností, budou uvedeny do p�vodního stavu v souladu 

dle normy �SN 83 9061- „Technologie vegeta�ních úprav v krajin� - Ochrana strom�, 

porost� a vegeta�ních ploch p�i stavebních pracích“. B�hem výstavby bude omezeno  

na nejnižší míru obt�žování okolí nadm�rným hlukem, vibracemi a prachem. 
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Stromy v blízkosti objektu budou chrán�ny proti mechanickému poškození d�ev�ným 

obložením. 

6.1.10 Orienta�ní lh�ty výstavby a p�ehled rozhodujících díl�ích termín� [9] 

Zahájení   : 3/2013 

Dokon�ení   : 10/2013 

Lh�ta výstavby  : 1 roky 

Lh�ta výstavby, zahájení a ukon�ení stavby budou up�esn�ny ve smlouv� o dodávce 

stavby mezi investorem a zhotovitelem stavby. V návaznosti na stanovení t�chto termín� bude 

vypracován �asový plán stavby. Zhotovitel stavby bude vybrán na základ� výb�rového �ízení. 

6.2 Výkresová �ást [9]

6.2.1 Za�ízení staveništ� [9] 

Výkresy jsou dány do p�ílohy, �íslo výkresu je 3.1. 
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7. Dokumentace stavby [9]

7.1 Technická zpráva [9]

7.1.1 Ú�el objektu [9] 

D�m služeb je situován na stavební parcele �. 695. Vjezd na pozemek je ze severní 

strany z ulice Opavské. Pozemek je mírn� svažitý s p�evýšením kolem 1 metru na délce 

celého pozemku. Vým�ra pozemku je p�ibližn� 2885m2. P�t podlaží domu slouží k r�zným 

ú�el�m, nap�íklad suterén se sklady a technickými místnostmi. Obdélníkovým tvarem zapadá 

objekt do �ady dom� o podobném vzhledu. 

7.1.2 Zásady architektonického, funk�ního, dispozi�ního a výtvarného �ešení a �ešení 

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

s omezenou schopností pohybu a orientace [9] 

Urbanistické �ešení 

Bytový d�m je situován na parcele �. 76/5. Podélná osa objektu (orientace 

západ-východ) je kolmá k ose ulice J. Maluchy. K domu je možné p�ijet p�es parkovišt�, 

které se nachází na jižní stran�. Na parkovišt� se dá p�ijet z ulice J. Maluchy.  

P�dorysný tvar domu je ve tvaru obdélníku. Objekt má 7 podlaží, z nich jedno slouží 

jako suterén.  

Architektonické a dispozi�ní �ešení 

Do domu se vstupuje z jižní strany po schodišti. Vstoupíme do haly, ve které  

se nachází schodišt� do druhého patra a suterénu. Ve východní �ásti domu se nachází 

restaurace, ve které je místo pro cca 150 osob. Druhá �ást restaurace je provozní. Pat�í 

mezi n� kuchyn�, �erné nádobí, zelenina, jídelna zam�stnanc�, bíle nádob a denní sklad. 

Z haly je p�ístup do prodejny denního tisku, šatny a wc pro ve�ejnost. V severozápadní 

�asti je kancelá� vedoucího kuchyn�, wc zam�stnanc� a provozní schodišt� pouze  
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do suterénu. D�m je vybaven výtahem s p�ístupem z haly (p�ístup z haly). Druhý výtah 

 je pracovní, který spojuje pouze suterén a první patro. 

Do prostor suterénu se lze dostat osobním automobilem z ulice Opavské nebo 

schodišt�m pro ve�ejnost a také schodišt�m pro zam�stnance. Jednu t�etinu p�dorysné 

plochy zabírá podzemní parkovišt� pro 12 osobních automobil�. Z garáže je p�ímý vstup 

do archívu a spojovací chodby pro zam�stnance. V severozápadní �ásti jsou sklady  

a technická místnost. U každé výtahové šatny je vybudovaná strojovna výtahu. 

Jihozápadní �ást je ur�ena pro šatny zam�stnanc�, sprchy a WC. 

Druhé nadzemní patro sloužilo jako galerie. Po p�estavb� se patro prom�ní 

v administrativní prostory. Do patra se lze dostat schodišt�m nebo výtahem do haly. Na 

pat�e jsou dv� galerie. První je ve východní �ásti objektu. Sou�ástí galerie je sklad a šatna 

pro obsluhující zam�stnance. Z galerie je p�ístup i do kancelá�e vedoucího galerie. Druhá 

galerie je v severozápadní �ásti. Op�t sou�ásti je sklad a šatna pro zam�stnance. 

V jihovýchodní �ásti jsou dámské a pánské záchody pro ve�ejnost, které se nebudou 

p�ed�lávat. 

Po p�estavb� schodišt� z�stane bez p�estavby jen hala se nám zmenší o ku�árnu 

kancelá�e. Z haly lze vstoupit do spojovací chodby a technické knihovny. Po obvod�

objetu jsou rozmíst�ny kancelá�e. Jedna kancelá� pojme až 4 pracovníky. V �ele západní 

�ásti je umíst�na zasedací místnost. Kancelá� �editele, na východ� objektu, je propojena 

s kancelá�í sekretá�ky, která má k dispozici malou kuchy� pro p�ípravu nápoji a menších 

jídel. Uprost�ed objektu se nachází jídelna zam�stnanc�, archív a kancelá� zástupce 

�editele. St�na s dve�mi kancelá�í je prosklená a umož�uje prosv�tlit st�edové místnosti  

a knihovnu.  

T�etí nadzemní podlaží sloužilo a bude op�t sloužit jako sídlo firmy. Op�t do patra 

se dostaneme výtahem nebo po schodišti. V jižní �ásti jsou kancelá�e a ku�árna. V severní 

�ásti objektu jsou dv� školící místnosti kancelá� �editele a jídelna zam�stnanc�. 

V jihovýchodní �ásti jsou dámské a pánské záchody pro ve�ejnost. 

Patro se celé prom�ní. Veškeré p�í�ky se odstraní a provede se nová dispozice, jen 

wc a schodišt� z�stane. Polovina patra, západní �ást, bude otev�ená a vytvo�í open office. 
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Kancelá� �editele, sekretá�ky a zástupce �editele bude na stejné stran� a míst� jako  

ve druhém pat�e. 

Kolem domu bude zahrada s okrasnými d�evinami, tato bude na hranicích 

sousedních pozemk� oplocena. 

P�ístup a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace [9] 

Lidé s omezenou pohyblivostí mohou zaparkovat na ulici Opavské, kde je pro n�

vyhrazeno parkovací stání. Do objektu mohou vstoupit hlavním vchodem, ke kterému  

se dostanou po chodníku kolem objektu a vyjedou po ramp� až do prvního nadzemního 

podlaží. 

Nebo mohou zaparkovat v suterénu domu služeb. Všechny patra objektu jsou spojeny 

výtahem a ten je p�ednostn� ur�en pro osoby s omezeným pohybem. 

Stavební úpravy a stavební prvky budou vyhovovat vyhlášce �íslo 369/2001 Sb. –  

„o obecných technických požadavcích zabezpe�ujících užívání staveb osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. 

7.1.3 Kapacity, užitkové plochy, obestav�né prostory, zastav�né plochy, orientace, 

osv�tlení a oslun�ní [9] 

Základní rozm�ry objektu:     21,375 x 11,25 m 

Podlahové plochy a obestav�né prostory: 

  Zastav�ná plocha     1072  m2

  Obestav�ný prostor    19 587,35 m3

Jedná se o modernizaci objektu, což je zateplení, zm�na vnit�ní dispozice, vým�na 

výplní otvor�. 

Objekt je orientován hlavním vchodem na jižní stranu, kde je vybudována rampa pro 

bezbariérový vstup. Suterén skrývá podzemní garáž, do které je vjezd ze severní  

strany (ulice Opavská). 



42 

7.1.4 Technické a konstruk�ní �ešení objektu [9] 

7.1.4.1 Stávající bytový d�m  

Nosné prvky objektu jsou prefamonoliticke z železobetonu. Obvodové výpl�ové zdivo 

je ze systému Porotherm. Stropní panely Spirol a schodišt� je monolitické betonové. P�í�ky 

jsou vyzd�ny z p�í�kovek Porotherm. Povrchová úprava zd�ných konstrukci je malta 

vápenocementová s vápennou malbou. Podhledy jsou zav�šené sádrokartonové. St�echa 

je jednopláš�ová zateplená 150mm tepelné izolace, krytinu tvo�í folie Firestone. Sou�ástí 

realizovaného objektu jsou zahradní úpravy, komunikace a oplocení. 

7.1.4.2 Stavební úpravy  

7.1.4.2.1 Venkovní schodišt�  

Aby bylo dosaženo bezbariérového p�ístupu do objektu bude odstran�no schodišt�  

u hlavního vchodu a místo n�ho se provede nové železobetonové s podestou délky 3 metry. 

Na ni se p�ipojí rampa pro vozí�ká�e a ko�árky. Rampa spl�uje požadavky pro pohybov�

hendikepované osoby.  

7.1.4.2.2 Svislé nosné konstrukce  

Dojde k vybourání otvoru pro nové p�eklady a následné vybourání a dozd�ní nových 

otvoru pro okna. Zdící materiál bude použito zdivo Porotherm a cihla plná pálená. Nevhodné 

p�í�ky se rozeberou a ekologicky zlikviduji. Nové se vyzdí z Porotherm 11,5 P+D na maltu  

o vysoké pevnosti. P�eklad PTH 23,8 s tepelnou izolací se osadí do obvodového výpl�ového 

zdiva.  
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7.1.4.2.3 Podlahové konstrukce  

Veškeré podlahové konstrukce se demontují až na vyrovnávací betonovou 

mazaninu. Podlahy tvo�í – linoleum, keramická dlažba, laminátová podlaha. Nové 

podlahové konstrukce jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku 

investora. Jednotlivé nášlapné vrstvy podlah (keramické dlažba, laminátová podlaha) jsou 

uvedeny v tabulce místností (viz p�dorys podlaží). U všech podlah je po obvodu izola�ní 

pásek tl. 10 mm. Dilata�ní spáry v betonových mazaninách jsou v maximálních úsecích 

3x3 m. P�ed provedením podlahy je nutno osadit navržené instalace dle projektu 

jednotlivých profesí. P�esná barevná a materiálová specifikace d�ev�né a keramické 

podlahy bude up�esn�na p�i realizace s architektem interiér�. 

7.1.4.2.4 Povrchové úpravy  

Vnit�ní omítky zdiva se provedou omítkou vápenocementovou jádrovou tl. 10mm  

a vápenocementová štuková tl. 4mm ( žb podklad nat�ít p�ed omítáním neutraliza�ním 

nát�rem Prince color PPB, p�íruby ocelových nosník� – p�eklad� obalit pletivem 

Keramik). Sádrokartonové povrchy budou p�etmeleny a p�ebroušeny. Vn�jší obvodový 

pláš� se zateplí p�novým fasádním polystyrenem EPS 70F šedým, tlouš�ky 50mm. Ke 

zdivu se p�ikotví fasádními hmoždinkami. Délka a pr�m�r se ur�í podle odtahových 

zkoušek na stavb�. Základní vrstvu tvo�í tmel weber.therm elastik do kterého se vtla�uje 

armovací tkanina weber.therm 117. Po zatvrdnutí a p�ebroušení se podklad p�epenetruje  

a provede se finální vrstva weber.silikon. Odstín ur�í investor. 

7.1.4.2.5 Výpln� otvor�  

Okna budou plastové s hotovou povrchovou úpravou, zasklena izola�ním trojsklem 

s tepelným ráme�kem. Sou�ástí dodávky oken jsou i vnit�ní parapety z plastu a venkovní 

parapety z hliníkové slitiny. Vstupní dve�e do objektu budou z 1/3 prosklené, zárube�

rámová. Zateplené izola�ním dvojsklem. Vnit�ní dve�e budou platové zav�šené  

     do ocelových zárubní. Výrobky jsou popsány ve specifikacích výrobk� 2.11. 
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P�ipojovací spáry mezi rámy a obvodovým plášt�m se ut�sní PUR p�nou a následn�

interiérovým a exteriérovým t�sn�ním. V exteriéru se osadí v p�ipojovací spá�e 

hydroizola�ní páska, v interiéru pak vzduchot�sná a parobrzdicí fólie. 

7.1.4.2.6 Malby  

Vnit�ní malby st�n a strop� 2x Primalex Plus, SDK – 2x Primalex Karton. Odstín 

bude ur�en architektem interiéru. 

7.1.4.2.7 Venkovní úpravy  

Parkovací plochy na severní stran� budou ze zámkové dlažby PRESBETON H-

profil tl. 60mm. Stejná dlažba bude použita na chodníky. Dlážd�né plochy odvodníme 

žlabem ACO SEFT. Okapový chodník bude s dlažby PRESBETON dlažba hladká  

o rozm�rech 500x500x50 mm. Kolem všech dlážd�ných ploch bude použit obrubník, pro 

zpevn�ní celé plochy. Celé okolí stavby bude osázeno travinami, nízkou i vzrostlou zelení 

a ke�i. 

Technologický postup bouracích prací je popsán v samostatné kapitole �. 10. 

Materiály a technologie použité p�i realizaci mají p�íslušné atesty, které budou 

doloženy ke kolaudaci stavby. 

  

7.1.5 Tepeln� technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor� [9] 

Tepeln� technické vlastnosti oken a dve�í, zateplení obvodové konstrukce a stropní 

konstrukce vyhovují požadavk�m �SN 73 0540 – „Tepelná ochrana budov“. Je zpracován 

tepeln� technický posudek budovy, který je sou�ásti p�ílohy – p�íloha �.11. 
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7.1.6 Zp�sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického  

a hydrogeologického pr�zkumu [9] 

Objekt bude modernizován – bourací práce, vým�na výplní otvor�, zateplení budovy  

a drobné stavební úpravy. Zakládat se bude pouze schodišt� p�ed hlavním vchodem a bude  

se provád�t drenáž kolem celého objektu.  

Zemina dle geologického pr�zkumu a vrtané sondy, která byla provád�na p�i realizaci 

objektu, je hlína pís�itá, do 90 cm, poté je písek a št�rkopísek. Hladina podzemní vody 

 je okolo 7 metr� pod povrchem p�vodního terénu.

7.1.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prost�edí a �ešení p�ípadných negativních 

ú�ink� [9] 

Realizací stavby se nezhorší vliv stavby na zdraví osob nebo na životní prost�edí. 

Námi navrhované stavební úpravy mají negativní vliv na životní prost�edí. Díky 

stavebním úpravám se sníží spot�eba energie na vytáp�ní. B�hem výstavby vzniknou stavební 

odpady, které bude odvážet na recyklaci bu	 dodavatel, nebo odborná firma ur�ená 

dodavatelem. Likvidace prob�hne v souladu se zákonem o odpadech �. 185/2001 Sb.  

7.1.8 Dopravní �ešení [9] 

D�m služeb má své parkovišt� na ulici Opavské, které má 15 parkovacích míst. 

Zásobování bude �ešeno bu	 hlavním vchodem z ulice Zahradní, anebo p�es suterén, do 

kterého se dostaneme po ramp� do podzemního parkovišt�. 

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

opat�ení [9] 

Není p�edm�tem diplomové práce 
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7.1.10 Dodržení obecných požadavk� na výstavbu [9] 

P�i návrhu modernizace objektu byly zohledn�ny a dodrženy požadavky vyhlášky 

268/2009 Sb. - „O technických požadavcích na stavby“.  

Zejména se jedná o tyto požadavky: 

Technické požadavky na stavby §4, §5, §6, §7 nejsou p�edm�tem projektové 

dokumentace. 

Požadavky na bezpe�nost a vlastnosti staveb: 

§9, §12, §15 nejsou p�edm�tem projektové dokumentace. 

§8 Zateplení a vým�na ur�ených oken je navrženo dle platných norem �SN. 

§10 Opravou bytového domu spo�ívající v zateplení a vým�n� oken nedojde k ohrožení 

uživatel� okolních staveb, životního prost�edí, jiných právních p�edpis�. 

§11 Vým�nnou oken nedojde k zmenšení p�irozeného denního osv�tlení. 

§13 Byty jsou stávající a vým�nou ur�ených oken nedojde k zmenšení proslun�ní 

místnosti. 

§14 Stavby nesmí obt�žovat prostory obývané lidmi a venkovní okolí objektu 

nadm�rným hlukem a vibracemi, ty musí být v souladu s na�ízením vlády 

�. 148/2006 Sb. Hluk od vn�jších zdroj� se nevyskytuje. 

§16 Zateplením a vým�nou oken dojde k zlepšení tepelné pohody uživatel� bytového 

domu, tepeln� technických vlastnosti konstrukcí. 

§17 Dodavatel stavby p�edloží zpracovaný plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. 

Požadavky na stavební konstrukce staveb:  

§18, §21, §22, §23, §24, §28, §29, §30 nejsou p�edm�tem projektové dokumentace. 

§19 Navržené zateplení vn�jších st�n spl�uje požadavky na tepeln� technické vlastnosti. 

§25 Odvád�ní deš�ových vod ze st�echy z�stává stávající. 

§26 Dodavatel oken dodá na stavbu p�íslušnou certifikaci. Vlastnosti oken jsou 

specifikovány v tabulkách výrobk�. 

§27 Balkónové zábradlí bude odstran�no a bude nahrazeno vyzdívkou 

 z tvárnic YTONG.  
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Požadavky na technická za�ízení staveb: 

§32, §33, §34, §35, §37, §38 nejsou p�edm�tem projektové dokumentace. 

7.2 Výkresová �ást 

1.1  Studie p�dorys 1.NP - nový stav 

1.2  Studie – p�dorys 1.PP - nový stav 

1.3 Studie – p�dorys 2.NP - nový stav 

1.4 Studie – p�dorys 3.NP - nový stav 

1.5  Studie – pohledy – nový stav 

1.6 Studie – pohledy – nový stav 

1.7 Studie – �ez A-A – nový stav  

1.8 Studie p�dorys 1.NP – starý stav 

1.9 Studie p�dorys 1.PP – starý stav 

1.10 Studie p�dorys 2.NP – starý stav 

1.11 Studie p�dorys 3.NP – starý stav 

1.12 Studie – pohledy – starý stav 

1.13 Studie – pohledy – starý stav 
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1.14 Studie – �ez A-A – starý stav 

1.15 Zastavovací plán – nový stav 

2.1 P�dorys 1.NP – nový stav 

2.2 P�dorys 1.PP – nový stav 

2.3 P�dorys 2.NP – nový stav 

2.4 P�dorys 3.NP – nový stav 

2.5 �ez B-B – nový stav 

2.6 �ez A-A – nový stav 

2.7 Pohled – nový stav 

2.8 Pohled – nový stav 

2.9 Rampa p�ed hl. vchodem – výkop 

2.10 Rampa p�ed hl. vchodem 

2.11 Specifikace výrobk�

2.12 Detail odvodn�ní základu 

  Výkresy jsou za�azeny v p�íloze. 
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8. �asový plán modernizace dom� služeb ve form� �ádkového 

harmonogramu 

�asový plán je za�azen v p�íloze. 

9. Položkový rozpo�et modernizace dom� služeb 

Položkový rozpo�et je za�azen v p�íloze. 
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10. Technologický postup zateplení  

10.1 Úvod 

Tento p�edpis �eší bourací práce nosných zdí a p�í�ek v dom� služeb. Práce se provedou 

ve všech patrech krom� p�ízemí (1.NP). Objekt se nachází v katastrálním území obce 

Bohuslavice na parcele �íslo 695. Obec leží asi 20 km od Ostravy. K domu lze p�ijet z ulice 

Opavské i Zahradní, na které je zákaz parkování. Na této ulici je umíst�no 14 míst pro osobní 

auta a 1 místo pro osoby s omezením pohybu. Další parkovací místa jsou v suterénu domu.  

10 míst pro osobní automobil a dv� pro osoby s omezením pohybu. Jedná se o �ty�podlažní 

objekt, t�i nadzemní a jedno podlažní �áste�n� zapušt�né v zemi. P�dorysné rozm�ry jsou 

50,25 x 20,5m. Konstruk�ní systém je proveden jako p�í�ný osmi trakt. Konstruk�ní výška 

podlaží je 4,350metr�. Vchod do domu je z ulice Zahradní do prvního nadzemního podlaží. 

V n�m se nachází restaurace se sklady, prodejna denního tisku a hygienické místnosti. Druhé 

podlaží se p�estaví z galerie, která zabírala dv� t�etiny podlaží, na kancelá�ské prostory. 

V tomto podlaží dojde k nejv�tšímu zásahu do p�í�ek a obvodových zdí. Využití t�etího 

podlaží z�stane stejné a to kancelá�ské prostory. Podzemí podlaží skrývá podzemí garáž, 

sklady, šatny zam�stnanc� restaurace. St�echa domu služeb je plochá jednopláš�ová. Nosný 

systém je skeletový. Monolitické sloupy jsou zapušt�ny do patek. Na sloupech jsou p�í�n�

uloženy stropní trámy, které p�enáší zatížení od stropních panel� Spirol. Obvodové výpl�ové 

zdivo je provedeno z Porothermu 44P+D omítnuté b�ízolitovou omítkou. Vnit�ní zdivo 

Porotherm 11,5P+D. Ú�el užívání se m�ní jen ve druhém nadzemním podlaží, kde se m�ní 

galerie na kancelá�ské prostory. P�estavba objektu má zlepšit využití objetu a také jeho 

technické parametry. 

Veškeré práce se provád�jí na p�ání investora, který si p�eje zateplení objektu a jeho 

vnit�ní p�etavbu. Nový kabát bude více upozor�ovat na tento d�m služeb a zárove� sníží 

náklady na vytáp�ní. Málo navšt�vovanou galerie vyst�ídají kancelá�ské prostory,  

kde vzniknou nové pracovní místa pro místní obyvatele. 
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10.2 Stru�ný popis procesu a dokumentace. Vstupy, �innosti a výstupy  

10.2.1 Stru�ný popis procesu 

- postavení kozového lešení  

- zam��ení otvoru  

- vysekáni zdivy pro betonové lože a vybetonování lože 

- vysekání otvoru pro p�eklad do poloviny st�ny 

- osazení p�ekladu 

- postavení lešení z venkovní strany 

- vysekání zbytku st�ny pro p�eklad 

- osazení p�ekladu 

- vybourání otvoru pro okno a za�išt�ní ost�ní 

- úklid staveništ�

10.2.2 Dokumentace pro provád�ní 

Projektant p�ed zpracováním projektové dokumentace by si m�l nastudovat zákony  

a zásady, které se tykají bouracích prací a dokumentace o nich. Pat�í mezi n� nap�íklad: 

Stavební zákon �. 183/2006 Sb., a jeho vyhlášky 

vyhláška 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb 

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

a ochranu zdraví p�i práci na staveništích  

Na�ízení vlády �. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví 

p�i práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu z výšky nebo do hloubky 

V projektu nesmí chyb�t architektonické �ešení nového vzhledu budovy, statické 

posouzení bouraných konstrukcí a konstrukcí které s nimi souvisí, požárn� technickou zprávu. 

Protokol �i zápis o �ádném pr�zkumu objektu. 
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10.2.3 Vstupy, �innosti a výstupy kontaktního zateplovacího systému

Tab. 10.1 P�ehled vstup�, �inností a výstup� p�i provád�ní  

vstupy �innosti výstupy 
vertikální rám, zakládací patka, 
podlaha ocelová, diagonála, 
zábradlí, sloupek zábradlí, rám 
�elního zábradlí, kotevní trubka, 
spojka pevná a oto�ná, zarážka, 
pr�lez, šroub s okem a hmoždinka 
nylonová 

montáž lešení 
provedené lešení pro 
vybouráni otvoru 

tužka, metr, nivelak, vodní la�ová 
váha, olovnice   

zakreslení otvoru na 
ze	

Zam��ený otvor 

Bourací el. kladivo, ru�ní kladivo, 
seká�, 

Bourání zdi Vybourány otvor pro p�eklad 

D�ev�né desky, pila, h�ebíky, 
kladivo, metr, betonová sm�s, 
vodní la�ová váha 

Sbíjení bedn�ní Vybetonovaný podkladní beton

PTH p�eklad 23,8, 
vápenocementová malta, zednická 
lžíce, d�ev�né klínky, vodní la�ová 
váha, 

Osazování p�ekladu Nadokenní p�eklad 

vápenocementová malta, zednická 
lžíce, kousky cihel, zednické 
kladivo, pomocné kozové lešení 

Zazdívka p�ekladu Zazd�ný p�eklad 

Bourací el. kladivo, ru�ní kladivo, 
seká�, 

Bourání zdi Vybourány otvor 

vápenocementová malta, zednická 
lžíce, zednické kladivo, zednické 
háky, hoblovaná desky, pomocné 
kozové lešení 

Úprava ost�ní otvoru Za�išt�ný otvor 

Kole�ka, lopata, smeták, kbelík, 
Úklid vybouraného 
materiálu 

Uklizené staveništ�
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10.3 Pracovní postup 

10.3.1 Obecné postupy bourání 

Pokud chceme odstranit celý objekt, tak na základ� žádosti vlastníka nám vydá náš 

stavební ú�ad, pod který spadáme, povolení k bourání objektu. Pokud objekt v havarijním 

stavu spl�uje podmínky zákona �. 183/2006 Sb. smí stavební ú�ad na�ídit zbourání objetu  

na náklady majitele. P�i likvidaci suti a nebezpe�ných odpad� se musíme �ídit p�edpisy o 

t�chto odpadech. 

10.3.1.1 rozd�lení bourání dle technologie 

a. Ru�ní – nepoužívá se t�žká technika. Velmi fyzicky namáhává �innost, která se 

provádí jen p�i malém množství bourání (otvory ve zdech). Ná�adí – kladivo, seká�, krumpá�, 

palice. 

b. Strojní - rozd�lujeme do �ty� kategorií – bourání, stržení, rozebrání a �ezání 

konstrukce. 

V našem p�ípad� se budeme používat: 

bourání konstrukce –  odstran�ní p�í�ek �i zdiva pro nový stavební otvor. Použije  

                                     se elektrické nebo pneumatické kladivo. 

�ezání konstrukce –  lze provád�t plamenem nebo vodním paprskem. Pro rozpojovaní 

konstrukci vzduchotechniky �i vytáp�ní použijeme �ezání 

plamenem. Spalováním plynu vzniká vysoká teplota, až 

3500 ˚C, ta rozrušuje materiál, který poté jde rozd�lit. Výhody 

jsou malá prašnost, žádný hluk a ot�esy. 
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10.3.1.2 technologické zásady 

- bourání práce se m�žou provád�t jen dle technologického postupu a ten je  

    sou�ástí projektu bouracích prací 

- je t�eba p�ed zapo�etím odpojit p�íslušné v�tve vnit�ních rozvodu elektroinstalace, 

   vodovodu a plynovodu 

-  je nutno zabezpe�it všechny otvory v obvodových st�nách 

- s maximální opatrností postupujeme s bouráním od horních pater sm�rem dol�

- nejprve se rozeberou vnit�ní konstrukce poté obvodové st�ny, zdivo se musí rozebírat  

   a ne strhávat 

- pracovník nesmí být placen za úkol ale za hodinovou mzdu 

- musíme sledovat ostatní konstrukce, aby se u nich neprojevily závady vyvolané 

   bouráním 

-  bourání m�žeme p�erušit, když zajistíme stabilitu zbytku konstrukce 

- narazíme-li na historickou památku, zastavíme práce a nahlásíme to na památkový 

   ú�ad 

-  odstra�ujeme su� postupn�, aby nedošlo k p�etížení stropní konstrukce 

- postupným odstra�ováním se nám zjednoduší bourací práce i manipulace se sutí  

  a pracovním ná�adím 

- pokud odstraníme zábradlí na schodišti �i balkónech, musíme provést ochranné 

    hrazení 

-  t�žké �ásti zdiva nebo nosné konstrukce, se spouští �í snáší jednotliv�, aby nedošlo 

   k ohrožení osob v okolí objetu 

- drobné p�edm�ty se spouští skluzy nebo snáší v kbelících a zárove� se snažíme omezit 

   prašnost, aby neobt�žovala okolí, nap�íklad kropení vodou, vlhký rukáv na konci  

   skluzu 
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10.3.1.3 Bourání svislých zd�ných konstrukcí 

Rozd�lujeme na bourání st�n a p�í�ek, a na z�izování a rozši�ování otvor� ve st�nách. 

Pro návrh prvk�, které zajiš�ují stabilitu (provizorní podchycení), se rozhodujeme podle 

tlouš�ky zdi, zatížení na konstrukci, délce a materiálu st�ny nebo p�í�ky a patru ve kterém 

�innost provádím. 

Zásady pro návrh provád�cího projektu bourání: 

a) nejprve je t�eba ov��it konstrukci a statiku bouraných zdí a p�í�ek – sondou do  

     stropní konstrukce 

b) je nutné brát ohled na stávající otvory ve st�n�, aby p�i bourání nemohlo dojít 

             k p�etížení n�které z konstrukcí otvoru 

c)  všechny návrhy bourání je t�eba podložit statickými výpo�ty 

d) p�i návrhu bourání je nutné p�ihlídnout k problematice stavební techniky – aby 

              nedošlo k tepeln� technickým parametr�m zdiva 

10.3.2 Z�izování otvoru 

  

Podchycení zdiva nad otvorem nebude t�eba, protože ze	 není zatížena stropní 

konstrukcí jen vlastní tíhou. Pokud bude otvor delší než 2,5metr�, tak se nadokenní zdivo 

rozebere až po strop. 

10.3.2.1 Otvor se ší�ky do 2,5m 

Tuto �ást postupu (�ást 10.3.2.1), budu psát pro okno v t�etím nadzemním podlaží 

v místnosti 3.10. Okenní otvor má rozm�r 875x2000 mm. 
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postup: 

P�ipravíme si z vnit�ní strany t�i p�eklady PTH 23,8 o délce 1250mm. Dle projektové 

dokumentace se na st�nu vym��í budoucí otvor a také se vym��í plocha pro budoucí p�eklad. 

Na obou stranách ost�ní se vybourají vodorovné rýhy, zde se vybetonují polštá�e pro osazení 

budoucího p�ekladu. Po zatvrdnutí betonového lože se vybourá z vnit�ní strany �ást zdiva. 

Hloubka bourání je na t�i p�eklady, kolem 240mm. Rozm�r bourané kapsy je dle p�ekladu, 

v našem p�ípad� 1250x240mm, nesmíme zapomenout na manipula�ní prostor tak otvor 

zv�tšíme na 1300x260mm. Osadíme p�eklad do p�ipravené drážky na maltového lože.  

Ze spodu se p�eklad vyklínuje d�ev�nými klíny. Horní drážka, která z�stala mezi p�ekladem  

a zdivem, se celá zazdí maltou vápenocementovou a kousky cihel. Z venkovní strany se 

postaví lešení, ze kterého p�jde vysekat otvor a osadit p�eklad. Vyseká se otvor na ší�ku 

tepelné izolace a jednoho p�ekladu, až k již uloženému p�ekladu. Lože máme p�ipravené, 

proto m�žeme osadit p�eklad. Pracovní postup bude stejný jako na vnit�ní stran�.  

Po zatvrdnutí nadezdívky se mohou odstranit spodní kliny a vybourá se otvor. V místech kde 

nebyl p�eklad dozd�n se dozdí a osekané ost�ní se vyrovná vápenocementovou maltou. 

                                                                            

Obr. 10.1 Bourání otvoru ší�ky do 2,5m 
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10.3.2.2 Rozší�ení otvoru na jenu stranu 

V místnosti 3.15, která je ve t�etím pat�e, se bude rozši�ovat otvor o 1100mm. Otvor má 

rozm�r 3000x2000mm. 

Postup: 

P�ipravíme si z vnit�ní strany t�i p�eklady PTH 23,8 o délce 3500mm. Z venkovní strany 

se postaví lešení, ze kterého p�jde vysekat otvor a osadit p�eklad. Nakreslíme si za ze	

budoucí otvor i s p�ekladem dle projektové dokumentace. Nad otvorem z�stane metr zdiva, 

které p�enáší vlastní tíhu. Nemá smysl provád�t provizorní podchycení a zaklínovat metr 

zdiva, proto bude zdivo rozebráno. Rozebírat za�neme od nosného betonového trámu skeletu 

sm�rem dol� k p�ekladu a na ší�ku budoucího p�ekladu. Ší�ka bude 4250mm. Provede  

se vyzdívka ší�ky 750mm, na pravé stran� budoucího otvoru. Na ni a na p�ipraveném, 

odbouraném ost�ní se vybetonuje podkladní polštá�. Po zatvrdnutí posadíme p�eklady  

i s tepelnou izolací do maltového lože. Na p�ekladech se vyzdí zbytek nadokenního zdiva 

tvárnicemi Porotherm 40 P+D. Vybourá se levé ost�ní a zarovná se vápenocementovou 

maltou. 

                                          Obr. 10.2 Bourání otvoru na jednu stranu 
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10.3.2.3 Rozší�ení na ob� strany 

Tento p�ípad vznikl v místnostech 3.2 a 3.4, kde se p�vodní otvor o velikosti 

2500x2000mm rozší�í na dva otvory 2000x2000mm. Nebudeme provád�t podp�rné 

konstrukce, které p�enesou zatížení stropu a zdiva nad otvorem, ale provedeme rozebrání  

a dozd�ní jako v kapitole 10.3.2.2. 

                                               Obr. 10.3 Rozší�ení otvoru na ob� strany 
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10.3.2.4. Bourání p�í�ek 

P�í�ky jsou vyzd�ny se zdiva Porotherm 11,5 P+D na zdící maltu pevnosti 5N/mm. 

Nejsou pr�b�žné p�es podlaží, ani nejsou vyzd�ny v podlažích nad sebou (provedené jako 

nosné p�í�ky). Proto lez použít jednoduchý postup a to následovný: 

Podlaží má výšku 3900mm a proto musíme postavit pracovní posuvné lešení. Rozebere 

se podhled na obou stranách p�í�ky. Do ší�ky 2000mm, pokud z�stane zachován. V patrech  

2. a 3. se odstraní podhled v celém podlaží. Bourat se za�ne pod stropem a postupn�

rozebíráme p�í�ku dol� k podlaze. Postupujeme s opatrností, abychom neponi�ily stropní  

a okolní konstrukce.  

Obr. 10.4 Bourání p�í�ek 
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10.3.2.5 Odstra�ování vybouraného materiálu 

V p�ízemí se materiál bude odvážet v kole�kách po ramp�, která vede do garáže,  

ven do kontejneru. 

Pro transport suti z vyšších pater bude smontován shoz na su�. Na konci bude opat�en 

vlhkým rukávem proti prašnosti. Vyúst�ní bude do kontejneru na stavební su�. Vybouraný 

materiál se lopatou naloží do kole�ek, se kterými se p�ijede k rukávu a naložený materiál se 

vysype do rukávu. Pokud je otvor v rukávu moc vysoko, tak se vybouraný materiál bude  

do rukávu vhazovat lopatou. 

Veškeré vybourané materiály se t�ídí dle vyhlášky �.381/2001 Sb. – „ Katalog odpad�“. 

�istá stavební su� se odveze na skládku. Ostatní materiály, jako staré odpadní trubky, 

 el. kabely, sm�sný stavební odpad se odveze k recyklaci a dalšímu zpracování. 

10.4 Kontrola provád�ní, hodnocení výsledk� kontrol a zlepšování systému 

Bourací práce se budou realizovat dle platných norem, které jsou p�iloženy v p�íloze 

technické dokumentace. Nejvyšší dohlížející orgán na stavb�, stavbyvedoucí,  

má zodpov�dnost za veškeré práce na staveništi. Kontroluje pracovníky, zda vše provád�jí 

podle technologických p�edpis� a norem. Dohlíží na bezpe�nost osob p�i práci a kontroluju 

jakost a kvalitu odvedené práce. 

Realiza�ní projekt se musí zkontrolovat ješt� p�ed zapo�etím prací, abychom odhalili 

chyby, které jsou v n�m a p�edešli chaotickým situacím na stavb�. 

P�i provád�ní bouracích prací kontrolujeme: 

1. Vzhled ostatních konstrukcí jestli nejsou poni�ené. B�hem prací taktéž kontrolujeme  

             okolní konstrukce, aby nedošlo vlivem bourání k destrukci. 

2. Vodorovnost a svislost osazených p�ekladu. 

3. Obezd�ní p�ekladu. 

4. Za�išt�ní a omítnutí otvoru. Taky kontrolujeme svislost ost�ní. 

5. Zm��ení otvoru zda je proveden podle projektové dokumentace. 
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Bourací práce se realizují dle platných zákon� a norem: 

Zákon 262/2006 Sb. - Zákoník práce 

na�ízení vlády �. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i 

        práci na pracovištích s nebezpe�ím pádu s výšky nebo hloubky 

na�ízení vlády �.591/2009 o bližších minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu 

        zdraví p�i práci na staveništích 

Zákon �. 309/2006 Sb., ve zn�ní zákona �. 362/2007 Sb., kterým se upravují další 

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

        zajišt�ní bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i �innosti nebo poskytování služeb mimo 

        pracovn�právní vztahy (zákon o zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany 

        zdraví p�i práci)  

Zákon �.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon) ve 

        zn�ní zákona �. 68/2007 Sb.  

�SN 73 0810 – Požární bezpe�nost staveb 

�SN 73 8101 Lešení. Spole�ná ustanovení 

�SN EN 12812 (73 8108) Podp�rná lešení 

�SN EN 397 (83 2141) Pr�myslové ochranné p�ilby 

�SN 33 1500 Revize el. za�ízení   

Pokud b�hem prací se vyskytne zm�na materiálu �í konstrukcí než je v projektové 

dokumentaci nebo technologickým postupu, musí stavbyvedoucí zastavit bourání a zm�nu 

ohlásí projektantovi. Ten provede úpravu v projektu. Stavbyvedoucí musí informovat  

i investora a vlastníka objektu, o zm�nách v projektu a na stavb�, a ten odsouhlasí �i zamítne 

návrh projektanta. Nesmíme zapomenout na na�ízení vlády �. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpe�nost a ochranu zdraví p�i práci na staveništích. Dále na 

zákon �.100/2001 Sb. - „O posuzování vliv� na životní prost�edí“ a o zm�n� n�kterých 

souvisejících zákon� (zákon o posuzování vliv� na životní prost�edí).  Veškeré odpady budou 

t�íd�ny a likvidovány dle zákona o odpadech �.185/2001 Sb. - „O odpadech a o zm�n�
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n�kterých dalších zákon�“ ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (zákon �.275/2002 Sb. – „Zm�na 

zákona o odpadech“) a dle vyhlášky Ministerstva životního prost�edí �.383/2001Sb. -  

„O podrobnostech nakládání s odpady“.  Na t�íd�ní a odvoz odpadu musí dohlížet 

stavbyvedoucí nebo pov��ený mistr. 

Bourací práce lze zlepšit, pokud se �innosti budou �ídit následujícími pokyny: 

• vymezení prostoru pro práci  

• zajišt�ní zábrany vstupu nepovolaných osob (hl. d�tí) 

• zajišt�ní ochrany okolního majetku a neobt�žování okolí prachem a hlukem  

• zajišt�ní podzemních prostor a jejich okolí – zásypy, podep�ení 

• odpojení inženýrských sítí  

• pracovníci budou používat p�edepsané ochranné pracovní prost�edky 

• veškeré problémy se budou ihned konzultovat s projektantem a statikem, 

nebudeme je odstra�ovat vlastními silami 

  

�

                                                             Obr. 10.4 Úklid staveništ�
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10.5 Matice odpov�dnosti 
Tab. 10.2 matice odpov�dnosti 
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11. Tepeln� technické posudek vybraných konstrukcí 

11.1 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK	 PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007)

Název konstrukce: železobetonový prefamonolitický sloup nezateplený  

 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Železobeton 3  0,300       1,740  32,0 
   3  weber.therm elastik  0,003       0,900  20,0 
   4  weber.pas silikat  0,003       0,860  130,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,484 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi,m < f,Rsi,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLN
N. 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v míst� tepelných most� ve skladb� je nutné 
  stanovit �ešením teplotního pole. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   2,74 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLN
N. 

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 1,500 kg/m2,rok 
  (materiál: Omítka vápenocementová). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci dochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
  

  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 29,8406 kg/m2,rok 
  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 2,3308 kg/m2,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a > Mev,a ... 2. POŽADAVEK NENÍ SPLN
N 
  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK NENÍ SPLN
N. 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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11.2 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK	 PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce: st�na Porotherm 40P+D nezateplená

Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Porotherm 40 P+D na maltu lehk  0,400       0,150  7,0 
   3  weber.therm elastik  0,007       0,900  20,0 
   4  weber.therm elastik  0,003       0,900  20,0 
   5  weber.pas silikat  0,003       0,860  130,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,916 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,35 W/m2K 
  U > U,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLN
N. 

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 0,571 kg/m2,rok 
  (materiál: weber.therm elastik). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,500 kg/m2,rok 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci dochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
  

  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,1597 kg/m2,rok 
  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 3,2001 kg/m2,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN
N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN
N. 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 



66 

Obr. 11.1 Nezateplená st�na ani sloup a pr�vlak – pr�b�h izotermy 

     

Obr. 11.2 Nezateplená st�na ani sloup a pr�vlak – pr�b�h teplotního pole 
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11.3 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK	 PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce: železobetonový prefamonolitický sloup zateplený 10cm p�novým polystyrenem

Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Železobeton 3  0,300       1,740  32,0 
   3  weber.therm elastik  0,007       0,900  20,0 
   4  P�nový polystyren 5 (po roce 2  0,100       0,033  70,0 
   5  weber.therm elastik  0,003       0,900  20,0 
   6  weber.pas silikat  0,003       0,860  130,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,929 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,29 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN
N. 
  

  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci nedochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
  

  POŽADAVKY JSOU SPLN
NY. 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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Obr. 11.3 Zateplená st�na, sloup a pr�vlak p�novým polystyrenem tl.10cm – pr�b�h izotermy 

Obr. 11.4 Zateplená st�na, sloup a pr�vlak p�novým polystyrenem tl.10cm – pr�b�h teplotního pole 
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11.4 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK	 PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce: st�na Porotherm 40P+D zateplená 5cm p�novým polystyrenem

Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Porotherm 40 P+D na maltu lehk  0,400       0,150  7,0 
   3  weber.therm elastik  0,007       0,900  20,0 
   4  P�nový polystyren 5 (po roce 2  0,050       0,033  70,0 
   5  weber.therm elastik  0,003       0,900  20,0 
   6  weber.pas silikat  0,003       0,860  130,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,944 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN
N. 
  

  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 0,088 kg/m2,rok 
  (materiál: P�nový polystyren 5 (po roce 2). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,088 kg/m2,rok 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci dochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
  

  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0748 kg/m2,rok 
  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 1,2650 kg/m2,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN
N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN
N. 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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11.5 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK	 PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 

Název konstrukce: železobetonový prefamonolitický sloup zateplený 15cm p�novým polystyrenem 

Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,015       0,990  19,0 
   2  Železobeton 3  0,300       1,740  32,0 
   3  weber.therm elastik  0,007       0,900  20,0 
   4  P�nový polystyren 5 (po roce 2  0,150       0,033  70,0 
   5  weber.therm elastik  0,003       0,900  20,0 
   6  weber.pas silikat  0,003       0,860  130,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,950 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN
N. 
  

  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci nedochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
  

  POŽADAVKY JSOU SPLN
NY. 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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    Obr. 11.5 St�na zateplená p�novým polystyrenem tl.5cm a sloup a pr�vlak zateplen p�novým polystyrenem tl.10cm –  

                    pr�b�h izotermy 

Obr. 11.6 St�na zateplená p�novým polystyrenem tl.5cm a sloup a pr�vlak zateplen p�novým polystyrenem tl.10cm –  

                    pr�b�h teplotního pole
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11.6 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK	 PODLE KRITÉRIÍ �SN 730540-2 (2007) 
   

Název konstrukce: plochá st�echa

Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnit�ní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vn�jší stran� Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnit�ního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%)
  

Skladba konstrukce 
  

�íslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,0125       0,220  9,0 
   2  Uzav�ená vzduch. dutina tl. 25  0,250       1,765  0,03 
   3  Dutinový panel  0,300       1,200  23,0 
   4  Bitalbit S  0,0035       0,210  300000,0 
   5  BASF Styrodur 5000 CS tl.100 m  0,100       0,038  100,0 
   6  BASF Styrodur 5000 CS tl.40-60  0,050       0,034  150,0 
   7  Bitagit 40 Mineral  0,004       0,210  35000,0 
   8  Elastodek 40 Standard Dekor  0,004       0,210  50000,0 

I. Požadavek na teplotní faktor (�l. 5.1 v �SN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypo�tená pr�m�rná hodnota: f,Rsi,m =   0,949 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální p�ípustnou vlhkost 
  na vnit�ním povrchu 80% (kritérium vylou�ení vzniku plísní). 
  
  

 Pr�m�rná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota p�i hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat pln�ní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce v�etn� tepelných most� a vazeb. Její p�evýšení nad požadavkem 
 nazna�uje pouze možnosti pln�ní požadavku v míst� tepelného mostu �i tepelné vazby. 

II. Požadavek na sou�initel prostupu tepla (�l. 5.2 v �SN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypo�tená hodnota: U =   0,21 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLN
N. 
  

  Vypo�tený sou�initel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  most� (nap�. krokví v zateplené šikmé st�eše). 

III. Požadavky na ší�ení vlhkosti konstrukcí (�l. 6.1 a 6.2 v �SN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Ro�ní množství kondenzátu musí být nižší než ro�ní kapacita odparu. 
  3. Ro�ní množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenza�ní zón� �iní: 0,113 kg/m2,rok 
  (materiál: BASF Styrodur 5000 CS tl.40-60). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,113 kg/m2,rok 

 Vypo�tené hodnoty:  V kci dochází p�i venkovní návrhové teplot� ke kondenzaci. 
  

  Ro�ní množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0008 kg/m2,rok 
  Ro�ní množství odpa�itelné vodní páry Mev,a = 0,0059 kg/m2,rok 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant.
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLN
N. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLN
N. 

 Teplo 2009, (c) 2008 Svoboda Software 
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12. Záv�r 

Dle zadání jsem vypracoval diplomovou práci, ve které �eším zm�nu užívání n�kterých 

pater objektu. Proto, aby mohlo být zm�n�né užívání objektu se musely provád�t bourací 

práce, vým�na výplní vn�jších otvor� a zateplení objektu. Dokumentace je provedena 

v takové kvalit�, aby mohla být použita pro provád�ní objektu.  

Bourací práce se budou provád�t ve v�tším rozsahu v druhém a t�etím pat�e. V patrech 

z�stanou jen sociální za�ízení a schodišt�. Ostatní konstrukce budou odstran�ny – p�í�ky, 

výpln� otvor�, podlahové konstrukce a podhled. Ve výpl�ovém zdivu se vybourají nové 

otvory. Ost�ní se dozdí z plných cihel a tvárnicemi Porotherm. P�í�ky se také vyzdí z tvárnic 

Porotherm 11,5 P+D. Po provedení veškerých instalací se zdivo omítne omítkou Porotherm 

Universal tl. 10mm. Sádrokartonovým zav�šeným podhledem se schovají veškeré instalace, 

které vedou pod stropem. Podlahové krytiny tvo�i keramická dlažba a laminátová podlaha.  

Vn�jší povrchovou úpravu objektu jsem zvolil kontaktní zateplovací systém od firmy 

Saint-Gobain Weber Terranova, a.s.. Skládá se z tepelné izolace EPS 70F. V míst� sloupu je 

tlouš�ka izolace 15 cm. a na výpl�ovém zdivu 5 cm. Povrchovou úpravu tvo�í tenkovrstvá 

omítka weber.pas silikát. Omítka má vysokou odolnost proti bionapadení, vyšší životnost, 

vysokou prodyšnost a samo�istící efekt. 

Výpln� otvor� tvo�í plastové okna Vekra Premium. Okenní rám má profil z šesti 

komorami v krémové barv�. Profil má také izola�ní vložku pro zlepšéní tepeln� technických 

vlastností. Výpl� okna je trojsklo s nerezovým distan�ním ráme�kem. Sou�initel prostupu 

tepla celého okna je Uw = 0,6 W/m2K-1. 

Na záv�r jsem zpracoval úse�kový diagram, na kterém m�žeme pozorovat naplánovaný 

postup prací. Zahájení díla jsem zvolil k 1.3.2012. P�edání díla m� vyšlo na 25.9.2012. 

K harmonogramu p�ikládám i položkový rozpo�et prací. Nejsou zde zapo�teny práce na 

technickém za�ízení, diplomová práce je ne�eší. Náklady spojené s p�estavbou objektu jsou 

19,66 milionu korun v�etn� DPH. 
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