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___)________zg__D.l.2a Tec'bmc'ká réva
\.fa tento projekt se vztahují autorska" pfm'a dle zak'ona č. Blíž-000 Sb. ve zncn“í pozdějšch

novelami Veškeré kopírovan'í & jiná produkce není povolem bez píxmncho' wuhlasu autora
projektu

Popis“ mm'nélm konstrukčním směnu stavby:

Vzorový dm" &„m'm'u DUBLDOM s venkmm' krytou terasou bude pnm“m' s ceikoxm'i
pudo“rysnýmitom1en'_' 12.85 ); 8.02 m. Budosmmlovaný jak'o typ DD 65 ze 6 bunek" ze dra—"

vem“fch deskowfch a pastorových dílců-

Nosná konstrukce desk-ostěnoveho'“ systemu s doplnk'ovýmš sloupy bude Wont“ ] dilatacn'í
celek- Podlahové dílce, steno“vé dílce a sám" dílce budou ?: nosnyfdx m:“' z fm“ 11. 45 mm
Nosné mst'y budou oboustranně oplast"enc" dxw'om'škowjmš deskami OSB. Deskové a prosto—
rové dílce budou s-yrobcné ve specml'izoxmné dílně. na stavbě budou Mom" na príprave—
ných zakladech nebo podporaclL' —

l)"tsledekmm:: stm'a'jícílw stavu msného syst/čaumbypri" naw'rímjje'íměly;
Pro novostavba dmx—"těné konstmkoe ncm' mnk'mn resortný-

Pro. zaiozm'í kazdeho" domu budou v mm" jeho" osazení proverene"' vlastnosti" zak'ladovdw'
prostredi" mm;"ísůo—geolognc'kým m'“unxm

Vzorový dum“ bude m'stcm'f v Mal'iič osa nad Labem - clánky- 733mm pmsúeú" ,e“
zde max—"dcpodobnc" z wsm—f stal.“"nvých & pm"'tých mplavenin labské terasy-

A""mvze'rzě ma!erza1"y a hlavníkamil'w'nžpnvwbt
Zahady budou pro kazů“ konkretn"í dum' WW" sazmstamc'" podie zjisten3“"ch vlastnost:"

mm'y mk*'ladoxeho*' prostrod1"'- Mom" vanam'y ml"om"í :
- betonové zakiado"vé pasy & kamose" zaklado'vé palky
— (Nemam-é základové pasy a palky ze spodního monoln'ickeho' betonového stupně a

horního stupně ze mbotmmmných tvarovek ztraceném" bedxmuv'"
- zemní vruty hlm'íkové
— mikropišoly
— zemm' vruty“ ocelové z trubek TR“ 089 mm M'ky „5007- mm. Na Mach." budou

v pnv'cnem" mm" mom" ocelové profily G 140 onen'tommt' na plocha, v podelnem"'
smeru" budou zaprem" mmemmň'i z Jacklů 30i60 mm- Nosm'kjv pro venkovní tomm bu-
dou 2 U MO, stdně jako pod podlahou obs_1mv'_—“'ch místnosti

Vzorový dame DD 65 \" lokaln'č Ústí nad Laban, - Olsmk“*y bude zahzen'ý na ocelových
mnich vrutech'-

Deskové & prostorové dílce budou 33mm? z plně hraného“ (m"va m“"dy pevnosti CZ../?-

Výroční :: styky budou W'm' vam; a šroub"y údy neck 8-8.

Prostorové dílce a deskové podlahové dílce budou do ocelového zak'ladovdlo' testu" kotve-
né pnsr'*"oubo*vamm"-

 



 
Hodnoty uzz'Y'ryc'h, klřman'ckyť'h a dalších mívá uwžamnýth při mhfrlm nosné konstrukce;

Nahod.ilé :

1,50 křížit?

Klimatické, pmje'kt \vzorroxv'hého domuje zpmcovaný pm man'hí do max III. sněhové oblasti

— němé pro bytové" domy, kateg'on'c zateze"vací plochy A

a do max- IL veno"veho" pasma' :

- sn'hy pro I.„ II., III. oblast

pm sklon strec'hy do 30“ :

s;; = 1,50 kPa

1.1; : 0,80

m = 25,0 m!.s

Statický vypoč'ct. typového domu je zpracovaný i pro variantu mnístění do VL sneho.'vého

pasma' :

» sníh pro IV., V_, VI. oblast

— vítr pro 1., H. pasmo'

& = 3,00 kPa

m = 0,80pro sklon strec'hy 30“ :
Stal'é muzen"í :

Strec'ha. 180 :
— hh'm'kowf plech., bednen“í, pojistná fólie
— tepelná izolace, parotcsna" mbtana'
» podhied

0,25 kMř'mz
0,16 kNímŽ
___—__O—ŽmíN/mz

0,6! kNlmz
1 5005 180 - 9,61 : 0,635 kým?

Stea'y :
— venkom' desky s fasadm" úpravou
— hydroizo'lacm“' fo'he', tepelná izo'ime, pamíesm" zábrana
- vnitm'í obldadové desky nebo SDK

0,15 kNímz
0,16 kam2
0.20 kNžmz
0,5; kNÍmz

Podlaha :
- dre'vcna" podšaha z palubek
- fólie, tepelm' šmlace, fólie
— spodní dre'vom'škové desky

0,18 !;le
0,16 kNÍm2
0.15 L'N'žmz
0,49 kam2

Ostatní konstmkoe ':

— dre'vo
- beton zak'iadň

6,0 mm?
24,0 K\fmz'f3

Nm'arh "»„I'Ias'Ym'dL rwabxyklých komtrukcí nebo !echnoiagícky'ňposnlpů;

Neobsmm.

Zajištění stas»*ebm'_ia1mf'.'

Bude reseno" pouze pn" osa-„ení tymvého domu ve waitém terénu

  

 



 
Pro vzom'vý dum“ situovaný v iokah'tč Ústí nad Labem - Olš'šnky se stavební jama' ne.—hwc

hloubiL Pro van'antu mlozen'í na ocelových zemních vnnech se nebudou hloubit zadn"é wkjo-
PY-

Teclmologické podmínkypostupu prací které by mohly m?lžvm't stabilitu vlastní konstrukce,
[úrazům-' sousední Slavia?

Zemní vruty se budou sro'ubovai pomocí special'm'ch strojů do cast“ecne" Mých otvo-
m."

Pu" dopravě, maniptdaci. skladovanr'í a montažl" musi byt' dodrzo'vané techmc'ké & temnoto-
gické podmínky y_w'mbce. Deskosíeno"vé & prostorové díIce se smí zaveso"vaí pouze V urceny"c£1
mls'tech pomocí umen'y'ch zvedacích prosůedk'ů.

Na stavbě se budou deskové a prostorové dílce montovat pomoc.í ainojembu" zplochy
:q3cxmncW' nas'ypem st'erk'oveho' polstam"'.

Zas'acbf pro provádění bouraac'h (: podcřďcovacích prací (: zpema'vacích konstrukcí či pro-
sizqyů:

Neobsazeno.

Požadavky na kontrolu MWC-"'); konstrukcí;

Vesk'eré dreWenc" profily misí být naneste" konzewačm'mš prosim; proti drc'vokazným
čim'telum“ & proti poveuno'smxm' vším" Lahy'1é pmňiy budu mhene"' chcuúckým konzervač—
ním prosUedk'em, odkryté pmňly budou MW' barvou nebo lakem. Kontrolu Man““ mjistí
vyro'bce & TDI-

Sem palán/cch poůladá norem tecluu'cij'ů přeoýn'suí odborné Id'eratmz výpočetních
piv-agmo apod;
CSN'u EN1990 Zasad"y navrhmm'í stavebnich'konmtkcí
ČSN EN 1991 stavebních konstrukcí
ČSN EN 1993 Ocelové konstrukce
CSN" FN; 199.5 Drcv'cne" konstmk.ce
ČSN EN 1997 Geotechnické konstmkce
STATIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ : mg;—zem,“ ingHom'jší
DREvlvmv'É KONSTRUKCE .- ing.!(uklík
OCELOVÉ KONSTRUKCE : ingStudm'cka'
Stavební cast"'pmjekm : lnďamoh. Ivan Ovchinm'kov, o.p. Ondrej" Švabek'

Specjň'cké pozadm"ky na ro..sah7 a obsah dokumentace pro provad'ěm' stm'b ,' pn"padně doku—
mentace mjišlox'an'-ějejím zhotovitelem

Deskové a prostorové dílce vymbí q'mbcc dle výkresové dokumiace m“'slušných dílen.“
Pňpadné klient.—LCC" zmen“y typovcho' domu budou zakreslené do výrobní dokumemace dílen."

 



___)__y_______D.l.2b V'kresová cav'st

[í,-"kresr' „a'/kladů, pokud tym kmmmkcie nejsou zobraz—„cm' ve síme'bm'ch výkrese'ch m'Hadů;
Pro VZOTOVÝ dann“ DD 65 viz stm'webm' casi" projektu.

TW (: 13:w'mž momlínc'ďh'fk beim—WW konstrukcí:

N'mbsazeno.

V),—'hesy sestav dům““ mntowne' betonové konstrukce;

Neobsazeno.

Pýkresy sestav kovových a (Femax konstrukcí apod.
Viz.“ stavební cast" pmjek“m.

______)________poso—D.l.2c Statické uzení
Ověre'm' „aldv'adm'lw koncepčm'ho řešení nosné komtmkce;

Nosná konstrukce,“ je staticky resena“" jako drew'wstavba z deskosďeno'vých & prostorových
dílců.

Foset/em" slabším: komtrzzkce;
-vu 'Romana" tuhost deskových díků bude zajtsiem olmtrstrmmým oplast"en'ým mm;—%!! resin“

deskami OSB- Stabilita domu bude místem“ Mbovými spoji šednotíivých deskostěnoxáth a
prostorových díků Stabih'ta celého dilazačm'ho ceíku bude zajist"caa“' kotvem'm do zak."ladm'

Si'amvem' ft)/mém? hiamzc'h 171W“ nosné konstrukce včetne,'jejzho'

Strešm" dílce do III. sněh. obl. : krokve 43145 m,
podélné nosníky 451145 mm me.“jší strana modu! ! a 2
podc.'ine' nosníky 451250 mm. vnitm'í strana modul 1 a 2
podélné miky 43265 m vm'mu'“' strana stredn'i sekce

Sirem""í dům: do Vl. sm'h- obl. : krokve 2x 451145 mm.,
podélné nosníky 2x 45350 mm. vm'tm'í modul 1 a 2
podélné nosníky 2x 437265 mm mcdn'í sekce
sloupky 14545 m
nomíky 145/45 mm, podélné nosníky 145/45 mm

Varianta Mozen'í na ram'u U 140, Jack! 30/60, TR 989

Stem"vé dílce
Podlahové dílce

Vzomwj dum“ DD 65 ocelové zemní vruty

 



3071-95? Wet.. popn"padě Qm-z'ch' \W-"el, mhd na komfukcž pusq'obí ónmnické na-m,, :,

Stanck'ý vypocet—"' dxe'ven'ých prvku“ je maca—mý jedmk pm domu v I.. II. a III.
sncho'vcm' pam ajednak' pm smno'vaxu" dama v IV„„ V. a Vl- mcho'vem' pasm'u.

 

 

 

  


