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Anotace 

 

Tématem této bakalářské práce je stavebně technologická studie střední školy o třech 

nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží. Svislé i vodorovné konstrukce jsou řešeny 

ze systému Porotherm. Objekt je zastřešen plochou střechou. V rámci této práce je řešen 

technologický postup zdění a pokládky stropní konstrukce.  

 

Klíčová slova 

stavebně technologická studie, technologický postup 

 

Annotation 

 

The theme of this bachelor work is the architectural technology study of secondary school 

with three aboveground floors and one basement floor. Vertical and horizontal structures are 

designed by Porotherm system. The building is arched over by a flat roof. This work is mainly 

focused on technological process of walling and ceiling installation. 
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architectural technology study, technological process 
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PD - projektová dokumentace 
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1. Úvod 
 

Téma mé bakalářské práce je stavebně technologická studie střední školy o třech 

nadzemních a jednom podzemním podlaží. Cílem mé bakalářské práce je tedy vytvořit 

technologický postup, který se bude využívat při realizaci hrubé stavby. 

V práci se budu zabývat nejprve technickou dokumentací pro stavební povolení, dále 

určitými technologickými postupy (zdění Porotherm a provádění stropu) a nechybí ani řešení 

zařízení staveniště hrubé stavby. Technologické postupy jsou zaměřeny na klasickou výstavbu z 

prvků Porotherm. Nakonec rozpracovávám položkový rozpočet a harmonogram výstavby. 

V přílohách můžete nalézt výkresovou dokumentaci. 

Konstrukce jsou taktéž řešeny ze systému Porotherm. Objekt je zastřešen plochou 

střechou. Technologické postupy jsou zaměřeny na klasickou výstavbu z prvků Porotherm. Celý 

objekt je řešen na dvě části, v mé bakalářské práci zabývám pouze úsekem A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce 2013 
 

2 
 

2. ČÁST POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ 

  

A. Průvodní zpráva 
 

a) Identifikační údaje, 

 

Název stavby:  - střední škola 

Místo stavby:  - Bezručova 840, Bojkovice 

Okres:   - Uherské Hradiště 

Parcelní číslo:  - 342/1 

Stupeň-PD:  - PD pro stavební povolení 

Stavební úřad:  - Sušilova 952, 687 71 Bojkovice 

Projektant:  - Jiří Dvořák 

Investor:  - Porstav s.r.o. 

 

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku 

a o majetkoprávních vztazích,  

 

Stavební parcela č. 342/1 v Bojkovicích, okr. Uherské Hradiště je ve vlastnictví 

stavebníka p. Petra Pospíšila. Jediným vlastníkem nemovitosti je stavebník. Parcela je o rozloze 

6879,3 𝑚2  v katastrálním území Bojkovice. Parcela se nachází v rovinném území. Pozemek je 

zcela zatravněn bez křovin a stromů.  Inženýrské sítě jsou vedeny podél ulice Bezručova.  

 

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,  

 

 Před započetím stavebních prací byly provedeny geologické průzkumy půdy pomocí 

vrtaných sond. V rámci provedených průzkumů zde nebyla zjištěna zvýšená hladina podzemní 

vody ani radonové riziko. Z provedených geologických průzkumů bylo dále zjištěno, že zeminy 
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zde se nacházející, patří do skupiny třídy číslo 1-3. Napojení na infrastrukturu bude na stávající 

přípojky v ulici Bezručova.  Vjez na pozemek bude rovněž z ulice Bezručova. 

 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů,  

Projektová dokumentace respektuje požadavky správců sítí a dotčených orgánů. 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,  

Materiály a jejich zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU.  

Pokud neexistuje taková norma, materiály a jejich zpracování bude splňovat požadavky 

uznávaných národních norem, které jsou uvedeny v technické specifikaci a ve výkresové 

dokumentaci. Jiné normy mohou být uplatněny pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší 

kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, 

kterou provede správce stavby. Správce stavby musí rovněž písemně schválit jejich použití.  

Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být  

zhotovitelem písemně dodány a předloženy správci stavby minimálně 28 dnů před datem, kdy  

zhotovitel požaduje souhlas správce stavby.  V případě, že správce stavby určí, že takto upravené 

odchylky nezajišťují stejnou nebo vyšší  kvalitu, zhotovitel splní původně vyžadované normy. 

 

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně 

plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona,  

Podmínky byly splněny. 

 

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území,  

Časové vazby jsou v příloze: časový plán stavby ve formě řádkového harmonogramu. 
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h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby,  

 

Předpokládaná lhůta výstavby je podrobně popsána v příloze: časový plán stavby ve 

formě řádkového harmonogramu. 

 

i) Orientační statistické údaje o stavbě 

 

Základní údaje o stavbě: 

 Místo stavby:    Bojkovice 

 Číslo parcely:   342/1 

 Pozemek:   6879,3𝑚2 

 Zastavěná plocha:  610,9𝑚2 

 Celkové náklady stavby: 18 420 955,92 Kč 

 

B. Souhrnná technická zpráva 
 

1) Urbanistická, architektonická a stavebně technická řešení 

a) Zhodnocení staveniště, 

Staveniště bude vyhrazeno na parcele č. . 342/1 v k.ú. Bojkovice 687 71 okr. Uherské 

Hradiště. Staveniště se nenachází v chráněné krajinné oblasti. Terén pozemku je rovinatý. Vjezd 

na staveniště bude situován z ulice Bezručova. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících,  

Projekt školy bude situován na volné parcele vlastníka v Bojkovicích. Z ulice Bezručova 

bude vjezd na staveniště. Zároveň se z této ulice počítá i s pozdějším vjezdem na parkoviště 

a vstupem pro pěší do objektu. Objekt splňuje veškeré závazné body regulačního plánu. Půdorys 

školy bude ve tvaru L. Objekt bude mít tři nadzemní a jedno podzemní podlaží, které bude zcela 
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podsklepeno. Zastřešení objektu tvoří jednoplášťová plochá střecha. Vstup do objektu bude 

situován na západ. 

 

c) Technické řešení 

 

Zemní práce: 

Před zahájením stavebních prací bude sejmuta ornice a to o tloušťce cca 400mm. Bude 

umístěna na mezideponii, která se nachází přímo na staveništi. Po dokončení stavby bude část 

rozložena na pozemku. Výkopy, jámy a rýhy jsou nezapažené, hloubka stavební jámy je -4,005 

m, hloubka rýh je -4,55 m a -4,350 m. Část zeminy bude odvezena na skládku vzdálenou cca 1,5 

km od staveniště. Zbytkem zeminy budou zasypány svahy okolo zdí pod úrovní terénu. 

 

Základy a podkladní beton: 

Na základě inženýrsko-geologických průzkumů byla určena třída zeminy č 3. Objekt bude 

založen na základových pásech z betonu  C16/20, podkladní betony jsou také třídy C16/20. 

Hloubka základové spáry bude -4,550 m, šířka základu pod nosnou vnější zdí 700 mm a šířka 

pod vnitřní nosnou zdí  600 mm.  Protože bude stavba zcela podsklepená, výška základové spáry 

bude ve všech místech stejná, kromě základu schodiště a příček. Základ schodiště a příček bude 

snížen a to na úroveň -4,350 m, šířka schodišťového základu bude 400 mm a šířka pod příčkami 

bude 300 mm. Všechny vstupy zdravotechniky se provedou podle projektové dokumentace. 

 

Konstrukční systém 

Obvodové stěny u nepodsklepené části budou zděné z cihelných bloků POROTHERM 44 

profi DRYFIX na zdící pěnu POROTHERM DRYFIX (systém také obsahuje doplňkové cihly 

poloviční, koncové a rohové).  Podsklepená část bude zděna z cihelných bloků POROTHERM 

36,5 profi DRYFIX na zdící pěnu  POROTHERM DRYFIX. U otvorů dveří a oken budou na 

ostění použity doplňkové tvarovky Porotherm s drážkou, která je vyplněna tepelnou izolací XPS 

tl. 30 mm, z důvodu přerušení tepelného mostu. Vnitřní nosné stěny budou provedeny z cihel 

POROTHERM 30 profi DRYFIX na zdící pěnu  POROTHERM DRYFIX. Příčky budou 

vyzděny z cihelných bloků POROTHERM 14 profi DRYFIX na zdící pěnu  POROTHERM 
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DRYFIX. Výplňové otvory budou překryty překlady POROTHERM 7.Překlady jsou doplněny 

tepelnou izolací. 

 

Vodorovné konstrukce: 

Stropy 

Stropní konstrukce tl. 250 mm bude provedena z keramobetonových nosníků 

POROTHERM POT 160x175 a keramických vložek MIAKO 19/50 PTH. Ve stropní konstrukci 

jsou navrženy ztužující žebra z doplňkové vložky Miako 8/50. Stropní konstrukce bude 

zmonolitněna betonem C25/30. Z důvodu ztužení konstrukce budou zhotoveny železobetonové 

věnce a to v úrovni stropů. (výztuž 4 Ø20 mm, třmínky Ø6 po cca200 mm) výšky 250 mm (po 

obvodu s věncovkou Porotherm VT 8 včetně tepelné izolace EPS tl. 80 mm). Upozornění: Nutno 

dodržovat podmínky pro montáž viz. Wienerberger – podklad pro navrhování z roku 2011. 

 

Schodiště: 

Vertikální komunikace v objektu bude řešena přímým dvouramenným schodištěm. Nosná 

konstrukce stupňů bude ze železobetonové monolitické desky tloušťky 200 mm, stupně jsou 

nadbetonovány. Zábradlí bude tyčové, z nerezové oceli, s dřevěným madlem. 

 

Zastřešení: 

Objekt bude zastřešen plochou jednoplášťovou střechou, maximální sklon střešní plochy 

bude do 7,07°. Nosnou konstrukci střechy tvoří strop Porotherm, nad kterým bude položena 

separační folie. Spádová vrstva bude ze spádových klínů Polydek EPS 100 TOP tl.140~400 mm 

s nakašírovaným asfaltovým SBS pásem tl. 3,5 mm a hydroizolační vrstvou z plnoplošně 

natavených modifikovaných asfaltových pásů Elastodek tl 4,0 mm chráněných. Oplechování 

atiky a lemování bude provedeno z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. 

 

Vnější plochy: 

Přístup pro pěší bude řešen chodníkem ze zámkové dlažby tloušťky 80 mm uložené do 

kamenné drtě frakce 4-8 mm tloušťky 40 mm. Tento chodník bude napojen na stávající pěší 

komunikaci. Kolem chodníku bude vystavěn obrubník 100x100x250 mm. Příjezdová 
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komunikace k objektu a zpevněné plochy pro parkoviště osobních automobilů budou řešeny 

asfaltovou cestou. 

 

d) Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu, 

Zásobování stavby pitnou vodou bude ze stávajícího vodovodního řádu DN 200 v ulici 

Bezručova v majetku VODboj a.s. pomocí nově zhotovené vodovodní přípojky DN 90 PE. 

Hlavní  vodoměr bude umístěn 1. PP v technické místnosti. Splaškové odpadní vody budou 

z objektu odváděny novou kanalizační přípojkou DN 160 přes revizní šachtu, která je umístěna 

před objektem do stávající kanalizace v ulici Bezručova v majetku VODboj a.s. Dešťové vody 

budou zaústěny do veřejné kanalizace. Stavba bude napojena na stávající podzemní vedení NN 

novou elektropřípojkou. Ta bude ukončena v rozpojovací a přípojkové skříni osazené v obvodové 

zdi domu. Ve vstupní části budovy bude osazen elektroměrový rozvaděč. Napojení k STL 

plynovodu STL PE 63 bylo již provedeno. Skříň s HUP bude umístěna u vnější stěny zdi. Přístup 

do objektu bude řešen pomocí chodníku. Stavba bude napojena na pozemní komunikaci z ulice 

Bezručova. 

 

e) Řešení dopravní a technické infrastruktury, 

Napojení na dopravní infrastrukturu bude řešeno pomocí vjezdu z ulice Bezručova. Pěší 

vstup bude řešen z ulice Bezručova. Na pozemku se nachází parkovací místa. Vjezd bude řešen 

z ulice Bezručova. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany,  

Navržené řešení a realizace nemá negativní vliv na životní prostředí. Odpady ze stavby 

budou likvidovány v souladu s tamními vyhláškami a zákonem o odpadech. Likvidace odpadu 

bude smluvně zajištěna s organizací k tomuto účelu určenou. Ani provoz budovy nebude mít 

negativní vliv na životní prostředí. Odpadní vody budou svedeny do veřejné kanalizace. Vytápění 

objektu bude také šetrné k životnímu prostředí. Odpad se bude ukládat do popelnic, z nichž 

budou odpadky likvidovány v rámci likvidace odpadu města Bojkovice. 
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g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací,  

Vstup do objektu školy bude řešen pomocí venkovní rampy, kde budou výtahy pro osoby 

se sníženou pohyblivostí. Ve všech učebnách a k tomu určeným toaletám bude řešen 

bezbariérový přístup. 

 

h) Průzkumy a měření, 

Před provedením projektu byly provedeny průzkumy, fotodokumentace a zaměření 

projektantem. Geologický průzkum byl proveden na 3 místech pomocí navrtávaných sond.  

 

i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický, referenční, polohový a výškový 

systém,  

Katastrální mapa 1:1000, výškopisné a polohopisné zaměření. 

 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 

soubory,  

úsek A – NOVOSTAVBA OBJEKTU  

úsek B – NOVOSTAVBA OBJEKTU NEŘEŠENO 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 

provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace,  

Výstavba a práce s ní spojené nebudou mít podstatný vliv na okolí.  

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků,  

Při výstavbě musí být dodržován projekt, ČSN, požadavky podle zákona č. 309/2006 Sb. 

[1] včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy dané výrobcem jednotlivých 

výrobků a materiálů. Dále se bude dodržovat zákon č.262/2006 Sb. [2], zákoník práce a také 

nařízení vlády č.362/2005 Sb. [3], o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Při realizaci můžou provádět 
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školení pouze osoby způsobilé tuto činnost vykonávat. Dále se bude dodržovat ustanovení 

zákona č. 22/1997 Sb. [4] v platném znění a na něj navazující nařízení vlády č. 591/2006 Sb. [5] 

a nařízení vlády č. 378/2001 Sb. [6] 

 

2) Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba je navržena v souladu s platnými ČSN normami, prováděcími vyhláškami 

a manuály dodavatelů stavebních výrobků. Bude zaručovat, že zatížení na ni působící v průběhu 

výstavby a užívání nebude mít za následek zřícení stavby, větší stupeň přetvoření a poškození 

instalovaného vybavení 

 

3) Požární bezpečnost 

Bude dodržena základní legislativa požární ochrany: zákon č. 133/1985 Sb. [7], o požární 

ochraně ve znění pozdějších předpisů. Bude vedena dokumentace požární ochrany. 

 

4) Hygiena, ochrana a životní prostředí 

Bude dodržena vyhláška 20/2001 Sb. [8]. Veškeré odpady budou odklizeny dle zákona 

č.185/2001 Sb. [9]. Stavebník je povinen při kolaudaci doložit doklad o způsobu likvidace 

odpadu a jeho uhrazení. Řešení stavby nenese žádné nebezpečí pro životní prostředí. 

Při provozu je nutné: 

· minimalizovat vznikání odpadů, 

· separovat jednotlivé druhy odpadů, 

· uplatňovat zásady maximální recyklace, 

· minimalizovat odpady k přímému skladování.  

Odpady budou tříděny dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. [10], Katalog odpadů. 

 

5) Bezpečnost při užívání 

Bezpečnostní požadavky jsou uvedeny v projektu BOZP. 
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6) Ochrana proti hluku 

Největší možná hladina hluku a vibrací je stanovena nařízením vlády č 148/2006 Sb. [11] 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

7) Úspora energie a ochrana tepla 

Budova splňuje veškeré požadavky na úsporu tepla a energie. 

 

8) Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Stavba je řešena jako bezbariérová. Přístup do objektu bude řešen pomocí vstupní rampy 

ve sklonu 3,75  %. Další řešení a realizace bude řešena podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. [12]. 

 

 

9) Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí   

V této lokalitě nevzniká žádné nebezpečí od vnějšího prostředí. 

 

10) Ochrana obyvatelstva  

Kolem staveniště bude provedeno provizorní oplocení. 

 

11) Inženýrské stavby 

Kanalizace – bude připojena na stávající přípojku. 

Elektropřípojka – bude připojena na stávající přípojku. 

Vodovodní přípojka – bude připojena na stávající přípojku. 

Plynová přípojka – bude připojena na stávající přípojku. 

 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

Dešťové i odpadní vody budou svedeny do veřejné kanalizace. Přípojka k této síti byla 

zřízena již pro účely zařízení stavenišť. 
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b) Zásobování vodou 

Jsou potřeba tyto typy vod: 

• UŽITKOVÁ  

• PITNÁ  

• POŽÁRNÍ 

Zásobování vodou bude zajištěno napojením na vodovodní řád na ulici Bezručova. 

 

c) Zásobování energiemi 

Napojení na veřejné elektrické vedení bude z ulice Bezručova. 

Napojení na veřejný plynovod bude z ulice Bezručova.  

 

d) Řešení dopravy 

Vjezd na pozemek bude řešen z ulice Bezručova. 

 

e) Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav 

Příjezdová komunikace k objektu parkoviště osobních automobilů bude řešena asfaltovou 

cestou. Celý pozemek stavby bude oplocen. Nedílnou součástí stavby bude i zahradní 

architektura, tedy zatravnění celého pozemku a vysázení vzrostlé zeleně. 

 

f) Elektronické komunikace: 1 

Tato projektová dokumentace neřeší připojení na tyto komunikace. 

 

12) Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 

V objektu se technologická zařízení nevyskytují. 

 

C. Situace stavby 
Je zobrazena ve výkresu 1-11. 
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D. dokladová část 
V rámci bakalářské práce nebyl tento bod řešen. 

 

E. Zásady organizace výstavby 

1. Technická zpráva 

a) Charakteristika staveniště, 

Staveniště bude zřízeno na parcele č. 342/1 v Bojkovicích, okr. Uherské Hradiště. Je ve 

vlastnictví stavebníka p. Petra Pospíšila. Zařízení staveniště a prostory pro realizaci vlastní stavby 

budou výhradně na ploše určené pro výstavbu, odděleny od okolí ohrazením – drátové oplocení 

výšky 2,0 m a zajištěny proti vstupu cizích osob. Na stavbě budou vyhrazeny prostory pro 

skladování stavebního odpadu, který bude postupně odvážen na skládky.  Staveniště bude 

členěno dle výkresu. V zařízení staveniště budou zaznačeny i skládky deponie jak polohově, tak 

i rozměrově. Příjezd na staveniště bude zajištěn zpevněnou plochou a to z ulice Bezručova. 

 

b) Významné sítě a technické infrastruktury, 

V okolí nejsou žádné významné sítě technické infrastruktury. 

 

c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod., 

Elektrická přípojka bude připojena na místní elektrické vedení na ulici Bezručova. 

Správce sítě provede napojení a vybudování rozvaděče. Vodovodní přípojka bude připojena na 

místní vodovod na ulici Bezručova. Správce sítě zajistí zařízení provizorní šachty s vodoměrem. 

Připojení na kanalizaci bude z místní kanalizace na ulici Bezručova. Správce sítě zajistí napojení 

a zajistí vybudování provizorní kanalizační šachty. Skladovací plochy budou z betonových 

panelů, které budou uloženy na zhutněné zemině.  
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d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,  

Během výstavby budou dodržována ochranná pásma pro pohyb třetích osob na staveništi 

(případně i mimo ni- např. práce mimo vlastní parcelu nebo na její pozemkové hranici jako jsou 

výkopy pro napojení na stávající inženýrské sítě) s patřičným výstražným značením dle platných 

předpisů BOZ a PO. 

 

e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska a ochrany veřejných zájmů, 

Rozmístění zařízení staveniště bude provedeno dle projektu ZS. Na bezpečnost práce 

a ochranu zdraví při práci bude dohlížet koordinátor BOZP. Pro ochranu veřejných zájmů budou 

použity příslušné požární směrnice, platné zákony a podzákonné normy upravující činnost policie 

a ostatních bezpečnostních složek ČR. 
 

f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů,  

-Skládky otevřené na volném prostranství pro skladování stavebního materiálu. 

- Kryté sklady pro nářadí. 

Oplocení staveniště bude z kvalitního drátěného pletiva. 

Umístění skládek viz. Výkres zařízení staveniště. 
 

Provozní a sociální zařízení staveniště 

 

Pro technické pracovníky: je 1 buňka TOITOI BK1 o rozměrech 6.0 x 2,5= 15,0 m2. 

 

Kanceláře dodavatelů: 1 buňka TOITOI BK1 o rozměrech 6.0 x 2,5= 15,0 m2. 

 

Vrátnice: navržena TOITOI o rozměrech 2.0 x 2,0= 4,0 m2. 

 

Záchody a umývárna: 

Je potřeba minimálně 2 mušle, 2 sedadla, 2 umyvadla a 2 sprchy. Pro tuto činnost 

navržena 1 buňka TOITOI SK1.  
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Šatny:  

-min 1,75 m2 na jednoho pracovníka z důvodu stravování tj. 20 x 1,75 = 35,0 m2,  

-jsou navrženy 2 mobilní buňky TOITOI BK1 o rozměrech 6.0 x 2,5x2= 30,0 m2 

a 1 buňka TOITOI BK2 o rozměrech 3,0 x 2, 5 = 7,5 x 2  celkem 27,5 m2. Celkem 37,5 m2. 
 

g) Popis stavebních zařízení vyžadujících ohlášení, 

Není potřeba stavební ohlášení, protože zde nejsou objekty, které ohlášení potřebují. Na 

stavbě se nacházejí buňky, které nemají základy a jsou položeny na zhutněné vrstvě makadamu. 

 

h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

Na dodržování BOZP dohlíží koordinátor stavby, kterého si zvolí sám investor. 

Koordinátor bezpečnosti zhotoví plán BOZP a bude dohlížet na plnění tohoto plánu.  Všechny 

práce budou probíhat podle ustanovení zákona č.262/206 Sb. [2] a zákona č.309/2006 Sb. [1], 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a další vyhlášky  591/2006 Sb. [5]. 

Všichni pracovníci musí být proškoleni. O školení musí být proveden zápis s osnovou školení, 

také zaveden seznam pracovníků s jejich rodnými čísly a typem proškolení. Pracovníci musí 

používat ochranné pomůcky. 

 

i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

Při výstavbě budou dodrženy veškeré zákony, vyhlášky a právní předpisy. Všechen odpad 

bude zlikvidován podle zákona č. 185/ 2001 Sb. [9], o odpadech. Dále bude dodržena vyhláška 

Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. [10], kterou se stanoví Katalog odpadů a seznam 

nebezpečných odpadů, a předpis č. 473/2009 Sb. [13]. O takto zlikvidovaném odpadu musí být 

doklad. 
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j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

Předpokládaná doba výstavby je stanovena v příloze pomocí grafu. 

 

 

F. Dokumentace objektu 

1.1 Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.1 technická zpráva 

a) Účel a popis objektu, 

Jedná se o budovu pro školské využití. Budova bude umístěna na parcele č. 342/1 

v Bojkovicích okr. Uherské Hradiště. Parcela je o rozloze 6878,3 𝑚2  v katastrálním území 

Bojkovice. Pozemek bude zatravněn bez křovin a stromů. Pozemek bude oplocen. Budovu tvoří 3 

nadzemní a 1 podzemní podlaží.Bude zaměřena na výuku, a proto zde  budou především učebny. 

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,  

 

Urbanistické řešení: 

Školní budova je situována v obydlené zóně města Bojkovice.  Podélná osa objektu je 

kolmá k ose komunikace (ul. Bezručova). Vjezd na pozemek bude situován z ulice Bezručova. 

Na pozemku budou rovněž parkovací místa pro osobní automobily. Pěší vstup bude veden podél 

komunikace až ke hlavnímu vstupu budovy. Objekt splňuje závazné pokyny zadané regulačním 

plánem. Nezastavěná část pozemku bude využívána pro pohyb osob. Parcela bude oplocena. 

 

Architektonické a dispoziční řešení: 

Půdorys objektu školní budovy bude tvaru L, rozměry jsou uvedeny ve výkresu situace. 

Budova je navržena jako podsklepený třípodlažní objekt. Objekt bude zastřešen plochou 

střechou. Objemová kompozice a architektonické ztvárnění venkovních prostor odpovídá účelu 
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pro pobyt osob. Venkovní povrchy budou sladěny podle požadavků investora v souladu 

s celkovým vzhledem díla a podmínkami stanovenými územním rozhodnutím o umístění stavby. 

 

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

a oslunění, 

Plocha parcely:  6879,3 𝑚2 

Zastavěná plocha:  610,9  𝑚2 

Učební plochy:  932,1 𝑚2 

Hlavní vstup je situován směrem na východ. Největší výšková kóta je +11,8.  

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu 

a jeho požadovaná životnost,  

 

Zemní práce: 

Před zahájením stavebních prací bude sejmuta ornice a to o tloušťce cca 400 mm. Bude 

umístěna na mezideponii, která se nachází přímo na staveništi. Po dokončení stavby bude část 

rozložena na pozemku. Výkopy, jámy a rýhy jsou nezapažené, hloubka stavební jámy je -4,005 

m, hloubka rýh je -4,550 m a -4,350 m. Část zeminy bude odvezena na skládku vzdálenou cca 1,5 

km od staveniště. Zbytkem zeminy budou zasypány svahy okolo zdí pod úrovní terénu. 

 

Základy a podkladní beton: 

Na základě inženýrsko-geologických průzkumů byla určena třída zeminy č 3. Objekt bude 

založen na základových pásech z betonu  C16/20, podkladní betony jsou také třídy C16/20. 

Hloubka základové spáry bude -4,550 m, šířka základu pod nosnou vnější zdí bude 700 mm 

a šířka pod vnitřní nosnou zdí bude 600 mm.  Protože bude stavba zcela podsklepená, výška 

základové spáry bude ve všech místech stejná, kromě základu schodiště a příček. Základ 

schodiště a příček bude snížen a to na úroveň -4,350 m, šířka schodišťového základu bude400 

mm a šířka pod příčkami bude 300 mm. Všechny vstupy zdravotechniky se provedou podle 

projektové dokumentace. 
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Konstrukční systém 

Obvodové stěny u nepodsklepené části budou zděné z cihelných bloků POROTHERM 44 

profi DRYFIX na zdící pěnu POROTHERM DRYFIX (systém také obsahuje doplňkové cihly 

poloviční, koncové a rohové).  Podsklepená část bude zděná z cihelných bloků POROTHERM 

36,5 profi DRYFIX na zdící pěnu POROTHERM DRYFIX. U otvorů dveří a oken budou na 

ostění použity doplňkové tvarovky Porotherm s drážkou, která bude vyplněna tepelnou izolací 

XPS tl. 30 mm z důvodu přerušení tepelného mostu. Vnitřní nosné stěny budou provedeny z cihel 

POROTHERM 30 profi DRYFIX na zdící pěnu POROTHERM DRYFIX. Příčky budou vyzděny 

z cihelných bloků POROTHERM 14 profi DRYFIX na zdící pěnu POROTHERM DRYFIX . 

Výplňové otvory budou překryty překlady POROTHERM 7, které budou doplněny tepelnou 

izolací. 

 

Vodorovné konstrukce: 

Stropy 

Stropní konstrukce tl. 250 mm bude provedena z keramobetonových nosníků 

POROTHERM POT 160x175 a keramických vložek MIAKO 19/50 PTH. Ve stropní konstrukci 

jsou navrženy ztužující žebra z doplňkové vložky Miako 8/50. Stropní konstrukce bude 

zmonolitněna betonem C25/30. Z důvodu ztužení konstrukce budou zhotoveny železobetonové 

věnce a to v úrovni stropů (výztuž 4 Ø20 mm, třmínky Ø6 po cca200 mm) výšky 250 mm (po 

obvodu s věncovkou Porotherm VT 8 včetně tepelné izolace EPS tl. 80 mm). Upozornění: Nutno 

dodržovat podmínky pro montáž viz. Wienerberger – podklad pro navrhování z roku 2011. 

 

Schodiště: 

Vertikální komunikace v objektu bude řešena přímým dvouramenným schodištěm. Nosná 

konstrukce stupňů bude ze železobetonové monolitické desky tloušťky 200mm, stupně budou 

nadbetonovány. Zábradlí bude tyčové, z nerezové oceli, s dřevěným madlem. 

 

Zastřešení: 

Objekt bude zastřešen plochou jednoplášťovou střechou, maximální sklon střešní plochy 

je do 7,07°. Nosnou konstrukci střechy tvoří strop Porotherm, nad kterým bude položena 

separační folie. Spádová vrstva bude ze spádových klínů Polydek EPS 100 TOP tl.140~400mm 
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s nakašírovaným asfaltovým SBS pásem tl. 3,5 mm a hydroizolační vrstvou z plnoplošně 

natavených modifikovaných asfaltových pásů Elastodek tl 4,0 mm chráněných. Oplechování 

atiky a lemování bude provedeno z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm. 

 

Vnější plochy: 

Přístup pro pěší bude řešen chodníkem ze zámkové dlažby tloušťky 80 mm uložené do 

kamenné drtě frakce 4-8 mm tloušťky 40 mm. Tento chodník bude napojen na stávající pěší 

komunikaci. Kolem chodníku bude vystavěn obrubník 100x100x250 mm. Příjezdová 

komunikace k objektu a zpevněné plochy pro parkoviště osobních automobilů budou řešeny 

asfaltovou cestou.  

 

Komín: 

V objektu bude umístěno jedno komínové těleso typu ABSOLUT dvousložkový, 

2průduchový, betonový, z keramických vložek. V nadstřešní části bude komínové těleso opatřeno 

prefabrikovaným komínovým opláštěním. 

 

Izolace: 

Hydroizolace:  

Spodní stavba bude zabezpečena HI z asfaltového pásu BITAGIT 40 mineral. Tento pás 

bude nataven na podklad a vytažen nad úroveň terénu o výšce 300 mm. Ochranou těchto pásů 

jsou desky z EPS perimetr. 

 

Tepelné izolace: 

V 1 PP bude použita tepelná izolace EPS perimet tl. 50 mm na podlahu a 80 mm na vnější 

stěnu u terénu. Na 1-3 NP bude na podlahy použita TI EPS RgiFloor tl. 50 mm. Tepelná izolace 

střechy bude tvořena ze střešních dílců POLYDEK. 

 

Úprava povrchů: 

Omítky: 

Vnitřní: Vnitřní omítky stěn a stropů budou tvořeny jednovrstvou ruční omítkou 

Porotherm UNIVERSAL tloušťky 10 mm. 
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Vnější: Vnější omítky budou tvořeny tepelně izolační dvouvrstvou omítkou tloušťky 35 

mm, která se skládá z Porotherm TO tl.30 a Porotherm UNIVERSAL tloušťky 5 mm. 

 

Malby: 

Vnitřní povrchy budou opatřeny malbou HEAT  KLASIK. 

 

Výplně otvorů: 

Okna budou plastová s izolačním dvojsklem Uw(celého okna) = 1,10 W/𝑚2K. 

Zasklívací lišty budou také z plastu, kování bude celo-obvodové. Vedlejší únikové dveře budou 

dřevěné, palubkové, smrkové, plné, dvoukřídlové. Dveře mají celoobvodové kování a budou 

opatřeny bezpečnostním zámkem a zámkem fab. 

Vnitřní interiérové dveře budou dřevené - MASONITE plné typ CLASIK (CA)  

a CLERMONT (CE) bez vrchního kování, zámek obyčejný standardní, povrchová úprava RAL 

9003 – bílá, jednokřídlové 90 x 197 cm  Clasik. Nad otvory bude překlad Porotherm. 

 

Ostatní venkovní plochy: 

Pozemek bude zatravněn a celý oplocen. 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů,  

Konstrukce splňuje normu ČSN 730540–2 [14] a vyhlášky č. 291/2001 Sb. [15]. 

 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického 

a hydrogeologického průzkumu,  

Po inženýrsko-geologickém průzkumu byla stanovena těžitelnost horniny na hodnotu 1-3.  

Stavba bude založena na pásech z betonu C16/20. Základová spára se nachází v hloubce -4,55 m. 

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků,  

Při výstavbě budou dodrženy veškeré zákony, vyhlášky a právní předpisy. Všechen odpad 

bude zlikvidován podle zákona č. 185/ 2001 Sb. [9], O odpadech. Dále bude dodržena vyhláška 

Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb. [10], kterou se stanoví Katalog odpadů a seznam 
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nebezpečných odpadů, a předpis č. 473/2009 Sb. [13]. O takto zlikvidovaném odpadu musí být 

doklad. Po celou dobu výstavby bude dodržován zákon č. 22/1997 Sb. [4] a na něj navazující 

ustanovení vlády. Dále musí být dodržován zákon č. 185/2001 Sb. [8] o odpadech, vyhláška č. 

381/2001 Sb. [10], katalog odpadů a zákon č. 356/2003 Sb., O chemických látkách [16]. 

 

h) Dopravní řešení, 

Vjez na pozemek bude z ulice Bezručova. Bude napojen na parkoviště osobních 

automobilů. Pěší se na pozemek dostanou pomocí chodníku ze zámkové dlažby, který bude 

veden podél komunikace a vjezdu na pozemek. 

 

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonové opatření, 

V prostředí stavby není nutno se nějak více chránit před škodlivými vlivy okolí. 

 

j) Dodržení obecních požadavků na výstavbu, 

Při realizaci se musí dodržovat: projekt, ČSN, vyhlášky, technologické postupy 

a požadavky na organizaci práce a pracovní postupy dle přílohy č. 3 nařízení vlády 591/2006 Sb. 

[5]. Po celou dobu výstavby bude respektován zákon č. 22/1997 Sb. [4] a na něj navazující 

ustanovení vlády. 

1.1.2 Výkresová část 

 

 1-01  1NP 

 1-02 2NP 

 1-03 3NP 

 1-04 1PP 

 1-05 Příčný řez 

 1-07 Základy 

 1-12 Severní pohled 

1-13 Jižní pohled  

1-14 Východní pohled   
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3. TECHNOLOGICKÁ ČÁST 

1) Technologický postup zdění POROTHERM DRYFIX 

 

1.1) Obecné informace 

 

Název stavby:  - střední škola 

Místo stavby:  - Bezručova 840, Bojkovice 

Okres:   - Uherské Hradiště 

Parcelní číslo:  - 342/1 

Stupeň-PD:  - PD pro stavební povolení 

Stavební úřad:  - Sušilova 952, 687 71 Bojkovice 

Projektant:  - Jiří Dvořák 

Investor:  - Porstav s.r.o. 

 

Popis stavby: 

Jedná se o budovu pro školské využití. Budova bude mít 1 podzemní a 3 nadzemní 

podlaží. Podzemní podlaží je navrženo z cihelných bloků Porotherm 36,5 Profi DRYFIX. Další 

nadzemní podlaží jsou navrženy z cihelných bloků Porotherm 44 Profi DRYFIX. Budova bude 

založena na pásech z prostého betonu. Stropní konstrukce bude tvořena monolitickou konstrukcí 

Porotherm tloštky 250 mm. Konstrukční výška každého podlaží bude 3,75 m. Světlá výška 

podsklepené části bude 3,38 m a výška nadzemních podlaží bude 3,395 m. Celková výška 

budovy bude 12,8 m. Podzemní podlaží bude sloužit jako sklad a technická místnost. V nadzemní 

podlaží budou umístěny učebny a sociální zařízení. Před hlavním vchodem se bude nacházet 

parkoviště osobních aut. Zastřešení objektu bude plochou střechou. 
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1.2) Materiál a skladování 

 
Cihelné bloky POROTHERM 44 Profi DRYFIX 

Obvodové nosné zdivo od výšky soklu je navrženo z cihelných bloků POROTHERM 44 

Profi DRYFIX o rozměrech 248 x 440 x 249 mm a doplňkových prvků POROTHERM 44 1/2 

K Profi – koncová půlená o rezměrech 125 x 440 x 249 mm, POROTHERM 44 K Profi – 

koncová celá o rezměrech 250 x 440 x 249 mm, POROTHERM 44 R Profi – rohová o rozměrech 

187 x 440 x 249 mm 

 

Cihelné bloky POROTHERM 36,5 Profi DRYFIX 

Obvodové nosné zdivo do výšky soklu je navrženo z cihelných bloků POROTHERM 

36,5 Profi DRYFIX o rozměrech 248 x 365 x 249 mm a doplňkových prvků POROTHERM 36,5  

1/2 K Profi – koncová půlená o rozměrech 125 x 365 x 249 mm, POROTHERM 36,5  K Profi – 

koncová celá o rozměrech 250 x 440 x 249 mm. 

 

Cihelné bloky POROTHERM 30 Profi DRYFIX 

Vnitřní nosné zdivo je navrženo z cihelných bloků POROTHERM 30 Profi DRYFIX 

o rozměrech 248 x 300 x 249 mm 

 

Cihelné bloky POROTHERM 14 Profi DRYFIX 

Vnitřní příčky jsou navrženy z cihelných bloků POROTHERM 14 Profi DRYFIX 

o rozměrech 497 x 140 x 249 mm. 

 

Překlad POROTHERM 7 

U dveřních a okenních otvorů budou použity překlady POROTHERM 7 o rozměrech  70 

x 238 mm. Délkový rozměr je rozdílný podle velikosti otvoru.  

 

Doprava  a skladování 

Veškerý zdící materiál bude dopravován na dřevěných paletách o rozměrech 1,34 x 1,0 m 

pro POROTHERM 44 Profi DRYFIX, 1,18 x 1,0 m pro ostatní zdící bloky. Tyto palety budou 

ochráněny fólií proti klimatickým vlivům. Pomocí hydraulického ramene budou balíky 
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přemístěny z dopravního prostředku na zpevněnou a odvodněnou plochu k tomuto místu určené, 

podle výkresu zařízení staveniště. Spolu se zdícími prvky bude dopravována zdící pěna, která 

bude uložena do příslušného kontejneru. Překlady POROTHERM 7 jsou baleny po 20 ks. Budou 

dodávány na dřevěných hranolech o rozměru 75 x 75x 960 mm a sepnuty paketovací páskou.  

 

Doprava 

Mimostaveništní doprava bude zajištěna pomocí nákladních automobilů, které budou 

vybaveny hydraulickým ramenem.  

 

1.3) Převzetí materiálu 

 

Cihelné bloky a překlady 

Materiál přebírá stavbyvedoucí nebo pověřená osoba, která odpovídá za materiál. Při 

přebírání materiálu se kontroluje typ materiálu podle projektové dokumentace, kvalita materiálu, 

množství v dodacím listě a objednávce. Po předání materiálu se dodaný materiál uskladní 

a dodací list se uchová pro fakturaci. 

Dodací list musí obsahovat tyto údaje: 

- identifikační údaje odběratele a dodavatele 

- číslo objednávky a dodacího listu 

- místo, datum a čas přejímky 

 - jména a podpisy předávajícího a přebírajícího 

- SPZ dopravního prostředku 

- název materiálu 

- množství materiálu  

- výši DPH, cenu bez DPH a cenu s DPH 
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1.4) Pracovní podmínky 

 

Popis staveniště 

 

Staveniště bude umístěno na nezastavěném pozemku, parcely č.: 342/1. Rozměr pozemku 

je 62,1x110 m a celková výměra je 6831 𝑚2.  Staveniště se nalézá ve městě Bojkovice v ulici 

Bezručova. Pozemek bude oplocen do výšky 2,0 m. Vjezd na staveniště bude situován z ulice 

Bezručova. Komunikace na staveniště bude z materiálu makadam frakci 35-55. Vjezd na 

staveniště bude opatřen posuvnou uzamykatelnou bránou. 

 

Klimatické podmínky   

 

Zdění na zdící pěnu se může provádět při teplotách od -5°C do 35°C. Při vyšších 

teplotách se musí určité místo stínit.  

Cihly Porotherm se musí chránit proti povětrnostním vlivům. Nesmí se používat cihly na 

kterých bude ulpěn sníh nebo led.   

 

1.5) Připravenost staveniště 

 

Zdění může být zahájeno až po dokončení základových a stropních konstrukcí, které musí 

být dostatečně vyzrálé a po natavení hydroizolačních pásů, které musí být minimálně na obě 

strany 150 mm širší než šířka stěny. Podklad pod zdí musí být vodorovný. Pokud byly nalezeny 

výškové nerovnosti, provede se výškové vyrovnání, které bude začínat od nejvyššího bodu 

konstrukce. Vyrovnání se provede zakládací maltou POROTHERM Profi o minimální tloušťce 

10 mm. Z důvodu kontroly bude připravena rovinná hoblovaná lať, na které budou vyznačeny 

značky po 125 mm. Délka latě bude maximálně rovna výšce podlaží v násobku 250 mm.  

Pracovní prostor pro zdění bude minimálně 500 mm. K místu pracoviště bude dopraven zdící 

materiál, který nesmí omezovat minimální pracovní prostor.  
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1.6) Pracovní obsazení 

 

Veškeré zednické práce budou provádět 2 pracovní čety. Každá pracovní četa bude 

sestavena z 1 mistra, 3 zedníků a 2 pomocných dělníků. Za dodržování technologických postupů 

a BOZP zodpovídá vedoucí pracovní čety. Pracovníci, kteří budou provádět zdění, musí mít 

osvědčení o odborné způsobilosti k provádění systému POROTHER DRYFIX a také musí být 

seznámeni s technologickým postupem k montáži překladů POROTHERM 7. 

 

1.7) Stroje a pomůcky 

 

Veškeré pracovní stroje a pomůcky musí být udržovány v čistotě podle návodu. Jestliže 

nebudou tyto návody dodržovány, může to mít vliv na kvalitu a rychlost prováděných prací. 

 

Seznam pracovních pomůcek pro zdění: 

 

- nivelační přístroj s latí        1ks 

- vyrovnávací soustava        2ks 

- hliníková lať délky 3m       2ks 

- nanášecí pistole        6ks 

 - metr          10ks 

 - speciální ruční pila určena na řezání cihelných bloků Porotherm  2ks 

 - vodováha         4ks 

 - gumová palička        4ks 

 - zednická šňůra        2ks 

 - olovnice         2ks 

 - malířská štětka        4ks 

 - nádoba na vodu        4ks 

 - hoblovaná lať s vyznačeným modulem      2ks 

 - paletové vozíky         2ks 
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Seznam pracovních pomůcek pro sestavení překladů: 

 

 - vázací drát          2ks 

 - kleště          2ks 

 - metr          2ks  

 - zednická lžíce        2ks 

 - vodováha         2ks 

 

Použité stroje: 

 Pro výstavbu bude použit stavební věžový jeřáb typu: MB 1030.11. 

 

1.8) Pracovní postup 

 

1.8.1) Provádění zakládací vrstvy  

 

1) Prvním důležitým krokem je výškové zaměření základové desky v místech, kde se 

budou vyzdívat stěny. Zaměření se provádí až po natavení hydroizolačních pasů na podklad 

v místech stěn. Při nivelizaci se urči nejvyšší bod základů. Z tohoto bodu se poté vychází při 

zakládání první vrstvy cihel. 

 

2) Zakládací vrstva se zakládá od nejvyššího místa a to tak aby v nejvyšším bodě byla 

výška zakládací malty minimálně 10 mm. Maximální vzdálenost prvků zakládací soustavy je 

závislá na délce hliníkové latě. Vyrovnávací souprava se nastaví do požadované výšky, která se 

určí za pomocí nivelačního přístroje. Šířka maltového lože se nastavuje podle šířky prováděného 

zdiva. Po nastavení zakládací soustavy zkontrolujeme vodorovnost vodicích lišt. 

 

3) Po přichystání zakládací soupravy se mezi tuto soupravu začne nanášet zakládací 

malta. Zakládací malta musí mít požadovanou konzistenci. Urovnávání zakládací malty se 

provádí stahování za pomoci 3 m hliníkové latě. Stahování se provádí až na úroveň vodících lišt. 
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1.8.2. Zdění 

 

1.8.2.1) Založení první vrstvy se provádí uložením cihelných bloků přímo do maltového 

lože. Nejprve se osadí rohové cihly. Mezi tyto cihly se z vnější strany cihel natáhne zednická 

šňůra. Podél zednické šňůry se následně ukládají další cihly první vrstvy. Urovnávání se provádí 

v obou směrech za pomoci gumové paličky a vodováhy.  

 
Obr. 1 Postup zdění. 

 

1.8.2.2) Další vrstva cihel se zdí na zdící pěnu. Před použitím dózy s pěnou se nádoba 20x 

protřepe a následně našroubuje na adaptér pistole. Poté se povolí regulační šroub a stlačí se 

spoušť na dobu minimálně 2 sekund. Pomocí regulačního šroubu se nastavuje dávkování pěny. 
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1.8.2.3) Kde se budou napojovat vnitřní nosné stěny a příčky, se do zdiva vybrousí 

pilníkem drážka. Do niž se  nanese pruh pěny a kotva se usadí. Před nanesením zdící pěny se 

ložná spára očistí a navlhčí. Na navlhčené cihly se nanesou dva pruhy o tloušťce 3 cm tak, aby 

byly od okraje vzdáleny 5 cm. Pěna se nanese i přes kotvu.  

 

1.8.2.4) Po použití pěny se musí cihly usadit, dřív než dojde k zavadnutí povrchu zdící 

pěny. Po usazení cihly se s ní už nesmí hýbat. Pokud by se s cihlou opětovně hýbalo, musí se 

znovu nanést pruhy zdící pěny. Po skončení prací se pistole naplní pěnou a nechá se 

s našroubovanou plnou dózou. Odkládání dózy se smí provádět pouze ve svislé poloze, tak aby 

pistole byla nahoře.  

 

1.8.2.5) V rozích se využívají rohové cihly POROTHERM R Profi a koncové cihly 

POROTHERM (1/2 K Profi a K Profi). Těmito cihlami se vytvoří správná vazba rohu, viz 

obrázek 1.1. V každé vrstvě se tyto cihly půdorysně pootočí o 90°.  Minimální délka převazby v  

systému POROTHERM Profi je 0,4 x 249 = 100 mm.  

 

Obr. 2 Řešení vazby rohů cihel POROTHERM 44 Profi DRYFIX [17]. 
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1.8.2.6) Při použití koncových cihel (1/2 K Profi, popř. K Profi) v rohových vazbách se 

také nanese zdící pěna na hladkou plochu cihly. Zdící pěna se na tuto plochu nanáší ve dvou 

pásech. Přepážka se u těchto cihel použitých ve vazbě rohu nevyklepává. Poté se cihla usadí 

k cihle rohové (R Profi). Napojení cihel na hladký bok se provádí pomocí cele koncové cihly 

(K Profi).         

 
Obr. 3 Půdorys rohu cihel PROTHERM 44 Profi DRYFIX [17]. 

 

1.8.2.6) Pro řešení ostění se budou požívat celé a půlené koncové cihly (K Profi) otočené 

na ležato. Na styčné plochy se nanesou také dva pruhy pěny. 
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Obr. 4 Detail u parapetu z cihel PROTHERM 44 Profi DRYFIX [18]. 

 

1.8.3) Zdění příček a vnitřních nosných stěn  

 

 1.8.3.1) Založení první vrstvy se provádí stejně jako u klasického zdění. Pouze v tom 

rozdílu, že příčka tloušťky 140 mm se zdí pouze na jeden pás pěny. Zakládací vrstva je založena 

také stejným způsobem včetně veškerých pravidel. Další vrstvy se provádí rovněž stejně jako 

u klasického zdění.  

  

 1.8.3.2) Napojení nosné vnitřní příčky na nosnou obvodovou zeď se provádí tak, že se na 

vnější bok tvárnice nanese zdící pěna a přitlačí se k nosné stěně. V každé druhé ložné spáře 

budou umístěny 2 kotvy, na které se předem vybrousí drážka pilníkem´. Poté se drážky zapění 

a kotva se přimáčkne.  

 

 1.8.3.3) Napojení nenosných příček na nosnou zeď se  provádí stejně jako napojení nosné 

vnitřní zdi jen v tom rozdílu, že se vyztužuje 1 kotvou. Spojení mezi příčkou a stropem bude 

provedeno stlačitelným materiálem. 
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1.8.4) Montáž překladu POROTHERM 7 

 

 Překlady jsou osazovány na výšku. Usazují se rovnou stranou do cementové malty 

tloušťky 10 mm. Fixace proti překlopení je zajištěna v podporách měkkým drátem. 

 

1. 9) Jakost a kontrola kvality 

  

 Za kvalitu provedených prací a BOZP zodpovídá vedoucí pracovních čet. Práce musí být 

vykonávány podle technologických postupů a technologických listů daného materiálu.  

kontrola během práce: 

- Kontroluje se svislost a rovinosti provedené konstrukce zda nepřekračuje přípustné 

odchylky. 

 - Zda byl použit správný materiál podle projektové dokumentace. 

 - Správné umístění otvorů pro okna a dveře. 

 - Zda je dodržena převazba zdiva. 

 - Kontrola teploty a vlhkosti prostředí. 

 

přípustné odchylky: 

 - Odchylka svislosti v 1 podlaží je ± 20 mm a v celé výšce budovy ± 50 mm. 

 - Odchylka svislé souososti je ± 20 mm. 

 - Minimální tloušťka první ložné spáry je 10 mm. 

 - Maximální odchylka mezi jednotlivými prvky v ploše je 5 mm. 

 - Správné dodržení výškového a půdorysného modulu 250. 

 - Minimální délka převazby je 100 mm, nejlépe 125 mm 
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1.10) BOZP 

 

Každý člen montážní čety musí být prokazatelně seznámen s bezpečnostními předpisy 

a technologickým postupem, které se týkají jím prováděné činnosti. Před započetím montáže je 

třeba vykonat všechny přípravné práce tak, aby postup montáže byl plynulý a odpovídal zásadám 

bezpečnosti práce. Je nutné zachovat přesně sled montážních prací z hlediska stability konstrukce 

a bezpečnosti montáže stanovený projektem. Pracovní četa musí být vybavena veškerými 

montážními a ochrannými prostředky a pomůckami podle charakteru práce. Pracovníci pracující 

ve výškách musí být pro tuto práci zdravotně způsobilí a vybaveni podle možností některými 

potřebnými prostředky a pomůckami, ochrannými pásy, jistícími lany, žebříky apod. Při této 

práci bude vymezeno ochranné pásmo o velikosti 2,0 m. Veškeré prostory, které se nalézají nad 

volnou plochou budou opatřeny zábradlím výšky 1,1 m, jestliže hloubka této plochy bude větší 

než 1,5 m. Podle BOZP by neměl být žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí, 

aby nedošlo k úrazu. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky 

k zajištění jeho bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proškolení pracovníků bude zapsáno ve 

stavebním deníku. Veškeré práce budou respektovat zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Rovněž nařízení vlády č. 591/2006 Sb [5]. 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 378/2006 

Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů. 

 

1.11) Ekologie 

 

Během výstavby budou dodržovány platné zákony, normy a nařízení vlády. 

Zákony, které pojednávají o zacházení s odpady: 

- zákon č. 185/2001 Sb.[9], o odpadech 

- zákon č. 477/2001 Sb.[24], o obalech 

- nařízení vlády 473/2009 [13]  

- vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb.[10] 
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Zákony, které pojednávají o životním prostředí 

- zákon 17/1992 Sb.[25], o životním prostředí  

- zákon 114/1992 Sb.[26] o ochraně přírody a krajiny  

 -zákon 350/2012 Sb. [27], stavební zákon  

 

1.12) Výpočet spotřeby zdiva a překladů 

 

Zdivo: 

- Všechny vzorce k výpočtu zdiva jsou ve formátu: (šířka * výška * počet stěn + délka 

* výška * počet stěn) 

1PP 

1. tvárnice Porotherm 36,5 Profi DRYFIX  

18,88*3,25*2+29,88*3,25*2 =        316,94  𝑚2 

Otvory oken a dveří: 0,75*1,5*15+2,0*2,14 =      -21,16  𝑚2  

Překlady: 1,75*0,25*15+2,5*0,25=       -7,19  𝑚2  

Celkem:           288,59  𝑚2  

 

2. tvárnice Porotherm 30 Profi DRYFIX  

29,0*3,25*2+7,0*3,5 =        227,5  𝑚2 

Otvory dveří: 1,0*2,14*7+2,0*2,14 =       -19,26 𝑚2 

Překlady: 2,5*0,25+1,25*0,25*6       -2,50  𝑚2 

Celkem:          205,74 𝑚2 
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3. příčky Porotherm 14 Profi DRYFIX  

7,0*3,5*7 =           122,5  𝑚2 

 

1NP 

1. tvárnice Porotherm 44 Profi DRYFIX  

18,88*3,5*2+29,88*3,5*2 =        341,32  𝑚2 

Otvory oken a dveří: 2,75*1,75*14+2,0*2,125*2+0,75*0,75*2 =    -76,70  𝑚2 

Překlady: 3,25*0,25*14+2,5*0,25*2 =      -12,62  𝑚2 

Celkem:            252,00  𝑚2 

 

2. tvárnice Porotherm 30 Profi DRYFIX  

29,0*3,5*2+7,0*3,5 =         227,50  𝑚2 

Otvory dveří: 1,0*2,125*9+2,0*2,125 =       -23,34 𝑚2 

Překlady: 1,25*0,25*9+2,5*0,25 =       -3,44  𝑚2 

Celkem:          200,72  𝑚2 

3. příčky Porotherm 14 Profi DRYFIX  

7,0*3,5*5+5,92*3,5+2,5*3,5*2+0,64*3,5+0,98*3,5+4,36*3,5*2+1,4*3,5*2+2,13*2,5+1,1*3,5*3 

=           225,72  𝑚2 

Otvory oken a dveří: 0,75*2,125*6+0,9*2,125*2 =      -13,39  𝑚2 

 Překlady: 1,0*0,25*6+1,25*0,25*2 =      -2,13  𝑚2 

Celkem:           210,20  𝑚2  
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2-3NP 

1. tvárnice Porotherm 44 Profi DRYFIX  

2*(18,88*3,5*2+29,88*3,5*2) =       682,64  𝑚2 

Otvory oken a dveří: 2*(2,75*1,75*16+0,75*0,75*2) =     -156,25 𝑚2 

Překlady: 2*(3,25*0,25*15+2,5*0,25*2) =      -26,82  𝑚2 

Celkem:            499,57 𝑚2 

 

2. tvárnice Porotherm 30 Profi DRYFIX  

2*(29,0*3,25*2+7,0*3,5) =        455,00  𝑚2 

Otvory dveří: 2*(1,0*2,125*9+2,0*2,125) =       -46,75  𝑚2 

Překlady: 1,25*0,25*9+2,5*0,25 =       -6,88  𝑚2 

Celkem:          401,37  𝑚2 

 

3. příčky Porotherm 14 Profi DRYFIX  

2*(7,0*3,5*5+5,92*3,5+2,5*3,5*2+0,64*3,5+0,98*3,5+4,36*3,5*2+1,4*3,5*2+2,13*2,5+1,1*3,

5*3) =           451,43 𝑚2 

Otvory oken a dveří: 2*(0,75*2,125*6+0,9*2,125*2) =     -26,78 𝑚2  

Překlady: 1,0*0,25*6+1,25*0,25*2 =       -4,26  𝑚2 

 

Celkem:          420,39  𝑚2 
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Celková spotřeba materiálu 

1. tvárnice Porotherm 44 Profi DRYFIX  

Celkem: 252,00 + 499,57 =         751,57 𝑚2 

Spotřeba na ks/𝑚2                                                                                               16 

Celkem kusů:           12026 ks 

Počet kusů na paletě         60 

Celkem palet:          201 palet 

 

2. tvárnice Porotherm 36,5 Profi DRYFIX 

Celkem:          288,59  𝑚2 

Spotřeba na ks/𝑚2                                                                                               16 

Celkem kusů:           4618 ks 

Počet kusů na paletě         60 

Celkem palet:          77  palet 

 

3. tvárnice Porotherm 30 Profi DRYFIX  

Celkem: 205,74+200,72 +401,37=       807,83  𝑚2 

Spotřeba na ks/𝑚2                                                                                               16 

Celkem kusů:           12926 ks 

Počet kusů na paletě         80 

Celkem palet:          162  palet 
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4. příčky Porotherm 14 Profi DRYFIX  

Celkem: 122,5+210,2+420,39=        753,09  𝑚2 

Spotřeba na ks/𝑚2                                                                                               8 

Celkem kusů:           6025 ks 

Počet kusů na paletě         80 

Celkem palet:          76  palet 

 

Překlady: 

Překlad Porotherm 7 délky 1000 mm 

Celkem:           36 ks 

Překlad Porotherm 7 délky 1250 mm 

Celkem:           148 ks 

Překlad Porotherm 7 délky 1750 mm 

Celkem:           60 ks 

Překlad Porotherm 7 délky 2500 mm 

Celkem:           36 ks 

Překlad Porotherm 7 délky 3250 mm 

Celkem:           224 ks 

2) Technologický postup provádění stropu POROTHERM 
 

2.1) Obecné informace 

 Stejné jako u technologického postupu zdění. 
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2.2) Materiál a skladování 

Keramické nosníky Porotherm POT 

 Jako nosné prvky jsou navrženy nosníky POT 160 x 175 x 3250, POT 160 x 175 x 375, 

POT 160 x 175 x 7250. 

 

Keramická vložka MIAKO 19/50 PTH 

 Výplň mezi nosníky je navržena ze stropních vložek MIAKO 19/50 PTH o rozměrech 

400 x 190 x 250. 

 

Keramická vložka MIAKO 8/50 PTH 

 Pro ztužující žebra je navržena vložka MIAKO 8/50 PTH o rozměrech 390 x 80 x 250. 

 

Keramická věncovka VT8 

 Jako věncovka je navržena  věncovka VT8 o rozměrech 80 x 238 x 500. 

 

Betonová nadbetonávka 

 Pro celkové zmonolitnění konstrukce je navržen beton C20/25. 

 

Doprava a skladování  

 Nosníky se můžou zavěšovat a prokládat minimálně 500 mm od konců nosníku. Nosníky 

budou prokládány dřevěnými prokladky o rozměru 40 x 20 mm. Tyto proklady musí být 

umísťovány tak, aby byly svisle nad sebou a také tak aby ležely v místě sváru horní výztuže 

s příčnou výztuží. 

Při přepravě na staveniště musí nosníky ležet v celé své ploše na dopravním prostředku. Nosníky 

budou chráněny plachtou proti povětrnostním vlivům.  

 Vložky MIAKO budou skladovány a dopravovány na paletách o rozměrech 1180 x 1000 

mm. Tyto palety jsou zafóliovány a tím chráněny proti povětrnostním vlivům. 
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Věncovky VT8 budou skladovány a dopravovány na paletách o rozměrech 1180 x 1000 

mm. Tyto palety budou zafóliovány a tím chráněny proti povětrnostním vlivům. Je  povolené 

skladovat maximálně 2 palety na sobě. 

 

 Nadbetonávka bude dopravována pomocí autodomíchávačů. 

2.3) Převzetí materiálu 

Materiál přebírá stavbyvedoucí nebo pověřená osoba, která poté odpovídá za materiál. Při 

přebírání materiálu se kontroluje typ materiálu podle projektové dokumentace, kvalitu materiálu, 

množství v dodacím listě a objednávce. Po předání materiálu se dodaný materiál uskladní 

a dodací list se uchová pro fakturaci. 

Dodací list musí obsahovat tyto údaje: 

identifikační údaje odběratele a dodavatele 

 číslo objednávky a dodacího listu 

 místo, datum a čas přejímky 

 jména a podpisy předávajícího a přebírajícího 

 SPZ dopravního prostředku 

 název  

 množství materiálu  

 výši DPH, cenu bez DPH a cenu s DPH 

 

2.4) Pracovní podmínky 

Popis staveniště 

Staveniště je umístěno na nezastavěném pozemku, parcely č.: 342/1. Rozměr pozemku je 

62,1x110 m a celková výměra je 6831 𝑚2.  Staveniště se nalézá ve městě Bojkovice ulici 

Bezručova. Pozemek bude oplocen do výšky 2,0 m. Vjezd na staveniště bude situován z ulice 

Bezručova. Komunikace na staveniště bude z materiálu makadam frakci 35-55. Vjezd na 

staveniště bude opatřen posuvnou uzamykatelnou bránou. 
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Klimatické podmínky   

Teplota prostředí nesmí klesnout pod 5°C. Pokud klesne, musí se betonáže přerušit nebo 

zajistit jiné řešení.   

Veškerý stavební materiál se musí chránit proti povětrnostním vlivům. Nesmí se používat 

materiál, na kterém je ulpěn sníh nebo led. 

Práce se nesmí provádět: 

 - Při snížené viditelnosti pod 30 m. 

 - Za bouřky, silném dešti, sněžení, námraze. 

 - Silném větru nad 10,7 m/s. 

 

2.5) Připravenost staveniště 

 Kladení nosníků může být zahájeno až po dokončení svislých nosných konstrukcí, které 

musí být dostatečně vyzrálé. Podklad pod nosníky musí být vodorovný a bez výstupků.  

 

2.6) Pracovní obsazení 

Veškeré kladečské práce budou prováděny 1 pracovní četou. Pracovní četa bude 

sestavena z 1 mistra, 3 montážních pracovníků a 3 pomocných dělníků. Na položení výztuže 

budou potřeba 2 svářeči a 2 pracovní dělníci. Na betonáži se budou podílet 4 dělníci. Za 

dodržování technologických postupů a BOZP zodpovídá vedoucí pracovní čety. Pracovníci, kteří 

budou provádět montáž, musí mít osvědčení o odborné způsobilosti k provádění systému 

POROTHER strop. 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce 2013 
 

41 
 

2.7) Stroje a pomůcky 

Seznam pracovních pomůcek pro sestavení stropu  

  

 závěsné lano        1ks 

 rukavice       14ks 

 páčidlo        4ks 

 žebřík        2ks 

 kleště                2ks 

 svářečka       2ks  

 svářecí kukla        2ks 

 ponorný vibrátor      2ks 

 síťový kabel        4ks 

 zednická lžíce       2ks 

 vodováha        2ks 

 

Použité stroje: 

 Pro výstavbu bude použit stavební věžový jeřáb typu: MB 1030.11. 

 

2.8) Pracovní postup 

 

2.8.1) Montáž keramických nosníků a vložek 

1)Proti šíření hluku bude použit těžký asfaltový pás, který se položí na zdivo a to jen 

v místě budoucího věnce. Na překlady a tepelnou izolaci věnce se tento asfaltový pás nepokládá. 

2) Nosníky, které mají být uloženy na těžký asfaltový pás, budou uloženy přímo. 

Nosníky, které mají být uloženy nad překlady, se uloží do cementového lože o tloušťce 10 mm. 

3) Každý nosník bude uložen tak, aby na každém nosníku byla délka uložení 125 mm. 

4) Při ukládání nosníků se musí podepřít vodorovnými hranoly se sloupky. Sloupky 

můžou být od stěny nebo od sebe vzdáleny maximálně 1,8 m a od sebe 1,5 m viz příloha č. 9. 

Toto podepření bude zavětrováno, podloženo a podklínkováno. Sloupky budou v jednotlivých 
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podlažích svisle nad sebou. U nosníku s délkou 7250 mm bude nastaveno vzepětí o velikosti 25 

mm. Výpočet vzepětí: 1/300*7250=24,17 mm.  

5) Nyní se budou ukládat věncovky VT8. Věncovka se ukládá do vápenocementové malty 

tloušťky 10 mm. Spojení věncovek je provedeno pomocí pera a drážky. Zateplení věncovky se 

provádí pomocí pásu tepelného izolantu tloušťky 80 mm, který se přilepí z vnitřní strany. 

Přilepení tepelné izolace se provádí maltou ve tvaru tzv. fabionu.  

6) Mezi nosníky budou vloženy stropní vložky MIAKO 19/50 PTH. Tyto vložky se 

kladou na sucho. Postup kladení vložek je znázorněn v příloze č. 9. 

7) V každém patře budou zhotoveny 2 ztužující žebra. Žebro bude umístěno uprostřed 

rozpětí. Zhotovuje se tak, že se místo stropní vložky MIAKO 19/50 PTH použije nižší vložka a to 

MIAKO 8/50 PTH. Zde se použije výztuž 4 ϕ 10 mm a třmínky ϕ 6 mm ve vzdálenosti 400 mm.  

Obr. Viz. Výkres č.10 Schéma montáže stropu. 

 

2.8.2) Vyztužení stropní konstrukce.  

 1)  Nadbetonávka bude vyztužena pomocí kari sítě 4/200-4/200. Sítě se překládají 

o velikost dvou ok a spojí se k sobě.  

2) Celá konstrukce musí být staticky posouzena. 

 

2.8.3) Betonáž stropní konstrukce.  

1) Betonáž může být zahájena až po uložení vložek po celé délce nosníku.  

2) Celá konstrukce se navlhčí. Do mezer mezi stropními vložkami nad nosníky a nad 

sníženými vložkami se nalije beton C20/25.  Tímto se vytvoří betonová žebra a zároveň s těmito 

žebry se betonuje pozednicový věnec nad nosnými zdmi a také se betonuje vrstva nad stropními 

vložkami o tloušťce 60 mm. Veškerá betonáž je prováděna z betonu C20/25. 

3) Betonování se provádí v pruzích ve směru nosníků. 

4) Technologická spára muže být provedena pouze mimo žebro.  

5) Beton se nesmí hromadit na jednom místě a ploché vložky se nesmí nijak zatěžovat, 

dokud není beton schopný nést zatížení. 

6) Betonová vrstva se musí pravidelně kropit až do zatvrdnutí betonu. 
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7) Odstraňování podpor se začne provádět, až bude mít beton normou stanovenou 

hodnotu. Nejprve se odstraňují podpory od horního podlaží ke spodnímu.  

 

2. 9) Jakost a kontrola kvality 

Při provádění je nutné dodržovat platné normy a kontrolovat polohy nosníků. 

Kontrolu polohy nosníků provádí vždy stavbyvedoucí. Je nutné zkontrolovat ošetření betonu, 

polohu a množství nosné výztuže a kontrolu technologické kázně při stavebních pracích, také 

zkontrolovat typ výztuže a kvalitu spojů. Geometrie projektové konstrukce musí být podle 

projektové dokumentace. Všechny kontroly provede stavbyvedoucí, který provede zápis do 

stavebního deníku.  

 

Způsoby ošetřování betonu 

Slunce: 

- Skrápět beton vodou. 

- Lze použít i ošetřovací nástřik nepropouštějící vodu. Je potřeba ho aplikovat na tuhnoucí 

a tvrdnoucí beton ihned jakmile je to možné. 

- Účinnější je první možnost - skrápění vodou, protože dochází i k chlazení povrchu 

betonu. 

- Voda má mít podobnou teplotu jako povrch betonu. Je-li například voda příliš studená, 

vyvolá tepelné smrštění povrchu betonu a vznik trhlin. 

 

Vítr: 

- Ochránit beton před ztrátou vody speciálním nástřikem nepropouštějícím vodu 

- Je potřeba ho aplikovat na tuhnoucí a tvrdnoucí beton ihned jakmile je to možné. 

- Skrápět beton vodou, lépe vodním mlžením 

- Voda má mít podobnou teplotu jako povrch betonu 

- Je-li například voda příliš studená, vyvolá tepelné smrštění povrchu betonu a vznik trhlin 

- Silný déšť 

- Zakrýt konstrukci například fólií tak, aby dešťová voda neodplavovala cement z betonu 
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Mráz 

- ochránit konstrukci před promrznutím  

- kontrolu polohy a množství nosné výztuže provádí stavbyvedoucí dle výkresu výztuže prvku 

- kontrolu a následný zápis do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí a to vždy před zakrytím 

důležité konstrukce. 

 

2.10) BOZP 

Stejná jako u technologického postupu zdění. 

2.11) Ekologie 

Stejná jako u technologického postupu zdění. 

 

2.12) Spotřeba materiálu 

nosníky 

Porotherm keramický nosník 160/230/7250 počet kusů: 112*4 celkem:  448 ks 

Porotherm keramický nosník 160/230/3750 počet kusů: 58*4 celkem:  232 ks 

Porotherm keramický nosník 160/230/3250 počet kusů: 7*4 celkem:  232 ks 

 

Stropní vložky 

POROTHERM STROPNÍ VLOŽKA MIAKO 19/50 PTH  

počet kusů: 2210*4 celkem:         8840 ks 

Počet kusů na paletě         72 ks 

Celkem palet          123 palet 

 

POROTHERM STROPNÍ VLOŽKA MIAKO 8/50 PTH  

počet kusů: 122*4 celkem:         488 ks 

Počet kusů na paletě         144 ks 

Celkem palet          4 palet 
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Věncovka 

věncovka VT8 

počet kusů: 196*4 celkem:         784 ks 

Počet kusů na paletě         128 ks 

Celkem palet          7 palet 
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3) řešení zařízení staveniště hrubé stavby 
 

3.1) Charakteristika staveniště: 

3.1.1) Popis staveniště 

Staveniště je umístěno na parcele č. 342/1 v Bojkovicích, okr. Uherské Hradiště.  

Staveniště se nachází na rovinném území s nadmořskou výškou 283,695 m. Velikost staveniště je 

60,3 x 62,1 m.  

 

3.1.2) Geologické podmínky staveniště 

Úroveň hladiny podzemní vody se nachází v dostatečné hloubce pod základovou 

konstrukcí, nemá však nijak zvláštní vliv na zakládání stavby. Zemina v dané oblasti je převážně 

hlinitá. 

 

3.1.3) Překážky na staveništi 

Na pozemku se nachází vzrostlé stromy, které budou na přání investora během výstavby 

chráněny obedněním.  

 

3.2) Uspořádání staveniště: 

3.2.1) Ochrana staveniště 

Kolem celého staveniště bude zřízeno přenosné oplocení TEMPOFOR ve výšce 2 m. 

Vjezd a vstup na pozemek bude kontrolován neustále pomocí vrátného, který sídlí na vrátnici 

přímo u vstupu na staveniště. Požární ochrana bude zajištěna hydrantem, který se nachází 

poblíž zařízení staveniště. 

 

3.2.2) Příjezd na staveniště a napojení na veřejnou dopravu 

Hlavní vjezd na staveniště bude z ulice Bezručova. Během výstavby bude komunikace 

opatřena dopravními značkami o snížení rychlosti a výjezdu těžkých vozidel z důvodu 
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bezpečnosti. Vozidla opouštějící staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 

znečišťování pozemních komunikací 

 

3.2.3) Doprava na staveništi 

Pro svislou dopravu a výstavbu bude použit věžový jeřáb MB 1030.11. Pro přepravu ve 

svislé poloze bude sloužit stavební výtah GEDA 500 Z/ZP do výšky 16 m. Bude sloužit pro 

přepravu zděného materiálu popř. dalších stavebních prvků.  

Přeprava na staveništi bude po zpevněné komunikaci, její délka a materiál je vyznačen na 

výkrese. Komunikace musí být důkladně zaválcována a zpevněna. Bude použito kamenivo hrubé 

frakce 35-55. 

 

3.3) Napojení staveniště na sítě: 

Elektrická energie: Stavba bude napojena na stávající podzemní vedení NN.  

Kabely na staveništi povedou pod zemí v hloubce 0.6 m.  

Rozvody na staveništi. 

 

Kanalizace: Splaškové odpadní vody budou z objektu odváděny novou kanalizační 

přípojkou DN 150, přes revizní šachtu, která bude umístěna před objektem do stávající kanalizace 

v ulici Bezručova v majetku VODboj a.s. Při zřízení kanalizace se dodrží spád 2 %. 
  

Voda: Zásobování stavby pitnou vodou bude ze stávajícího vodovodního řádu DN 80 

v ulici Bezručova v majetku VODboj a.s. Přípojka bude opatřena vodovodní šachtou a 

vodoměrem s uzávěrem pro měření odběru vody. 
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3.4) Zásobování staveniště elektrickou energií: 

Při projektu elektrizace staveniště vycházíme z: 

1. vypracování předběžné rozvahy o odběru, která je podkladem k jednání s příslušnými orgány 

o možnosti připojení na státní energetickou sít' 

2. určení požadavků na nepřerušenou dodávku 

3. jednání o využití budoucích definitivních zařízení pro účely výstavby 

4. určení pořadí důležitosti jednotlivých odběrných míst, na základě kterých jsou dimenzovány 

rozvody. 

4.1) Určení druhu spotřebičů: 

 

1) spotřebiče provozní – elektromotory, svářecí agregáty, topidla, atd. 

 

P1 - PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 

STAVEBNÍ STROJ 

štítkový 

příkon       

[kW] 

[ks] [kW] 

Jeřáb MB 1030.11 27.00 1 27.0 

stavební výtah GEDA 500 Z/ZP 5,5 1 5,5 

Ponorný vibrátor Pohonná jednotka CMP 2.00 2 4.0 

Svářečka Digital MIG 220 TELWIN 6.00 2 12.0 

Střihačka výztuže KRENN 3.00 1 3.0 

Vrtačka 0.60 2 1.2 

Robustní míchačka na silu 4,0 1 4,0 

Úhlová bruska 1.25 2 2.5 

Zásobníkový ohřívač na vodu 150 l 5.00 1 5.0 

Otopné těleso v buňce 2.50 8 20.0 

P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ   84.2 kW 

Tab. 1 Celkový příkon elektrospotřebičů 
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P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ 

OSVĚTLENÉ PROSTORY 

příkon pro 

osvětlení 

[kW/m2]  

[m2] [kW] 

Kanceláře 0.020 30 0,6 

Šatny, umývárna, WC 0.006 37,5 0.2 

Sklady 0.003 30,0 0,1 

Vnitřní osvětlení investičních objektů 0.006 522 3,1 

P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ   4,0 kW 

Tab. 2 Celkový příkon vnitřního osvětlení 

 

2) Spotřebiče pro vnější osvětlení: 

 

Druh prací 

Příkon pro 

osvětlení 

Na 1 KS 

ks [kw] 

Osvětlení staveniště halogen 0.5 15 7,5 

P3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO 

OSVĚTLENÍ 
  7,5 kW 

Tab. 3 Celkový příkon vnějšího osvětlení 

 

(1) 

 

P=87 kW 

Kde: 

 P1 – příkon elektromotorů [kW] 

 P2 - vnitřní osvětlení [kW] 

P3 - instalovaný příkon vnějšího osvětlení [kW] 

P  - celkový příkon [kW] 

 

 

2
1

2
321 )P*(0,7)PP*0,8P*(0,51,1*P 
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4.2) Stanovení maximálního zdánlivého příkonu: 

Celkový příkon je 87 kW. 

Jsou navrženy dva stožárové transformátory o příkonu 50kW.  

Transformátor bude umístěn na pozemku staveniště a zabezpečen proti odcizení a možného 

poškození způsobeného provozem na staveništi. 

 

3.4.3) Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektů: 

Rozvod k jednotlivým spotřebičům bude z odběrného místa proveden měděnými 

stočenými vodiči v obalu z kaučukového vulkanizátoru. Vodiče musí být umístěny tak, aby 

nedošlo k jejich poškození mechanickými vlivy, a aby byly chráněny proti krádeži. 

 

3.4.4) Osvětlení na staveništi: 

Trasu a umístění těles navrhuje projektant ZS. Vlastní rozvod a dimenzování vodičů 

navrhne projektant z oblasti elektroinstalací. Osvětlovací trasu je vhodné vést samostatně 

z důvodu koordinovaného zapínání a vypínání kvůli úspoře elektrického proudu. Uvnitř objektu 

se provede osvětlení žárovkovými a výbojkovými tělesy, které budou napájeny z rozvaděčů. 
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3.5) Zásoba staveniště vodou: 

 

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] 

Ošetřování betonu m3 249 200 49800 

 MEZISOUČET A 49800 

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 20 40 800 

Sprchování 1 pracovník 20 45 900 

 MEZISOUČET B 1700 

C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY 

POTŘEBA VODY PRO: 

potřebné 

množství 

vody [l] 

Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod. 300 

 MEZISOUČET C 300 

          
          Tab. 4 výpočet potřeby vody 
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3600*t
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VÝPOČET POTŘEBY VODY: 

 
 

  
      

(2) 
 

          
          
          
  

    Qn =          2,95 l/s 
     

Kde: 

Qn - spotřeba vody v l/s 

Pn - potřeba vody v l/den (směnu 8h) 

kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 

 

3.6) Skladování na staveništi 

3.6.1) Zásady na uspořádání skládek: 

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

nepravidelných tvarů do výše 1 m. 

Materiál, jehož plocha je větší než 4 m2, a materiál, při jehož přemisťování 

připadá na 1 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 na dočasných a max. 3 m na trvalých skládkách. 

3.6.2) Skladování materiálu na staveništi: 

Na staveništi se objevují 2 typy skládek materiálu: 

- skládka otevřená na volném prostranství, 

- krytý sklad. 

V krytých skladech se skladuje: okna, sanita, svítidla, podlahoviny, vápno, cement, sádra, 

elektrické přístroje, sklo, dveře, zárubně, náčiní, obkladačky, nátěry, chemické prostředky. 

Kryté sklady jsou ocelové. Oplocení staveniště je z drátěného pletiva. 
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Umístění skládek je zakresleno ve výkrese zařízení staveniště. 

Velikost skládek je v příloze č 10. 

3.6.3) Zpevněné plochy pro volné skládky 

              Plocha pro složení by měla být pevná (zpevněný povrch), rovná, odvodněná, a pokud to 

místní podmínky dovolí, i chráněná. Materiál by měl zůstávat na přepravních paletách. 

Nedodržením těchto zásad může dojít k znehodnocování materiálu, ale i ohrožení bezpečnosti na 

stavbě. Zásadou při skladování je oddělování materiálů nejen stejných rozměrů, ale například 

i pevnostních specifik tak, aby nemohlo dojít k záměně materiálu. Rovněž pokud to místní 

podmínky dovolují, lze paletové zboží skládat do dvou řad. Pro dodržení tohoto předpisu bude 

volná skládka podsypána makadamovým násypem a poté zhutněna a zaválcována do zeminy. 

 

3.7) Sociální zařízení staveniště: 

Před zahájením stavebních prací musí být vybudováno na staveništi sociální zařízení 

sloužící sociálním a hygienickým potřebám pracovníků na staveništi. Zařízení musí být v 

souladu s platnými hygienickými předpisy vydanými Ministerstvem zdravotnictví. 

 

3.8) Návrh sociálního zařízení staveniště: 

Předpokládaný počet pracovníků, kteří se budou na dané stavbě pohybovat činí 20 osob. 

Šatny:  

-min 1,75 m2 na jednoho pracovníka z důvodu stravování tj. 20 x 1,75 = 35,0 m2,  

-jsou navrženy 2 mobilní buňky TOITOI BK1 o rozměrech 6,0 x 2,5 x 2= 30,0 m2 

a 1 buňka TOITOI BK2 o rozměrech 3,0 x 2,5 = 7,5 x 2 celkem 27,5 m2. Celkem 37,5 m2. 

 

Obr. 5 Buňka BK1 [19]. 
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Záchody a umývárna: 

Je potřeba minimálně 2 mušle, 2 sedadla, 2 umyvadla a 2 sprchy. Pro tuto činnost 

navržena 1 buňka TOITOI SK1.  

 
Obr. 6  Buňka SK1 [19]. 

 

Pro technické pracovníky: je 1 buňka TOITOI BK1 o rozměrech 6,0 x 2,5 = 15,0 m2. 

 

Kanceláře dodavatelů: 1 buňka TOITOI BK1 o rozměrech 6,0 x 2,5 = 15,0 m2. 

 

 

Vrátnice: navržena TOITOI o rozměrech 2,0 x 2,0 = 4,0 m2. 

 
Obr. 7 Vrátnice [19]. 
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3.9) Vliv na životní prostředí, odpady: 

Stavba by neměla mít negativní vliv na ŽP. Přilehlý vzrostlý porost na pozemku bude 

obedněn a vodoteč opatřena geotextilií. Nepředpokládá se nadměrné přesuny hmot - výkopy. 

Při nepřízni počasí se může díky projíždějícím nákladním automobilům zabahnit příjezdová 

komunikace, která musí být očištěna za pomocí lopat a smetáků. V případě silného 

znečištění je zapotřebí zajistit strojní vyčištění komunikace.  

 

Ochrana proti hluku: 

Je zřízena pracovní doba, kdy můžou být prováděny hlučné stavební práce. Pracovní 

doba je od 6:00 – 18:30. Nutno dodržovat! 

 

  Odpady na staveništi: Na vzniklou suť budou připraveny kontejnery, které budou 

vyváženy dle potřeby a plnění. Ostatní vzniklé odpady se budou roztřiďovat. Pokud to lze, 

tak i třídit. Bude vyhrazen prostor pro skládku odpadů. Nebezpečné odpady budou 

likvidovány podle předpisů určených výrobcem, popř. budou vyvezeny na patřičnou 

skládku. 

 

3.10) Bezpečnost práce: 

Při všech pracích na staveništi je nutno průběžně a důsledně dodržovat: 

 Zákon č. 309/2006 Sb.[1], Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.[5], o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámení před zahájením prací. 

 Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní pomůcky. 

 Staveniště musí být ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou 

se zákazem vstupu všech nepovolaných osob. 
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3.11) Odstranění staveniště 

Odstranění bude probíhat postupně a to až po předání stavby. 
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4) Položkový rozpočet 
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5) Harmonogram 
Je obsažen v příloze č. 15. 
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4. Závěr 
V práci jsem rozpracoval všechny důležité body, kterých jsem chtěl dosáhnout. 

Dopodrobna jsem vše popsal tak, jak nejlépe jsem dovedl. Vypracoval jsem dokumentaci pro 

stavební povolení. Nezapomněl jsem na dodržování bezpečnosti při technologické část 

bakalářské práce. 

Doufám, že jsem zmínil nejvíce informací. Domnívám se, že mého stanoveného cíle se mi 

podařilo dosáhnout dle mých očekávání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakalářská práce 2013 
 

65 
 

5. Seznam použité literatury 
 

[1] Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

[2] Zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce 

[3] Nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při  

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

[4] Zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů 

[5] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi 

[6] Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanový bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nařízení. 

[7] Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Bude                       

vedena dokumentace požární ochrany. 

[8] Vyhláška 20/2001 Sb., kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané 

v působnosti Ministerstva zdravotnictví 

[9] Zákona č.185/2001 Sb. o odpadech 

[10] Vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů 

[11] Nařízením vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku 

a vibrací. 

[12] Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové využití staveb. 

[13] Nařízením vlády č. 473/2009 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu 

odpadového hospodářství České republiky 

[14] ČSN 730540–2/2007 Tepelná ochrana budov 

[15] Vyhlášky č. 291/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě 

tepla v budovách 

[16] Zákon č. 356/2003 Sb., O chemických látkách 

[17] Petr Tham: podklady pro navrhování, 2011 

[18] Konstrukční řešení porotherm –katalog výrobků , 2011 

[19] TOI TOI URL: http://toitoi.cz 

http://toitoi.cz/


Bakalářská práce 2013 
 

66 
 

[20] Isover, URL: < http://www.isover.cz/> 

[21] Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

[22] ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

[23] ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 

[24] Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech 

[25] Zákon 17/1992 Sb., o životním prostředí  

[26] Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny  

[27] Zákon 350/2012 Sb., stavební zákon  

 

 

 

 

  

http://www.isover.cz/


Bakalářská práce 2013 
 

67 
 

6. Seznam příloh 
 

1. 1.NP 

2. 2.NP 

3. 3.NP 

4. 1PP 

5. Příčný řez 

6. Výkopy 

7. Základy 

8. Strop 1.NP 

9. Postup skládání stropu 

10. Zařízení staveniště 

11. Situace  

12. Pohled – severní 

13. Pohled – jižní 

14. Pohled – Východní 

15. Harmonogram 


