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Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace PD a vždy je třeba posoudit jak textovou, tak také výkresovou a rozpočtovou část.
Postup výstavby musí být chronologicky zaznamenán ve stavebním deníku a případné nejasnosti v dokumentaci je třeba projednat s projektantem
a investorem.
Pro provádění veškerých konstrukcí, projekt pokládá za závazné dodržování relevantních českých norem (ČSN) v jejich platném znění, zejména pak
Vyhlášky ČÚPB a ČBÚ číslo 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Zadání
Na základě objednávky HIP a záměru investora jsem posoudil hlavní nosné prvky / konstrukce novostavby rodinného domu na parcele č. 436/41 v
Opatovicích nad Labem.
Objekt je tvořen obytnou částí s obdélníkovým půdorysem 11,7 x 8,7 m a garáží s obdélníkovým půdorysem 6,5 x 3,4 m. Objekt leží na rovinatém
terénu, má dvě nadzemní podlaží (druhé podlaží je řešeno jako podkroví). Střecha je sedlová. Konstrukční systém obytné části i garáže je stěnový
z cihelných bloků Porotherm tloušťky 365 mm. Stropní konstrukce jsou z prefabrikovaných stropních panelů (firma Goldbeck). Stropní konstrukce je
řešena v samostatné části projektové dokumentace.
Střecha domu je sedlová se sklonem 38°. Její konstrukci tvoří dřevěný krov s mezilehlými vaznicemi. Krokve jsou v úrovni vaznic spojeny
kleštinami.
Překlady nad otvory jsou keramické (systém Porotherm), nebo monolitické železobetonové. Obzvláště namáhané překlady jsou dále zesíleny
vloženým ocelovým profilem (viz půdorysy stavební části). Ve stropní konstrukci nad obývacím pokojem je skryt průvlak z ocelových profilů, který
podporuje jednu z nosných stěn v druhém NP..
Stěny jsou v každém patře zakončeny monolitickým železobetonovým věncem. Na tento věnec bude uložena i stropní konstrukce.
Pro návrh základů byl k dispozici hydrogeologický průzkum sousedního objektu. Na základě průzkumu se předpokládá přítomnost písčitých zemin s
únosností základové spáry R dt=200 kPa pro plošné založení. Pro tuto hodnotu je proveden předběžný návrh šířky základových pasů. Hloubka
základové spáry je vzhledem k charakteru předpokládaných zemin určena na 1,0 m pod úrovní původního terénu. Toto by mělo odpovídat 0,1 m
pod rozhraním jílovité zeminy F4CS a písku S5 SC. Před zahájením betonáže bude k výkopům přizván zodpovědný geolog, který zápisem do
stavebního deníku potvrdí předpoklady návrhu a povolí betonáž.
Na základě tohoto elaborátu bude kromě stavebního povolení vypracována podrobná prováděcí dokumentace včetně technických detailů, výkazu
materiálů atd. Zpráva neřeší vedlejší a pomocné konstrukce. Před výrobou všech prvků na stavbě použitých je nutné ověřit skutečné rozměry, které
jsou zabudovány nebo vyplynou z nepřesností na stavbě. Zakrývané prvky a konstrukce nechť zkontroluje před zakrytím odborný stavební dozor a
technický dozor investora, pokud není specifikován přímo dozor autorský.

a) POPIS NAVRŽENÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY:
Konstrukčně je novostavba rodinného domku navržena tradičně zděná z cihelných bloků typu Porotherm v tloušťce 365mm (obvodové stěny) a 240
mm (vnitřní stěny). Pevnost je P10 na M2,5. Systém nosných stěn je obousměrný tak, aby byla zajištěna prostorová stabilita objektu.
Stropní konstrukce jsou navrženy z prefabrikovaných předepjatých stropních panelů Goldbeck v tloušťce 200mm. Stropní panely budou uloženy na
železobetonový věnec P1 který bude proveden z betonu C20/25 a vyztužen vázanou výztuží R10505. Nad otvory bude výztuž věnce zesílena
příložkami vázané výztuže případně vloženým ocelovým válcovaným profilem. Věncem bude taká zakončeno zdivo v 2.NP.
Krov je navržen z rostlého jehličnatého dřeva třídy minimálně C22. Krokve jsou uloženy na mezilehlé vaznice a pozednice. V úrovni vaznic jsou
spojeny kleštinami. Pozednice budou kotvené k věnci pomocí zabetonovaných závitových tyčí.
Založení objektu je navrženo plošné na základových pasech z prostého betonu C16/20.
Schodiště do patra je dřevěné schodnicové samonosné a bude navržené v rámci interiéru v dalším stupni PD, uložení se uvažuje na základu a na
stropu nad 1.NP.

b) NAVRŽENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY:
Veškeré konstrukce jsou navrženi ze standardních výrobků / materiálů podle katalogových a technických listů. Základy jsou navrženy z prostého
betonu C16/20. Svislé stěny jsou zděné z prvků typu Porotherm tl. 240 a 365 pevnosti P10 na M2,5. Stropní desky jsou navrženy z předpjatých
prefabrikovaných panelů Goldbeck v tl. 200mm. Beton věnců a překladů C20/25 se vyztuží vázanou výztuží 10505(R). Krov je proveden ze dřeva
C24. Ocelové prvky (vložené do překladů) jsou navrženy z oceli S235. Veškeré ocelové prvky budou opatřeny protikorozním nátěrem. Schodnicové
schodiště je předpokládané ze dřeva.
- Dřevo:
- Beton:

C24
C16/20 (základy)
C20/25 (ostatní)
- Stropní panely:
Goldbeck
- Ocel:
S235
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c) HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽENÍ UVAŽOVANÝCH PŘI NÁVRHU
NOSNÉ KONSTRUKCE:
Při návrhu nosné konstrukce byla uvážena veškerá zatížení, která rozhodují o jejich dimenzích (viz statický výpočet). Proměnné užitné zatížení se v
objektech pro bydlení uvažuje 150kg/m2 v běžných prostorách, 300kg/m2 na schodišti.
Klimatické zatížení
místo:
Opatovice nad labem
2
II s k = 1,0 kN/m
sněhová oblast:
větrová oblast:
II vb.0 = 25 m/s

d) NÁVRH ZVLÁŠTNÍCH, NEOBVYKLÝCH KONSTRUKCÍ, KONSTRUKČNÍCH DETAILŮ,
TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ
Celý objekt je navržen tradiční současnou technologií bez zvláštních a neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů a technologických postupů. Po
sejmutí ornice se plošné základy z prostého betonu provedou do rýhy na upravenou základovou spáru a doplní se jednou řadou tvárnic ztraceného
bednění šířky 400mm a výšky 200 mm. Tvárnice budou vyplněny betonem C16/20. Základová konstrukce bude zakončena konstruktivně
vyztuženou základovou deskou.
Svislé stěny z cihelných bloků typu Porotherm v tl. 240 mm a 365 mm o pevnosti P10 na M2,5 se vyzdí na celou výšku patra, přičemž se vynechají
otvory pro okna, dveře apod. Tyto otvory se ukončí buď systémovým keramicko-betonovým překladem, nebo železobetonovým věncem. Stropní
desky jsou navrženy z předpjatých prefabrikovaných panelů Goldbeck v tl. 200mm a budou provedeny podle pokynů dodavatele.
Konstrukce krovu je navržena z rostlého dřeva třídy C24. Dřevěné prvky krovu budou spojovány běžným tesařským způsobem.

e) TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY POSTUPU PRACÍ, KTERÉ BY MOHLY OVLIVNIT STABILITU
VLASTNÍ KONSTRUKCE, PŘÍPADNĚ SOUSEDNÍ STAVBY
Navržená novostavba je navržena ze standardních materiálů běžným konstrukčním systémem jako zděná s prefabrikovaným stropem. Postup prací
přímo vyplývá z jednotlivých technologických předpisů dodavatele zdících prvků a dodavatele stropních panelů. Bude prováděna postupně od
základů přes stěny až po střechu s patřičnými technologickými přestávkami. Střecha bude provedena podle běžných tesařských zvyklostí.
Sousední objekty jsou dostatečně vzdáleny a nebudou stavbou ovlivněny.

f) ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH A PODCHYCOVACÍCH PRACÍ A ZPEVŇOVACÍCH
KONSTRUKCÍ ČÍ PROSTUPŮ
V novostavbě se nepředpokládají žádné bourací práce a nejsou tedy obsahem této dokumentace. Pod základovou deskou se provede místo
sejmuté ornice hutněný násyp na E def ,2>40MPa.

g) POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ
Všechny konstrukce musí být před úplným zakrytím zkontrolovány odpovědným stavebním dozorem, pokud není smluvně zavázán přímo autorský
dozor. Jde zejména o kontrolu základové spáry, kterou musí převzít odpovědný geolog a zápisem do stavebního deníku potvrdit betonáž. V
neposlední řadě je nutné zkontrolovat uložení výztuže železobetonových konstrukcí.

h) SEZNAM POUŽITÝCH PODKLADŮ, ČSN, TECHNICKÝCH PŘEDPISŮ, ODBORNÉ
LITERATURY, SOFTWARE
[1] Rozpracovaná PD pro stavební řízení
[2] Technologické předpisy použitých systémů
[3] Program Scia Engineer 2013
[4] Posouzení základových poměrů a stanovení radonového indexu, Ing. Jiří Šura
[5] ČSN EN 1991-1-1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
[6] ČSN EN 1991-1-3: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem
[7] ČSN EN 1991-1-4: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem
[8] ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí – Obecná pravidla pro pozemní stavby
[9] ČSN EN 1993-1-1: Navrhování ocelových konstrukcí – Obecná pravidla pro pozemní stavby
[10] ČSN EN 1995-1-1: Navrhování dřevěných konstrukcí – Obecná pravidla pro pozemní stavby
[11] ČSN EN 1996-1-1: Navrhování zděných konstrukcí – Obecná pravidla pro pozemní stavby
[12] ČSN EN 1997-1 : Navrhování geotechnických konstrukcí
[13] Podklad pro navrhování, Wienerberger

i) SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY,
PŘÍPADNĚ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÉ JEJÍM ZHOTOVITELEM
Tato dokumentace ve stupni DSP a slouží zejména pro účely vydání stavebního povolení. V případě potřeby bude před započetím stavby doplněna
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o Projektovou prováděcí dokumentaci. Statický návrh stropu provedl dodavatel stropního systému-Goldbeck prefabeton.

Příloha - Citace z IGP
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