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1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Účel objektu, 
Stavba bude sloužit pro účely uskladnění sportovního vybavení a zahradní techniky pro ZŠ a MŠ 

v Těrlicku - Hradišti. 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních 
úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace, 

 

Stavba je navržena jako jednoduchá, zapadající do venkovského urbanizovaného prostředí. 

Jedná se o jednopodlažní objekt s nepravidelnou sedlovou střechou o sklonu 15° a 25°. 

Půdorys stavby je obdélníkový s rozměry4,98 m x 9,98 m. Zastavěná plocha stavby je 49,7 m2, vnitřní 
podlahová plocha je 41,37 m2 

Konstrukce stavby bude zděná z cihelných tvárnic (Porotherm, popř. Heluz), tl. zdiva 240 mm a 
omítnuty probarvenou vápenocementovou omítkou.Sokl marmolit. Dělící příčky budou tl. 140 mm. 

Stavba je založená na betonových pásech do nezámrzné hloubky, na kterých je zhotovena základová 
železobetonová deska z betonu C20/25 tl. 150 mm. 

Zdi jsou pod stropem po obvodu stavby zpevněny železobetonovým věncem. Překlady jsou použity 
systémové i železobetonové. 

Krov bude klasický dřevěný z jehličnatého impregnovaného smrkového dřeva. Střecha bude pokryta 
lakovanou plechovou střešní krytinou.  

Podhled bude proveden z dřevěných lakovaných palubek. 

Objekt bude založen na betonových základových pásech v nezámrzné hloubce.  

Okna a dveře budou z plastových profilů. Zasklení bude izolačními dvojskly (min. Ug = 1,0 
W/m2.K) bez emisních vrstev na vnějších sklech. (přesné barevné řešení urči investor na stavbě). Okna 
budou z venkovní strany chráněny ocelovými lakovanými mřížemi. 

Celková výška stavby v hřebeni je okolo4,29 m, objekt bude zasazen do mírně svažitého terénu. 
Objekt je bez podsklepení. 

Plocha okolo stavby bude provedena ze zámkové betonové dlažby. Odvodnění ploch bude volně do 
terénu. 

Na stavbu RD se nevztahuje vyhláška 398/2009 Sb. „O obecných technických požadavcích 
zabezpečujícíchužívání stavebosobami s omezenouschopností pohybu a orientace.“ 

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a 
oslunění, 

 

Stavba bude sloužit pro účely uskladnění sportovního vybavení a zahradní techniky pro ZŠ a MŠ 
v Těrlicku - Hradišti 

Stavba bude určena pro rodinné bydlení 1 rodiny o 4 až 5 členech. 

Stavba je rozdělená na tří samostatné místnosti.  

Zastavěná plocha stavby je 49,70 m2. 

Celková vnitřní podlahová plocha je 41,37 m2. 

Obestavěný prostor stavby je 150 m3. 

 

 Tabulka místností 1.NP  
Č. Název místnosti Plocha (m2) 
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1.01 Vybavení horního hřiště 14,09 
1.02 Sklad zahradní techniky 12,74 
1.03 Vybavení dolního hřiště 14,54 
  41,37m2 

 

Areál školy je oplocen. Oplocení je provedeno drátěným plotem výšky do 1,6 m.  

Před zahájením stavby zahradního domku, dojde k rozebrání stávajícího drátěného oplocení v délce 
cca. 30 m, které rozděluje stávající prostor jednotlivých dětských hřišť základní a mateřské školy a 
zasahuje do obrysu navržené novostavby. Následně, po vybudování zahradního domku a zpevněných 
ploch, dojde k provedení nového drátěného oplocení  vč. brankyv délce 26,5 m, výšky do 1,6 m.  

V rámci inženýrských sítí vnitřních bude kolem stavby zhotovena dešťová kanalizace o délce 28 m o 
dimenzi DN110, 125 z PVC KG SN 8 ve spádu min. 3,0 %, která bude zaústěna do stávající RŠ dešťové 
kanalizace na pozemku stavebníka parc.č. 702. 

Připojení ELI navrženéhozahradního domku bude provedeno kabelem CYKY 3 x 4 mm2 z hlavního 
rozvaděče v objektu školy uloženého v kopoflexové chráničce DN50 v hloubce min. 600 v nezpevněné 
ploše a 800 mm ve zpevněné ploše. Délka připojení je 24 m. 

Nově navržená zpevněné plochy okolo stavby - chodníkymají celkovou zastavěnou plochu 54,7 m2 a 
budou provedeny ze zámkové dlažby tl. 60 mm, a budou napojeny na stávající zpevněné plochy okolo 
školy a hřiště. 

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

  

Půdorys stavby je obdélníkový s rozměry4,98 m x 9,98 m. Zastavěná plocha stavby je 49,7 m2, vnitřní 
podlahová plocha je 41,37 m2 

Konstrukce stavby bude zděná z cihelných tvárnic (Porotherm, popř. Heluz), tl. zdiva 240 mm a 
omítnuty probarvenou vápenocementovou omítkou.Sokl marmolit. Dělící příčky budou tl. 140 mm 

Překlady jsou použity systémové i železobetonové. 

Objektbude založen na betonových základových pásech v nezamrzne hloubce. Nové základy mají 
tloušťku 300 mm a jsou z tvárnic ztraceného bednění např. BEST, DITON. Pod základovými pásy je 
přímo vylitý beton do výkopu viz. výkresová část š. 400 mm. Hloubka založení objektu pod terénem je 
min. -1,1 m. Před založením je nutné sejmout vrstvu ornice v tl. cca 250 mm. Pod ornicí se předpokládá 
výskyt jílovité půdy, která bude ve větší hloubce přecházet do štěrkovité zeminy. 

Do tvárnic vložit betonářské ocelové pruty Ø12 mm. Výztuž se vloží svisle do rohů základu dále 
co á=0,40 m, a vodorovně do každé vrstvy. Výkresy výztuže budou řešeny v PD DPS. 

Základová deska betonována na základové pásy, bude mít tl. 150 mm a bude z betonu C20/25 
XC2 vyztužená při obou površích kari sítí 6x100/6x100mm. 

Před betonáži, do základového pásu a desky je zapotřebí vložit chráničku pro el. instalaci. Tato 
chránička bude vyvedená nad základovou desku. Chránička bude přesahovat jak vnější, tak i vnitřníhranu 
základu a základovou desku o 50mm. Po obvodě základu je nutné vložit zemnicí pásek FeZn 30x4 mm a 
vyvést ve dvou místech nad zem. 

Při výkopových pracích bude zkontrolována základová spára technickým dozorem, uvažovaná únosnost 
základové spáry je 150 kPa. Pod základy je navrženo zhutnit min. 10 cm štěrkopísku. Podle potřeby se 
tato vrstva může zvětšit až k dosažení požadované únosnosti základové spáry. 

Hydroizolacebude provedená z natavitelného asfaltového pásu např. GLASTEK 40SPECIAL  
MINERAL. 

Nášlapná vrstva z betonové mazaniny tl. 50 mm bude opatřena akrylátovým nátěrem.  

Zatížitelnost podlahy je 500kg/m2. 
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Krov střechy je proveden z dřevěných nosníků 80 / 180 v osové vzdálenosti 750 mm, uložených 
začepováním na pozednicích. 

Zdi jsou pod stropem po obvodu stavby zpevněny železobetonovým věncem. Překlady jsou použity 
systémové i železobetonové 

Krov bude klasický dřevěný z jehličnatého impregnovaného smrkového dřeva. Na krokve se položí a 
ukotví difuzní střešní fólie. Dále se provede zalaťování (kontralatě + latě).Střecha bude pokryta 
plechovou střešní krytinou.Přesahy krovu budou zaklopeny palubkami. Okapy kolem střechy budou 
měděné nebo lakované v barvě střešní krytiny.Podhled bude proveden z dřevěných lakovaných palubek. 

 

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů, 
Stavba nemusí být posuzována dle tepelně-technických norem.   

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického 
průzkumu, 

Nové základy mají tloušťku 300 mm a jsou z tvárnic ztraceného bednění např. BEST, DITON. 
Pod základovými pásy je přímo vylitý beton do výkopu viz. výkresová část š. 400 mm. Hloubka založení 
objektu pod terénem je min. -1,1 m. Před založením je nutné sejmout vrstvu ornice v tl. cca 250 mm. Pod 
ornicí se předpokládá výskyt jílovité půdy, která bude ve větší hloubce přecházet do štěrkovité zeminy. 

Základová deska betonována na základové pásy bude mít tl. 150mm a bude z betonu C20/25 XC2 
vyztužená při obou površích kari sítí 6x100mm/x 6x100mm. Před betonáží desky se musí provést 
všechny instalační prostupy viz. tzb. Po obvodě základu vložit zemnicí pásek FeZn 30x4 mm a vyvést ve 
dvou místech nad zem. 

Při výkopových pracích bude zkontrolována základová spára technickým dozorem, uvažovaná únosnost 
základové spáry je 150 kPa. Pod základy je navrženo zhutnit min. 10cm štěrkopísku. Podle potřeby se 
tato vrstva může zvětšit až k dosažení požadované únosnosti základové spáry. 

 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků, 
Vliv stavby na životní prostředí je minimální.  

Stavba je bez technologie. 

Stavební pozemek je v místě stavby bez vzrostlé vegetace a nedojde tak ke kácení stromů. 

Dešťové vody 
V rámci inženýrských sítí vnitřních bude kolem stavby zhotovena dešťová kanalizace o délce 28 m o 

dimenzi DN110, 125 z PVC KG SN 8 ve spádu min. 3,0 %, která bude zaústěna do stávající RŠ dešťové 
kanalizace na pozemku stavebníka parc.č. 702. 

 

h) dopravní řešení, 
Příjezd ke stavbě je po zpevněné ploše ze zámkové dlažby, která se napojuje na obecní silnici pomocí 

stávajícího sjezdu. 

Nově navržená zpevněné plochy okolo stavby - chodníkymají celkovou zastavěnou plochu 54,7 m2 a 
budou provedeny ze zámkové dlažby tl. 60 mm, a budou napojeny na stávající zpevněné plochy okolo 
školy a hřiště. 

Vsakování dešťových vod z pochůzích a pojízdných zpevněných ploch je prováděno jejich 
vyspádováním na pozemek investora v celém rozsahu a volným zasakováním do okolních travnatých 
ploch.  
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i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření, 
Stavba je chráněna před škodlivými vlivy svou strukturou.  
Dřevěné konstrukce budou natřeny impregnačním prostředkem, chránící dřevo proti hmyzu a houbám 

a taky před požárem. 

Radonové riziko není pro tuto stavbu posuzováno. 

 

j)  dodržení obecných požadavků na výstavbu, 
Stavba svým řešením vyhovuje vyhlášce č. 268/2009 Sb. „Obecně technické požadavky na výstavbu“ 

ve všech bodech.  
Na stavbu zahradního domku se nevztahuje vyhláška č.398/2009Sb. O obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST 

a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného 
systému stavby při návrhu její změny, 

Svislé konstrukce 

Objekt bude založen na betonových základových pásech v nezámrzné hloubce.  

Základy budou pásové z konstrukčně vyztuženého betonu C16/20 XC2 založeny v nezámrzné 
hloubce.  

Konstrukce stavby bude zděná z cihelných tvárnic (Porotherm, popř. Heluz), tl. zdiva 240 mm a 
omítnuty probarvenou vápenocementovou omítkou.Sokl marmolit. Dělící příčky budou tl. 140 mm 

Zdi jsou pod stropem po obvodu stavby zpevněny železobetonovým věncem. Překlady jsou použity 
systémové i železobetonové 

Věnec bude proveden z žebírkové výztuže R14 ze 4 profilů vázaných třmínky E6 á 150mm. 

Statické údaje svislých stěn jsou převzaty z katalogu výrobkufirmyPorotherm. 

Vodorovné konstrukce 

Podlaha 1.NPje tvořena základovou betonovou deskou tl. 150 mm vyztuženou KARI sítí 6/100 x 
6/100mm, s hydroizolací z natavitelného asfaltového pásu Glastek 40 specialmineral. Na základové desce 
s hydroizolací bude provedená betonová mazanina tl. 50 mm s kari sítía bude opatřena akrylátovým 
nátěrem. Zatížitelnost podlahy je 500 kg/m2. 

 

Hydroizolace 

Hydroizolace bude zhotovena typu S, z jednoho těžkého asfaltového pásu typu Bitagit (DEKBIT) 
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Ten bude lepen na předem napenetrovaný povrch na vyzrálý beton.  

Střecha 

Krov bude klasický dřevěný z jehličnatého impregnovaného smrkového dřeva. Krokve budou uloženy 
začepováním na pozednicích a vaznících.Jedná se o jednopodlažní objekt s nepravidelnou sedlovou 
střechou o sklonu 15° a 25°. 

Na krokve se položí a ukotví difuzní střešní fólie. Dále se provede zalaťování (kontralatě + latě). 
Střecha bude pokryta plechovou střešní krytinou.Přesahy krovu budou zaklopeny palubkami. Okapy 
kolem střechy budou měděné nebo lakované v barvě střešní krytiny. Podhled bude proveden z dřevěných 
lakovaných palubek. 
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Stavba je navržena na užitné zatížení 1,5 kN/m2 a klimatická zatížení sněhem dle III sněhové oblasti  

sk = 1,5 kPa a větrem dle II větrné oblasti v = 25 m/s. 

Stálé zatížení bylo počítáno dle materiálu použitých na stavbě, převzatých z prospektových a 
technický listů jednotlivých výrobků. 

V projektované dokumentaci všech stavebních objektů nebyly projektovaný zvláštní nebo neobvyklé 
konstrukce, resp. nebyly navrženy žádné speciální opatření vyžadující řešení konkrétních konstrukčních 
detailů. 

 Tato projektová dokumentace nenahrazuje a není určena jako dokumentace k provedení stavby ani 
jako dodavatelská dokumentace zhotovitele stavby. Dokumentace je určena ke čtení společně s celou 
technickou dokumentací a v budoucnu s podmínkami stavebního povolení. Předpokládá se, že si 
dodavatelská firma v rámci přípravy stavby nebo v rámci nabídkového řízení provede vlastní „Plán 
organizace výstavby“. 

 

Otvory 

Okna a dveře budou plastová v imitaci dřeva. Tepelný odpor oken bude dle požadavku ČSN 73 
0540-2:2005. Okna budou zasklena izolačními dvojskly s hodnotou Ug = 1,0 W.m-1.K-1 .Okna budou 
z venkovní strany chráněny ocelovými lakovanými mřížemi. 

Obklady a nátěry 

Nátěry budou v první fázi provedeny hlinkovou barvou (např. Primalex Polar), poté je možné 
provádět barevné tónování disperzními barvami. 

Nášlapná vrstva z betonové mazaniny bude opatřena akrylátovým nátěrem.  

Sokl bude proveden z mozaikové stěrky - marmolitu. 

Tepelné izolace 

Všeobecné podmínky: Veškeré materiály a výrobky uvedené v tétodokumentaci jsou specifikovány s 
ohledem na požadované platné obecnězávazné předpisy. Veškeré záměny v rámci dodávky musí 
odpovídat parametrůmvýrobků uvedených v této dokumentaci, odsouhlaseny zadavatelem stavby 
aprojektantem. Při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení. Obecně jenutné postupovat podle 
platné legislativy pro zadávání veřejných zakázek. 

 

b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky, 
Pro projektovanou stavbu budou použité výrobky, které jsou certifikované. Jedná se o ucelený systém 
Porotherm (popř. Heluz). Konstrukce střechy bude provedena ze smrkového dřeva I. jakosti.). Střešní 
krytina bude z lakovaného plechu. 

c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce, 
Při návrhu stavby bylo počítáno se zatížením dle normy ČSN 73 0035, sněhová oblast III. 

s užitným zatížením sněhu Sn= 1,5 kN/m´.  

Zatížení větrem bylo počítáno s hodnotou. (Oblast I. 22,5 m/s) 

Užitné zatížení podlahy je qn= 2,0 kN. 

Stálé zatížení bylo počítáno dle materiálu použitých na stavbě, převzatých z prospektových  

a technický listů jednotlivých výrobků. 
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d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů, 
V projektované dokumentaci všech stavebních objektů nebyly projektovaný zvláštní nebo 

neobvyklé konstrukce, resp. Nebyly navrženy žádné speciální opatření vyžadující řešení konkrétních 
konstrukčních detailů. 

e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce,  
případně  sousední stavby, 

Nad otvory budou použité systémové překlady výrobce keramických tvárnic. Před položením 
střešní konstrukce je zapotřebí zhotovit železobetonový věnec. 

f) zásady pro provádění bouracích a podchycováních prací a zpevňovacích konstrukcí či 
prostupů, 
Protože tato dokumentace řeší novostavbu, nepředpokládá se s prováděním bouracích prací, kde by 

bylo nutno řešit podchycování stávajících konstrukcí (stropy, překlady…) a provádění technologicky 
nutných prostupů. 

g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí, 
Při kontrolních prohlídkách stavby pak věnovat pozornost při betonování pozednicových věnců a 

kotvení střechy, řešení detailů izolace objektu a správné provedení parozábrany ve střeše. 

h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software, 
Při návrhu stavby byly použity normy ČSN, zejména normy pro zatížení a návrh konstrukce ČSN 

73 0035, 73 1001, 73 405. 

Mezi technickými přepisy to pak byly vyhláška č.268/2009 ve znění pozdějších 
předpisů.Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně 
dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem. 

Při kontrolních prohlídkách stavby pak věnovat pozornost při betonování pozednicových věnců a 
kotvení střechy, řešení detailů izolace objektu a správné provedení parozábrany ve střeše. 

Tato projektová dokumentace nenahrazuje a není určena jako dokumentace k provedení stavby ani 
jako dodavatelská dokumentace zhotovitele stavby. Dokumentace je určena ke čtení společně s celou 
technickou dokumentací a v budoucnu s podmínkami stavebního povolení.Předpokládá se, že si 
dodavatelská firma v rámci přípravy stavby nebo v rámci nabídkového řízení provede vlastní „Plán 
organizace výstavby“. 

Zhotovitel, jako odborná firma, musí podle obchodního zákoníku zákon č. 513/1991 sb. § 561, 
prostudovat projektovou dokumentaci a dopředu, před vlastní realizací upozornit projektanta na 
jímzjištěné chyby a nedostatky, popř. Seznámit zpracovatelePD s jeho návrhy na úpravu technického 
řešení popř. ho seznámit s jeho vlastními technologickými a stavební postupy. Pokud tak neučiní, přebírá 
zodpovědnost i za případné chyby.  

Zhotovitel stavebního díla je povinný investorovi před dokončením předat průvodní technickou 
dokumentaci, jejíž součástí budou:  

• Výkresy skutečného provedení stavby  

• Atesty a prohlášení o shodě podle platných norem a vyhlášek  

• Oprávnění odborných prováděcích firem uskutečňovat speciální práce, především 
protipožární konstrukce  

• Předávací a zkušební protokoly a zkoušky  

• A další podle dohody s dodavatelem 
 

3. STATICKÉ POSOUZENÍ 
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a) ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce, 
Nosný systém objektu je tvořen nosnými obvodovými stěnami (Porotherm, popř. Heluz) v tl.240 

mm a vnitřními zdmi (Porotherm, popř. Heluz) v tl.140mm. 

Věnec bude proveden z žebírkové výztuže R14 ze 4 profilů svázaných třmínky E6 á 150mm. 
Beton C20/25 XC2. 

Střecha je sedlováo sklonu 15° a 25°. Krov bude klasický dřevěný z jehličnatého impregnovaného 
smrkového dřeva I jakosti. 

Nové základy mají tloušťku 300 mm a jsou z tvárnic ztraceného bednění např. BEST, DITON. 
Pod základovými pásy je přímo vylitý beton do výkopu viz. výkresová část š. 400 mm. Hloubka založení 
objektu pod terénem je min. -1,1 m. Před založením je nutné sejmout vrstvu ornice v tl. cca 250 mm. Pod 
ornicí se předpokládá výskyt jílovité půdy, která bude ve větší hloubce přecházet do štěrkovité zeminy. 

Výkresy výztuže budou řešeny v PD DPS. 

Základová deska betonována na základové pásy bude mít tl. 150 mm a bude z betonu C20/25 XC2 
vyztužená při obou površích kari sítí 6x100mm/x 6x100mm. Před betonáží desky se musí provést 
všechny instalační prostupy viz. tzb. Po obvodě základu vložit zemnicí pásek FeZn 30x4 mm a vyvést ve 
dvou místech nad zem. 

Při výkopových pracích bude zkontrolována základová spára technickým dozorem, uvažovaná únosnost 
základové spáry je 150 kPa. Pod základy je navrženo zhutnit min. 10cm štěrkopísku. Podle potřeby se 
tato vrstva může zvětšit až k dosažení požadované únosnosti základové spáry. 

b) posouzení stability konstrukce, 
Všechny použité nosné materiály mají provedeny vlastní samostatné statické výpočty svými výrobci 

a na stavbě musí být dodrženy jejich podmínky. 
Použité normy: 
Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 
Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí, část 1-1: Obecná zatížení – objemové tíhy, vlastní tíha a 
užitná zatížení pozemních staveb 
ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení 
konstrukcí vystavených účinkům požáru 
ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí, část 1-3: Obecná zatížení sněhem 
ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí, část 1-4: Obecná zatížení větrem 

Betonové konstrukce – navrhování 
ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a 
pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1992-1-2 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - 
Navrhování konstrukcí na účinky požáru 

Beton - technologie 
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 

Zděné konstrukce – navrhování 
ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro 
vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 
ČSN EN 1996-1-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla – 
Navrhování konstrukcí na účinky požáru 
ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, 
konstruování a provádění zdiva 
ČSN EN 1996-3 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 3: Zjednodušené metody 
výpočtu nevyztužených zděných konstrukcí 
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Zakládání konstrukcí 
ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla 
ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce 

Dřevěné konstrukce – navrhování, provádění 
ČSN EN 1995-1-1 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - 
Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1995-1-2 Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - 
Navrhování konstrukcí na účinky požáru 
ČSN 73 1702 Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí – Obecná 
pravidla pro pozemní stavby 

Ocelové konstrukce – navrhování, provádění 
ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a 
pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické 
požadavky na ocelové konstrukce 
ČSN EN ISO 12944-2 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými 
nátěrovými systémy – Část 2: Klasifikace vnějšího prostředí 
ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce –Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a 
inženýrských staveb 
 

PROVEDENÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ: 
Veškerá opatření uvedená v konstrukčních zásadách, provádění a kontrole normy ČSN EN 1995- 
1-1 platí jako nezbytné požadavky k návrhovým pravidlům uvedeným v tomto výpočtu. Konkrétní 
požadavky jsou vypsány v kapitole 10 normy ČSN EN 1995-1-1, zde zmiňujeme jen některé z nich. 
Před použitím na stavbě má být dřevo vysušeno na nejbližší možnou vlhkost, odpovídající 
klimatickým podmínkám v dokončené konstrukci. Nepovažují-li se účinky jakéhokoliv sesychání za 
významné, nebo jestliže jsou části, které jsou nepřípustně poškozeny, vyměněny, může se připustit vyšší 
vlhkost během montáže za předpokladu, že je zajištěno, že dřevo může vyschnout na požadovanou 
vlhkost. Předpokládaná vlhkost zabudovaného dřeva koresponduje s třídou použití. 

- Třída provozu 1 je charakterizována vlhkostí materiálů odpovídající teplotě 20°C a relativní 
vlhkosti okolního vzduchu přesahující 65% pouze po několik týdnů v roce. V třídě provozu 1 
nepřesahuje průměrná vlhkost u většiny dřeva jehličnatých dřevin 12%. 

- Třída provozu 2 je charakterizována vlhkostí materiálů odpovídající teplotě 20°C a relativní 
vlhkosti okolního vzduchu přesahující 85% pouze po několik týdnů v roce. Ve třídě provozu 2 
nepřesahuje průměrná vlhkost u většiny dřeva jehličnatých dřevin 20%. 

- Třída provozu 3 je charakterizována klimatickými podmínkami vedoucími k vyšší vlhkosti než 
ve třídě provozu 2. 
Uvažované třídy provozu jsou zřejmé ze statického výpočtu, případně jsou zmíněny v technické zprávě 
nebo ve výkresech. Pokud zde není uvedeno jinak, uvažujeme výpočtově třídu provozu 2. 

Veškeré řezivo bude impregnováno přípravkem s účinností proti dřevokazným houbám třídy 
Basidiomycetes, plísním a proti dřevokaznému hmyzu za dodržení veškerých zásad doporučených 
výrobcem pro dlouhodobou ochranu. 
 

PROVEDENÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ: 
Výpočet spolehlivosti konstrukce dle výše citovaných norem je proveden s předpokladem, že 
bude uplatňována odpovídající úroveň stavebních prací a systém řízení jakosti dle ČSN EN 1090-2 – 
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové 
konstrukce. 
 
-Třídy provedení 
Jsou čtyři třídy provedení vztažené k výrobním kategoriím, kategoriím použití a třídami následků 
od 1 do 4, označené jako EXC1 až EXC4, pro které požadavek přísnosti vzrůstá od EXC1 do EXC4. 
Pokud v technické zprávě nebo ve výkresech není třída provedení pro danou konstrukci uvedena, bude 
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použita třída EXC2. Požadavky ve vztahu k třídám provedení jsou v Tabulce A. 3 normy ČSN EN 1090-2 
 
-Stupně přípravy povrchu 
Jsou tři stupně přípravy povrchu, označené P1 až P3 podle ISO 8501-3, pro které požadavek 
přísnosti vzrůstá od P1 do P3. Stupně přípravy povrchu jsou vztaženy k očekávané životnosti protikorozní 
ochrany a kategorii korozní agresivity. Pokud není v technické zprávě nebo ve výkresech uvedeno jinak, 
pak předpokládáme životnost protikorozní ochrany 15let a korozní kategorii C2. Pro tato kritéria je třída 
přípravy povrchu definována stupněm „P1“. 
Tento projekt neřeší detailní požadavky pro protikorozní ochranné systémy, které předpokládáme 
provedeny v souladu s normami EN ISO 12 944 a přílohou F normy ČSN EN 1090-2 pro natírané 
konstrukce, resp. normami EN ISO 1461, EN ISO 14713 a přílohou F normy ČSN EN 1090-2 pro 
povrchy 
pozinkované ponorem. 
 
-Geometrické tolerance 
Geometrické úchylky jsou děleny na „základní tolerance“, které jsou zásadní pro mechanickou 
únosnost a stabilitu smontované konstrukce a na funkční tolerance požadované pro splnění dalších 
kritérií jako je přesnost a vzhled. 
Základní tolerance musí být v souladu s přílohou D. 1 normy ČSN EN 1090-2. Stanovené 
hodnoty jsou dovolené úchylky. Jestliže skutečné úchylky přesahují dovolené hodnoty, s naměřenou 
hodnotou bude jednáno jako s neshodou podle kapitoly 12 normy ČSN EN 1090-2. V některých 
případech je možnost překročenou úchylku základních tolerancí ponechat v souladu s návrhem 
konstrukce, jestliže překročená úchylka je posouzena přepočtem. Jestliže to není možné, musí se 
neshoda opravit. 
Funkční tolerance jsou dány v D. 2 normy ČSN EN 1090-2. Obecně jsou hodnoty uvedeny pro 
dvě toleranční třídy. Jestliže není v technické zprávě nebo ve výkresech stanoveno jinak, bude použita 
toleranční třída „1“. 
 
-Kontrola, zkoušení a oprava 
Kontrola, zkoušení a opravy se musí provádět v průběhu prací podle specifikace, třídy provedení 
a v souladu s požadavky na jakost uvedenými v normě ČSN EN 1090-2 – kapitola 12, resp. příloha A3. 
Všechny kontroly a zkoušení se musí provádět podle předem stanoveného plánu s dokumentovanými 
postupy. Zvláštní kontrolní zkoušení a s tím spojené opravy se musí dokumentovat. 
-Provedení ocelové konstrukce s ohledem na požární zatížení 
Pokud není níže v tomto dokumentu uvedeno jinak, ocelová konstrukce není dimenzována na 
požární zatížení. Případná požadovaná požární odolnost bude docílena vhodnými opatřeními (obklady, 
nátěry apod.) dle projektu požární ochrany. 

KONSTRUKCE  – všeobecně: 
Při provádění veškerých stavebních prací je třeba se řídit závaznými ustanoveními platných 
norem a podmínkami bezpečnosti práce obsažené v Zákoníku práce a vyhláškách Státního úřadu 
inspekce práce. 
č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
č. 309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
č. 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu 
Stavbu budou provádět osoby s příslušnou odborností a zkušeností. Vedení stavby bude 
prováděno v souladu se Stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. 
Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací. 
Předkládaná dokumentace je zhotovena v souladu s prováděcí vyhláškou č. 62/2013 Sb. 
o dokumentaci staveb. 

c) stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení, 
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Nové základy mají tloušťku 300 mm a jsou z tvárnic ztraceného bednění např. BEST, DITON. 
Pod základovými pásy je přímo vylitý beton do výkopu viz. výkresová část š. 400 mm. Hloubka založení 
objektu pod terénem je min. -1,1 m. Před založením je nutné sejmout vrstvu ornice v tl. cca 250 mm. Pod 
ornicí se předpokládá výskyt jílovité půdy, která bude ve větší hloubce přecházet do štěrkovité zeminy. 

Stěny jsou vyzděny z tvárnic POROTHERM tl.240mma příčkytl. 140mm. Překlady, příčky a 
železobetonový věnecbude proveden dle typových podkladů fy Porotherm. Věnec bude proveden 
z žebírkové výztuže R14 ze 4 profilů svázaných třmínky E6 á 150mm.Krov je klasický dřevěný z 
jehličnatého impregnovaného smrkového dřeva. Střecha bude pokrytaplechovou střešní krytinou 
v barevné úpravě. Veškeré dřevěné prvky budou třídy S22. Dodavatelská firma provede statický výpočet 
střešní konstrukce. 

d) statický výpočet, popřípadě dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické 
namáhání. 

Všechny použité nosné materiály mají provedeny vlastní samostatné statické výpočty svými 
výrobci a na stavbě musí být dodrženy jejich podmínky. 

Prohlašuji, že stavba je navržena tak, že dle platných technických norem bude konstrukce plnit 
svou funkci po celou dobu životnosti, nebude hrozit její zřícenístavby nebo její části, větší stupeň 
nepovoleného přetvoření dle mezních stavů, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení 
anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce a poškození v případě, kdy 
je rozsah neúměrný původní příčině. 

 

 

4. ELEKTROINSTALACE 
Do zahradního domku bude z hlavního rozvaděče v objektu školy přiveden elektrický proud ze 3-

fázového jističe 16A opatřeného proudovým chráničem. 

V zahradním domku pak bude podružný rozvaděč, ve kterém budou jističe pro osvětlení kůlny a 
jednopólové zásuvky. 

Předpisy a normy 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákony v platném novelizovaném znění, 

s předpisy a normami ČSN platnými v době jejího zpracování, zejména pak: 

 
1. Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a 
o změně některých zákonů 
2. Vyhláška MPO č.218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání 
technických údajů 
3. Vyhláška ERÚ č. 51/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky připojení k elektrizační soustavě 
4. Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 5. Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné 
bezpečnosti výrobků  
6. Pravidla provozování distribučních soustav (PPDS), ERÚ 
 
Závazné technické normy (včetně oprav a změn): 
ČSN 33 2000-1 Elektrické instalace budov-Část 1:Rozsah platnosti, účel a základní hlediska 
ČSN 33 2000-3 Stanovení základních charakteristik 
ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče 
ČSN 33 2000-6-61 ed.2 Elektrické instalace budov-Část 6-61: Výchozí revize 
ČSN 33 2000-7-704 Elektrotechnické předpisy-Elektrická zařízení-Část 7: Oddíl 704: Elektrická zařízení na staveništích a 
demolicích 
ČSN 33 2130 Elektrotechnické předpisy, vnitřní elektrické rozvody 
ČSN 33 3320 Elektrické přípojky 
ČSN 34 1090 Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení 
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ČSN 35 7020 Elektroměrové a přístrojové desky 
ČSN 35 7030 Rozvodnice a elektrorozvodná jádra 
ČSN 35 9754 Závěry a klíče pro zajišťování hlavních domovních skříní 
ČSN EN 60044-1 Přístrojové transformátory proudu 
ČSN EN 60059 Normalizované hodnoty proudů IEC 
ČSN EN 60439 Rozváděče nn (části 1-5) 
ČSN EN 60446 Značení vodičů barvami nebo číslicemi 
ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem 
ČSN EN 60947-2 ed.2 Spínací a řídící přístroje nn. Jističe 
ČSN EN 62019 Jističe a podobná zařízení pro domovní použití 
ČSN EN 60898+A1 Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací 
PNE 330000-5 Umístění zařízení ochrany před přepětím tř. požadavků B v el. instalacích odběrných zařízení. 
ČSN IEC 757 Kód pro označování barev 
ČSN 330166 ed.2 Označování žil kabelů a ohebných šňůr 
ČSN EN 60446 Základní a bezpečnostní zásady při obsluze strojních zařízení - Značení vodičů barvami nebo číslicemi 
ČSN IEC 304 Normalizované barvy izolace nízkofrekvenčních kabelů a vodičů 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí el. zařízení je provedena v souladu s ČSN 33 

2000 krytím, izolací, polohou. 

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí el. zařízení je provedena v souladu s ČSN 33 
2000 samočinným odpojením od zdroje. 

Všechny okruhy musí být chráněny proudovým chráničem. 

V rámci základů bude uložen zemnící pásek, na který bude objekt uzemněn. 

 

5. PÉČE O BEZPEČNOST PRÁCE A TECHNICKÝCH ZA ŘÍZENÍ 
Při realizaci je všeobecně nutné dbát na důsledné dodržování technologických postupů a 

provozně-bezpečnostních předpisů. Veškeré užívané zařízení bude provozováno a montováno dle pokynů 
výrobce resp. příslušné dokumentace.  

Při provádění stavebních prací nutno dodržovat na stavbě vyhlášky a předpisy zajišťující 
bezpečnost práce, zejména č. 48/1982 Sb. „Bezpečnost práce a technických zařízení“, zákon č. 262/2006 
Sb. (zákoník práce), zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci v pracovně právních vztazích, doplněné nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Elektrická zařízení budou obsluhována a provozována dle příslušných pracovních a provozních 
předpisů, ČSN a pokynů výrobců těchto zařízení tak, aby byla zajištěna bezpečnost při práci a ochrana 
zdraví a věcí.  

 

Před předáním staveniště dodavateli stavebních prací je nutné provézt přesné vytýčení 
podzemních tras správci těchto sítí nebo příp. investorem (při provádění přípojek). 

Při stavbě je nutné vést stavební deník. Na stavbě bude přítomný stavby vedoucí odpovědný za 
realizaci stavby. 

 

 

Vypracoval: Ing. Roman Machander, 777 257 082 

  Ing. LiborFilín, 777 344 793 

 


