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Technická zpráva
a)

b)

ú el objektu
- novostavba – istírna odpadních vod, napojení na elektickou energii, napojení na
splaškovou kanalizaci. napojení na ve ejný vodovod
zásady architektonického, funk ního, dispozi ního a výtvarného ešení a ešení vegeta ních
úprav okolí objektu, v etn ešení p ístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností
pohybu a orientace
Architektonické, funk ní a dispozi ní ešení je projektováno dle pot eb a požadavk
provozu ístirny odpodních vod. Barevné ešení objektu bude ur eno v pr
hu
stavby dle požadavku investora.
Okolí objektu podrobn ji ešeno v ásti dokumentace – F3 – Komunikace, TÚ, SÚ,
oplocení

c)

kapacity, užitkové plochy, obestav né prostory, zastav né plochy, orientace, osv tlení a
oslun ní
1. plocha pozemku – využitelná plocha 7816m2
2. zastav ná plocha OV = 27,6m2
3. obestav ný prostor OV = 174,3m3
4. orientace – viz koordina ní situace PD

d)

technické a konstruk ní ešení objektu, jeho zd vodn ní ve vazb na užití objektu a jeho
požadovanou životnost
- viz. Technická zpráva - konstruk ní ešení
tepeln technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvor
-vodostavební železobeton, stavební systém Porotherm – obvodové zdivo 25 P+D, výpln
otvor - dve e plastové – viz. SO 01.1 – stavební ást
zp sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického
pr zkumu
- objekt založen na základové železobetonové desce a betonových pasech – podrobn
ešeno ve výkresové ásti PD
vliv objektu a jeho užívání na životní prost edí a ešení p ípadných negativních ú ink
- objekt OV nebude mít negativní vlivy na ŽP. Více viz. specialistické p ílohy.
dopravní ešení
- Viz dokumentace stavby - ást F.3 – Komunikace, TÚ, SÚ, oplocení
ochrana objektu p ed škodlivými vlivy vn jšího prost edí, protiradonová opat ení
- stavba je svým technickým ešením chrán na p ed škodlivým vn jším prost edím, je
navržena protiradonová izolace
dodržení obecných požadavk na výstavbu.
- p i realizaci musí být dodrženy podmínky projektu a požadavky na výstavbu

e)

f)

g)
h)
i)
j)
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Technická zpráva – stavebn konstruk ní ást
a) popis navrženého konstruk ního systému stavby, výsledek pr zkumu stávajícího stavu
nosného systému stavby p i návrhu její zm ny
Zemní práce
Zemní práce se týkají skrývky kulturní vrstvy p dy v tlouš ce 250mm v rozsahu cca 410m 2,
která bude uložena na volné ásti pozemku a následn použita pro dokon ovací terénní
úpravy a pro vyrovnání stávajících nerovností na pozemku.
Dále se zemní práce týkají hloubení stavební jamy pro základovou desku a dokon ovacích
terénních úprav. Projektant si vymi uje p evzetí odkryté základové spáry a její posouzení,
jinak nem že garantovat navrhované ešení.
Základové konstrukce
Projekt je nutné posoudit, dle konkrétních podmínek upravit základové konstrukce dle
konkrétní morfologie pozemku. Objekt bude založen na základové želozobetonové desce.
Konstrukce základ bude provedena z vodostavebního betonu C30/37 XC2 XA2.
Projektant upozor uje na ochranu základové spáry p ed vlastním provedením betonáže
základových pás . Pokud bude základová spára otev ena delší dobu pop . pokud by mohlo
dojít k znehodnocení i poškození základové spáry, je nutno po vyhloubení a za išt ní
provést ochranu betonem t ídy B 15 v tl. 100mm.
Je nutné p ihlédnout k místním podmínkám a zahrnout možné extrémy v geologických
pom rech. Po zahájení zemních prací a otev ení základové spáry je t eba ov it, zda není
nutné p ijmout odpovídající opat ení – nap . ochrana základové spáry, odvodn ní, rozší ení
základových pás .
Nosné st ny, p ky a p eklady
Stavební objekt OV je navržen z vodostavebního železobetonu a stavebního systému
POROTHERM. Nosná konstrukce spodní ásti stavby OV je navržena z vodostavebního
železobetonu stavebního. Ve st nách budou osazeny chráni ky pro kanalizaci, vodovodní
ípojku a kabel EL.. Nosná nadzemní ást je navržena ze systému Porotherm 25 P+D.
Tlouš ka nosné st ny je 250mm. Z d vodu porušení statické funkce je nutné, p i provád ní
instalací zvlášt , vzít v úvahu tlouš ku nosné st ny 250mm a zvážit zda nebude lepší
ímo p i zd ní vytvo it drážku. Veškeré niky budou dle pot eby opat eny p eklady a v
zúženém míst bude výpl tvo it dalších 50mm PSB a zbytek POROTHERM.
Stropní konstrukce
Vzhledem k jednoduchosti stavby není t eba v objektu vytvá et stropní konstrukce. Prostor
nad p ízemím bude ešen jako volný, tzn. že bude v kontaktu s podst ešním prostorem.
Úpravy povrch vnit ních
Vnit ní povrchy st n, p ek systému Porotherm budou povrchov
technologických doporu ení výrobce, poté nat eny interiérovou barvou.

upraveny dle

Úpravy povrch vn jších
Vn jší povrch systému Porotherm bude povrchov upraven dle technologických doporu ení
výrobce, poté nat eny exteriérovou barvou (na soklu hrubozrnnou, p ípadn obložit sokl
obkladem dle výb ru investora). Nát ry dle výb ru investora.
Podlahy
Chodníky a zpevn né plochy (p íjezdová komunikace, obratišt , vstup) budou provedeny
z asfaltu, tlouš ka dle ásti F.3 - Komunikace, TÚ, SÚ, oplocení. Hrany chodník budou
vyty eny chodníkovými (zahradními) obrubníky do betonového lože podsypaného 50mm
št rku.
Jednotlivé skladby podlah – viz výkres .3 – P dorys 1.NP.
St echa
Nosnou konstrukci st echy tvo í krov. Krov vytvá í sedlovou st echu se sklonem 23°.
Nosným prvkem krovu je d ev ná hambalková konstrukce a pozednice. Ta je ukotvena
pomocí páskoviny do železobetonového v nce , který je proveden na nadezdívkách
obvodových st n. Projektant doporu uje opat it konstrukci st echy, stejn jako všechny
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ostatní nosné d ev né konstrukce nát rem BOCHEMIT Q (PYRONIT 15). Krov bude
provád n dle p íslušných norem.
St ešní pláš
St ešní betonová skládaná krytina Bramac na d ev. la ování, kontralat - v trací mezera
(50mm) pod st ešní krytinou, difúzní (difúzn propustná, kontaktní) fólie (TYVEK, DELTA
VENT, DRAGOFOL), vzduchová mezera (prostor krovu, difúzní (difúzn propustná,
kontaktní) fólie
Izolace proti vod
Izolace proti vlhkosti ve spodní
ásti stavby je
ešena vodostavebním
želežobetonem. p ízemí je navržena z hydroizola ního pásu Glastek 40 speciál t.. 4,2mm.
Prostupy potrubí protiradonovou bariérou je nutno provést tak, aby byla umožn na
dilatace potrubí a dlouhodob zabezpe ena jejich plynot snost a zabrán no pr niku
radonu podél potrubí. Izolace separa ního typu bude z izola ního pasu s dostate nými
esahy.
Izolace tepelné
Vzhledem k využití objektu nejsou požadavky na použití tepelných izolací.
Výpln otvor
Vstupní dve e plastové s izola ním dvojsklem – viz. výkres . 12 – Výpis oken a dve í.
Klempí ské konstrukce
Veškeré klempí ské konstrukce budou provedeny z m di. Jedná se o okapní žlaby
lkruhového tvaru, deš ové svody st echy, parapetní plechy. Práce provád t dle SN 73
19 01, SN EN 501 a SN EN 612. Nutno brát v úvahu vysokou tepelnou roztažnost
materiálu a dilatovat po kratších ástech.
Truhlá ské konstrukce
V objektu nejsou požadavky na žádné truhlá ské konstrukce.
Záme nické konstrukce
U vchodu do domu osazena rohož. Dále uvnit objektu u vchodu osazena podesta a p ímé
schodišt z tahokovu tl.40mm.
b)
c)

d)
e)

f)

g)
h)
i)

navržené výrobky, materiály a hlavní konstruk ní prvky
- viz. výkresová ást PD
hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných p i návrhu nosné konstrukce
- dle platných norem a dle statické p ílohy PD, veškeré ásti jsou p edimenzovány a
nehrozí jakákoliv destrukce i p etvo ení
návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstruk ních detail , technologických postup
- veškeré kce. i detaily jsou standardní
technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce,
ípadn sousední stavby
- p i provád ní musí být veškeré prostupy (dle stavební ásti i specialistických p íloh)
ve stropu ozna eny a bedn ny již p i samotné betonáži stropu a prostup
zásady pro provád ní bouracích a podchycovacích prací a zpev ovacích konstrukcí i
prostup ,
- žádné bourací ani podchycovaní práce nebudou provád ny
- p i provád ní musí být veškeré prostupy (dle stavební ásti i specialistických p íloh)
ve stropu ozna eny a vybedn ny již p i samotné betonáži stropu a prostup
požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí
- dle platných norem
seznam použitých podklad , SN, technických p edpis , odborné literatury, software
- Stavební zákon, navazující vyhlášky, OTP
specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provád ní stavby, p ípadn
dokumentace zajiš ované jejím zhotovitelem.
- nutno dodržovat veškerá doporu ení výrobc a platné normy
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Statické posouzení
a) ov ení základního koncep ního ešení nosné konstrukce
- viz výkresová dokumentace, vodostavební železobeton, zdivo Porotherm, d ev ný
hambalkový krov, základy na betonové desce
b) posouzení stability konstrukce
- jedná se klasickou zd nou a železobetonovou stavbu s použitím klasických schémat,
statické posouzení viz PD.
c) stanovení rozm
hlavních prvk nosné konstrukce v etn jejího založení,
- podrobn viz výkresová dokumentace
d) statický výpo et, pop ípad dynamický výpo et, pokud na konstrukci p sobí dynamické
namáhání.
- podrobn viz. samostatná ást PD – statický výpo et
a)

Požárn bezpe nostní ešení
- podrobn viz. samostatná ást PD – Požárn bezpe nostní ešení PD
Technika prost edí staveb
- podrobn viz. samostatná ást PD – elektro, ZTI

