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Anotace 

Předmětem mé diplomové práce bylo zpracování dokumentace stavební části ke 

stavebnímu řízení dle vyhlášky č. 499/2006, a zpracování technologického postupu provádění 

základů, svislé a vodorovné nosné skeletové konstrukce. 

 

Polyfunkční dům je situován na nezastavěné parcele doposud sloužící k zemědělským 

účelům, zapsaný v katastrálním území Opava Jaktař. Dům je navržen jako podsklepený, tří 

podlažní s plochou střechou. Celý objekt je navržen jako prefabrikovaná skeletová konstrukce 

s výplňovým vnitřním i vnějším zdivem typu Porotherm v kombinaci s obvodovou skleněnou 

fasádou. V prvním podzemním podlaží jsou použity výplňové betonové panely a je zde 

situováno parkoviště a technická místnost domu. V prvním nadzemním podlaží se nachází 

vstup do objektu, kanceláře a prostor pro sklepní kóje. V druhém nadzemním podlaží se 

nachází šest bytových jednotek, z nichž jsou čtyři byty mezonetového charakteru a zbylé dva 

byty jsou jednopodlažní. Na patře jsou vždy dva stejné byty. Byty A, D jsou mezonetové, 

které pokračují v třetím nadzemním podlaží se zádveřím, šatnou, WC, koupelnou, komorou, 

kuchyní spojenou s obývacím pokojem a balkónem ve spodním patře a v horním patře 

s pokojem, ložnicí, koupelnou, balkónem a lodžií. Byty B, E jsou mezonetové, které pokračují 

v třetím nadzemním podlaží se zádveřím, šatnou WC, koupelnou, kuchyní spojenou 

s obývacím pokojem a balkónem ve spodním patře a v horním patře s dvěma pokoji 

s přilehlými šatnami, komorou, koupelnou, ložnicí s šatnou a koupelnou a terasou. Byty C, F 

jsou jednopodlažní se zádveřím, šatnou, WC, koupelnou, dvěma pokoji, komorou, kuchyní 

spojenou s obývacím pokojem a balkónem. 

 

Klíčová slova 

Polyfunkční dům, železobetonová montovaná skeletová konstrukce, garáže v suterénu, 

kanceláře, mezonetové byty, výplňové zdivo, skleněná fasáda, plochá střecha.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anotation  

The main subject of my diploma thesis is elaboration of building documentation to 

building control according to public notice number 499/2006 and technological procedures 

for conducting of building foundations, vertical and horizontal supporting skeleton 

construction. 

 

Polyfunctional house is situated in undeveloped parcel used for agricultural purposes. 

Polyfunctional house is designed wit basemant and house has three floors with flat roofs. The 

all house is made from prefabricated frame construction with infill internal and external 

brickwork type Phorotherm in combination with glass facade. In the basement are used 

restoratives concrete panels and there is situated parking and technical room of the house. In 

the first floor there is an entrance to the house, offices, and place for basement lockers. In the 

second floor there si six residental units of witch are four – storied and other two are single 

storey. On the  floor are always the same two flats. Apartments A, D are storied, which 

continues to the third floor and consist of  entry foyer, cloakroom, WC, bathroom, chamber, 

kitchen with liwing room and balcony on the lower ground floor and the upper floor with 

room, bedroom, bathroom, balcony and loggia. Apartments B, E are storied, which continues 

to the third floor and consist of  entry foyer, cloakroom, WC, bathroom, kitchen with liwing 

room and balcony on the lower ground floor and the upper floor with two rooms with 

adjoining dressingroom, chambre, bathroom, bedroom with dressingroom and bathroom and 

terrace. Apartments C, F are single storey with entry foyer, cloakroom, WC, bathroom, two 

rooms, camber, kitchen with liwing room and balcony. 

 

Keywords 

Polyfunctional house, prefabricated concrete skeleton construciton, garages in the 

basement, offices, maisonette apartments, masonry infill, glass facade, flat roof. 
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Úvod diplomové práce 
 

Předmětem mé diplomové práce bylo zpracování dokumentace stavební části ke 

stavebnímu řízení dle vyhlášky č. 499/2006 a zpracování technologického postupu provádění 

základů, svislé a vodorovné nosné prefabrikované skeletové konstrukce. 

 

Obsah diplomové práce se skládá z textové části a výkresové části. 

 

Textová část obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, zásady 

organizace výstavby, technickou zprávu a technologický postupu provádění základů, svislé a 

vodorovné nosné konstrukce, technickou zprávu zařízení staveniště, bilanci energií a 

stanovení obestavěného prostoru a odhad ceny. V závěru textové části jsou uvedeny přílohy 

podle zadání. 

 

V průvodní zprávě jsou sepsány základní údaje o stavbě, souhrnná technická zpráva se 

zabývá jednotlivými stavebně technickými částmi stavby, organizace výstavby řeší 

problematiku zařízení staveniště a technická zpráva řeší jednotlivé stavební konstrukce.     

 

Výkresová část obsahuje technické výkresy. Seznam výkresů viz tabulka str. 9. 
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1. Průvodní zpráva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah: 

a) Identifikační údaje  

b) Údaje o dosavadním území 

c) Přehled provedených průzkumů 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

f) Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí 

g) Věcné a časové vazby stavby 

h) Předpokládaná lhůta výstavby 

i) Orientační statistické údaje o stavbě 
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a) Identifikační údaje  
 

Název akce:   Novostavba polyfunkčního domu  

Místo stavby:   Žižkova 54, 747 07 Opava, Jaktař 

Parcelní číslo:   639, 640 

Stupeň PD:   projektová dokumentace pro stavební povolení 

Kraj:    Moravskoslezský 

Stavební úřad:   Opava 

Investor:   Statutární město Opava 

Dodavatel stavby:  Special Building s.r.o. 

Projektant:   Bc. Jakub Blažej 

 

Spolupráce na projektu 

 

Stavební část:  

Statika:  

Technika prostředí staveb: 

Požární ochrana: 

Elektroinstalace: 

 

b) Údaje o dosavadním území  
 

Stavba bude realizována na parcelách číslo 639, 640 o celkové výměře 61665,78 m2, 

zapsané v katastrálním území Opava, Jaktař 711730. Vjezd na pozemek je z nově vybudované 

příjezdové cesty, která je napojena na ulici Žižkova. Pozemek je bez překážek s rovným 

terénem sloužící v současné době k zemědělským účelům. Podle geologického průzkumu 

bylo zjištěno, že úroveň základových spár leží na únosném podloží převážně štěrkovitého 

charakteru. Z geologického průzkumu také vyplívá, že zde nebylo zjištěno žádné nežádoucí 

radonové působení. Hladina podzemní vody byla dle geologického průzkumu zjištěna na 8,65 

m pod povrchem původního terénu, tj. ve výšce 255,05 m.n.m. B.p.v. K objektu bude zřízena 

nová příjezdová cesta a nové inženýrské sítě, ze kterých budou provedeny přípojky do objektu 
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dle výkresů přípojek. Nově zrealizované inženýrské sítě se napojí na stávající sítě v ulici 

Žižkova. 

 

c) Přehled provedených průzkumů 
 

Mapové podklady: 

Katastrální mapa 1:2000 

Výškopisné a polohopisné zaměření 1:500 

Inženýrsko-geologický a radonový průzkum 

 

Ostatní podklady: 

- vlastní průzkumy, zaměření a fotodokumentace 

- požadavky investora 

- zákon č.  183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu, ve smyslu pozdějších 

předpisů 

- vyhláška č. 137/1998 Sb., O obecných požadavcích na výstavbu 

- energetický audit 

 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
Tato technická zpráva slouží jako podklad pro stavební povolení. Veškeré dosud 

známé požadavky, námitky a připomínky dotčených orgánů jsou zpracovány v dokumentaci a 

v případě dalších dodatečných požadavků budou doplněny. 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Tato předložená projektová dokumentace je zhotovena podle obecných požadavků na 

výstavbu – dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., O obecných technických požadavcích na výstavbu. 

f) Údaje o splnění podmínek územního rozhodnutí 
Celý projekt je v souladu s Územním plánem města Opavy. 
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g) Věcné a časové vazby stavby 
V okolí stavby není plánována žádná jiná výstavba. Žádné věcné ani časové vazby by 

neměly být touto stavbou vyvolány.  

 

 h) Předpokládaná lhůta výstavby 
Dokončení projektu stavby  listopad  2012 

Zahájení stavby březen    2013 

Ukončení stavby listopad  2015 

 

i) Orientační statistické údaje o stavbě 

Zastavěná plocha celkem:   831,16 m2 

Plocha pozemku: 2513,31 m2 
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2. Souhrnná technická zpráva 
 

Obsah: 

a) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 1. Zhodnocení staveniště 

 2. Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 3. Technické řešení 

 4. Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

 5. Řešení dopravní a technické infrastruktury 

 6. Vliv stavby na životní prostředí 

 7. Bezbariérové řešení okolí stavby 

 8. Průzkumy a měření 

 9. Geodetické podklady 

               10. Členění stavby 

     11. Vliv stavby na okolí 

     12. Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

b) Mechanická odolnost a stabilita  

c) Požární bezpečnost  

d) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  

e) Bezpečnost při užívání  

f) Ochrana proti hluku 

g) Úspora energie a ochrana tepla 

h) Bezbariérové řešení stavby  

i) Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy  

j) Ochrana obyvatelstva 

k) Inženýrské stavby (objekty) 

 1. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch 

 2. Zásobování vodou 

 3. Zásobování energiemi 

 4. Řešení dopravy 

 5. Povrchové úpravy okolí stavby 

 6. Elektronické komunikace 
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a) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 1. Zhodnocení staveniště 

Stavba je realizována na parcelách číslo 639, 640 o celkové výměře 61665,78 m2, 

zapsané v katastrálním území Opava, Jaktař 711730. Vjezd na pozemek je z nově vybudované 

příjezdové cesty, která je napojena na ulici Žižkova. Pozemek je bez překážek s rovným 

terénem sloužící v současné době k zemědělským účelům. Podle geologického průzkumu 

bylo zjištěno, že úroveň základových spár leží na únosném podloží převážně štěrkovitého 

charakteru. Z geologického průzkumu také vyplívá, že zde nebylo zjištěno žádné nežádoucí 

radonové působení. Hladina podzemní vody byla dle geologického průzkumu zjištěna na 8,65 

m pod povrchem původního terénu, tj. ve výšce 255,05 m.n.m. B.p.v. K objektu bude zřízena 

nová příjezdová cesta a nové inženýrské sítě, ze kterých budou provedeny přípojky do objektu 

dle výkresů přípojek. Nově zrealizované inženýrské sítě se napojí na stávající sítě v ulici 

Žižkova. 

 

 2. Urbanistické a architektonické řešení stavby 
Novostavba polyfunkčního domu se nachází v zastavěné zóně. Budova je 

obdélníkového tvaru a její podélná osa je rovnoběžně s nově zbudovanou příjezdovou 

komunikací. Do objektu vede přístupový chodník s mírným sklonem, který je napojen na 

nově vystavěný chodník přilehlý k nově zbudované příjezdové komunikaci. Vjezd do 

podzemní garáže objektu je napojen na novou příjezdovou komunikaci, pomocí příjezdové 

rampy se sklonem 12%. Celý objekt je navržen jako prefabrikovaná skeletová konstrukce 

v prvním podzemním podlaží s výplňovými betonovými panely a v nadzemních podlažích 

s výplňovým vnitřním i vnějším zdivem typu Porotherm, v kombinaci s obvodovou skleněnou 

fasádou. V prvním podzemním podlaží je situováno parkoviště a technická místnost domu.   

V prvním nadzemním podlaží se nachází vstup do objektu, kanceláře a prostor pro sklepní 

kóje. V druhém nadzemním podlaží se nachází šest bytových jednotek, z nichž jsou čtyři byty 

mezonetového charakteru a zbylé dva byty jsou jednopodlažní. Na patře jsou vždy dva stejné 

byty. Byty A, D jsou mezonetové, které pokračují v třetím nadzemním podlaží se zádveřím, 

šatnou, WC, koupelnou, komorou, kuchyní spojenou s obývacím pokojem a balkónem ve 

spodním patře a v horním patře s pokojem, ložnicí, koupelnou, balkónem a lodžií. Byty B, E 

jsou mezonetové, které pokračují v třetím nadzemním podlaží se zádveřím, šatnou, WC, 

koupelnou, kuchyní spojenou s obývacím pokojem a balkónem ve spodním patře a v horním 
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patře s dvěma pokoji s přilehlými šatnami, komorou, koupelnou, ložnicí s šatnou a koupelnou 

a terasou. Byty C, F jsou jednopodlažní se zádveřím, šatnou, WC, koupelnou, dvěma pokoji, 

komorou, kuchyní spojenou s obývacím pokojem a balkónem. 

  

 3. Technické řešení 
Základy 

Objekt je založen na železobetonových základových roznášecích prefabrikátech, na 

kterých jsou položeny železobetonové základové patky lichoběžníkového typu. Mezi 

základové patky jsou vloženy železobetonové základové trámy. Rozměry všech základových 

prvků dle příslušné projektové dokumentace. 

 

Konstrukční systém 

Konstrukční systém objektu je skeletový II. kategorie typu S1,2 STÚ 

s jednopodlažními sloupy 400x400 mm, s průvlaky tvaru obráceného T a obdélníkovými 

ztužidly 400x450 mm a 300x450 mm. V prvním podzemním podlaží jsou použity výplňové 

žb. panely tl. 300 mm. Jako výplňové zdivo vnitřní jsou použity cihelné bloky Porotherm 

Profi tl. 140 mm na zdící maltu Porotherm Profi. Na obvodový plášť jsou použity cihelné 

bloky Porotherm Profi tl. 400 mm na zdící maltu Porotherm Profi v kombinaci s předsazenou 

skleněnou fasádou.     

 

Stropy 

Stropní konstrukce je vyskládána ze stropních panelů Spiroll tl. 250 mm, které jsou 

uloženy na stropních průvlacích typu obráceného T. Průvlaky jsou spojovány v osách sloupů 

Čapkovým spojem a také v polích na ozub u průvlaků, které jsou vykonzolovány. 

V příslušných spojích se vždy svaří kotevní výztuže a následně se spoj zmonolitní zálivkou. V 

stropní konstrukci druhého nadzemního podlaží je provedená výměna za pomocí průvlaků pro 

prostor na bytové schodiště.   

 

Schodiště 

Hlavní domovní schodiště je navrženo jako dvouramenné s pravotočivým směrem a 

s nástupní schodišťovou deskou přímou dvakrát zalomenou a výstupní schodišťovou deskou 

přímou dvakrát zalomenou tl. 200 mm a ocelovým zábradlím a dřevěným madlem. 

Schodišťové desky jsou prostě uloženy na schodišťových průvlacích. Bytové schodiště je 
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navrženo jako dřevěné, jednoramenné, přímé, schodnicové s dvěma schodnicemi kotvené do 

přilehlé nosné stěny s dřevěným zábradlím a dřevěným madlem. 

 

Zastřešení  

Střešní konstrukce je plochého typu, z panelů Spiroll, vyzděnou atikou z cihelných 

bloků Porotherm Profi 40 na tenkovrstvou zdící maltu Porotherm Profi a kontaktním 

zateplením typu ETICS, se sklonem 2% a klasickou střešní skladbou jednoplášťové ploché 

střechy s vrchní krycí vrstvou z praného říčního kameniva frakce 16 mm – 32 mm. Skladba 

střešního pláště viz výkres ploché střechy. 

 

Vnější plochy 

Přístupová rampa do objektu je ze zámkové dlažby a je situována kolmo na chodník, 

který je rovnoběžný s příjezdovou komunikací. Vjezdová rampa do garáže je provedena 

z asfaltové příjezdové komunikace a je napojena kolmo na příjezdovou komunikaci k objektu. 

 

 4. Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 
Na stávající inženýrské sítě v ulici Žižkova se provede napojení a prodloužení až před 

příčnou osu domu, kde bude veřejný řad ukončen. Na takto prodloužený veřejný řad se 

provedou přípojky splaškové kanalizace, vodovodu, plynovodu a elektrické energie na 

pozemek objektu dle výkresů přípojek. Kanalizační přípojka objektu DN 300 je napojena na 

hlavní kanalizační řád DN 500. Vodovodní přípojka pro objekt DN 32 je napojena na hlavní 

vodovodní řád DN 110 PVC. Plynovodní přípojka DN 32 je taktéž napojena na hlavní 

plynovodní řád STL DN 90. Na obvodové fasádě objektu u vstupu do budovy je zřízen HUP. 

Elektrická přípojka je napojena na stávající sloupové vedení NN. Na sloupě je umístěna 

rozpojovací skříň, ze které vede zemní kabel AYKY-J 4x50 a je ukončen ve skříni na fasádě 

domu. Sloup je umístěn na parcele číslo 641.  

 

 5. Řešení dopravní a technické infrastruktury 
Přístupová rampa do objektu je provedena ze zámkové dlažby o sklonu 6% kolmo 

k přístupovému chodníku. Vjezd do garáží je proveden z asfaltového silničního pásu o sklonu 

12% kolmo k příjezdové cestě.  
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 6. Vliv stavby na životní prostředí 
Na vytápění budovy je použita sestava kaskádových kondenzačních plynových kotlů, 

které jsou umístěny v kotelně, která se nachází v suterénu domu. Na staveništi budou 

přistavěny kontejnery pro ukládání stavební sutě a ostatních odpadů, které se budou příslušně 

třídit. Tyto kontejnery se budou pravidelně vyvážet na nejbližší řízenou skládku. Při 

stavebních pracích, které se budou provádět dle příslušných předpisů a technologických 

postupů, stavba nijak zvlášť neohrozí životní prostředí.   

 

 7. Bezbariérové řešení okolí stavby 
Přesto, že objekt nebyl projektován pro bydlení osob ZTP, budova splňuje veškeré 

bezbariérové požadavky pro přístup do kanceláří i do bytů. 

 

 8. Průzkumy a měření 
Před započetím samotných stavebních prací byl na pozemku stavby proveden 

geologický průzkum. V průběhu realizace výstavby se provádí průběžné geometrické 

zaměřování objektu a jeho jednotlivých částí.  

 

 9. Geodetické podklady 
Katastrální mapa 1:2000, výškopisné a polohopisné zaměření. 

 

 10. Členění stavby 
Stavba je členěna na stavební objekty: 

 SO 01 – Novostavba objektu 

 SO 02 – Přípojky vodovodu, kanalizace, plynu a elektro kabelu 

 SO 03 – Zpevněné plochy a terénní úpravy 

 

 11. Vliv stavby na okolí 
Objekt je nevýrobního charakteru a jeho výstavba a následný provoz nebude mít žádný 

podstatný vliv na jeho okolí a životní prostředí. 
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 12. Ochrana zdraví a bezpečnost pracovníků 
Při výstavbě se musí postupovat dle schválené projektové dokumentace a musí být 

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

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

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

činnosti.  

 

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

č. 22/1997 Sb., v platném znění, a na něj navazující ustanovení vlády. Budoucí provoz se bude 

řídit dle příslušných norem ČSN EN 1050 (83 3010), ČSN ISO 3864 (01 8010), ČSN 26 

9030. Pro kotelny platí ČSN 07 0703 včetně změny č. 6.  

 

b) Mechanická odolnost a stabilita  
Viz statický výpočet. 

   

c) Požární bezpečnost  
Požární bezpečnost byla zpracována a vyhodnocena požárním specialistou.  

 

d) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  
Stavba, její průběh a následný provoz nebude mít žádný podstatný vliv na životní 

prostředí. Během výstavby nebudou použity žádné zvlášť nebezpečné technologie, které by 

měly ohrožovat životní prostředí. S odpadem, který vznikne při realizaci stavby, bude 

nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpad bude 

řádně tříděn a odvážen na skládku dle druhu odpadu. S nebezpečným odpadem bude 

nakládáno dle vyhlášky č. 381/2001,  Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů, ve 

znění pozdějších předpisů.  
 

 

 

 



Vysoká škola báňská - TU FAST Ostrava 

Diplomová práce -Technologie výstavby prefabrikované skeletové konstrukce                                                               
Bc. Jakub Blažej - 21 - 

Zásady pro nakládání s odpadem. 
Při provozu je nutné: 

- minimalizovat vznik odpadů, 

- třídit jednotlivé druhy odpadů, 

- minimalizovat odpady k přímému skládkování. 

 

Kategorizace odpadů 

Stavební odpady - předpokládané množství a způsob nakládání 

      (t/rok)  kategorie odpadů 

17 01 01 Beton      1,0   O 

17 02 01 Dřevo      3,0    O 

17 02 02 Sklo       0,5   O 

17 02 03 Plasty      0,3   O 

17 04 05 Železo a ocel     2,0   O 

17 09 04 Směsné stavební odpady  

 

Odpady vzniklé provozem 

     (t/rok)  kategorie odpadů       nakládání s odpadem  

20 01 21 Zářivky   0,015   N   OZO 

20 03 01 Směsný komunální odpad   0,9   O 

  

e) Bezpečnost při užívání 
Bezpečnost při užívání objektu nebude ohrožena. 

 

f) Ochrana proti hluku 
Budovu není potřeba chránit proti hluku. V okolí se nevyskytují žádné nepříznivé 

zvukové působení. Na přilehlé komunikaci v ulici Žižkova je minimální provoz. 
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g) Úspora energie a ochrana tepla 
Objekt je zateplen kontaktním systémem ETICS v suterénu z Isover Styrodu 2800 C tl. 

100 mm a z tepelné izolace z Isover EPS 70 F tl. 120 mm na obvodových nadzemních 

stěnách. Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001, o tepelné izolaci 

potrubí. Všechny požadavky na úsporu energie a tepla se řídí dle normy ČSN 73 0540-2 z 

roku 2011 a měrnou energetickou spotřeby dle vyhlášky č. 291/2001. 

 

h) Bezbariérové řešení stavby  
Přesto, že dům nebyl projektován pro bydlení osob ZTP, je vstup do objektu a přístup 

do kanceláří a k bytům plně bezbariérový. 

 

i) Ochrana stavby před škodlivými vnějšími vlivy  
Na území stavby se nenachází žádné vlivy působící škodlivě na stavbu. O žádné 

ochraně stavby se neuvažuje.   

 

j) Ochrana obyvatelstva 
Zařízení staveniště bude oploceno, a to z důvodu zabránění vstupu nepovolaným 

osobám. 

 

k) Inženýrské stavby (objekty) 
 1. Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch 

Dešťová voda bude sváděna do jednotné splaškové přípojky domu. Splašková voda 

bude sváděna potrubím PP SN 16 DN 300 přes revizní kanalizační šachtu domu do nově 

zbudovaného uličního kanalizačního řádu DN 500. V garážích domu jsou umístěny 

sedimentační lapoly typu GSLO-2/10 odlučovače lehkých kapalin, o jejich vyprázdnění se 

bude starat odborná firma. Kolem objektu je provedeno drenážní potrubí DXZ DN 125 

uložené v rýze 500x500 mm, která je obalená geotextílií  Fatratex-H 500 a vysypaná štěrkem 

frakce 8-16 mm. Rýha začíná v hloubce -2,800 mm a končí v hloubce -2,300 mm. Od líce 
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budovy je vzdálená 700 mm. Drenáž zde zabezpečuje odvodnění anglických dvorků a je 

svedena do vsakovací jímky v pravé horní části pozemku.    

 

 2. Zásobování vodou  
Vodovodní přípojka pro objekt PE 100 DN 32 bude napojena přes vodoměrnou šachtu    

Aqua-Gotherm na hlavní vodovodní řád DN 110 PVC. 

 

 3. Zásobování energiemi 
Elektrická přípojka bude napojena na stávající sloupové vedení NN. Na sloupě bude 

umístěna rozpojovací skříň, ze které povede zemním kabelem AYKY-J 4x50 a bude ukončen 

ve skříni na fasádě domu. Sloup je umístěn na parcele číslo 641.  

 

Plynovodní přípojka DN 32 je taktéž napojena na hlavní plynovodní řád STL DN 90. 

Na fasádě domu u hlavního vstupu je osazen HUP. 

 

 4. Řešení dopravy 
Přístupový chodník do objektu je proveden ze zámkové dlažby se sklonem 6 % kolmo 

k veřejnému chodníku. Příjezdová rampa do garáží je provedená z asfaltového silničního pásu 

napojena kolmo na nově zřízenou příjezdovou komunikaci o sklonu 12%. Nově zřízená 

příjezdová komunikace a její přilehlý chodník jsou napojeny na stávající komunikaci a 

chodník ulice Žižkova. 

 

 5. Povrchové úpravy okolí stavby 
Po dokončení stavby budou na jejím pozemku provedeny finální terénní úpravy a to 

osetí trávníku a výsadba zeleně.  

 

 6. Elektronické komunikace 
Připojení na elektronické komunikace není součástí této PD. 
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3. Zásady organizace výstavby 
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a) Charakteristika staveniště 
Stavba bude realizována na parcelách číslo 639, 640 o celkové výměře 61665,78 m2, 

zapsané v katastrálním území Opava, Jaktař 711730. Vjezd na pozemek je z nově vybudované 

příjezdové cesty, která je napojena na ulici Žižkova. Pozemek je bez překážek s rovným 

terénem sloužící v současné době k zemědělským účelům. Podle geologického průzkumu 

bylo zjištěno, že úroveň základových spár leží na únosném podloží převážně štěrkovitého 

charakteru. Z geologického průzkumu také vyplívá, že zde nebylo zjištěno žádné nežádoucí 

radonové působení. Hladina podzemní vody byla dle geologického průzkumu zjištěna na 8,65 

m pod povrchem původního terénu, tj. ve výšce 255,05 m.n.m. B.p.v. Celý pozemek, na 

kterém bude stavba probíhat bude řádně oplocen a u vjezdu na staveniště bude zřízena 

uzamykatelná brána. Na staveništi je zřízena staveništní komunikace ze silničních žb. panelů 

typu IZD 3/10. Silniční panely se kladou na zhutněné štěrkové lóže. Za bránou na staveništi 

bude umístěna buňka vrátnice, a za ní budou dále postaveny další staveništní buňky, ve 

kterých je kancelář stavbyvedoucího, kancelář mistrů, šatna, umývárna s WC a uzamykatelný 

sklad. Všechny staveništní buňky a také sila na maltovou směs budou postaveny na silničních 

betonových panelech. 

 

b) Inženýrské sítě a jiné zařízení 
Zásobování staveniště vodou bude zajištěno dočasným napojením na zřízenou 

domovní vodovodní přípojku v místě vodoměrné šachty, dle zakreslení ve výkresu zařízení 

staveniště. Vodovodní potrubí pro zařízení staveniště bude provedeno z PE 100 DN 32 a 

vedeno v rýze hl. 0,75 m, až k staveništním buňkám, které budou tímto zásobovány vodou. 

Staveništní sila na maltovou směs, budou napojena hadicí z vodoměrné šachty, která se zapojí 

vždy na začátku pracovní směny,  na konci pracovní směny se odpojí a uklidí do staveništního 

skladu. Sanitární buňky budou napojeny kanalizačním potrubím PP DN 150 do uliční 

kanalizační šachty 1631/1. Po skončení prací se potrubí odstraní. 

 

c) Napojení staveniště na energie 
Pro staveništní rozvod elektrické energie bude zřízen provizorní staveništní rozvaděč, 

který bude napojen na přívodní zemní kabel vedený z rozpojovací skříně umístěné na 

sloupovém vedení NN na parcele č. 641. Staveništní rozvaděč se napojí na přívodní zemní 
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kabel. Ze staveništního rozvaděče povede rozvod po staveništi pro jednotlivé zařízení 

vzduchem za pomocí provizorních stožárů ve výšce 3 m nad terénem. Po dokončení 

staveništních prací se přívodní zemní kabel prodlouží až k fasádě objektu, kde bude umístěn 

domovní rozvaděč.   

 

d) Bezpečnost a ochrana zdraví 
Celé staveniště bude oploceno pro znemožnění přístupu nepovoleným osobám a po 

ukončení denních stavebních prací vždy řádně uzamčeno. V průběhu realizace zařízení 

staveniště a také při následných pracích musí být dodrženo ustanovení NV č. 362/2005 o 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky, NV č. 591/2006, o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Všichni pracovníci mohou provádět jen ty 

činnosti, na které mají technickou způsobilost a byli na ně řádně proškoleni.  

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 

veřejných zájmů 
Staveniště bude řešeno podle schváleného výkresu zařízení staveniště a veškeré práce 

na něm budou probíhat dle příslušných bezpečnostních nařízení, zákonů, vyhlášek a norem. 

  

f) Zařízení staveniště 

Celý prostor staveniště bude oplocen a po ukončení denních prací vždy řádně 

uzamčen. Vnitorstaveništní komunikace bude provedena ze silničních panelů IZD 3/10, které 

budou uloženy na zhutněný stěrkový podklad tl 150 mm. Panely se také použijí jako podklad 

pro stavební buňky a maltové sila. Na staveništi budou použity stavební kontejnery 

Containex, které budou sloužit jako technické, sociální a administrativní zázemí. Na staveništi 

bude použit jeden kancelářský kontejner 10´ jako vrátnice, jeden kancelářsky kontejner 

20´pro stavbyvedoucího, jeden kancelářský kontejner 20´ pro mistry, čtyři šatnové kontejnery 

20´, dva sanitární kontejnery 20´ a dva skladové kontejnery 20´. Všechny kontejnery budou 

napojeny na elektrickou energii elektrokabelem. Sanitární kontejnery budou navíc napojeny 
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na pitnou vodu a kanalizaci. Po dokončení stavby bude celé zařízení staveniště odstraněno 

a budou provedeny terénní úpravy. 

 

g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
Stavební kontejnery, které jsou použity pro technické, sociální a administrativní 

zařízení staveniště, nevyžadují stavební povolení.  

 

h) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Na stavbě mohou být jen ti pracovníci, kteří jsou proškoleni a mají řádné technické 

vzdělání k výkonu své práce. Pracovníci musí používat osobní ochranné pomůcky a počínat si 

tak, aby svým jednáním neohrožovali sebe, ani osoby v jejich okolí. Při realizaci stavby je 

potřeba dodržovat požadavky dle zákona č. 362/2005 Sb., nařízení vlády o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z 

výšky nebo do hloubky, dále zákona č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

i) Vliv stavby na životní prostředí 
Stavba je nevýrobního charakteru. Průběh výstavby a následný provoz nebude mít 

žádný podstatný vliv na životní prostředí a okolí stavy. Během realizace nebudou použity 

žádné zvlášť nebezpečné technologie, které by mohly významně ohrozit životní prostředí. 

Okolní plochy stavby nebudou ničím znečišťovány. S odpadem, který vznikne při realizaci 

stavby, bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů. Odpad bude v průběhu prací tříděn a odvážen na skládku dle druhu odpadu. S 

nebezpečným odpadem bude nakládáno dle vyhlášky č. 381/2001, Katalog odpadů a seznam 

nebezpečných odpadů, ve znění pozdějších předpisů.  

 

V průběhu stavebních prací musí být dodrženo NV č. 88/2004, o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, dle § 12 nesmí být 
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překročeny nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. Nejvyšší přípustné 

hodnoty vibrací musí být v souladu s § 13, § 14, § 16, § 17, § 18, § 19 a § 20 tohoto nařízení. 

  

j) Orientační lhůta výstavby 
Celková doba výstavby je předběžně naplánována na 20 měsíců. Zahájení stavebních 

prací započne předáním a převzetím staveniště. Po dokončení výstavby objektu se na 

zbývajícím pozemku stavby provedou dokončovací terénní úpravy.   
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4. Technická zpráva 
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a) Účel a popis objektu 
Výsledkem realizace je samotný polyfunkční objekt s garážovým parkováním 

v suterénu a třemi nadzemními podlažími. Stavba bude realizována na parcelách číslo 639, 

640 o celkové výměře 61665,78 m2, zapsané v katastrálním území Opava, Jaktař 711730. 

Vjezd na pozemek je z nově vybudované příjezdové cesty, která je napojena na ulici Žižkova. 

Pozemek je bez překážek s rovným terénem sloužící v současné době k zemědělským účelům. 

Podle geologického průzkumu bylo zjištěno, že úroveň základových spár leží na únosném 

podloží převážně štěrkovitého charakteru. Z geologického průzkumu také vyplívá, že zde 

nebylo zjištěno žádné nežádoucí radonové působení. Hladina podzemní vody byla dle 

geologického průzkumu zjištěna na 8,65 m pod povrchem původního terénu, tj. ve výšce 

255,05 m.n.m. B.p.v. K objektu bude zřízena nová příjezdová cesta a nové inženýrské sítě, ze 

kterých budou provedeny přípojky do objektu dle výkresů přípojek. Nově zrealizované 

inženýrské sítě se napojí na stávající sítě v ulici Žižkova. 

 

b) Urbanistické, architektonické, funkční a dispoziční řešení 
 1. Urbanistické řešení 

Novostavba polyfunkčního domu se nachází v zastavěné zóně. Budova je 

obdélníkového tvaru a její podélná osa je rovnoběžně s nově zbudovanou příjezdovou 

komunikací. Do objektu vede přístupový chodník s mírným sklonem 6%, který je napojen 

kolmo na nově vystavěný chodník přilehlý k nově zbudované příjezdové komunikaci. Vjezd 

do podzemní garáže objektu je napojen kolmo na novou příjezdovou komunikaci, pomocí 

příjezdové rampy se sklonem 12%.  

 

 2. Architektonické a dispoziční řešení   
 Celý objekt je navržen jako prefabrikovaná skeletová konstrukce v prvním 

podzemním podlaží s výplňovými betonovými panely a v nadzemních podlažích s výplňovým 

vnitřním i vnějším zdivem typu Porotherm v kombinaci s obvodovou skleněnou fasádou. V 

prvním podzemním podlaží je situováno parkoviště a technická místnost domu. V prvním 

nadzemním podlaží se nachází vstup do objektu, kanceláře a prostor pro sklepní kóje. 

V druhém nadzemním podlaží se nachází šest bytových jednotek, z nichž jsou čtyři byty 

mezonetového charakteru pokračující do třetího nadzemního podlaží a zbylé dva byty jsou 
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jednopodlažní. Na patře jsou vždy dva stejné byty. Byty A, D jsou mezonetové, které 

pokračují v třetím nadzemním podlaží se zádveřím, šatnou, WC, koupelnou, komorou, 

kuchyní spojenou s obývacím pokojem a balkónem ve spodním patře a v horním patře 

s pokojem, ložnicí, koupelnou, balkónem a lodžií. Byty B, E jsou mezonetové, které pokračují 

v třetím nadzemním podlaží se zádveřím, šatnou, WC, koupelnou, kuchyní spojenou 

s obývacím pokojem a balkónem ve spodním patře a v horním patře s dvěma pokoji 

s přilehlými šatnami, komorou, koupelnou, ložnicí s šatnou a koupelnou a terasou. Byty C, F 

jsou jednopodlažní se zádveřím, šatnou, WC, koupelnou, dvěma pokoji, komorou, kuchyní 

spojenou s obývacím pokojem a balkónem. 

 

c) Orientační statistické údaje o stavbě 
Zastavěná plocha:     831,16 m2 

Plocha pozemku:   2513,31 m2 

 

d) Technické a konstrukční řešení 
Nosný systém objektu je železobetonová prefabrikovaná konstrukce II. kategorie typu 

S 1,2 STÚ. Podélný osový systém je dle modulu v délkách 7200 a 6000 mm. Příčný osový 

systém je taktéž dle modulu a to v délkách 4800 a 6000 mm. V úrovni stropu prvního, 

druhého a třetího nadzemního podlaží jsou průvlaky vykonzolovány na přední i zadní straně 

objektu. Objekt je založen na železobetonových základových roznášecích prefabrikátech, na 

kterých jsou uloženy železobetonové prefabrikované základové patky s lichoběžníkovým 

tvarem a sloupovími krčky. Na základových patkách jsou uloženy základové trámy. Na takto 

provedené základové patky se dále osadí železobetonové prefabrikované sloupy 400x400 mm 

a na tyto jednopodlažní sloupy se uloží průvlaky tvaru obráceného T. Mezi průvlaky se dále 

uloží stropní panely typu Spiroll tloušťky 250 mm. Schodiště objektu je složeno ze dvou 

schodišťových desek přímých 2x zalomených, uložených na schodišťových průvlacích. 

V suterénu jsou použity výplňové žb. panely tl. 300mm. Nadzemní výplňové zdivo obvodové 

je tloušťky 400 mm a vnitřní tloušťky 140 mm typu Porotherm Profi na tenkovrstvou zdící 

maltu Porotherm Profi. Na objektu je také použita skleněná fasáda. Pro překlenutí okenních 

prostorů jsou použity překlady THP 7 23,8 Porotherm. V prvním podzemním podlaží je 

použito výplňových žb. panelů tl. 300 mm. Obvodová plocha spodní stavby je kontaktně 
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zateplená tepelnou izolací XPS Isover Styrodur tloušťky 100 mm.  První nadzemní podlaží 

má obvodový plášť ze skleněné fasády. Vnitřní příčkové zdivo je typu Porothemr 14 Profi na 

tenkovrstvou zdící maltu Profi. Na druhé patro je použito také výplňové obvodové zdivo 

Porotherm 40 Profi a vnitřní zdivo Porothemr 14 Profi. Na straně pavlačové chody, 

ke vchodům do bytů je použita skleněná fasáda. V třetím nadzemním podlaží je použito 

výplňové obvodové zdivo Porotherm 40 Profi a vnitřní zdivo Porothemr 14 Profi. V prostoru 

schodiště je použita skleněná fasáda. Druhé a třetí patro je kontaktně zatepleno tepelnou 

izolací Isover EPS 100 F tl. 120 mm. Objekt má plochou střechu s vrchní ochranou vrstvou 

z říčního kameniva frakce 16-32 mm, tl. 200mm.   

  

 1. Příprava území a zemní práce 
Před vlastním započetím stavebních prací se na pozemku stavby provede geologický 

průzkum pro zjištění hladiny podzemní vody a skladby základové půdy. Na pozemku se 

provede skrývka ornice o tloušťce 0,2 m, která bude uložena na mezidepónii k následnému 

použití. Část vytěžené zeminy z hlavních výkopových prací bude uložena také na 

mezidepónii. Zbylá přebytečná zemina se odveze na příslušnou skládku. 

 

 2. Základy a podkladní betony 
Objekt je založen na roznášecích prefabrikátech o rozměrech 1500x3000 mm, tl. 500 

mm. Pod každou základovou patkou jsou umístěny dva roznášecí prefabrikáty. Na tyto 

roznášecí prefabrikáty se posadí prefabrikovaná železobetonová lichoběžníková základová 

patka se základovými krčky. Mezi takto uložené základové patky se vloží prefabrikovaný 

železobetonový základový trám. Rozměry základových patek viz výkres základů.Na takto 

uloženou základovou konstrukci se provede podkladní vrstva betonu C30/35 s kari sítí o 

průměru 6 mm a velikosti oka 150x150 mm o tl. 150 mm. Na podkladní beton se nanese 

asfaltový penetrační nátěr, na tento nátěr se položí hydroizolace z asfaltových pásů Sklodek 

Special Mineral tl. 4 mm. Na hydroizolaci se položí tepelná vrstva Isover EPS Perimetr tl. 80 

mm. Na tepelnou vrstvu se položí separační fóliová vrstva Penefol 950 tl. 1 mm. Dále se 

provede roznášecí betonová vrstva C30/35 s kari sítí o průměru 6 mm a velikosti oka 150x150 

mm o tl. 150 mm. Vrchní vrstva podlahy je provedena ze stěrky Epotec PU Park. Podlaha je 

dilatována v osách sloupů a u polí o rozměru 7200 mm v půlce tohoto pole za pomocí 

dilatačního profilu Duraflex DFP šířky 9mm.  
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 3. Svislé nosné konstrukce 
Budova je skeletová II. kategorie typu S1.2 STÚ. Nosné svislé konstrukce jsou zde 

jednopodlažní žb. sloupy tl. 400x400 mm. Sloupy jsou rozmístěny v podélném osovém 

modulu 7200 mm a 6000 mm. Příčný osový modul je 4800 mm a 6000 mm.  V prvním 

podzemním podlaží jsou použity obvodové výplňové žb. panely tl. 300 mm. Jako výplňové 

obvodové zdivo jsou použity cihelné bloky Porotherm 40 Profi na tenkovrstvou zdící maltu. 

Obvodová plocha spodní stavby je kontaktně zateplená tepelnou izolací XPS Isover Styrodur 

2800 C tl. 100 mm.  V druhém a třetím patře jsou také použity také výplňové obvodové bloky 

Porotherm 40 Profi. Druhé a třetí patro je kontaktně zatepleno tepelnou izolací Isover EPS 

100 F tl. 120 mm.  

 

 4. Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce je vyskládána ze stropních panelů Spiroll tl. 250 mm, které jsou 

uloženy na stropní průvlaky typu obráceného T. Výpis, schéma a rozměry jednotlivých 

průvlaků a stropních panelů viz příslušné výkresy stropů. Průvlaky jsou spojovány v osách 

sloupů Čapkovým spojem a také v polích na ozub u průvlaků, které jsou vykonzolovány. 

V příslušných spojích se vždy svaří kotevní výztuže a následně se spoj zmonolitní zálivkou. V 

stropní konstrukci druhého nadzemního podlaží je provedená výměna za pomocí průvlaků pro 

prostor na bytové schodiště. Na dobetonávky je použit žb. beton typu C25/30.  

 

 5. Schodiště 
Hlavní domovní schodiště je navrženo jako dvouramenné s pravotočivým směrem, 

s nástupní schodišťovou deskou přímou dvakrát zalomenou a výstupní schodišťovou deskou 

přímou dvakrát zalomenou tl. 250 mm a ocelovým zábradlím a dřevěným madlem. 

Schodišťové desky jsou prostě uloženy na schodišťových průvlacích. Bytové schodiště je 

navrženo jako dřevěné, jednoramenné, přímé, schodnicové s dvěma schodnicemi kotvené do 

přilehlé nosné stěny s dřevěným zábradlím a dřevěným madlem. 

 

 6. Nosná konstrukce střechy 
Na nosnou střešní konstrukci jsou použity stropní panely Spiroll tl. 200 mm.  
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 7. Střecha  
Na zastřešení tohoto objektu je použita jednovrstvá plochá střecha s klasickou 

skladbou vrstev a s ochranou horní vrstvou z praného říčního kameniva frakce 16-32 mm. 

Střešní plášť se skládá z nosné konstrukce tvořené stropními panely Spiroll tl. 250 mm, 

penetrační emulze Dekprimer, parotěsné vrstvy Glastek Special Mineral tl. 4 mm, tepelné 

izolace 2x Isover EPS 100 S tl. 300 mm, spádovými klíny od 40 do 200 mm, separační vrstvy 

Filtek 300, hydroizolační vrstvou z 2x Dekplan 77 tl. 3,6 mm, separační vrstvou Filtek 500 a 

vrchní vrstvou z praného říčního kameniva frakce 16-32 mm. Atika je vyzděna z cihelných 

bloků Porotherm 40 Profi na tenkovrstvou zdící maltu Porothemr Profi. 

 

 8. Půdní prostor       
V objektu se nenachází žádný půdní prostor. 

 

 9. Komíny 
Budova je vytápěná z vlastní kotelny umístěné v suterénu. Vytápění zajišťují čtyři 

závěsné kondenzační plynové kotle sestavené do kaskády. Komín je typu Schiedel ABS 

14/16, který vede z kotelny přes jednotlivé podlaží až nad střešní plášť.  

 

 10. Příčky 
V objektu jsou použity výplňové příčkové cihelné bloky Porotherm 14 Profi na 

tenkovrstvou zdící maltu Prothemr Profi. 

 

 11. Překlady  
Jednotlivé typy překladu a jejich skladba jsou uvedeny v tabulce výpisu překladů, viz 

jednotlivé výkresy půdorysů objektu. Byly zde použity překlady Porotherm TPH 7 23,8. 

 

 12. Podhledy a opláštění 
Podhledy jsou zřízeny ve všech patrech kromě suterénu na srovnání roviny stropů 

z důvodu ozubů od stropních průvlaků. Je použit kompletní systém podhledů Rigips. 

Podhledové desky Rigidur tl. 10 mm jsou usazovány do CD profilů. 
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 13. Podlahy 
Nášlapné vrstvy jednotlivých podlah jsou: 

- Epotec PU, protiskluzná garážová stěrka  

- vlysy 

- keramická dlažba 

- koberec 

Skladba kompletních podlah viz výkresová dokumentace. 

 

 14. Hydroizolace, parozábrany a geotextilie 
Do skladby podlahy v suterénu proti zemní vlhkosti je použita hydroizolace Sklodek 

40 Special Mineral tl. 4 mm, která je použita také na zaizolování svislých stěn suterénu 

se soklovým  přesahem 0,7 m nad terén. V podlaze suterénu je použita také hydroizolační 

fólie Penfol 950 tl. 1mm. Ve skladbě podlah teras a balkónů je požita parotěsná vrstva 

Glastek 40 Special Mineral tl. 4 mm a také hydroizolační fólie Penefol 650 tl. 1 mm. Ve 

skladbě střešní konstrukce je použita parotěsná vrstva Glastek 40 Special Mineral tl. 4mm, 

také hydroizolace 2x Dekplan 77 tl. 1,8 mm a separační textílie Filtek 300 a 500. Ve skladbě 

podlah v patře byla použita hyroizolace Gefitas PE 3/300. Geotextílie typu  Fatratex-H 500 

byla použita do rýhy pro drenážní trubku. 

 

 15. Tepelná, zvuková a kročejová izolace 
Na zateplení svislé stěny suterénu a podlahy je použita tepelná izolace Isover XPS 

Styrodur 2800 C tl. 100 mm. Na zateplení obvodové fasády domu je použita tepelná izolace 

Isover EPS 70 S tl. 120 mm. Do podlahy lodžií je použita tepelná izolace Isover EPS Perimetr 

tl. 60 mm a 70 mm s náběhovými klíny do 30 mm. V podlaze teras je použita tepelná izolace 

Isover EPS Perometr tl. 60 mm a 70 mm s náběhovými klíny do 200 mm. Ve vnitřních 

skladbách podlah je použita zvuková izolace Isover N tl. 30 mm. Na zateplení střešního pláště 

je použita  tepelná izolace Isover EPS 100 S tl. 2x 150 mm.  

  

 16. Omítky 
Vnitřní omítka je vápenocementová Baumit MPI 25 tl. 15mm. Vnější omítka je 

fasádní tenkovrstvá silikátová Baumit Styletop tl. 2 mm. Povrchová úprava soklu je zvolena 

Bauimt mozaika Top 006. 
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 17. Obklady 
Pro vnitřní obklady koupelny a WC je navržena keramická dlažba. Keramická dlažba 

je také použita na podlahy teras, lodžií, chodeb domu a schodišťových stupňů.   

 

 18. Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky 
Truhlářské a zámečnické výrobky jsou detailně popsány a specifikovány ve 

výpisových listech v přílohách. Jedná se o plastové Euro okna, dveře vchodové, dveře 

balkónové, všechny vnitřní dveře a zábradlí. Pro vstup do garáží jsou zvoleny garážové sekční 

vrata Lomax bez prolisu.  

 

 19. Klempířské výrobky 
Veškeré klempířské výrobky jsou z titanzinkového plechu tl. 0,8 mm. Detailní 

specifikace viz výpis klempířských prvku v přílohách. Jedná se především o venkovní 

parapety, oplechování atik, svody, žlaby, okapové lišty, krycí lišty a ukončovací profily. 

 

 20. Malby a nátěry 
Na interiérové omítky MVC Baumit MPI 25 se provede penetrační nátěr a na něj se 

nanese barva Primalex v barevném provedení dle požadavků investora. Venkovní malba není 

potřeba, protože pohledová omítka Baumit Styletop je již zbarvená dle požadavků investora. 

Probarvená pohledová omítka se jen opatří egalizačním nátěrem. 

 

 21. Větrání místnosti 
Větrání v místnostech je přirozené. Okna mohou být v poloze výklopné ventilační, 

mikroventilační, nebo plně otevřena. V místnostech, kde nejsou okna, to jsou především 

koupelny a WC je zajištěno nucené větrání.  

 

  22. Venkovní úpravy 
Podél celého objektu je proveden okapový chodník šířky 0,5 m.  Přístupový chodník 

do objektu, provedený ze zámkové dlažby se sklonem 6%, je kolmo napojen na nově zřízený 

veřejný chodník přilehlý k nově vybudované příjezdové cestě, která se napojuje na ulici 

Žižkova. Vjezd do garáží objektu je vyřešen příjezdovou rampou o sklonu 12%, která je 



Vysoká škola báňská - TU FAST Ostrava 

Diplomová práce -Technologie výstavby prefabrikované skeletové konstrukce                                                               
Bc. Jakub Blažej - 37 - 

kolmo napojena na nově vybudovanou příjezdovou komunikaci k objektu a ta je napojena na 

ulici Žižkova. Příjezdová rampa do garáží je provedena z asfaltového silničního pásu. Na 

zbylém pozemku okolo stavby jsou provedeny terénní úpravy. 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí  
Objekt je zateplen kontaktním systémem ETICS v suternénu z Isover Styrodu 2800 C 

tl. 100 mm a z tepelné izolace z Isover EPS 70 F tl. 120 mm na obvodových nadzemních 

stěnách. Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001, o tepelné izolaci 

potrubí. Vnější obvod objektu bude splňovat požadavky dle ČSN 73 0540-2 z roku 2002 a 

měrnou energetickou spotřebou dle vyhlášky č. 291/2001. 
 

f) Způsob založení objektu 
Objekt je založen na roznášecích prefabrikátech o rozměrech 1500x3000 mm, tl. 500 

mm. Pod každou základovou patkou jsou umístěny dva roznášecí prefabrikáty. Na tyto 

roznášecí prefabrikáty se posadí prefabrikovaná železobetonová lichoběžníková základová 

patka se základovými krčky. Mezi takto uložené základové patky se vloží prefabrikovaný 

železobetonový základový trám. Rozměry základových patek viz výkres základů. 

 

g) Vliv stavby na životní prostředí 
Stavba je nevýrobního charakteru. Průběh výstavby a následný provoz nebude mít 

žádný podstatný vliv na životní prostředí a okolí stavy. Během realizace nebudou použity 

žádné zvlášť nebezpečné technologie, které by mohly významně ohrozit životní prostředí. 

Okolní plochy stavby nebudou ničím znečišťovány. S odpadem, který vznikne při realizaci 

stavby, bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů. Odpad bude v průběhu prací tříděn a odvážen na skládku dle druhu odpadu. S 

nebezpečným odpadem bude nakládáno dle vyhlášky č. 381/2001, Katalog odpadů a seznam 

nebezpečných odpadů ve znění pozdějších předpisů.  

 

V průběhu stavebních prací musí být dodrženo NV č. 88/2004, o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, dle § 12 nesmí být 
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překročeny nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. Nejvyšší přípustné 

hodnoty vibrací musí být v souladu s § 13, § 14, § 16, § 17, § 18, § 19 a § 20 tohoto nařízení. 

 

1. Zásady pro nakládání s odpadem. 
Při provozu je nutné: 

- minimalizovat vznik odpadů, 

- třídit jednotlivé druhy odpadů, 

- minimalizovat odpady k přímému skládkování. 

 

2. Kategorizace odpadů 
Stavební odpady - předpokládané množství a způsob nakládání 

      (t/rok)  kategorie odpadů 

17 01 01 Beton      1,0   O 

17 02 01 Dřevo      3,0    O 

17 02 02 Sklo       0,5   O 

17 02 03 Plasty      0,3   O 

17 04 05 Železo a ocel     2,0   O 

17 09 04 Směsné stavební odpady  

 

Odpady vzniklé provozem 

     (t/rok)  kategorie odpadů       nakládání s odpadem  

20 01 21 Zářivky   0,015   N   OZO 

20 03 01 Směsný komunální odpad   0,9   O 

 

h) Dopravní řešení 
Přístupový chodník do objektu, provedený ze zámkové dlažby se sklonem 6%, je 

kolmo napojen na nově zřízený veřejný chodník přilehlý k nově vybudované příjezdové cestě, 

která se napojuje na ulici Žižkova. Vjezd do garáží objektu je vyřešen příjezdovou rampou o 

sklonu 12%, která je kolmo napojena na nově vybudovanou příjezdovou komunikaci 

k objektu a ta je napojena na ulici Žižkova. Příjezdová rampa do garáží je provedena 

z asfaltového silničního pásu.  
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i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Objekt je situován do lokality, která nijak škodlivě nepůsobí na stavbu. 

Z geologického průzkumu vyplívá, že zde nebylo zjištěno žádné nežádoucí radonové 

působení. 

 

j) Obecné požadavky na výstavbu 
Průběh celé výstavby se provádí dle řádně schválené a odsouhlasené projektové 

dokumentace a v soulad se Stavebním zákonem 183/2006 Sb. Hlavní technickou normou pro 

realizaci prefabrikované montované skeletové konstrukce je ČSN 73 2480 Provádění a 

kontrola montovaných betonových konstrukcí. Při provádění stavebních a montážních prací je 

třeba dodržovat ustanovení NV č. 362/2005, o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví pří práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a NV č. 

591/2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

 

Na stavbě mohou být jen ti pracovníci, kteří jsou technicky znalí a jsou oprávněni 

k provádění určité stavební činnosti. Všichni pracovníci musí provádět jen ty činnosti, ke 

kterým byli řádně proškoleni. Pracovníci jsou povinni používat osobní ochranné pomůcky a 

počínat si tak, aby svým jednáním neohrožovali sebe ani osoby v jejich okolí. Celé staveniště 

je oploceno, aby se zamezilo vstupu nepovolaným osobám. 
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5. Technologický postup 

provádění základů, svislé a 

vodorovné nosné konstrukce 

prefabrikovaného skeletu 
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a) Obecné informace 
Nosný systém objektu je železobetonová prefabrikovaná montovaná konstrukce II. 

kategorie typu S 1,2 STÚ. Podélný osový systém je dle modulu v délkách 7200 mm a 6000 

mm. Příčný osový systém je taktéž dle modulu a to v délkách 4800 mm a 6000 mm. V úrovni 

stropu prvního, druhého a třetího nadzemního podlaží jsou průvlaky vykonzolovány na přední 

i zadní straně objektu. Objekt je založen na železobetonových základových roznášecích 

prefabrikátech, na kterých jsou uloženy železobetonové prefabrikované základové patky 

s lichoběžníkovým tvarem a sloupovími krčky. Na základových patkách jsou uloženy 

základové trámy. Na takto provedené základové patky se dále osadí železobetonové 

prefabrikované sloupy 400x400 mm a na tyto jednopodlažní sloupy se uloží průvlaky tvaru 

obráceného T. Mezi průvlaky se dále uloží stropní panely typu Spiroll tloušťky 250 mm. 

Schodiště objektu je složeno ze dvou schodišťových desek přímých 2x zalomených, 

uložených na schodišťových průvlacích. V suterénu jsou použity výplňové žb. panely tl. 

300mm. Nadzemní výplňové zdivo obvodové je tloušťky 400 mm a vnitřní tloušťky 140 mm 

typu Porotherm Profi na tenkovrstvou zdící maltu Porotherm Profi. Na objektu je také použita 

skleněná fasáda.  
 

b) Materiály, doprava, skladování 
Výroba probíhá dle projektové dokumentace jednotlivých prvků v betonárce a každý 

prvek je řádně označen závěsným štítkem. Průměry výztuží a jejich rozmístění v prvcích viz 

statický výpočet. Veškeré prefabrikované prvky musí být na stavbu dovezeny vhodným 

způsobem. Dlouhé sloupové, průvlakové a velké panelové prvky se převáží pomocí tahače a 

návěsu pro dlouhá břemena s větší únosností než 5 tun. Krátké kusové prvky, spojovací a 

pomocný materiál, se převáží valníkovými automobily. Dílce lze přepravovat až po dosažení 

potřebné pevnosti. Před zahájením prací se celá trasa zkušebně projede a zjistí se doba 

potřebná k převozu dílců. Prefabrikované prvky se převezou v poloze, ve které budou 

osazovány do konstrukce mimo sloupů, stěnových panelů a schodišťových ramen. Dřevěné 

podložky mezi prvky jsou umístěny v místech závěsů. Při nakládce a vykládce prvků nesmí 

dojít k převrácení vozidla, nebo vychýlení jeho stability. Přeprava prefabrikovaných dílců se 

řídí dle zákona č. 152/2011Sb., o pozemních komunikacích a vyhláškou ministerstva dopravy 

č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu. Přeprava je naplánovaná tak, že je zvolena 
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nejkratší možná vyhovující trasa s vyhovujícími podjezdy, únosností mostů a vozovky pro 

těžký přepravní provoz.   

 

Přeprava dílců 

Sloupy se dopraví tahačem s návěsem v horizontální poloze, maximálně ve dvou 

řadách nad sebou. Prokládky jsou z dřevěných hranolů a jsou rozmístěny pod závěsy a také 

v poli podle délky prvků. Prokládky musí být vždy v poloze nad sebou. Stejným způsobem se 

přepraví ztužidla a průvlaky. 

 

Výplňové ztužující panely se taktéž přepravují tahačem s návěsem. Na návěsu je 

umístěna opěrná konstrukce s mírným sklonem, o kterou se panely opřou. Na prokládky se 

použijí dřevěné trámky. Nesmí dojít k vychýlení rovnováhy návěsu vlivem uložení panelů. 

 

Stropní panely se převáží v horizontální poloze a k prokládkám jsou použity dřevěné 

trámky umístěné pod závěsy. 

 

Postup nakládky 

Nakládaní kusových dílů zabezpečí výrobní podnik. Manipulace s prvky zabezpečuje 

jeřáb betonárky. Dílce budou uloženy na podklady z dřevěných trámků z tvrdého dřeva tl. 

100x100 mm v místech závěsů nebo otvorů a budou pevně stáhnuty upínacími pásy v obou 

směrech, aby se zabránilo jejich posunu v příčném i podélném směru. Při uložení více prvků 

nad sebou budou prokládky přesně ve svislici pod sebou. Před zahájením transportu 

z výrobny musí řidič zkontrolovat uložení a stáhnutí prvků a prohlédnout celé auto zda je 

v pořádku a vše vyhovuje bezpečnostním předpisům. Za bezpečnost v provozu a náklad ručí 

dopravce od jeho převzetí až do jeho předání na stavbě. 

 

Při nakládání stopních panelů se nejprve položí podklady z dřevěných trámků 

z tvrdého dřeva tl. 100x100 mm pod manipulační oka v panelech. Na tyto podklady se uloží 

stropní panel. Stropní panely mohou být převáženy maximálně 4 kusy nad sebou. Mezi 

jednotlivými panely se vkládají prokládky přesně ve svislici nad sebou. Takto uložené panely 

se stáhnou upínacími pásy v příčném i podélném směru.   
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Vykládka 

Vykládání dílců z nákladních automobilů zabezpečuje věžový jeřáb na staveništi. Při 

manipulaci s dílci nesmí dojít k jejich poškození a vyčnívající výztuž nesmí být nijak 

zohýbaná ani jinak zdeformovaná. Před manipulaci s dílci se provede kontrola, jestli nejsou 

poškozeny prvky, zejména jejich závěsné oka, zkontrolují se lana, popruhy a spony pro 

manipulaci. Na závěsných prvcích je zakázáno dělat smyčky a nijak je upravovat. 

 

Dílce, které se poškodí při přepravě, hradí přepravní společnost. Prvky, které byli 

nesprávně naložené, vyrobeny či vyexpedovány předčasně hradí betonárka. 

 

Přijímání dílců   

Přebírají se jen ty prvky, které vyhovují sjednané kvalitě. Přebírání dílců se provádí na 

základě odsouhlasené projektové dokumentace. Musí být převzaty hlavním stavbyvedoucím a 

musí být proveden zápis o převzetí ve stavebním deníku se všemi patřičnými náležitostmi. Při 

přebírání se kontroluje u každého dílce značka série, datu výroby a značka výrobní kontroly 

výrobce. Dále se namátkově kontrolují rozměry, tvary, vzhled dílců, správné umístění 

kotevních prvků a zabudovaných spojovací částí. Jestliže se zjistí nekvalita nebo poškození 

dílců musí stavbyvedoucí sepsat protokol o škodách.  

 

Certifikáty, osvědčení o jakosti a kompletnosti všech prvků musí být dodány realizační 

firmě ještě před umístěním prvků do konstrukce a to na každou sérii dílců a také na každý 

prvek zvlášť.  

 

Skladování 

Terén pro ukládání dílců musí být rovný, zhutněný, odvodněný a přiměřeně velký pro 

uložení jednotlivých prvků. Prvky se ukládají na dřevěné hranoly z tvrdého dřeva tl. 100x100 

mm. Při uložení na skládce prvků nesmí dojít k nárůstu nepřípustných tolerancí, které by 

bránili umístění prvku v konstrukci (prohnutí, zkroucení).  

 

Výška uložení dílců na skládce prvků závisí na zpevněném podkladu. Podkladní 

trámky se nesmí zabořit do podkladní plochy za žádných povětrnostních ani jiných podmínek. 
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Podklady se umisťují v místech pod manipulační závěsy. Podklady musí být vždy ze stejného 

materiálu a stejného rozměru.  

 

Prefabrikované dílce se skladují ve vrstvách nad sebou. Počet vrstev na skládce jsou 

vždy 4 vrstvy u prvků dlouhých do 18 m.  

 

Skladování jednotlivých dílců 

Sloupy se skladují vodorovně. Výška skládky sloupů je maximálně 2 m. Jako 

podkládky a prokládky jsou použity dřevěné trámky, nebo latě.  Podkládky a prokládku musí 

být ve svislici nad sebou a vždy stejného materiálu a rozměru. Před vztyčením sloupu se musí 

sloup přemístit ve vodorovné poloze na volný prostor mimo skládku sloupů. Tam se položí a 

pomalu vztyčí. Vztyčování sloupů na společné skládce sloupů je zakázáno z důvodu možného 

vyvrácení všech uložených dílců.  Při vztyčení sloupu musí být v patě sloupu položen dřevěný 

podklad, aby se zabránilo případnému poškození paty sloupu. 

 

Průvlaky, ztužidla, základové prahy a roznášecí prefabrikáty se skladují ve vodorovné 

poloze. 

 

Stropní panely Spiroll se podkládají jen na jejich koncích v příčném směru maximálně 

60 cm od čela panelu. 

 

Stěnové panely se uloží ve vodorovné poloze a při vztyčování platí stejný postup jako 

u sloupů. 

 

Mezi skládkami dílců bude min. 1 m široký průchod. V těchto průchodech je zakázáno 

cokoli skladovat nebo odkládat nepotřebný materiál. 

 

c) Pracovní podmínky, připravenost 
Před zahájením výkopových prací se zrealizuje příjezdová cesta k objektu. Provede se 

zaměření a vyznačení hlavních výškových a polohových bodů. Následně se zbuduje oplocení 

celého staveniště. Dále se provede skrývka ornice, postaví se věžový jeřáb, položí se 
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vnitrostaveništní komunikace, vystaví se technické zázemí stavby a provedou se samotné 

výkopové práce. Provedou se kontroly umístění minimálně 3 pevných výškových bodů. 

Sepíše se zápis do stavebního deníku o kontrole bodů s naměřenými úhly a jejich kótami. 

Dále se provedou kontroly hlavních rozměrů objektu, příčné a podélné modulové osy. 

Následně se provede kontrola montážní roviny základových konstrukcí, do které se budou 

usazovat základové patky. Dále se kontrolují vyčnívající výztuže z prvků a jejich rozteče. 

Také se kontrolují výsledky zkoušek betonů patek a základových prahů. Výsledky těchto 

kontrol a celkový stav s určením způsobu odstranění zjištěných důležitých nedostatků do 

zahájení montáže se zapíšou do stavebního deníku. 

 

Dále prochází kontrolou zbudovaný věžový jeřáb. Kontroluje se okolí jeho podkladu 

v určitých naplánovaných datech, toto okolí musí být stabilní. Také se kontroluje jeho 

technický stav a správné plnění jeho funkcí, a to zejména osvědčení o pevnosti lan, 

uchycovacích částí, háků, údajů o nosnostech. Jeřábní technik a stavbyvedoucí zkontrolují 

celkový technický stav jeřábu a jeho vázacích lan a výsledek kontroly se zapíše do revizní 

knihy jeřábu a také do stavebního deníku.  

 

Kontrolou prochází také prvky dočasně zabezpečující stabilitu jednotlivých 

osazovaných prefabrikovaných prvků. Kontrolují se také pomocná zařízení pro montáž a také 

ochranné pomůcky pracovníků. Výsledky se také zapíší do stavebního deníku. 

 

Zařízení staveniště je provedeno dle schválené projektové dokumentace, tedy podle 

výkresu zařízení staveniště. 

 

Před zahájením vlastních montážních prací bude stavba dostatečně předzásobena 

prefabrikovanými dílci. 

 

Všechen personál, který provádí montážní a stavební práce musí mít řádné technické 

vzdělání odpovídající jejich výkonu práce a musí být řádně proškolen a seznámen 

s konstrukčním systémem, technologií montáže, s montážním zařízením jeho používáním a 

údržbou a také s bezpečnostními předpisy před zahájením výstavby. 
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d) Převzetí staveniště 
Investor předává a zhotovitel přebírá staveniště dle smlouvy o dílo. Před započetí 

vlastní výstavby, po provedení výkopových prací, se provedou kontroly uvedené výše a vše se 

zapíše do stavebního deníku.  

 

e) Personální obsazení 
Všechen personál, který provádí montážní a stavební práce musí mít řádné technické 

vzdělání odpovídající jejich výkonu práce a musí být řádně proškolen a seznámen 

s konstrukčním systémem, technologií montáže, s montážním zařízením, jeho používáním a 

údržbou, a také s bezpečnostními předpisy před zahájením výstavby. 

 

Samotná montážní četa se skládá z: 

- 1 vedoucí montážní čety 

- 1 montážník – osazovač, zálivkář  

- 2 svářeči 

- 1 jeřábník 

- 1 vazač  

 

Pracovní četa se skládá z šesti pracovníků. Pracovní četa musí být vybavena řádným 

pracovním nářadím a pomůckami. Veškeré pracovní nářadí a pomůcky musí být v dokonalém 

stavu.  

 

Vedoucí montážní čety 

Zodpovídá za práci provedenou v určitém svěřeném úseku. Musí znát technologií 

provádění, projektovou dokumentaci a mít patřičnou kvalifikaci. Zodpovídá také za dodržení 

všech bezpečnostních předpisů, zejména u prací ve výškách a dodržování používání osobních 

bezpečnostních pomůcek. Zodpovídá za běžnou pravidelnou kontrolu pracoviště. Udává 

přesné zavěšení jednotlivých dílů na vázací zařízení a dává signály jeřábníkovi. Kontroluje 

svislost osazovaných prvků do konstrukce a spojení jednotlivých dílů. Musí mít vazačský 

průkaz. 
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Montážník – osazovač, zálivkář   

Řídí se pokyny vedoucího čety. Sleduje zvedání dílců, přebírá dílce a usazuje je přesně 

do jejich polohy do maltového lože. Přemisťuje ochranné, montážní zařízení, provádí  

zmonolitnění zálivkou a kontroluje, zda zálivka odpovídá stanoveným požadavkům.   

 

Svářeči 

Řídí se pokyny vedoucího montážní čety. Musí mít platný svářečský průkaz. Provádí  

svařování jednotlivých výztuží. 

 

Jeřábník 

Řídí se pokyny vedoucího montážní čety. Musí mít platný jeřábní průkaz. Odpovídá za 

manipulaci prvků a nesmí je převážet v ochranných pásmech daných projektovou 

dokumentací. 

 

Vazač  

Musí mít platný vazačský průkaz. Zabezpečuje uchycení jednotlivých dílců na lana a 

vahadla, kontroluje správnost jejich uchycení, kontroluje, zda jsou závěsné lana a háky 

v pořádku, zda dopovídají hmotnostnímu zatížení.   

   

f) Stroje a pomůcky 
Veškeré prefabrikované prvky a dílce budou zvedány a osazovány do konstrukce 

pomocí věžového jeřábu Liebherr 112EC B8.  

 

Nářadí pro pracovní četu obsahuje: 

- zednické lžíce 

- zednické naběračky 

- kleště 

- úhelník 

- kladivo 

- vodováhu 

- nivelační přístroj 
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- žebříky 4 m, 8 m 

- elektrickou vrtačku a sadu vrtáků, a nástavců 

- svářecí invertorový zdroj pro svařování obalovanými elektrodami  

- sadu montovaných klíčů 

- montážní plošinu 

- montážní rektifikační zařízení pro ukotvení prvků do montážní polohy 

- vázací lana 

 

g) Pracovní postup 
Hlavní normou, kterou se řídí celý průběh realizace skeletové prefabrikované 

konstrukce je ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí.  

 

Při montáži se musí postupovat dle schválené projektové dokumentace, stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb., dle ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových 

konstrukcí, a musí být dodrženy všechny bezpečnostní předpisy související s výstavbou.  

 

Do předem vyhloubených a zkontrolovaných stavebních jam se uloží základové 

prefabrikáty. Provede se zaměření základových patek pomocí nivelačního přístroje. Na 

základové prefabrikáty se vynesou modulové osy a zaznačí se ryskami. Úchylka os je 

maximálně +- 2 mm. Na základové prefabrikáty se umístí základové patky. Po uložení 

základové patky se vyrovná úroveň úložné plochy krčku na patce dobetonávkou tak, aby 

výšková tolerance byla v rozmezí +- 5 mm. Na takto osazených a vyrovnaných patkách se 

provede kontrolní měření. Jestliže se zjistí odchylky větší než +- 5 mm musí se zvolit způsob 

jejich odstranění nebo zvýšení úrovně celé stavby. Do stavebního deníku se provede zápis se 

zvolenou technikou odstranění odchylky, který musí být patřičně odsouhlasen. Dobetonávka 

musí být v kvalitě minimálně jako beton patky nebo vyšší. Toto kontrolní měření výšek se 

musí provést v každém patře před umístěním sloupů do konstrukce.  Následně se provede 

uložení základových prahů mezi základové patky. Prahy se ukládají do maltového lože tl. 2 

mm a na navlhčený podklad patky. Kotevní výztuž patky se spojí s kotevní výztuží prahu 

pomocí ocelové destičky. Spoje se následně zmonolitní zálivkou. Po uložení a vyrovnání 

všech patek se provede kontrolní zaměření výšek všech patek za přítomnosti 

stavbyvedoucího, který vyrovnání řídil. Převezmou se základové patky hlavním 
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stavbyvedoucím a sepíše se zápis do stavebního deníku se zaznamenáním povolených 

odchylek. Kontrolují se také vyčnívající výztuže pomocí šablony. 

 

Vyrovnané krčky základových patek se navlhčí a nanese se na ně maltové lože tl. 2 cm 

z rychletuhnoucí malty. Sloup se odebere ze skládky sloupů ve vodorovné poloze, přemístí se 

na manipulační prostor, kde se vztyčí pomocí průběžného manipulačních otvorů ve sloupu 

zdvihacím trnem. Zde se musí pata sloupů podložit dřevěnou deskou, aby nedošlo vlivem 

zvedání k poškození paty sloupů. Dále se sloup přemístí na určené místo v konstrukci. 

Pracovníci se mohou ke sloupu přiblížit, až poté co se sloup ustálí nad místem jeho osazení. 

Poté ho dva pracovníci nasměrují tak, aby byl střed sloupu v ose se středem patkového krčku. 

Poté ho mohou pracovníci pomalu spustit do maltového lože naneseného na vyrovnanou a 

navlhčenou plochu základového krčku. Sloup se následně zajistí vzpěrnými tyčemi, ustaví 

bodovými klíny v patkách do svislé polohy. Po té se může sloup odepnout ze závěsu. 

Následně se sloup vycentruje rektifikačními šrouby na vzpěrách do svislé polohy. Odchylky 

sloupu od jeho svislice mohou být 0,001 délky sloupu. Každý sloup se musí řádně přeměřit, 

zkontrolovat kotevní výztuže a případné odchylky se musí vyrovnat před vlastním osazením. 

Sloupy se spojí s vystupujícími kotevními výztuhami patek koutovým svarem s železným 

úhelníkem umístěných v rozích v patě sloupu. Do jednoho svaru vyrazí svářeč svojí osobní 

značku. Následně se provede zálivka spoje sloupu a patky. Po konečném ukotvení sloupu se 

odstraní upevňovací rektifikační zařízení. Takto se provede osazení všech sloupů v suterénu 

stavby.  

 

Mezi sloupy v suterénu se začnou vkládat stěnové panely, až po dosažení 70% 

pevnosti zálivky. Panel se odebere ze skládky prvků, ve vodorovné poloze se přemístí na 

manipulační prostor, kde se panel vztyčí. Pata panelu se musí podložit dřevěnou podložkou, 

aby nedošlo k jejímu poškození. Panel se zavěsí za kotevní oka a vztyčí se. Následně se 

přemístí nad osazovací místo, kde se nechá ustálit a poté se může pomalu spouštět. Panel se 

ukládá do maltového lože tl. 3 cm na navlhčený podklad základového trámu. Stěna se spustí 

svisle mezi sloupy a po osazení se zajistí vzpěrami s rektifikačními šrouby. Pomocí 

rektifikačních šroubů se stěna vyrovná do požadované svislé polohy. Následně se svaří 

jednotlivé výztuže stěny s výztuží obou sloupů. Svářeč vyrazí do jednoho svaru svou osobní 

značku. Po svaření vyztuží sloupů a panelu se spáry mezi panelem a sloupy zmonolitní 
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betonovou směsí C 25/30 a odstraní vzpěry. Pro svaření výztuží se použijí montážní schůdky. 

Stejným způsobem se provede osazení všech panelových stěn. 

 

Průvlaky se ukládají až po umístění sloupů a panelových ztužujících stěn. Průvlak se 

odebere ze skládky a přemístí se na určené místo v konstrukci. Pro montáž průvlaků se 

používají montážní plošiny. Na navlhčené hlavy sloupu se nanese vrstva malty v tl. 2 cm. U 

všech osazovaných průvlaků musí být řádně očištěny kotevní výztuže. Průvlaky se musí 

usměrňovat během ukládání dvěma vodícími lany. Po ustálení průvlaku začne postupné 

ukládání průvlaku za pomocí nasměrování dvěma pracovníky s vodícími lany z montážních 

plošin. Osazované části průvlaku do matového lože musí být navlhčeny. Každý průvlak musí 

být osazen přesně směrově i výškově. Po uložení průvlaku do maltového lože nesmí být 

průvlak již nadzvednut. Po osazení průvlaku se přivaří ocelové stabilizační destičky jen u 

vykonzolovaných průvlaků a ve všech stycích v posledním podlaží. Stabilizační destičky 

brání překlopení průvlaku při jednostranném zatížení vlivem stropních panelů. Průvlaky se 

spojí svarem v ose vnitřních sloupů v jedné rovině pomocí ocelových destiček. Průvlaky, 

které jsou vykonzolované se uloží stejně jako klasické průvlaky s tím rozdílem, že se spojují 

s dalším průvlakem v poli na ozub. V poli se provede svaření jednotlivých výztuží pomocí 

ocelové destičky vykonzolovaného průvlaku s klasickým průvlakem a u sloupu se svaří 

ocelové výztuže, které probíhají skrz průvlak pomocí ocelových příložek. Při montáži 

vykonzolovaných průvlaků a klasických průvlaků se použije montážní podpírací konstrukce, 

která podpírá průvlak a umožňuje tak osazení vykonzolovného průvlaku. Montážní 

konstrukce podpírá klasický průvlak, který je spojený v ose sloupu s následným průvlakem. 

Průvlaky se zmonulitňují dobetonávkou C30/35 až po uložení stropních panelů Spiroll. 

 

Po osazení průvlaků do konstrukce se uloží ztužidla na příruby dvou protějších 

průvlaků a mezi sloupy. Ztužidlo se odebere ze skládky prvků, přemístí se na učené místo. Je 

vedeno dvěma vodícími lany. V poloze nad svým osazením se ustálí. Dva montážníci řídí 

ztužidlo z montážní plošiny při zpuštění do maltového lože tl. 2 cm. Plocha průvlaků pod 

maltovými loži musí být navlhčená. Každý průvlak musí mít očištěny vystupující výztuže. 

Ztužidlo musí být uloženo kolmo mezi oba průvlaky. Po vložení ztužidla mezi průvlaky se 

provede svaření kotevních výztuží koutovým svarem pomocí spojovací destičky. Dále se 

spoje zmonolitní betonem třídy C 30/35 a zhutní propichováním. Stejným způsobem se 

provede osazení všech ztužidel. 
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Po osazení ztužidel se začnou ukládat stropní panely Spiroll. Stopní panely se ukládají 

na přírubu mezi dva průvlaky. Stropní panel se odebere pomocí montážního třmenu ze 

skládky prvků. Po přesunutí panelu nad jeho místo uložení a ustálení, vystoupí montážníci na 

montážní plošinu a následně panel uloží. Po jeho uložení do maltového lože tl. 1cm na 

navlhčený podklad průvlaků vystoupí montážník na panel a odepne třmen. Při odepínání 

třmenu je montážník chráněn osobním úvazkem proti pádu. Při dalším uložením stropního 

panelu smí montážník zůstat na již uloženém panelu jen, když je chráněn osobním úvazkem 

proti pádu a je-li v dostatečně bezpečné vzdálenosti od dráhy dalšího přemisťovaného panelu. 

Po uklidnění přemistěného panelu smí montážník přistoupit k místu uložení a osadit panel. Při 

ukládání stropních panelů se nesmí vstupovat na nosné části konstrukce bez zabezpečení proti 

pádu. Ochranné hrazení musí být zřízeno před dalším následným ukládání panelů. Stropní 

dílce se řídí dvěma vodícími lany. Následně se vloží zálivková výztuž mezi stropní panely a 

spára se zalije zálivkovou maltou. Podélné spáry se nezalívají z důvodu dilatace. Podélné 

spáry se překryjí asfaltovým pásem šířky 30 cm, na který se nanese cementová malta v tl. 1 

cm. 

 

Při osazení schodišťového ramene s vlastní konstrukcí přímé 2x zalomené schodišťové 

desky kolmé na rám se postupuje, tak že se deska se odebere ze skládky prvků za montážní 

oka, přemístí se nad místo svého uložení mezi dva schodišťové průvlaky a ustáli se. 

Manipulace schodišťového ramene je zabezpečena pomocí vodících lan. Schodišťové rameno 

se ukládá z montážní plošiny. Pomalu se spouští na schodišťové průvlaky do maltového lože 

tl. 2,5 cm a na schodišťové trny, které vystupují z ozubu průvlaků. Podklad pod maltou musí 

být navlhčen. Trny procházejí otvory v schodišťovém rameni a následně se zalijí zálivkou. 

    

h) Jakost a kontrola kvality 
Kontrola činností bude prováděna při realizaci samotné skeletové konstrukce. Na 

kontrolu činností dohlíží stavbyvedoucí, a koordinátor BOZP. Při realizaci výstavby se musí 

kontrolovat zejména:  

- výškové body pro osazení prefabrikovaných prvků 

- správné umístění jednotlivých prvků 

- svislosti a rovinnosti prvků 
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- správné svaření jednotlivých výztuží 

- provádění zmonolitnění 

 

Všechny tyto kontroly se zapisují do stavebního deníku. Zápis provádí stavbyvedoucí 

a zapisuje se: 

- označení jednotlivých prvků a umístění na jejich pozici   

- rovinnosti a svislosti prvků 

- datum a časy prováděných prací 

- jména svářečů a místa, kde spoje prováděli 

- jména osob a místa, kde prováděli zmonolitnění 

- jména osob, místa a práce, které přebírali (např. před zakrytím, zmonolitněním,..) 

 

Tyto práce se řídí příslušnými technickými normami ČSN: 

- ČSN 73 2030 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení 

- ČSN 73 2044 Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí 

- ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 

- ČSN EN ISO 5817 Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin 

zhotovené tavným svařováním – Určování stupňů kvality 

 

Kontroly se provádějí v průběhu realizace skeletové konstrukce a řádně se zapisují do 

stavebního deníku. Veškeré práce probíhají dle schválené projektové dokumentace. Hlavní 

normou pro postup montáže je: 

 

ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí.  

 

Další normy: 

- ČSN EN 13369 Společné ustanovení pro betonové prefabrikáty,  

- ČSN EN 14991 Betonové prefabrikáty – Základové prvky, 

- ČSN EN 13225 Betonové prefabrikáty – Tyčové nosné prvky,  

- ČSN EN 12843 Betonové prefabrikáty – Stožáry a sloupy,  

- ČSN EN 1168+A3 Betonové prefabrikáty  - Dutinové panely, 

- ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonu,  

- ČSN EN 14843 Betonové prefabrikáty – Schodiště,   
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- ČSN 73 2030 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení,  

- ČSN 73 2044 Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí,  

 

Při montážních pracích musí být dodrženy všechny technologické postupy, pracovníci 

musí být způsobilí ke svým pracovním úkonům a mít patřičné vzdělání a oprávnění 

k provádění své práce. Také se musí dodržet veškeré bezpečnostní předpisy zejména: 

- ČSN EN 397 Průmyslové ochranné přilby 

- ČSN EN 388 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům 

- ČSN EN ISO 20347 Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv 

- ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky 

na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení 

- ČSN EN 340 Ochranné pracovní oděvy – Všeobecné požadavky 

 

 i) Bezpečnost práce a ochrana zdraví 
 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. Každý 

pracovník musí být řádně proškolen z bezpečnostních předpisů, které se týkají jeho práce. Ze 

školení se provádí zápis do knihy BOZP. Každý pracovník musí konat tak, aby svým 

jednáním nezpůsobil újmu sobě ani spolupracovníkům ve svém okolí.  

 

Je nutné postupovat dle schválené projektové dokumentace, dle technologických 

postupů a řádně zachovat postup montážních prací z hlediska stability konstrukce. Pracovní 

četa musí být vybavena osobními ochrannými pomůckami dle jejich druhu práce. Všichni 

pracovníci, kteří pracují ve výškách, musí být náležitě jištěni úvazkem. Pracovníci také musí 

používat pásy a brašny na nářadí. Všichni montážníci musí používat své ochranné pomůcky a 

vybavení. Vedoucí čety dohlíží na dodržení použití osobních ochranných pomůcek a zapisuje 

záznamy do knihy BOZP. Montážníci mohou používat drobné nářadí jen tehdy, když je mají 

uvázané kolem zápěstí nebo kolem pasu. Při provádění montážních prací, nesmí pod místem 

provádění probíhat žádné jiné práce a nesmí se zde pohybovat žádné osoby.  

 

Ochranné zábradlí se montuje na vnějších a také na vnitřních stranách konstrukcí. 

Ochranné zábradlí se musí použít vždy, když je volný prostor vyšší než 1,5 m nad povrchem, 
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nebo spodním podlažím.  Zásady používání ochranného lešení se řídí normou ČSN 73 8106 

Ochranné a záchytné konstrukce. 

 

Na pracovních plošinách se nesmí používat veškeré tlakové nádoby.  

 

 Aby byla dodržena bezpečnost práce, je nutné také kontrolovat montážní plošiny, 

závěsy, lana, závěsné háky a závěsné kleště po 14 dnech. O těchto kontrolách se sepisují 

záznamy do knihy BOZP. Po skončení silného větru, bouřce, nebo silném dešti se provedou 

kontroly před zahájení prací.  

 

Na stavbě se musí vést kniha BOZP kde budou zapsány všechny školení, pracovní a 

technologické postupy probíhající na stavbě. Jednotlivé záznamy musí být podepsány všemi 

pracovníky. Pracovníci musí chodit na pravidelné lékařské kontroly. 

 

Ochranné zábradlí se umisťuje na strop všech podlaží, které mají volnou výšku větší 

než 1,5 m a posunuje se vždy na podlaží, které se montuje následně. Před započetím 

vyzdívání obvodových výplňových zdí se musí ochranné zábradlí odstranit. Bez ochranného 

zábradlí musí být pracovníci chráněni úvazkem přivázaným k pevným konstrukcím, které určí 

vedoucí montážní čety. 

 

Po uložení schodišťového ramene se provede umístění bezpečnostního zábradlí.   

 

Svařovat jednotlivé výztuže se nesmí, jestliže je dílec ještě zavěšen na lanech jeřábu. 

Dílec se zajistí rektifikačními vzpěrami, odpojí se od lan a až po poté se provede svaření 

jednotlivých kotevních výztuží. 

 

Montážní práce musí být přerušeny vždy, když je velký vítr, silný déšť nebo sněžení a 

je-li snížená viditelnost.      
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6. Technická zpráva 

zařízení staveniště  
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a) Identifikační údaje 
Stavba: polyfunkční dům z prefabrikované montované skeletové konstrukce 

 

Stručný popis stavby: 
Novostavba polyfunkčního domu se nachází v zastavěné zóně. Budova je 

obdélníkového tvaru a její podélná osa je rovnoběžně s nově zbudovanou příjezdovou 

komunikací. Do objektu vede přístupový chodník s mírným sklonem, který je napojen na 

nově vystavěný chodník přilehlý k nové zbudované příjezdové komunikaci. Vjezd do 

podzemní garáže objektu je napojen na novou příjezdovou komunikaci, pomocí příjezdové 

rampy se sklonem 12%. Celý objekt je navržen jako prefabrikovaná skeletová konstrukce 

v prvním podzemním podlaží s výplňovými betonovými panely a v nadzemních podlažích 

s výplňovým vnitřním i vnějším zdivem typu Porotherm, v kombinaci s obvodovou skleněnou 

fasádou. Systém skeletové konstrukce je II. kategorie typu S1,2 STÚ.  V prvním podzemním 

podlaží je situováno parkoviště a technická místnost domu.   V prvním nadzemním podlaží se 

nachází vstup do objektu, kanceláře a prostor pro sklepní kóje. V druhém nadzemním podlaží 

se nachází šest bytových jednotek, z nichž jsou čtyři byty mezonetového charakteru a zbylé 

dva byty jsou jednopodlažní.  

 

Objednatel: Statutární město Opava 

  Sokolovská 54, Opava 

  Telefon: +420 767 667 

  Fax: +420 767 662   

  E-mail: magistrat.mesta.opavy@opava.cz 

  IČ: 657 89 098  

  DIČ: CZ657 89 098 

  Bankovní spojení: Česká spořitelna 

  Číslo účtu: 000000-9085473531/0800 

  Zástupce: Ing. Jan Pavlík  
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Zhotovitel: SPECIAL BUILDINGS s.r.o. 

             Ruská 44, Opava 

  Telefon: +420 772 635 232  

  Fax: +420 772 635 233 

  E-mail: sp.buildings@buildings.cz 

  IČ: 523 12 954 

  DIČ: CZ523 12 954 

  Bankovní spojení: Česká spořitelna 

  Číslo účtu: 000000-4753397251/0800 

  Zástupce firmy: Ing. David Zaorálek  

 

b) Staveniště 
 Geologické podmínky staveniště a spodní voda 

Stavební jáma se nachází na terénu bez překážek, viz výkres situace objektu. 

Geologickým průzkumem bylo zjištěno, že na stavebních parcelách je průměrná tloušťka 

ornice 0,2 m s třídou těžitelnosti II, do hloubky 1,6 m se rozkládá vrstva jílu s třídou 

těžitelnosti II, další vrstva je jílová hlína se štěrkem s třídou těžitelnosti III, která končí 

v hloubce 3.2 m a poslední vrstvou geologického profilu je štěrk hrubý s hlinitým tmelem 

s třídou těžitelnosti IV. Základní niveleta objektu (+-0,000) je na úrovni 263,7 m.n.m. B.p.v. 

Hladina podzemní vody byla geologickým průzkumem zjištěna 8,65 m pod povrchem 

původního terénu, tj. ve výšce 255,0 m.n.m. B.p.v. Nežádoucí radonové působení nebylo 

v dané lokalitě zjištěno. 

 

 1. Postup budování a likvidace staveniště 
Prostor staveniště je majetkem investora. V současné době byl prostor využíván 

k zemědělským účelům v soukromém sektoru. Zábor okolních pozemků není potřebný, 

veškeré zařízení staveniště je situováno na pozemku stavby. Stavební práce započnou 

předáním a převzetím staveniště. Nejpozději do týdne po předání staveniště se začne budovat 

technické zařízení staveniště. Zařízení staveniště bude řádně odstraněno a budou provedeny 
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terénní úpravy před definitivním předáním celého objektu. Před zahájením stavebních prací 

zajistí investor vytyčení stávajících inženýrských sítí (pokud pod staveništěm probíhají).  

 

 2. Uspořádání staveniště 
Na parcelách určených ke stavbě se provede zaměření staveniště, vytyčí se hlavní 

výškové a polohové body a provede se oplocení staveniště, aby se zamezilo vstupu 

nepovoleným osobám. Vytyčí se vnější obrys stavby, který bude proveden oprávněným 

geodetem a ten také zaměří vztažné body objektů. Dále se zřídí vytyčení objektu pomocí 

laviček, které se umístí 2 m od obrysu objektu, aby nedošlo k jejich poškození stroji během 

zemních prací. Jednotlivé body budou označeny hřebíčky (viz výkres laviček). Následně 

začnou výkopové práce. Všechny výškové body vytýčení budou průběžně prováděny při 

výkopových prací pomocí rotačního laseru ve viditelném spektru na označené latě. Pomocí 

pásového dozeru Komatsu D65EX, bude sejmuta ornice. Část ornice bude uložena na 

mezideponii na staveništi k následnému použití a zbytek bude odvezen na příslušnou skládku 

(vzdálenou 8,5 km od stavby). Po sejmutí ornice začnou samotné výkopové práce. Pomocí 

pásového dozeru Komatsu D65EX a kolového nakladače Komatsu WB93S-5 budou 

prováděno hloubení stavební jámy. Přebytečná zemina bude odvážena na příslušnou skládku. 

Vytěžená zemina bude odvážena nákladními automobily Tatra T815 bez přívěsu. Při opuštění 

vozidle ze staveniště bude provedeno očištění aut, aby nedošlo k znečištění komunikací. Po 

sejmutí ornice se vybuduje staveništní komunikace ze silničních panelů IZD 3/10, které 

budou uloženy na zhutněný stěrkový podklad tl 150 mm. Panely se také použijí jako podklad 

pro stavební buňky a maltové sila. Dále se postaví věžový jeřáb Liebherr 112EC-B8. 

Následně se zrealizuje technické a sociální zázemí staveniště. Na staveništi budou použity 

stavební kontejnery Containex. Na staveništi bude použit jeden kancelářský kontejner 10´ 

jako vrátnice, jeden kancelářsky kontejner 20´ pro stavbyvedoucího, jeden kancelářský 

kontejner 20´ pro mistry, čtyři šatnové kontejnery 20´, dva sanitární kontejnery 20´ a dva 

skladové kontejnery 20´. Všechny kontejnery budou napojeny na elektrickou energii 

elektrokabelem. Sanitární kontejnery budou navíc napojeny na pitnou vodu a kanalizaci. 

Umístění objektů staveniště je zřízeno dle výkresů zařízení staveniště. Napojení staveniště na 

zdroje vody, elektrického proudu a kanalizace bude provedeno při realizaci technického 

zařízení staveniště. Po dokončení stavby bude celé zařízení staveniště odstraněno a budou 

provedeny terénní úpravy.  
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 3. Doprava 
Vjezd a výjezd na staveniště je z nově vybudované příjezdové komunika k objektu, 

která je napojena na ulici Žižkova. Vnitrostaveništní komunikace je součástí zařízení 

staveniště a je vystavěna ze silničních panelů IZD 3/10, které budou uloženy na zhutněný 

stěrkový podklad tl. 150 mm. Šířka komunikace je 6 m. Veškerou horizontální i vertikální 

přepravu prvků bude zabezpečovat věžový jeřáb Liebherr 112EC – B8. Umístěný dle 

příslušného výkresu zařízení staveniště. 

 

Parametry věžového jeřábu Liebherr 112EC – B8 viz příloha. 

  

c) Napojení staveniště na sítě 
 Zásobování staveniště elektrickou energií, určení maximálního 

příkonu 
Vodovodní přípojka PVC PE DN 32 pro zásobování staveniště vodou bude napojena 

na hlavní uliční řád PVC  PE DN 110 přes provizorní vodovodní šachtu, která se zruší 

s likvidací staveniště.  Přívod k buňkám povede v rýze hl. 0,75m. 

 

Sociální staveništní buňky budou napojeny kanalizační přípojkou PVC DN 150 na 

uliční splaškovou kanalizaci PVC DN 550. Po skončení staveništních prací se kanalizační 

přípojka zaslepí v uliční šachtě 1631/1 a zbylé potrubí se odstraní.    

 

Pro staveništní potřebu elektrické energie bude zřízen provizorní staveništní rozvaděč, 

který bude napojen na přívodní kabel AYKY-J 4x50 vedený z rozpojovací skříně ze 

sloupového vedení NN. Sloup je umístěn na parcele číslo 641. Po dokončení stavebních prací 

se přívodní kabel prodlouží a provede se z něj přípojka elektrické energie pro objekt, která 

bude ukončena skříní na fasádě domu. 

 

Napojení staveništních buněk, sil na maltovou směs, jeřábu, staveništního výtahu a 

staveništní osvětlení bude napojeno na staveništní rozvaděč a přivedeno k jednotlivým 

spotřebičům na provizorních sloupech 3m nad povrchem.  
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Staveništní sila se napojí hadicí z vodovodní šachty každý den na začátku pracovní 

směny a na konci se odpojí, smotají a uklidí se do uzamykatelného skladu. 

 

Při projektu elektrizace vycházíme z: 
- vypracování předběžné rozvahy o odběru, která je podkladem k jednání 

s příslušnými orgány o možnosti připojení na státní elektrickou síť  

- určení požadavků na nepřerušenou dodávku 

- jednání o využití budoucích definitivních zařízení pro účely výstavby 

- určení pořadí důležitosti jednotlivých odběrných míst, na základě kterých 

jsou dimenzovány rozvody  

   

Práce na staveništi v době největší rozestavěnosti představují spotřebu elektrické 

energie za směnu: (Viz příloha č. 5) 

 

d) Určení spotřebičů 
Věžový jeřáb LIEBHER 112 EC – B 8                          30,0 kW 

Stavební výtah NOV 1030          7,5 kW 

Čerpadla na vodu: 

Nízkotlaké čerpadlo odstředivé na dopravní výšku 25 m, výtlačné, potrubí:   

 150 mm 170 m3/h                  15,0 kW 

 

Vysokotlaká odstředivá čerpadla s přípojkou: 

Čerpadlo malty o výkonu 6 m3/h        7,5 kW 

Dvojité čerpadlo na maltu (MVC) omítačka malty      3,0 kW 

 

Kontinuální míchač PFT         5,5 kW 

Kontinuální míchač PFT         8,0 kW 
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Dřevozpracující stroje: 

Pily okružní průměr listu 500 mm        3,4 kW 

Kovozpracující stroje:  

Vrtačky na kov v průměru 12-40 mm       3,0 kW 

Svářečky                        7,0 kW 

Uhlová bruska                                0,6 kW 

 

Ostatní stroje: 

Zásobníkový ohřívač na vodu 150 l         5,0 kW 

Otopné těleso v buňce          2,5 kW 

 

Celkový maximální příkon                viz příloha č. 5  

 

Určení vnitro staveništního rozvodu NN 

Druh rozvodu – volný vodič na stožáru 

 

Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektů 
Rozvod elektrické energie k jednotlivým spotřebičům je ze staveništního rozvaděče  

stočenými vodiči v obalu z kaučuku. Vodiče musí být položeny tak, aby nedošlo k jejich 

poškození mechanickými vlivy. Rozvod elektrických sítí pro zařízení staveniště je zakreslen 

na výkrese jen schematicky, protože přesné umístění rozvodů a odběrných míst se bude v 

průběhu etap stavby měnit. 

 

Osvětlení na staveništi 
Na staveništi se zřídí venkovní osvětlení, v rozích staveniště na stožár.  
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e) Spotřeba vody 
Součet spotřeb připadající na práce prováděné v období maximálního odběru se 

stanoví podle vzorce: Qn = ( Pn x Kn / t x 3600) l/sec 

 

Kde Qn vteřinová spotřeba vody 

      Pn spotřeba vody na den, směnu 

    Kn součinitel nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

    t  doba, po kterou je voda odebírána  

 

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

směnu: (Viz příloha č. 3) 

 

f) Zásobování materiály 
Prefabrikované prvky budou dováženy na staveniště a skladovány na příslušných 

skládkách. Tvárnice budou dováženy na paletách a taktéž skladovány na skládce k tomu 

určené. Malty a omítkové směsi budou uskladněny na staveništi v silech. Všechny 

komunikace, po kterých bude materiál dopravován na staveniště, vyhovují zatížení a není 

potřeba řešit žádná další rozhodnutí. 

 

g) Skladovaní na staveništi 
Požadavky na uspořádání skládek 

Kusový materiál pravidelných tvarů se může skladovat do výšky 1,8 m, kusový 

materiál nepravidelných tvarů do výše 1 m.  

Materiál, jehož plocha je věší než 4 m2 a materiál, při jehož přemisťování připadá na 

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

ukládá pomocí mechanismů, nebo pokud se při ruční manipulaci nezvedá výše než 1,2 m, pak 

se může skladovat až do výše 2,2 m. 

 

Sloupy se skladují vodorovně. Výška skládky sloupů je maximálně 2m. Jako 

podkládky a prokládky jsou použity dřevěné trámky, nebo latě.  Podkládky a prokládky musí 
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být ve svislici nad sebou a vždy ze stejného materiálu a rozměru. Před vztyčením sloupu se 

musí sloup přemístit ve vodorovné poloze na volný prostor mimo skládku sloupů. Tam se 

položí a pomalu vztyčí. Vztyčování sloupů na společné skládce sloupů je zakázáno z důvodu 

možného vyvrácení všech uložených dílců.  Při vztyčení sloupu musí být v patě sloupu 

položen dřevěný podklad, aby se zabránilo případnému poškození paty sloupu. 

 

Průvlaky, ztužidla, základové prahy a roznášecí prefabrikáty se skladují ve vodorovné 

poloze. 

 

Stropní panely Spiroll se podkládají jen na jejich koncích v příčném směru maximálně 

60 cm od čela panelu. 

 

Stěnové panely se uloží ve vodorovné poloze a při vztyčování platí stejný postup jako 

u sloupů. 

 

Mezi skládkami dílců bude min. 1 m široký průchod. V těchto průchodech je zakázáno 

cokoli skladovat nebo odkládat nepotřebný materiál. 

 

Skladování na staveništi 
Na staveništi jsou 2 typy skládek materiálu: 

- skládka otevřená na volném prostranství 

- krytý sklad 

 
V krytých uzamykatelných skladech se skladují: podlahoviny, spojovací součásti, vodiče, 
elektrotechnická zařízení, svítidla, žárovky, armatury, kování a zámky, vany, dřezy a 
umyvadla, tmely, dlaždice, obkladačky, sklo a podobně. Umístění skládek je zřejmé ze 
situace ZS. 

 

h) Řešení objektů zařízení staveniště 
Rozmístění objektů ZS je zřejmé z výkresu zařízení staveniště. Jako technické a 

sociální zařízení staveniště je použito kompletního kontejnerového systému Containex. 
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Sociální zařízení staveniště  
Sociální zařízení slouží k hygienickým potřebám pracovníků na staveništi. Zařízení 

staveniště musí být zřízeno před zahájením stavebních prací. Rozsah sociálního ZS závisí na 

počtu pracovníků, pro které je budováno a zejména na počtu pracovníků, pro které je nutné 

zajistit stravování, popř. ubytování. Na pracovišti, na kterém je méně než 20 pracovníků, je 

třeba zajistit vhodné místnosti pro převlékání a ukládání oděvů. Návrh a zřizování sociálního 

zařízení musí být v souladu s platnými hygienickými předpisy, vydanými ministerstvem 

zdravotnictví. 

 

Všechny staveništní buňky jsou posazeny na pevný podklad ze silničních panelů IZD. 

Na silniční panely jsou také postaveny sila na maltovou směs. Stavební kontejnery vrátnice, 

kanceláře stavbyvedoucího, mistrů a sociální buňky jsou napojeny na elektrickou energii 

kabelem volně loženým na provizorním staveništním stožáru ve výšce 3m nad povrchem, 

který je napojen na staveništní rozvaděč. Ten je napojen na hlavní staveništní rozvaděč, a ten 

na přívodní kabel. 

 

Vodovodní přípojka PVC PE DN 32 pro zásobování staveniště vodou bude napojena 

na hlavní uliční řád PVC  PE DN 110 přes provizorní vodovodní šachtu, která se zruší 

s likvidací staveniště.  Přívod k buňkám povede v rýze hl. 0,75m. 

 

Sociální staveništní buňky budou napojeny kanalizační přípojkou PVC DN 150 na 

uliční splaškovou kanalizaci PVC DN 550. Po skončení staveništních prací se kanalizační 

přípojka zaslepí v uliční šachtě 1631/1 a zbylé potrubí se odstraní.      

 

Napojení staveništních buněk, bude napojeno na staveništní rozvaděč a přivedeno 

k jednotlivým spotřebičům na provizorních sloupech 3m nad povrchem.  

 

i) Návrh sociálního zařízení staveniště 
Sociální zařízení slouží k hygienickým potřebám pracovníků na staveništi. Zařízení 

staveniště musí být zřízeno před zahájením stavebních prací. Rozsah sociálního ZS závisí na 

počtu pracovníků, pro které je budováno a zejména na počtu pracovníků, pro které je nutné 
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zajistit stravování, popř. ubytování. Návrh a zřizování sociálního zařízení musí být v souladu 

s platnými hygienickými předpisy, vydanými ministerstvem zdravotnictví. 

 

Technické a sociální zázemí je navrženo na maximální počet 30. pracovníků, kteří se na stavbě 
vyskytují až po vystavění skeletové konstrukce. 

- šatny: min. 1,25 m2 na jednoho pracovníka, tj. 30 x 1,25 = 37,5 m2  

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

- umývárna: navrženy jsou 3 umyvadla a 2 sprchy (potřeba 1 umyvadlo/10 osob 

a 1 sprcha/20 osob) 

 

Všechny staveništní buňky jsou posazeny na pevný podklad ze silničních panelů IZD. 

Staveništní buňky jsou vytápěny elektrickými topidly. 

 

j) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí  
Stavba, její průběh a následný provoz nebude mít žádný podstatný vliv na životní 

prostředí. Během výstavby nebudou použity žádné zvlášť nebezpečné technologie, které by 

měly ohrožovat životní prostředí. S odpadem, který vznikne při realizaci stavby, bude 

nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Odpad bude 

řádně tříděn a odvážen na skládku dle druhu odpadu. S nebezpečným odpadem bude 

nakládáno dle vyhlášky č. 381/2001, Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve 

znění pozdějších předpisů.  

 

k) Bezpečnost práce 
Na stavbě smí pracovat pouze odborně způsobilý pracovní personál. Pracovníci si 

musí počínat tak, aby svým jednáním nezpůsobili újmu na zdraví sobě ani svým 

spolupracovníkům. Všichni pracovníci musí používat osobní ochranné pomůcky, musí být 

seznámeni s technologií provádění prací, musí dodržovat technologické postupy a řídit se dle 

pokynů nadřízených. Dále musí být řádně proškoleni z bezpečnosti práce a jejich 

proškolování musí být pravidelně opakováno. Pracovníci smí vykonávat jen ty práce, ke 

kterým jsou technicky znalí a musí mít patřičné certifikáty, osvědčení a zkoušky k pracím, ke 

kterým jsou vyžadovány.  
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U všech prací probíhajících na stavbě je potřeba průběžně a důkladně dodržovat: 

- Zákon č. 365/2011 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti a poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 

Všichni pracovníci vyskytující se na stavbě musí být s těmito předpisy patřičně 

seznámeni před zahájením vlastních prací. Pracovníci musí používat předepsané osobní 

pomůcky a ochranné prostředky. Staveniště musí být oploceno, aby se zabránilo vstupu 

nepovoleným osobám. Na oplocení staveniště musí být umístěna výstražná tabule 

nepovoleným osobám vstup zakázán. 

 

l) Vliv stavby na životní prostředí 
Z hlediska péče o ŽP se musí účastníci výstavby zaměřit zejména na: 

- ochranu proti znečišťování ovzduší, 

- zákaz spalování odpadů na staveništi, 

- ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod, 

- pracovní dobu a hluk ze stavby. 

 

Technologie 
Realizovaný objekt je nevýrobního charakteru a při jeho realizaci a následnému 

provozu nedochází k žádnému podstatnému znečištění životního prostředí. 

 

Plošné znečištění 
Zdrojem bude vlastní realizace objektu. Jedná se o nahodilý zdroj pouze po dobu 

výstavby. Provoz objektu nebude vyvolávat plošné zdroje znečištění, protože je nevýrobního 

charakteru. 
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Liniové zdroje znečištění 
Případný liniový zdroj znečištění může nastat při ježdění nákladních automobilů ze 

stavby. To však bude kontrolováno a nákladní automobily budou řádně očištěny před vyjetím 

na veřejné pozemní komunikace. Provoz vozidel musí odpovídat podmínkám, daným 

vyhláškou FMD č. 41/1984 Sb., a vyhláškou FMD č. 248/1991 Sb., o podmínkách provozu 

vozidel na pozemních komunikacích. 

 

Na staveništi je přísně zakázáno spalování odpadů. 

 

Dodavatel stavby odpovídá za likvidaci obalů a odřezků, které budou likvidovány 

v souladu s platnou právní legislativou. Nesmí docházet k jejich spalování na staveništi! 
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7. Bilance energií 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah: 

a) Určení specifické spotřeby vody 

b) Průměrná denní spotřeba vody 

c) Maximální denní spotřeba vody 

d) Maximální hodinová spotřeba vody 

e) Roční spotřeba vody 
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Výpočet spotřeby vody, výpočet splaškových a dešťových vod 
odvodněných stokami 

 

Výpočet spotřeby vody: 

Předpokládaný počet osob v objektu je 40. Z toho 18 osob z bytových prostorů a 22 

osob z kancelářských prostorů.  

 

a) Určení specifické spotřeby vody  
Dle vyhlášky 120/2011 Sb., činí spotřeba vody pro kancelářské budovy na jednu osobu 14 

m3 za rok při průměrném počtu 250 pracovních dní. Pro byty činí průměrná spotřeba vody na 

jednu osobu 35 m3 za rok. 

Specifická spotřeba vody: 14/250 = 0,056 m3 osoba/den => 56 l osoba/den (pro kancelářské 

prostory) 

Specifická spotřeba vody: 35/365 = 0,096 m3 osoba/den => 96 l osoba/den (pro bytové 

prostory) 

 

b) Průměrná denní spotřeba vody 
Qp1 = 22*56 = 1232 l/den 

Qp2 = 18*96 = 1728 l/den 

Qpcelk = 1232 + 1728 = 2960 l/den 

 

c) Maximální denní spotřeba vody 
Qm = Qp.kd = 2960*1,25 = 3700  l/den = 3,700 m3/den 

 Kd = 1,25 (velikost obce 20 000 -100 000 osob) 
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d) Maximální hodinová spotřeba vody 
Qh = 1/24*Qp*kd*kh = 1/24*3700*1,25*1,8 = 346,88 l/hod 

Kh = 1,8  

 

e) Roční spotřeba vody 
Qp.-počet provozních dnů budovy 

Op*356 = 2960*365 = 1 080 400 l/rok => 1080,4 m3/rok  

 

Výpočet splaškových a dešťových vod odváděných stokami 
Dešťové vody: 

Výpočet průtoku dešťových vod:     Q=i*A*C  (l.s-1) 

     Q=0,03*603*1,0 = 18,9 l/s 

Splaškové vody:     

20x umyvadlo     0,5*20 =  10  l/s 

8x umývátko      0,3*8  = 2,4  l/s 

8x kuchyňský dřez     0,8*8  = 6,4  l/s 

12x pisoár    0,5*12  = 6,0  l/s 

24x záchodová mísa      2*24  =  48  l/s 

8x  pračka       0,8*8  = 6,4  l/s 

8x automatická myčka    0,8*8   = 6,4  l/s 

6x vana      0,8*6   = 4,8  l/s 

12x sprcha     0,6*12   =  7,2  l/s 

K=0,5 

Qww = k*(∑DU)1/2 = 0,5*9,88 = 4,94 => 5 l/s 
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8. Stanovení obestavěného 

prostoru a odhad ceny  
   

 

 

Zastavěná plocha (určeno z PD): 831,16 m3 

Odhad ceny: včetně vybavení - cena za 1 m3 vč. DPH 

(cena určena dle cenové mapy vyhlášky č.3/2008 SB., příloha 2)  

Cena: -garáže 2460 Kč 

-administrativní budovy 2807 Kč 

-bytové domy netypové 2150 Kč 

Celková cena: 

2460*(715,77*3,75) = 6 602 978 

2807*(715,77*3,65) = 7 333 457 

2150*(870,0*7,25)   = 13 561 125 

            = 24 497 560 Kč 
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9. Přílohy 
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Příloha č. 1 – Harmonogram výstavby skeletové konstrukce 
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Příloha č. 2 – Položkový rozpočet skeletové konstrukce 
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Příloha č. 3 - Tepelně technické posouzení 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   obvodová stěna 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit vnitřní omítka  0,015       0,130  8,0 
   2  Porotherm 40 na maltu obyčejnou  0,400       0,184  7,0 
   3  Baumit EPS-F  0,120       0,041  40,0 
   4  Baumit vnější štuková omítka (  0,003       0,800  12,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,955 
  

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

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,19 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,061 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit EPS-F). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,061 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0139 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,4963 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Skladba podlahy v suterénu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton 2  0,150       1,580  29,0 
   2  Penefol 950  0,0015       0,150  25000,0 
   3  Rigips EPS P Perimeter (2)  0,100       0,034  60,0 
   4  Sklodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   5  Beton hutný 2  0,150       1,300  20,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,928 
  

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

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,75 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,30 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   9,06 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   skladba podlahy balkonu 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dutinový panel  0,250       1,200  23,0 
   2  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   3  Rigips EPS P Perimeter (2)  0,130       0,034  60,0 
   4  Penefol 6550  0,0015       0,390  100,0 
   5  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
   6  Stavební tmel  0,005       0,220  1350,0 
   7  Keramická dlažba  0,0065       1,010  115,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,943 
  

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

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,225 kg/m2,rok 
  (materiál: Stavební tmel). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0001 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,2570 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   plochá střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dutinový panel  0,250       1,200  23,0 
   2  Elastodek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   3  Rigips EPS 70 S Stabil (2)  0,150       0,039  40,0 
   4  Rigips EPS 70 S Stabil (2)  0,150       0,039  40,0 
   5  Dekplan 77  0,002       0,210  25000,0 
   6  Dekplan 77  0,002       0,210  25000,0 
   7  Prané říční kamenivo  0,200       0,650  15,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,971 
  

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

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,12 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

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

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,068 kg/m2,rok 
  (materiál: Rigips EPS 70 S Stabil (2)). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,068 kg/m2,rok 
 

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

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0044 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0216 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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Příloha č. 4 – Tepelný štítek budovy 
  
 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název úlohy:   polyfunkční dům 
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápěných zón budovy V =  8345,3 m3 
 Plocha ohraničujících konstrukcí A =  1499,2 m2 
 Převažující návrhová vnitřní teplota Tim:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
  

 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpočtu programu Ztráty. 
 
 Průměrný součinitel prostupu tepla budovy (čl. 9) 
  

 Požadavek:  
  max. prům. souč. prostupu tepla U,em,N =   1,05 W/m2K 
  

 Výsledky výpočtu: 
  průměrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,60 W/m2K 
  

 U,em < U,em,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
 Klasifikační třída prostupu tepla obálkou budovy (čl. C.2) 
  

 Klasifikační třída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikační ukazatel CI:  0,6 
 
 
 Ztráty 2010, (c) 2010 Svoboda Software 
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Příloha č. 5 - Spotřeba vody a elektrické energie 
VÝPOČET MAXIMÁLNÍ POTŘEBY VODY PRO ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ 

A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO: měrná 
jednotka 

počet 
měrných 
jednotek 

střední 
norma 
[l/m.j.] 

potřebné 
množství 
vody [l] 

Výroba malty  m3   200   
Ošetřování betonu m3   200   
Omítka (bez vody pro maltu) m2 100 25 2500 
Zdění (bez vody pro maltu) m3 10 250 2500 
Příčky (bez vody pro maltu) m2 68,7 20 1374 

 MEZISOUČET A 6374 
B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO: měrná 
jednotka 

počet 
měrných 
jednotek 

střední 
norma 
[l/m.j.] 

potřebné 
množství 
vody [l] 

Hygienické účely 1 pracovník 28 40 1120 
Sprchování 1 pracovník 28 45 1260 
          
          

 MEZISOUČET B 2380 
C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO: 
potřebné 
množství 
vody [l] 

Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod. 200 
    
    
    

 MEZISOUČET C 200 

VÝPOČET SPOTŘEBY VODY:         

 
 
 

        
[l/s] 

Qn - spotřeba vody v l/s 
Pn - potřeba vody v l/den (směnu 8, 12, 16, 24 h) 
kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 

  
    Qn 
=          0,59 l/s      

DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ 
Spotřeba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50 

Jmenovitá světlost v "  1/2  3/4 1 1 
1/4 

1 
1/2 2 2 

1/2 3 4 

Jmenovitá světlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 
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VÝPOČET MAX. PŘÍKONU EL. ENERGIE PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

P1 - PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 

 STAVEBNÍ STROJ 
štítkový 
příkon    
[kW] 

[ks] [kW]  

Jeřáb LIEHBHER 112 EC - B 8 30,00 1 30,0 
Stavební výtah NOV 1030 7,50 1 7,5 
čerpadlo na vodu 15,00 1 15,0 
čerpadlo na naltu 7,50 2 7,5 
omítkačka 3,00 2 3,0 
Gravitační míchačka MLB 260 0,75 2 1,5 
Kontinuální míchač PFT 5,50 2 11,0 
Silomat PFT 8,00 2 16,0 
Okružní pila  3,40 1 3,4 
Vrtačka 3,00 2 6,0 
Svářečka  7,00 1 7,0 
Vrtačka 0,60 2 1,2 
Úhlová bruska 1,25 2 2,5 
Zásobníkový ohřívač na vodu 150 l 5,00 1 5,0 
Otopné těleso v buňce 2,50 6 15,0 

 
P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON 
ELEKTROMOTORŮ   131,6 kW  

  
P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 

 OSVĚTLENÉ PROSTORY 

příkon 
pro 

osvětlení 
[kW/m2]  

[m2] [kW]  

Kanceláře 0,020 36 0,7 
Šatny, umývárna, WC 0,006 54 0,3 
Sklady 0,003 25,5 0,1 
Vnitřní osvetlení investičních objektů 0,006 670 4,0 

 
P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO 
OSVĚTLENÍ   5,1 kW  

  
P3 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ 

 DRUH PRACÍ 

příkon 
pro 

osvětlení 
[kW/m2]  

[m2] [kW]  

Osvětlení staveniště 0,010 1600 6,1 
Stavebně montážní práce 0,010 100 1,0 

 
P3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO 
OSVĚTLENÍ   7,1 kW  

       Při použití výbojkového osvětlení se vypočítaný instalovaný příkon násobí součinitelem 
0,38. 

NUTNÝ PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE 
 

1,1 - koeficient ztráty 
ve vedení 
0,5 a 0,7 - koeficient současnosti el. motorů 
0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
1,0 - koeficient současnosti vnějšího osvětlení 

P = 135 kW 
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Příloha č. 6 – Výpisy prvků 
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Příloha č. 7 - Technický list věžového jeřábu Liebherr 112 EC–B8 
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Příloha č. 8 - Technický list pásového dozeru Komatsu D65EX 
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Příloha č. 9 -Technický list kolového nakladače Komatsu WB93S-5 
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Seznam použitých norem: 

- ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 

- ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavebních částí 

- ČSN 73 0001 – Navrhování stavebních konstrukcí 

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

- ČSN 73 2030 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení 

- ČSN 73 2044 Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí 

- ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
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- ČSN EN ISO 5817 Svařování - Svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin 

zhotovené tavným svařováním – Určování stupňů kvality 

- ČSN 73 1901 – Navrhování střech – Základní ustanovení  

- ČSN EN 1996–1–1 – Navrhování zděných konstrukcí – Část 1–1: Obecná pravidla pro 
nevyztužené a vyztužené zděné konstrukce.  

- ČSN EN 397 Průmyslové ochranné přilby 

- ČSN EN 388 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům 

- ČSN EN ISO 20347 Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv 

- ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky 

na návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení 

- ČSN EN 340 Ochranné pracovní oděvy – Všeobecné požadavky 

- ČSN EN 13369 Společné ustanovení pro betonové prefabrikáty,  

- ČSN EN 14991 Betonové prefabrikáty – Základové prvky, 

- ČSN EN 13225 Betonové prefabrikáty – Tyčové nosné prvky,  

- ČSN EN 12843 Betonové prefabrikáty – Stožáry a sloupy,  

- ČSN EN 1168+A3 Betonové prefabrikáty  - Dutinové panely, 

- ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonu,  

- ČSN EN 14843 Betonové prefabrikáty – Schodiště,   

- ČSN 73 2030 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení,  

- ČSN 73 2044 Dynamické zkoušky stavebních konstrukcí,  
 


