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Anotace 

 

 Tématem mé bakalářské práce je stavebně technologická studie objektu Základní 

školy Sportovní v Hodoníně o třech nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží, 

který je zastřešen plochou střechou. Tato bakalářská práce je zaměřena na technologický 

postup realizace výstavby hrubé stavby. Jedná se o technologický postup výstavby zděné 

konstrukce 1.NP a realizace stropu nad 1.PP. Pro vybrané technologické postupy jsou 

zpracovány také schémata postupné realizace. Konstrukce stropu i samotné vyzdění podloží 

bude zhotoveno ze systému Porotherm. Součástí této práce je dokumentace pro územní 

rozhodnutí a stavební povolení, projektová dokumentace stavby, položkový rozpočet stavby a 

časový harmonogram jednotlivých etap výstavby. 

 

Klíčová slova 

 Stavebně technologická studie, technologický postup zdění, technologický postup 

konstrukce stropu. 

 

Annotation 

 

 The theme of this bachelor work is the architectural and technological studies of 

elementary sport school building in Hodonín with three floors and one basement floor, which 

is covered by a flat roof. This bachelor work is focused on the technological process of 

implementation of the construction site. I tis a technological proces of construction of 

masonry 1.NP and implementation of the ceiling above the 1st floor. For selected 

technological processes are handled also charts the gradual realization. The design of the 

ceiling and masonry foundation itself will be made of Porotherm systém. A part of this work 

is the documentation for zoning and building permits, project documentation, itemized project 

budget and timetable for the various stages of construction. 

 

Key words 

 Architectural and technological studies, technological progress brickwork, 

technological process design ceiling. 

 

 

 



 

Seznam použitého značení: 

 

BOZP - bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČSN - česká technická norma 

č. - číslo 

dB - decibely 

DN - jmenovitá světlost potrubí 

DPH - daň z přidané hodnoty 

EPS - expandovaný polystyrén 

HUP - hlavní uzávěr plynu 

IP - internet protocol 

Kč - koruna česká 

ks - kusy 

NP - nadzemní podlaží 

PD  - projektová dokumentace 

PVC - polyvinylchlorid 

PP - podzemní podlaží 

PSČ - poštovní směrovací číslo 

Sb. - sbírky 

tl. - tloušťka 

TUV - teplá užitková voda 

ZS - zařízení staveniště 

ŽB - železobeton 

Ø - průměr 
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1. Úvod 

 

 

 Tématem mé bakalářské práce je stavebně technologická studie objektu školy o třech 

nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží, který je zastřešen plochou střechou.  

Cílem je popsat technologický postup výstavby hrubé stavby. Nejdříve se zaměříme na 

realizaci stropu 1.PP a na tento strop provedeme výstavbu 1.NP. 

V této práci se nejprve budeme zabývat dokumentací pro územní rozhodnutí a 

stavební povolení této stavby. Potom již zmíněnými technologickými postupy realizace stropu 

a výstavby 1.NP a vyhotovením zařízení staveniště pro tuto hrubou stavbu. Konstrukce stropu 

i samotné vyzdění podloží bude zhotoveno ze systému Porotherm. Rovněž bude proveden 

položkový rozpočet a časový harmonogram výstavby pro celou stavbu budovy školy a bude 

doložena výkresová dokumentace stavby. 

Ze systému Porotherm je řešena celá konstrukce budovy školy. Jak je možno si 

všimnout z koordinačního výkresu tato budova má více stavebních celků. V této práci se 

budeme zabývat pouze samotnou budovou školy. 
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2. Část pozemního stavitelství 

 

 

Technická zpráva: 

 

Rozsah a obsah společné dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a 

stavebního povolení dle sbírky zákonů č. 62/2013 [10] ve znění zákona č. 227/2009 Sb. [11] 

a zákona č. 350/2012 Sb. [12] 

 

 

Společná dokumentace obsahuje části: 

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situační výkresy  

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

E. Dokladová část 

 

A. Průvodní zpráva  

 

 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě  

 

a) název stavby 

Základní škola Sportovní. 

 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla 

pozemků), 

Parcelní číslo pozemku 98 

Katastrální území Hodonín 

Brandlova 

Hodonín, PSČ 695 01, 
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Stavební úřad: Hodonín 

Kraj: Jihomoravský 

 

c) předmět dokumentace. 

Dokumentace pro stavební povolení.  

 

A.1.2   Údaje o žadateli 

 

a) jméno příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 

Dohnal Michal 

Sukova 11 

PSČ 695 04 Bažantnice III, okres Hodonín 

 

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo 

Netýká se stavby. 

 

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 

osoba). 

Netýká se stavby. 

 

A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace  

 

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li 

přiděleno, adresa sídla (právnická osoba), 

Netýká se stavby. 

 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán 

v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 

Hašlík Radoslav 

Autorizace: 0000132 
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Obor: IP01 

Brandlova 99 

PSČ 695 01 Hodonín 

e-mail: Haslikovic@seznam.cz 

tel: 732 556 995  

 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, 

pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 

jejich autorizace. 

Netýká se stavby. 

 

A.2 Seznam vstupních podkladů  

Mapové podklady: 

katastrální mapa 1:5000, 

výškopisné a polohopisné zaměření 1:500, 

inženýrsko-geologický a radonový průzkum. 

Ostatní podklady: 

vlastní průzkumy, zaměření a fotodokumentace, požadavky investora, 

zákon č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb [10], 

vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby [16], 

vyhláška č. 398/2009 Sb o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb [17] 

 

A.3 Údaje o území  

 

a) rozsah řešeného území, zastavěné / nezastavěné území, 

Stavební parcela č. 986 o celkové výměře 3311,06 m
2
 v katastrálním území Hodonín. 

Pozemek není zastaven. 

 

b) dosavadní využití a zastavěnost území, 

Dosavadně zde byl místní park poničený požárem, nenachází se zde žádný objekt. 
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c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 

Nejedná se o památkovou zónu, vykácení ohořelých stromů bylo schváleno za svolení 

patřičných orgánů. 

 

d) údaje o odtokových poměrech, 

Parcela je situována ve svažitém terénu s výškovým rozdílem cca 1,28 m, směr sklonu 

svahu je na severo-západ. Základová půda je propustná (pískový štěrk) a 

z hydgeologického průzkumu bylo zjištěno, že hladina podzemní vody je 7,5 m pod 

terénem. Srážkové vody budou z objektu odvedeny do jednotné kanalizace. 

 

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování, 

Podmínky byly splněny dle stanoveného územního plánu města Hodonín. 

 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 

V souladu s požadavky. 

 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 

Projektová dokumentace splňuje požadavky správců inženýrských sítí a dotčených 

orgánů. 

 

h) seznam výjimek a úlevových řešení, 

Bez vyjímek. 

 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 

Investor Michal Dohnal bude část stavby dotovat ze svého kapitálu a na druhou část si 

sjedná hypoteční úvěr. 

 

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 

nemovitostí). 

Pozemek se nachází v řadové zástavbě na parcele číslo 986. Parcela je oddělená od 

jednotlivých parcel silniční komunikací. Parcela dotčená umístěním stavby je pouze 

parcela silniční komunikace, kde se nachází vjezd na stavbu a to je parcela číslo 998. 
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A.4 Údaje o stavbě  

 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 

Jedná se o projekt novostavby budovy školy. 

 

b) účel užívání stavby, 

Stavba bude po dokončení sloužit k trvalému užívání a vzdělávání osob. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba, 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památku 

apod.), 

Není zde návaznost na žádnou kulturní památku, pouze je zde požadavek, aby stavba 

zapadla do zdejšího urbanistického řešení již stávajících staveb. 

 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 

Stavba musí splňovat požadavky pro budovy školy, aby byla jako škola schválena. 

Jelikož není k dispozici norma řešící problematiku návrhu budovy školy, budeme 

vycházet s vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby [15]. Dále 

můžeme čerpat s vyhlášky č. 343/2009 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a 

provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělání dětí a mladistvých [16]. 

Bezbariérové řešení stavby je navrženo v přízemním podlaží. Pro případné žáky 

s tělesným postižením, by výuka byla uzpůsobena v tomto podlaží. Od druhého 

podlaží již bezbariérový přístup není splněn. Budeme se řídit vyhláškou č. 398/2009 

Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb [17]. 

 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 

z jiných právních předpisů, 

Bez podmínek. 

 

g) seznam výjimek a úlevových řešení, 

Bez vyjímek. 
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h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 

plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / 

pracovníků apod.), 

Zastavěná plocha objektu: 506,46 m2
  

Obestavěný prostor: Základy – 56,1375 m
3 

1.PP – 1666,24024 m
3
 

1.NP, 2.NP, 3.NP – 5758,40472 m
3
 

Střecha – 121,5 m
3
 

Celkem – 7 602,28 m
3
 

Užitná plocha:  1.PP – 442,01 m
2
 

1.NP – 438,03 m
2
 

2.NP – 439,52 m
2
 

3.NP – 440,6 m
2 

Celkem – 1760,16 m
2
 

Funkční jednotky (jednotlivé učebny):  1.NP – 180,49 m
2
 

2.NP – 198,48 m
2
 

3.NP – 198,48 m
2
 

Celkem – 577,45 m
2
 

Počet studentů a učitelů bude záviset na naplnění jednotlivých tříd a zájmu o naší 

školu. 

 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 

apod.), 

Není předmětem projektové dokumentace. 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy), 

Zahájení stavby bude 12. 4. 2013 a dokončení stavby je stanoveno na 21. 4. 2014. 

Členění na jednotlivé etapy výstavby, jak jdou jednotlivě po sobě, jsou znázorněny 

v časovém harmonogramu, který je doložen v příloze. 

 

k) orientační náklady stavby. 

Orientační cena stavby vyčíslená programem Build power S: 
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Náklady celkem: 15 505 068,92 Kč 

DPH 21%: 3 256 064,47 Kč 

Cena celkem s DPH: 18 761 133,39 Kč 

 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

SO-01 Novostavba budovy školy 

SO-02 Zpevněné plochy 

SO-03 Přípojka jednotné kanalizace,  

SO-04 Přípojka vody 

SO-05 Přípojka plynu  

SO-06 Přípojka nízkého napětí 

 

B. Souhrnná technická zpráva  

 

 

B.1 Popis území stavby  

 

a) charakteristika stavebního pozemku, 

Stavební parcela č. 986 o celkové výměře 3311,06 m2
 v katastrálním území Hodonín. 

Pozemek není zastaven. Vjezd na pozemek je z ulice Brandlova. Jedná se o asfaltovou 

komunikaci. Pozemek se nachází v řadové zástavbě. Veškeré inženýrské sítě voda, 

kanalizace, plyn, elektrické vedení a sdělovací kabely jsou vedeny v ulici Bratří 

Čapků. 

 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 

Parcela je situována ve svažitém terénu s výškovým rozdílem cca 1,28 m, směr sklonu 

svahu je na severo-západ. Základová půda je propustná (pískový štěrk) a 

z hydgeologického průzkumu bylo zjištěno, že hladina podzemní vody je cca 7,5 m pod 

terénem. V území nebylo zjištěno riziko pronikání radonu. Při výkopových pracích 

nebyly nalezeny žádné archeologické poznatky. V území nebylo zjištěno riziko 

pronikání radonu. 

 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
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Bylo dodrženo: 

Ochranné pásmo pro přípojku plynu je 0,6 m od nízkého napětí, 1 m od kanalizace a 

od vody 0,5 m  

Ochranné pásmo pro kanalizační přípojku je 1 m od nízkého napětí, od plynu 1 m a od 

vody 0,6 m  

Ochranné pásmo pro přípojku vody je 0,4 od nízkého napětí, 0,5 m od vody a 0,6 m od 

kanalizace 

Ochranné pásmo pro přípojku nízkého napětí je 0,6 m od plynu, 1 m od kanalizace a 

0,4 m od vody 

Hloubka jednotlivých inženýrských sítí: 

- přípojka nízkého napětí 1,3 m pod terénem 

- přípojka vody 1,6 m pod terénem 

- přípojka plynu 0,8 m pod terénem 

- přípojka kanalizace 1 m pod terénem 

 

d) poloha vzhledem k zaplavovanému území, poddolovanému území apod., 

Objekt se nenachází v zaplavovaném ani poddolovaném území. 

 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území, 

Novostavba budovy školy je napojena na městskou kanalizaci, srážková voda bude 

odvedena do jednotné kanalizace. 

 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 

Vykácení stromů zničených požárem bylo schváleno patřičnými orgány, demolice ani 

asanace se netýká naší stavby. 

 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 

Skládka zeminy pro zpětné zasypání svahů o objemu 680 m3
 bude zrealizována na 

staveništi. Ornice o objemu 118,81 m3
 a zbytek zeminy o objemu 1756,383 m

3
 a hlína 

z rýh pro základy o objemu 36,13 m3
 bude odvezen na pronajatou mezideponii 

v Hodoníně na ulici Vašků 8. 
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h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu), 

Všechny přípojky inženýrských sítí budou napojeny na již vybudovanou městskou 

infrastrukturu. Pozemek je napojen z ulice Brandlova, kde se nachází vjezd na stavbu a 

jedná se o komunikaci III. třídy. 

 

i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané, související investice. 

Stavba nezahrnuje související investice. 

 

B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek  

Budova školy bude užívána ke vzdělávání studentů. Jedná se o budovu školy o třech 

nadzemních podlažích a jednom podzemním. 

Funkční jednotky (jednotlivé učebny):  1.NP – 180,49 m
2
 

2.NP – 198,48 m
2
 

3.NP – 198,48 m
2
 

Celkem – 577,45 m
2
 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

Stavba zapadá do zdejšího architektonického rázu. V okolí stavby budou zpevněné 

plochy. Přístupový chodník bude tvořen zámkovou dlažbou a okapový chodník kolem 

domu bude z betonových dlaždic plošných hladkých o rozměru 500x500x80 mm typu 

Marro. Vchod do domu bude orientován k jihozápadu. 

 

 a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 

Stavba se nachází v Hodoníně. Nachází se v katastrálním území Hodonín. Respektuje 

orientaci ke světovým stranám. Umístění stavby splňuje všechny požadavky na 

urbanismus. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 

řešení. 

Objekt je navržen jako třípodlažní, částečně podsklepený s plochou střechou, 

obdélníkového půdorysu. Konstrukce je zděná ze systému Porotherm. Fasádu stavby 
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bude tvořit štuková omítka v barvě bílé a soklová část bude tvořena z marmolitu 

v barvě tmavě oranžové typu RAL 2012. Okna a vstupní dveře budou plastová. 

Krytina ploché střechy bude tvořena z hydroizolační folie z měkčeného PVC typu 

Dekplan 76. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Budova školy o třech nadzemních podlažích s částečným podsklepením. Dispozičním 

řešením a držení se normových předpisů splňuje kritéria na výstavbu budovy školy. 

Suterén poskytuje především prostory pro odložení si věcí žáků v šatnách, dále se zde 

nachází sklady a kotelna, kde je umístěn plynový kotel na vytápění celé budovy. 

V 1.NP se nachází jednotlivé učebny, vstupní hala, bufet, školní knihovna a toaleta. 

V 2.NP se nachází učebny, kabinety učitelů a toaleta a v 3.NP se nachází učebny, 

sborovna, ředitelna a rovněž toalety. V každém poschodí se nachází úklidová komora. 

Komunikační prostor mezi všemi podlažími je řešen chodbou na celou šířku půdorysu 

a schodištěm. V 1.NP se ve vstupní hale nachází ještě jedno schodiště, které nás 

dovede přímo do šaten a druhým již zmíněných schodištěm mohou žáci jít již do 

jednotlivých podlaží. Zastřešení je řešeno plochou střechou. Stavba je navržena dle 

požadavků stavebníka. 

 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

Bezbariérově řešené podlaží je v 1.NP. Možným tělesně postiženým žákům by výuka 

byla uzpůsobena v tomto podlaží. Vstupní dveře jsou řešeny bez rampy a sklon 

zámkové dlažby před vstupem je 2% pro odtok vody a pro snadné překonání žáků se 

s níženou pohyblivostí. Také parkovací plochy před budovou školy obsahují dvě místa 

pro tělesně postižené žáky. Při návrhu se budeme řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb. O 

obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Bezpečnost stavby pro její užívání je prokázána zkolaudováním stavby a jejím 

uvedením do provozu. 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů  

 

  a) stavební řešení,  
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Objekt je navržen jako třípodlažní, částečně podsklepený s plochou střechou, 

obdélníkového půdorysu. Konstrukce je zděná ze systému Porotherm. Fasádu stavby 

bude tvořit štuková omítka v barvě bílé a soklová část bude tvořena z marmolitu 

v barvě tmavě oranžové typu RAL 2012. Okna a vstupní dveře budou plastová. 

Krytina ploché střechy bude tvořena z hydroizolační folie z měkčeného PVC typu 

Dekplan 76. 

 

 b) konstrukční a materiálové řešení, 

Zemní práce: 

V průběhu geologického průzkumu bylo zjištěno, že zemina je propustná (pískovitý 

štěrk) a dle tohoto zjištění byla navržen sklon jámy, který je 1:1. Z hydrogeologického 

průzkumu byla zjištěna nízká hladina podzemní vody. Voda se vyskytuje až 7,5 m pod 

terénem, tudíž nebude třeba ji odčerpávat a nebudeme realizovat drenáž. Nebyla 

zjištěna přítomnost radonu. Před započetím výkopových prací bude ze staveniště 

sejmuta ornice v tloušťce 20 cm, která bude odvezena na pronajatou mezideponii 

v Hodoníně na ulici Vašků 8 společně i s velkou částí vykopané zeminy. Na staveniště 

zůstane jenom část zeminy (680 m
3
) z výkopu stavební jámy na pozdější zasypání 

svahů. 

 

       Základy: 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Základy jsou provedeny z prostého betonu C 

20/25, který bude řádně zhutněn vibrátorem. Hloubka základové spáry je - 4,010 m od 

± 0,000. Podkladní betony (C20/25 tloušťky 100 mm) jsou navrženy na zhutněné 

podloží tvořící štěrkový podsyp tloušťky 100 mm a jsou vyztuženy Kari sítí Ferona 4 

mm 10x10 3x2 KA16. 

 

Svislé konstrukce: 

Obvodové stěny - zděné z tepelně izolačních cihel Porotherm 42,5 T Profi 

(248x425x249 mm), na maltu pro tenké spáry Porotherm T.  

Vnitřní nosné zdivo - zděné z broušených cihel Porotherm 30 Profi (247x300x249 

mm), na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi DBM.  

Vnitřní nenosné zdivo -  zděné z akustických cihel Porotherm 19 AKU (372x190x238 

mm) na maltu Porotherm M 10 a příčkovka Porotherm 11,5 Profi (497x115x249 mm), 
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na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi DBM. Příčkovky Porotherm 11,5 Profi jsou 

řešeny u toalet ve dvou výškových úrovních jedny jsou realizovány až po stropní 

konstrukci a zbytek do výšky 2,5 m, kvůli odvětrání místnosti. 

Předstěny pro zařizovací předměty jsou řešeny ze sádrokartonových desek RBI o 

rozměrech 1250/2000 mm a tl. 12,5 mm. U umyvadel jsou realizované do výšky 800 

mm, u záchodů do výšky 750 mm a u pisoárů do výšky 900 mm. 

  

Vodorovné konstrukce: 

Překlady nad okenními otvory a dveřmi v nosných stěnách jsou z materiálu Porotherm 

překlad 7 (70x238x1250 mm) a překlady u vnitřních nenosných stěn jsou řešeny 

Porotherm překladem 11,5 (115x71x1000 mm). Stropní konstrukce je tvořena 

z nosníků Porotherm délek (3,25 – 7,25 m) a stropních vložek Miako tl. 230 mm a tl. 

80 mm v místech, kde je potřeba zesílení stropu a proto se v návrhu počítá se 

s níženou vložkou. V místě schodiště jsou nosníky uložené ve směru schodiště 

vyneseny pomocí válcovaných I profilů délky 3,5 m, které jsou ukryty ve stropní 

konstrukci. Strop tloušťky 290 mm má nadbetonávku 60 mm, která je doplněna o 

výztuž z kari sítě. Nad nosnými stěnami jsou navrženy ztužující ŽB věnce, u 

obvodových stěn doplněny věncovou tvárnici VT 8/27,5 a tepelnou izolací Fibran 

Etics GF tl. 80 mm. 

 

Podlahy: 

Podlahy jsou navrženy podle hygienických předpisů a splňují parametry na součinitel 

prostupu tepla a kročejovou neprůzvučnost podle požadavků investora. Jednotlivé 

skladby podlah jsou vypsány ve výkresu řezu A-A´. Dilatační spáry v betonových 

mazaninách jsou maximálně v úsecích 3x3 m (na vazbu). Před provedením podlah je 

nutno dbát na provedení instalací dle projektu jednotlivých profesí. 

 

Vertikální komunikace:  

Schodiště je navrženo monolitické železobetonové. Mezipodesta je tvořena ze 

stropních nosníků Porotherm a keramických vložek Miako. Pro vynesení schodišť jsou 

na koncích jednotlivých podest nosníky zesíleny a řádně provázány výztužnými věnci 

viz statika. Vše je znázorněno v projektové dokumentaci stropní konstrukce. Zábradlí 

je ocelové kotvené do ramene schodiště s dřevěným madlem do výšky 1 m. Zrcadlo 

schodiště je široké 200 mm. 
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Výplně otvorů: 

Vstupní dveře budou plastové s výplní Replasto, barva bílá typ 9853 + 9443. Vnitřní 

dveře budou dřevěné typu Roma 10 v obložkové zárubni typu Standard S33. Okenní 

otvory budou plastové typu Rehau. 

 

Úpravy povrchů: 

Vnitřní omítky stěn a stropů tvoří omítka Porotherm Universal, určená na vnitřní 

povrchy stěn a stropů v tl. 10mm. Keramický obklad v místnostech WC je do výšky 

2000 mm a u umyvadel v učebnách, bufetu a úklidové komoře do výšky 1800 mm. 

Vnější povrh, tvoří omítka štuková 1+2 v barvě perleťově bílá typ RAL 2013 a 

soklová omítka tvořena Marmolitem, je v barvě tmavě oranžové typu RAL 2012 do 

výšky od upraveného terénu + 0,280 m.  

 

Izolace: 

Hydroizolace 

– v suterénu (na základových pasech a desce) je  hydroizolace provedena z asfaltových 

pásů typu Hydrobit V 60 S 35 

– ve střešní konstrukci se hydroizolace skládá z hydroizolační folie z měkčeného PVC 

typu Dekplan 76  

– v podlaze s keramickou dlažbou v místnostech toalet a úklidových místností je 

navrženo jednosložkové utěsnění Ceresit CL 51 (podél stěn vytažení min. 200 mm na 

stěny). 

Tepelná izolace 

– na střešní plášť je použita tepelná izolace a spádové klíny z EPS 100S Stabil, u 

podlahy v suterénu ve styku se zeminou je izolace rovněž z EPS 100S Stabil, u věnce 

Fibran Etics GF tl. 80 mm a u podlah 1.NP, 2.NP a 3.NP je izolace proti kročejové 

neprůzvučnosti Rockwool Steprock. 

Parozábrana  

– v konstrukci střechy je parazábrana Glastek 40 Standard Mineral tl. 4,2 mm 

 

Zastřešení: 

Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá střecha. Konstrukce je tvořena stropem 

Porotherm, na němž je penetrace Dekprimer, parozábrana Glastek 40 Standard 

Mineral tl. 4,2 mm, tepelná izolace EPS 100S Stabil tl. 80 mm, spádové klíny EPS 
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100S Stabil tl. 70 mm v nejnižším místě střechy (v místě žlabu). Na spádových klínech 

je geotextilie Filtek a na ní navržena hydroizolační jednovrstvá folie z měkčeného 

PVC typu Dekplan 76 tl. 1,5 mm. 

 

Klempířské konstrukce: 

Všechny klempířské konstrukce, které jsou součástí střechy (oplechování komínů, 

atiky) budou provedeny z titanzinku. 

 

Vnější plochy:  

Pro přístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové dlažby ve štěrkopískovém 

loži (50 mm). Sklonu od objektu 2% je řešen vyspádovaným okapovým chodníkem 

z betonových dlaždic plošných hladkých o rozměru 500x500x80 mm typu Marro. 

Možnost parkování je řešeno parkovacím stáním u budovy školy, které je asfaltové. 

Příjezdová cesta na toto parkoviště je rovněž asfaltová. Součástí stavby je zatravnění 

povrchu s výsadbou stromů. 

 

Větrání místností: 

U nadzemních podlaží je navrženo větrání přirozeně – okny (v každé místnosti je okno 

s nastavitelnou větrací štěrbinou). V suterénu je použito přirozené větrání - okny 

(pomocí anglických dvorků typu Meamax 125-125-40). 

 

c) mechanická odolnost a stabilita. 

Není součástí této zprávy. Statický výpočet je zpracován autorizovaným inženýrem 

v oboru statika. 

 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

 

  a) technické řešení, 

Bez použití speciálního vybavení. V přízemí se nachází kotelna, která zajišťuje ohřev 

TUV. 

 

 b) výčet technických a technologických zařízení. 

 Není součástí této zprávy. 
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B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  

 

 a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 

 

 b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 

 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 

 

 d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest, 

 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru, 

 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 

 

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty), 

 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení), 

 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 

zařízeními, 

  

 j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

a) – j) Řešení a podrobné požadavky - viz Projekt požárního zabezpečení, hasicího 

zařízení, zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru, elektrické požární signalizace. 

Tento projekt přiloží daná firma. Řešeno požárním specialistou. 

 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  

 

 a) kritéria tepelně technického hodnocení, 
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Obvodový plášť, střecha a všechny podlahy budou splňovat požadavky na součinitel 

prostupu tepla konstrukcemi. Tepelné izolace budou splňovat požadavky vyhlášky č. 

193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné 

energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu [18]. 

 

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

Pro ohřev a vytápění bude sloužit plynový kotel, který je vyústěn nad střešní rovinu. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 

apod.). 

Navrhovaná novostavba budovy školy neovlivní při dodržování běžných hygienických 

zásad a užívání (především dostatečné větrání) negativně vnitřní prostředí. 

 

B.2.11 Ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

 

  a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 

 Při měření nebylo zjištěno pronikání radonu. 

 

b) ochrana před bludnými proudy, 

Projekt nepředpokládá výskyt.  

 

c) ochrana před technickou seizmicitou, 

Nevyskytuje se. 

 

d) ochrana před hlukem, 

Proti ochraně před hlukem z vnějšího prostředí bude zamezeno okny se standardní 

zvukovou izolací. 

 

e) protipovodňová opatření, 

Neřešeno, objekt se nenachází v povodňové oblasti. 

 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 



Bakalářská práce 2014 

28 
 

Neřešeno, bez potřeby řešení. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

 

 a) napojovací místa technické infrastruktury, 

 Neřešeno. 

 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 

Neřešeno. 

 

B.4 Dopravní řešení  

 

 a) popis dopravního řešení, 

Vjezd na pozemek je přímo z ulice Brandlova. Vjezd na parkoviště bude tvořit 

asfaltová cesta. 

 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Viz bod a). 

 

c) doprava v klidu, 

Parkoviště je dimenzováno na 10 míst pro osobní auta a 2 místa pro bezbariérové 

stání.  

 

d) pěší a cyklistické stezky.  

Není předmětem stavby. 

 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

 

 a) terénní úpravy,  

Vegetační úpravy kolem objektu bytového domu budou spočívat v opětovném 

zatravnění upravované plochy pozemku a ve výsadbě dřevin - ozelenění pozemku není 

součástí této PD. 

 

b) použité vegetační prvky, 
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Není předmětem řešení. 

 

c) biotechnická opatření 

Netýká se. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

 

 a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky dané vyhláškami o užívání staveb z 

hlediska hygienických požadavků, ochrany zdraví a životního prostředí. Okolí 

novostavby bude velmi mírně zatíženo spalinami z plynových kotlů a komunálním 

odpadem. Charakter stavby předpokládá, že nebude docházet k vzniku nebezpečných 

odpadů, zvýšené hladině hluku nebo provozu na přilehlých komunikacích. Srážkové 

vody ze střechy svedeny do jednotné městské kanalizace. Navržená stavba nemá vliv 

na půdu. 

 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 

krajině, 

Není dotčeno stavbou. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  

Není dotčeno stavbou. 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 

EIA, 

Není dotčeno stavbou. 

 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů. 

Není dotčeno stavbou. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva  

 Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
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Neřešeno. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby  

 

  a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Součástí projektové dokumentace je zařízení staveniště, ze kterého vyčteme obsah 

veškerých dodávek a materiálu, který se bude vyskytovat na stavbě v dané fázi 

realizace. Dále zastoupení obytných a sanitárních buněk a strojů pro přepravu 

materiálu. Jejich zajištění a potřeba závisí na záměru budoucího zhotovitele. 

 

 b) odvodnění staveniště, 

Odvodnění staveniště není řešeno. Základová půda je propustná (písek, hlína) a 

z geologického průzkumu bylo zjištěno, že hladina podzemní vody je cca 7,5 m pod 

terénem. Povrchové odvodnění je řešeno čerpadly. 

 

 c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Staveniště je napojeno na místní komunikaci. Vjezd na pozemek je z ulice Brandlova. 

Na staveništi je zhotovená komunikace ze silničních panelů IZD 300/150/15 JP. 

Zařízení staveniště bude řádně oploceno a řádné očištění a kontrola vozidel při 

odjezdu, kvůli znečišťování pozemních komunikací, bude řešeno mycí rampou, která 

je součástí zařízení staveniště. Pro výstavbu bude použita těžká mechanizace  

samostavitelný věžový jeřáb LIEBHERR 65 K a klecový stavební výtah NOV 1000 D. 

Před započetím vlastní výstavby budou v první fázi realizovány přípojky  vodovodu, 

kanalizace, plynovodu a elektrického silnoproudu. Veškeré inženýrské sítě (voda, 

kanalizace, plyn), elektrické vedení a sdělovací kabely jsou vedeny v ulici Bratří 

Čapků. Před zahájením prací se provede vytyčení a provedení přípojek a natáhnou se 

inženýrské sítě pro zařízení staveniště. Přípojky budou po dobu realizace chráněny 

před mechanickým poškozením. 

 

Technická infrastruktura: 

Vodovodní přípojka: Pro potřeby stavby bude vybudovaná přípojka z místní veřejné 

vodovodní sítě v ulici Bratří Čapků. Místo napojení je vyznačeno ve výkresu zařízení 

staveniště. K měření odběru vody na staveništi bude vybudována instalační šachta s 

vodoměrem a uzávěrem, následné měření bude fakturačně placeno dodavatelem. 
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Vodovodní přípojka pro zařízení staveniště, která zásobuje silo a sanitární buňku bude 

uložena v chráničce. 

 

Kanalizace: Splašková voda ze sociálního a provozního ZS bude odváděna přípojkou 

napojenou na hlavní řád v ulici Bratří Čapků. Kanalizační přípojka pro zařízení 

staveniště, která bude odvádět splaškovou vodu ze sanitární buňky, bude uložena 

v chráničce. 

 

Elektrická energie: Bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí 

pod chodníkem v ulici Bratří Čapků. Kabely na staveništi povedou v zemi v hloubce 

0,5 m. Přípojka NN pro zařízení staveniště, která zásobuje obytné buňky, silo, 

teleskopický stožár osvětlení, jeřáb a výtah bude uložena na rozvodnici elektrického 

vedení. 

 

Plynovod: Stávající plynovodní přípojka je ukončená na hranici pozemku v kiosku. 

 

 d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Vzhledem k rozsahu prací a umístění stavby uvnitř areálu budou dodržovány 

hygienické požadavky na hlučnost při provádění díla. Práce budou prováděny v 

pracovní dny od 7:00 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Práce budou 

organizovány tak, aby venkovní hladina akustického hluku nepřesáhla hodnotu 65 dB. 

Hlukové emise navrženého objektu do venkovního prostoru a jejich působení na 

okolní zástavbu nepřekročí hodnoty stanovené hygienickými předpisy. Ve vnitřním 

prostředí budou hladiny hluku v souladu s hygienickými požadavky dle nařízení vlády 

č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací [19] a dále 

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů [20]. Před škodlivými vlivy vnějšího prostředí je objekt chráněn svými 

obvodovými konstrukcemi tzn. zděným obvodovým pláštěm a povrchem střechy 

z asfaltových pásů.  

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin, 

Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky dané vyhláškami o užívání staveb z 

hlediska hygienických požadavků, ochrany zdraví a životního prostředí. Výstavbou 
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dojde k částečnému záboru půdy a vykácení ohořelých dřevin zničeného parku na 

pozemku investora. V rámci úpravy zahrady po dokončení prací bude pozemek 

opětovně zatravněn, resp. budou vysazeny nové dřeviny. Ozelenění pozemku není 

součástí této PD. Okolí novostavby bude velmi mírně zatíženo spalinami z plynových 

kotlů a komunálním odpadem. Charakter stavby předpokládá, že nebude docházet 

k vzniku nebezpečných odpadů, zvýšené hladině hluku nebo provozu na přilehlých 

komunikacích. 

 

 f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

Pro staveniště jsou uvažovány volné plochy pro skladování materiálu a deponie 

zeminy. 

 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace, 

S odpadem bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o dopadech [14]. 

Veškeré odpady budou likvidovány výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k 

likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, 

popř. stavebník, uschovat pro případnou kontrolu. Odpad bude ukládán do 

přistavených kontejnerů, které budou zajištěny před nežádoucím znehodnocením nebo 

únikem odpadů. Během výstavby objektu bude převážně vznikat stavební suť, která 

bude uložena do kontejnerů umístěných na staveništi a následně odvážena. Dalšími 

odpady bude spalitelný odpad: kartóny, papírové obaly, pytle od sypkých stavebních 

hmot. V menších množstvích dále bude vznikat odpady z plastů, dřeva, oceli a kovů. 

 

 h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Po výkopových pracích, zemina určená pro zpětný zásyp svahů o objemu 680,4 m3
 

bude ponechána na staveništi jako deponie. Zbytek zeminy o objemu 1756,38 m
3
, 

skrývka ornice o objemu 118,81 m3
 a hlína z rýh pro základy o objemu 36,13 m3

 

budou odvezeny na mezideponii v Hodoníně na ulici Vašků 8. 

 

 i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Těžká mechanizace, která může být zdrojem hluku, bude na staveništi v provozu jen 

po nezbytnou dobu. Veškeré stroje a zařízení musí splňovat normy o emisích hluku a 

spalin ČSN EN ISO 3744 a ČSN ISO 3746, musí mít platná označení CE a ES 
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prohlášení o shodě. Za porušení předpisů zodpovídá dodavatel stavebních strojů a 

zařízení. Odpady vzniklé při výstavbě objektu je nutno třídit dle druhů a odvážet je na 

předem stanovené skládky. Pro tyto účely budou na staveništi umístěny dle potřeby 

kontejnery. Okolní zástavba nebude prováděnými stavebními pracemi negativně 

ovlivněna. Jeřáb může manipulovat s materiálem jen v určeném prostoru staveniště, i 

když jeho rameno zasahuje i za hranici pozemku. Během stavby nesmí docházet ke 

znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného odpadu nebo nedostatečným 

zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. Nesmí docházet k ohrožování a 

nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování pozemních 

komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 

pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 

předpisů5)
, 

Na stavbě musí pracovat jen pracovníci vyučeni nebo zaučeni v daném oboru tudíž 

pouze oprávněné a proškolené osoby. Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny 

proti možné manipulaci cizími osobami. Je třeba důsledně dodržovat bezpečnostní 

opatření při pohybu staveništních mechanismů, překládání materiálu apod. Musí být 

zajištěna bezpečnost práce a technických zařízení, požární ochrana, oplocení a 

osvětlení staveniště a bezpečné přístupy ke stavbě. Při všech pracích na staveništi je 

nutno průběžně a důsledně dodržovat: 

1) Zákon č. 309/2006 Sb., 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) [3]. 

2) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích [4]. 

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

4) Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní pomůcky. 

5) Staveniště musí být ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou 

tabulkou se zákazem vstupu všech nepovolaných osob. 
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 k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

 Neřešeno. 

 

 l) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 

  Dopravně inženýrské opatření bude zajištěno danou firmou. 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

  Na staveništi se nepředpokládají speciální podmínky při provádění stavby. 

 

 n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

SO1 Novostavba budova školy 

Datum zahájení: 12. 4. 2013 

Datum ukončení: 21. 4. 2014 

SO2 Zpevněné plochy 

Datum zahájení: 24. 12. 2013 

Datum ukončení: 30. 12. 2013 

SO3 Přípojka jednotné kanalizace, vody, plynu, nízkého napětí 

Datum zahájení: 15. 4. 2013 

Datum ukončení: 8. 5. 2013 

Celková doba výstavby: 

Datum zahájení: 12. 4. 2013 

Datum ukončení: 21. 4. 2014 

 

Výpočet skládek 

Skládka stavebního materiálu – dimenzovaná na obvodové zdivo Porotherm 42,5 T 

Profi pro výstavbu 1.NP 

Porotherm 42,5 T Profi pro 1.NP: 

29,6*3,5*2 + 16,26*3,5*2 = 321,02 m
2 

Otvory = - 36,7725 m
2
 

Překlady celkem = - 5,6975 m
2
 

Spotřeba obvodové zdivo Porotherm 42,5T Profi:  

321,02 - 36,7725 - 5,6975 = 278,55 m
2
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Rozměr palet pro Porotherm 42,5 T Profi: 980x980 mm, počet cihel na paletě je        

40 kusů 

Plocha 1 cihly – 0,25*0,25 = 0,0625 m
2
 

Počet cihel – 278,55/(0,25*0,25) = 4456,8 = 4457 cihel  

Počet palet – 4457/40 = 111,425 = 112 palet 

Palety budou vždy 2 na sobě = 57 palet 

57 palet + 150 mm místa mezi každou paletou + 500 mm místa od krajních palet = 

168,38 m
2 

 

Skládka zeminy – dimenzovaná na zeminu pro zpětný zásyp svahů výkopu o objemu 

680,4 m
3
 

Návrh rozměrů skládky: 30x10 m = 300 m
2

 

Při konstantní výšce: 680,4/300 = 2,268 m 

 

Skládka stropních nosníků – dimenzována na skládku stropních nosníků (nosníků 

délky 3250 - 7250 mm položených na prokládkách 60x40 mm)  

Rozměr skládky je 7000x8500 mm uložené na zhutněném štěrku do výšky 2 m - před 

skladováním stropních nosníků zde bude skládka bednění - dřevěné hranoly a ocelové 

stojiny na podporu stropních nosníků a rovněž dřevěné sloupky při realizaci překladů 

u výplní otvorů při zdění, které jsou do délky 2 m 

Návrh rozměrů: 

Celkem kusů nosníků 161, max. délka nosníku je 7,25 m + 0,5 m zpevněná plocha na 

každé straně nosníku = návrh jedné strany skládky 8,5 m 

Návrh druhého rozměru: 20 nosníků*0,175 (šířka jednoho nosníku) = 3,5 m 

19 mezer mezi nosníky*0,12 = 2,28 m  

3,5 + 2,28 + 0,5 (na každé straně) = návrh 7 m  

Celkový návrh rozměrů: 7x8,5 m = 59,5 m
2
 

Výška: 

19 řad bude po 8 nosnících + 1 řada po 9 nosnících na sobě = 161 ks 

19 řad: 8*0,16 (výška nosníku) + 7*0,06 (prokládka) = 1,7 m 

1,7 m + 0,15 m (europaleta, na které budou nosníky uloženy) = 1,85 m 

Poslední řada: 9*0,16 + 8*0,06 + 0,15 = 2,07 m 

 

Skládka výztuže - dimenzována na 2 stohy Kari sítí po 45 sítích 
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Potřebná plocha na pokrytí Kari sítí pro 1.NP = 491,6 m2
 

491,6 + 49,16 (přesahy výztuží 10%) = 540,76 m2
 

1 Kari síť má rozměry 3*2 = 6 m
2
 

540,76 m
2 

/6 m
2
 = 90 kusů Kari sítí 

Skládka je dimenzována na 2 stohy Kari sítí po 45 sítích 

Návrch rozměrů: 6x4 m + 0,5 m místa po celém obvodu = 7x5 m 

Na skladování výztužných věnců bude využito místa na skládce stropních nosníků 

popřípadě na skládce stavebního materiálu z důvodu větších rozměrů prvků. 

 

C. Situační výkresy  

 

 

C.1 Situační výkres širších vztahů 

 

 a) měřítko 1 : 1 000 až 1 : 50 000, 

  

 b) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, 

  

 c) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, 

  

 d) vyznačení hranic dotčeného území. 

 a) – d) Viz projektová dokumentace. 

 

C.2 Celkový situační výkres  

 

 a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, 

  

 b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura, 

  

 c) hranice pozemků, 

  

 d) hranice řešeného území,  

  

 e) základní výškopis a polohopis, 
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 f) navržené stavby,  

 

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a výšky 

upraveného terénu; maximální výška staveb,  

  

 h) komunikace a zpevněné plochy,  

 

 i) plochy vegetace. 

 a) – i) Viz projektová dokumentace. 

 

C.3 Koordinační situační výkres  

 

a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000, u rozsáhlých staveb 1 : 2 000 nebo 1 : 5 000, u 

změny stavby, která je kulturní památkou, u stavby v památkové rezervaci nebo 

v památkové zóně v měřítku 1 : 200, 

  

 b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura,  

 

 c) hranice pozemků, parcelní čísla, 

 

 d) hranice řešeného území, 

 

 e) stávající výškopis a polohopis,  

 

f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické 

infrastruktury, 

 

g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a výšky 

upraveného terénu; maximální výška staveb, 

 

h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní 

infrastrukturu,  

 

 i) řešení vegetace,  
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 j) okótované odstupy staveb, 

 

k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou 

infrastrukturu, 

 

l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, 

památkové zóny apod., 

 

 m) maximální zábory (dočasné / trvalé), 

 

 n) vyznačení geotechnických sond, 

 

 o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě, 

 

p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, 

přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární 

vody. 

 a) – p) Viz projektová dokumentace. 

 

C.4 Katastrální situační výkres  

 

 a) měřítko podle použité katastrální mapy, 

 

 b) zákres stavebního pozemku a navrhované stavby, 

 

 c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí. 

 a) – c) Není součástí projektové dokumentace. 

 

C.5 Speciální situační výkres 

Situační výkresy vyhotovené podle potřeby ve vhodném měřítku zobrazující speciální 

požadavky objektů, technologických zařízení, technických sítí, infrastruktury nebo 

souvisejících inženýrských opatření: 
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a) situace dopravy včetně úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a 

orientace, 

 

b) situace vegetace. 

 a) – b) Není součástí projektové dokumentace. 

 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení  

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo 

technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo 

technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu: 

 

 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

 

D.1.1 Architektonicko-stavebního řešení  

 

a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a 

provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické 

řešení a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, 

oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, výpis použitých norem). 

Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Budova školy o třech nadzemních podlažích s částečným podsklepením. Dispozičním 

řešením a držení se normových předpisů splňuje kritéria na výstavbu školské stavby. 

Suterén poskytuje především prostory pro odložení si věcí žáků v šatnách, dále se zde 

nachází sklady a kotelna, kde je umístěn plynový kotel na vytápění celé budovy. 

V 1.NP se nachází jednotlivé učebny, vstupní hala, bufet, školní knihovna a toaleta. 

V 2.NP se nachází učebny, kabinety učitelů a toaleta a v 3.NP se nachází učebny, 

sborovna, ředitelna a rovněž toalety. V každém poschodí se nachází úklidová komora. 

Komunikační prostor mezi všemi podlažími je řešen chodbou na celou šířku půdorysu 

a schodištěm. V 1.NP se ve vstupní hale nachází ještě jedno schodiště, které nás 

dovede přímo do šaten a druhým již zmíněných schodištěm mohou žáci jít již do 

jednotlivých podlaží. Zastřešení je řešeno plochou střechou. Stavba je navržena dle 

požadavků stavebníka. 
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Celkové urbanistické a architektonické řešení  

Stavba se nachází v Hodoníně. Nachází se v katastrálním území Hodonín. Respektuje 

orientaci ke světovým stranám. Umístění stavby splňuje všechny požadavky na 

urbanismus. Objekt je navržen jako třípodlažní, částečně podsklepený s plochou 

střechou, obdélníkového půdorysu. Konstrukce je zděná ze systému Porotherm. 

Fasádu stavby bude tvořit štuková omítka v barvě bílé a soklová část bude tvořena 

z marmolitu v barvě tmavě oranžové typu RAL 2012. Okna a vstupní dveře budou 

plastová. Krytina ploché střechy bude tvořena z hydroizolační folie z měkčeného PVC 

typu Dekplan 76. Stavba zapadá do zdejšího architektonického rázu. V okolí stavby 

budou zpevněné plochy. Přístupový chodník bude tvořen zámkovou dlažbou a 

okapový chodník kolem domu bude z betonových dlaždic plošných hladkých o 

rozměru 500x500x80 mm typu Marro. Vchod do domu bude orientován k jihozápadu. 

 

Bezbariérové užívání stavby 

Bezbariérově řešené podlaží je v 1.NP. Možným tělesně postiženým žákům by výuka 

byla uzpůsobena v tomto podlaží. Vstupní dveře jsou řešeny bez rampy a sklon 

zámkové dlažby před vstupem je 2% pro odtok vody a pro snadné překonání pro žáky 

na vozíčku. Také parkovací plochy před budovou školy obsahují dvě místa pro tělesně 

postižené žáky. Při návrhu se budeme řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 

 

Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost stavby pro její užívání je prokázána zkolaudováním stavby a jejím 

uvedením do provozu. 

 

Základní charakteristika objektů 

Objekt je navržen jako třípodlažní, částečně podsklepený s plochou střechou, 

obdélníkového půdorysu. Konstrukce je zděná ze systému Porotherm. Fasádu stavby 

bude tvořit štuková omítka v barvě bílé a soklová část bude tvořena z marmolitu 

v barvě tmavě oranžové typu RAL 2012. Okna a vstupní dveře budou plastová. 

Krytina ploché střechy bude tvořena z hydroizolační folie z měkčeného PVC typu 

Dekplan 76. 

 

Zemní práce: 
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V průběhu geologického průzkumu bylo zjištěno, že zemina je propustná (pískovitý 

štěrk) a dle tohoto zjištění byla navržen sklon jámy, který je 1:1. Z hydrogeologického 

průzkumu byla zjištěna nízká hladina podzemní vody. Voda se vyskytuje až 7,5 m pod 

terénem, tudíž nebude třeba ji odčerpávat a nebudeme realizovat drenáž. Nebyla 

zjištěna přítomnost radonu. Před započetím výkopových prací bude ze staveniště 

sejmuta ornice v tloušťce 20 cm, která bude odvezena na pronajatou mezideponii 

v Hodoníně na ulici Vašků 8 společně i s velkou částí vykopané zeminy. Na staveniště 

zůstane jenom část zeminy (680 m
3
) z výkopu stavební jámy na pozdější zasypání 

svahů. 

 

       Základy: 

Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 

zakládání jednoduché a nenáročné. Základy jsou provedeny z prostého betonu C 

20/25, který bude řádně zhutněn vibrátorem. Hloubka základové spáry je - 4,010 m od 

± 0,000. Podkladní betony (C20/25 tloušťky 100 mm) jsou navrženy na zhutněné 

podloží tvořící štěrkový podsyp tloušťky 100 mm a jsou vyztuženy Kari sítí Ferona 4 

mm 10x10 3x2 KA16. 

 

Svislé konstrukce: 

Obvodové stěny - zděné z tepelně izolačních cihel Porotherm 42,5 T Profi 

(248x425x249 mm), na maltu pro tenké spáry Porotherm T.  

Vnitřní nosné zdivo - zděné z broušených cihel Porotherm 30 Profi (247x300x249 

mm), na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi DBM.  

Vnitřní nenosné zdivo -  zděné z akustických cihel Porotherm 19 AKU (372x190x238 

mm) na maltu Porotherm M 10 a příčkovka Porotherm 11,5 Profi (497x115x249 mm), 

na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi DBM. Příčkovky Porotherm 11,5 Profi jsou 

řešeny u toalet ve dvou výškových úrovních jedny jsou realizovány až po stropní 

konstrukci a zbytek do výšky 2,5 m, kvůli odvětrání místnosti. 

Předstěny pro zařizovací předměty jsou řešeny ze sádrokartonových desek RBI o 

rozměrech 1250/2000 mm a tl. 12,5 mm. U umyvadel jsou realizované do výšky 800 

mm, u záchodů do výšky 750 mm a u pisoárů do výšky 900 mm. 

  

Vodorovné konstrukce: 
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Překlady nad okenními otvory a dveřmi v nosných stěnách jsou z materiálu Porotherm 

překlad 7 (70x238x1250 mm) a překlady u vnitřních nenosných stěn jsou řešeny 

Porotherm překladem 11,5 (115x71x1000 mm). Stropní konstrukce je tvořena 

z nosníků Porotherm délek (3,25 – 7,25 m) a stropních vložek Miako tl. 230 mm a tl. 

80 mm v místech, kde je potřeba zesílení stropu a proto se v návrhu počítá se 

s níženou vložkou. V místě schodiště jsou nosníky uložené ve směru schodiště 

vyneseny pomocí válcovaných I profilů délky 3,5 m, které jsou ukryty ve stropní 

konstrukci. Strop tloušťky 290 mm má nadbetonávku 60 mm, která je doplněna o 

výztuž z kari sítě. Nad nosnými stěnami jsou navrženy ztužující ŽB věnce, u 

obvodových stěn doplněny věncovou tvárnici VT 8/27,5 a tepelnou izolací Fibran 

Etics GF tl. 80 mm. 

 

Podlahy: 

Podlahy jsou navrženy podle hygienických předpisů a splňují parametry na součinitel 

prostupu tepla a kročejovou neprůzvučnost podle požadavků investora. Jednotlivé 

skladby podlah jsou vypsány ve výkresu řezu A-A´. Dilatační spáry v betonových 

mazaninách jsou maximálně v úsecích 3x3 m (na vazbu). Před provedením podlah je 

nutno dbát na provedení instalací dle projektu jednotlivých profesí. 

 

Vertikální komunikace:  

Schodiště je navrženo monolitické železobetonové. Mezipodesta je tvořena ze 

stropních nosníků Porotherm a keramických vložek Miako. Pro vynesení schodišť jsou 

na koncích jednotlivých podest nosníky zesíleny a řádně provázány výztužnými věnci 

viz statika. Vše je znázorněno v projektové dokumentaci stropní konstrukce. Zábradlí 

je ocelové kotvené do ramene schodiště s dřevěným madlem do výšky 1 m. Zrcadlo 

schodiště je široké 200 mm. 

Výplně otvorů: 

Vstupní dveře budou plastové s výplní Replasto, barva bílá typ 9853 + 9443. Vnitřní 

dveře budou dřevěné typu Roma 10 v obložkové zárubni typu Standard S33. Okenní 

otvory budou plastové typu Rehau. 

 

Úpravy povrchů: 

Vnitřní omítky stěn a stropů tvoří omítka Porotherm Universal, určená na vnitřní 

povrchy stěn a stropů v tl. 10mm. Keramický obklad v místnostech WC je do výšky 
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2000 mm a u umyvadel v učebnách, bufetu a úklidové komoře do výšky 1800 mm. 

Vnější povrh, tvoří omítka štuková 1+2 v barvě perleťově bílá typ RAL 2013 a 

soklová omítka tvořena Marmolitem, je v barvě tmavě oranžové typu RAL 2012 do 

výšky od upraveného terénu + 0,280 m.   

 

Izolace: 

Hydroizolace 

– v suterénu (na základových pasech a desce) je  hydroizolace provedena z asfaltových 

pásů typu Hydrobit V 60 S 35 

– ve střešní konstrukci se hydroizolace skládá z hydroizolační folie z měkčeného PVC 

typu Dekplan 76  

– v podlaze s keramickou dlažbou v místnostech toalet a úklidových místností je 

navrženo jednosložkové utěsnění Ceresit CL 51 (podél stěn vytažení min. 200 mm na 

stěny). 

Tepelná izolace 

– na střešní plášť je použita tepelná izolace a spádové klíny z EPS 100S Stabil, u 

podlahy v suterénu ve styku se zeminou je izolace rovněž z EPS 100S Stabil, u věnce 

Fibran Etics GF tl. 80 mm a u podlah 1.NP, 2.NP a 3.NP je izolace proti kročejové 

neprůzvučnosti Rockwool Steprock. 

Parozábrana  

– v konstrukci střechy je parazábrana Glastek 40 Standard Mineral tl. 4,2 mm 

 

Zastřešení: 

Střecha je navržena jako jednoplášťová plochá střecha. Konstrukce je tvořena stropem 

Porotherm, na němž je penetrace Dekprimer, parozábrana Glastek 40 Standard 

Mineral tl. 4,2 mm, tepelná izolace EPS 100S Stabil tl. 80 mm, spádové klíny EPS 

100S Stabil tl. 70 mm v nejnižším místě střechy (v místě žlabu). Na spádových klínech 

je geotextilie Filtek a na ní navržena hydroizolační jednovrstvá folie z měkčeného 

PVC typu Dekplan 76 tl. 1,5 mm. 

 

Klempířské konstrukce: 

Všechny klempířské konstrukce, které jsou součástí střechy (oplechování komínů, 

atiky) budou provedeny z titanzinku. 
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Vnější plochy:  

Pro přístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové dlažby ve štěrkopískovém 

loži (50 mm). Sklonu od objektu 2% je řešen vyspádovaným okapovým chodníkem 

z betonových dlaždic plošných hladkých o rozměru 500x500x80 mm typu Marro. 

Možnost parkování je řešeno parkovacím stáním u budovy školy, které je asfaltové. 

Příjezdová cesta na toto parkoviště je rovněž asfaltová. Součástí stavby je zatravnění 

povrchu s výsadbou stromů. 

 

Větrání místností: 

U nadzemních podlaží je navrženo větrání přirozeně – okny (v každé místnosti je okno 

s nastavitelnou větrací štěrbinou). V suterénu je použito přirozené větrání - okny 

(pomocí anglických dvorků typu Meamax 125-125-40). 

 

b) Výkresová část (výkresy stavební jámy, půdorysy základů, půdorysy 

jednotlivých podlaží a střech s rozměrovými kótami hlavních dělících konstrukcí, 

otvorů v obvodových konstrukcích a celkových rozměrů hmoty stavby; s popisem 

účelu využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení 

charakteristického materiálového řešení základních konstrukcí; charakteristické 

řezy se základním konstrukčním řešením včetně řezů dokumentujících návaznost 

na stávající zástavbu zejména s ohledem na hloubku založení navrhované stavby 

a staveb stávajících, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně 

grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení základních 

konstrukcí; pohledy s vyznačením základního výškového řešení, barevností a 

charakteristikou materiálů povrchů; pohledy dokumentující začlenění stavby do 

stávající zástavby nebo krajiny). 

Výkresová dokumentace: 

– 01 Koordinační situace 1:250 

– 02 Výkopy 1:100 

– 03 Základy 1:100 

– 04 Půdorys 1.PP 1:50 

– 05 Půdorys 1.NP 1:50 

– 06 Půdorys 2.NP 1:50 

– 07 Půdorys 3.NP 1:50 

– 08 Řez A – A´ 1:50 
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– 09 Výkres stropu 1:50 

– 10 Pohledy 1:100 

– 11 Zařízení staveniště 1:250 

 

D.1.2  Stavebně konstrukční řešení 

 

a) Technická zpráva (popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek 

průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; 

navržené materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických 

a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, 

neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; 

technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní 

konstrukce, případně sousední stavby; zásady pro provádění bouracích a 

podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů; požadavky na 

kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam použitých podkladů, norem, 

technických předpisů, odborné literatury, výpočetních programů apod.; 

specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, 

případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem).  

 Viz D.1.1 a) 

 

b) Výkresová část (výkresy základů, pokud tyto konstrukce nejsou zobrazeny ve 

stavebních výkresech základů; tvar monolitických betonových konstrukcí; 

výkresy sestav dílců montované betonové konstrukce; výkresy sestav kovových a 

dřevěných konstrukcí apod.).  

Viz D.1.1 b) 

 

c) Statické posouzení (ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; 

posouzení stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné 

konstrukce včetně jejího založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci 

působí dynamické namáhání).  

Není součástí této zprávy. 

 

d) Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (stanovení kontrol spolehlivosti 

konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití). 
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Není součástí této zprávy. 

D.1.3  Požárně bezpečnostní řešení  

 

a) Technická zpráva (výpis použitých podkladů, popis a umístění stavby a jejich 

objektů, rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, posouzení velikosti 

požárních úseků, výpočet požárního rizika, stanovení stupně požární bezpečnosti, 

zhodnocení navržených stavebních konstrukcí z hlediska požární odolnosti včetně 

požadavků na zvýšení jejich požární odolnosti, zhodnocení stavebních výrobků z 

hlediska třídy reakce na oheň, odkapávání v podmínkách požáru, rychlosti šíření 

plamene po povrchu, zhodnocení evakuace a stanovení druhu a počtu únikových 

cest, jejich kapacity, provedení a vybavení, stanovení odstupových vzdáleností, 

popřípadě bezpečnostních vzdáleností a jejich zhodnocení ve vztahu k okolní 

zástavbě, vymezení požárně nebezpečného prostoru a jeho zhodnocení ve vztahu 

k okolní zástavbě a sousedním pozemkům, zhodnocení provedení požárního 

zásahu včetně vymezení zásahových cest, zhodnocení příjezdových komunikací, 

nástupních ploch pro požární techniku, způsob zabezpečení stavby požární vodou 

a jinými hasebními prostředky včetně rozmístění vnějších a vnitřních odběrných 

míst, stanovení počtu, druhu a způsobu rozmístění hasicích přístrojů, popřípadě 

dalších věcných prostředků požární ochrany nebo požární techniky, zhodnocení 

technických, popřípadě technologických zařízení stavby, posouzení požadavků na 

zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními včetně podmínek a 

návrhu způsobu jejich umístění, jejich instalace do stavby a stanovení požadavků 

pro provedení stavby, rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních 

značek a tabulek). 

 Viz B.2.8 – řešeno požárním specialistou 

 

b) Výkresová část (situační výkres požární ochrany v měřítku 1 : 500 nebo 1 : 1 

000, půdorysy jednotlivých podlaží s označením a popisem požárních úseků, v 

souladu s požadavky jiného právního předpisu, který upravuje technické 

podmínky požární ochrany). 

Neřešeno. 

 

D.1.4  Technika prostředí staveb  
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Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických 

podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. 

Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní 

vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky 

na zařízení a systémy. 

Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivé části (profese) podle konkrétní 

stavby a člení se např.: 

 - zdravotně technické instalace,  

 - vzduchotechnika a vytápění, chlazení, 

- měření a regulace,   

 - silnoproudá elektrotechnika,  

 - elektronické komunikace a další. 

Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude 

přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. Organizační 

uspořádání dokumentace jednotlivých částí (profesí) je účelné uspořádat podle 

postupu realizace stavby. 

 Dokumentace zejména obsahuje: 

 

a) Technickou zprávu (výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů; 

výchozí podklady a stavební program; požadavky na profesi - zadání, klimatické 

podmínky místa stavby - výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima / léto; 

požadované mikroklimatické podmínky - zimní / letní, minimální hygienické 

dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového; údaje o škodlivinách se 

stanovením emisí a jejich koncentrace; provozní podmínky - počet osob, tepelné 

ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný; 

popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a 

systému; bilance energií, médií a potřebných hmot; zásady ochrany zdraví, 

bezpečnosti práce při provozu zařízení; ochrana životního prostředí, ochrana 

proti hluku a vibracím, požární opatření; požadavky na postup realizačních 

prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a 

provozování během životnosti stavby). 

 

b) Výkresovou část (umístění a uspořádání rozhodujících zařízení, strojů, 

základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; základní vymezení 
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prostoru na jejich umístění ve stavbě; základní přehledová schémata rozvodů a 

zařízení, základní technologická schémata; půdorysy základních potrubních a 

kabelových rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních 

uzlů; umístění zařizovacích předmětů; požadavky na stavební úpravy a řešení 

speciálních prostorů techniky prostředí staveb). 

 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů 

a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis 

základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků). 

a) – c) Neřešeno. 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení  

Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní 

soubory a dílčí provozní soubory nebo funkční soubory. Technologická zařízení jsou 

výrobní a nevýrobní. 

Nevýrobní technologická zařízení jsou např.: 

- přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury (elektrická energie, 

elektronické komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií atd.) včetně 

souvisejících zařízení, 

- přeložky vedení technické infrastruktury, 

- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob 

s omezenou schopností pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení, 

- vyhrazená technická zařízení,  

- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. 

Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních nebo funkčních souborech a 

zařízeních.  

Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním 

případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na: 

 

a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis 

účelu, seznam použitých podkladů; popis technologického procesu výroby, 

potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba 

technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis skladového 

hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě, požadavky na dopravu 
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vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje o potřebě 

energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení). 

b) Výkresovou část (obsahuje pouze umístění a uspořádání rozhodujících 

zařízení, strojů, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; 

základní vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, základní přehledová 

schémata rozvodů a zařízení, půdorysy základních potrubních a kabelových 

rozvodů v jednočárovém zobrazení, případné řezy koordinačních uzlů, 

požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických 

zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá obvykle součástí výkresů stavební části; 

základní technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného 

výrobního procesu, dispozice a umístění hlavních strojů a zařízení a způsob jejich 

zabudování - půdorysy, řezy, zpravidla v měřítku 1 : 100). 

 

c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam rozhodujících strojů 

a zařízení, základních mechanických komponentů, zdrojů energie apod.; popis 

základních technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků). 

a) – c) Není součástí této zprávy. 

 

E. Dokladová část  

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů 

vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci 

zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů. 

 

 

E.1 Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 

 

E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury  

 

E.2.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a 

způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese  
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E.2.2 Stanoviska vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění 

prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních 

předpisů  

 

E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních 

předpisů  

 

E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem  

 

E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií  

 

E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu 

zpracování dokumentace  

E1 – E6 U novostavby budovy školy tyto dokumenty nejsou k dispozici, ale kdyby 

byly, závazná stanoviska dotčených orgánů by se dodržely. 
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3. Technologická část 

 

 

1. Technologický postup procesu realizace stropu nad 1.PP 

Realizace stropu ze systému Porotherm se bude provádět na již zrealizovaném obvodovém 

zdivu 1.PP. Jedná se o půdorysný rozměr 29,6 x 17,11 m se dvěma schodišti, u kterých je i 

mezipodesta řešena pomocí nosníků a stropních vložek Porotherm. Schodiště jsou 

monolitická viz statika. Zvolená tloušťka stropu z důvodu akustiky a součinitele prostupu 

tepla je 290 mm. 

 

1.1. Materiál, doprava, skladování 

1.1.1. Materiál 

Nosníky Porotherm 160x175 mm 

Označení na výkrese   Délka   Hmotnost ks 

N1 – POT 725/902   7,25 m    7686 kg  42 

N2 – POT 375/902   3,75 m   747 kg  9 

N3 – POT 350/902   3,5 m   1638 kg  21 

N4 – POT 325/902   3,25 m   3096 kg  43 

N5 – POT 600/902   6 m   6624 kg  46 

 

Stropní vložky Miako 

Označení na výkrese   Rozměr   Balení   ks 

V1 – Miako 23/62,5 PTH  525x250x230 mm  51   2000 

V2 – Miako 23/50 PTH  400x250x230 mm 12   666 

V3 – Miako 8/62,5 PTH  515x250x80 mm 1   58 

V4 – Miako 8/50 PTH  390x250x80 mm 1   5 

 

Typ      Rozměr   Délka   ks 

Porotherm věncovka VT8  497x80x275 mm 93,1 m  187 

Dřevěné hranoly + dořezy  6000x120x240 mm 132 m   22 

Dřevěné hranoly + dořezy  5500x120x240 mm 5,5 m   1 

Dřevěné hranoly + dořezy  4750x120x240 mm 19,4 m   4 

Dřevěné hranoly + dořezy  4850x120x240 mm 4,85 m  1 

Dřevěné hranoly + dořezy  2200x120x240 mm 6,6 m   3 
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Dřevěné hranoly + dořezy  3600x120x240 mm 3,6 m   1 

Dřevěné hranoly + dořezy  1800x120x240 mm 3,6 m   2 

Dřevěné hranoly + dořezy  5100x120x240 mm 5,1 m   1 

 

Typ      Výška   ks 

Ocelové stojiny Peri PEP  do 3,5 m  127 

 

Typ       Rozměry         Potřebná délka Balení (5 ks) 

Tepelná izolace Fibran Etics GF  600x2500x80 mm  26,81 m
2
  8 

(29 600 – 160)*2 + (17 110 – 160)*2 = 92 780 mm 

92 780/2500 = 37,1 ks = 38 ks 

 

Typ       Spotřeba    

Beton C20/25 + dobetonávka  76,3 m
3
  

Nadbetonávka: ((29,6 - 0,32)*(17,11 - 0,16) - (3,53*3,2) - (2,89*3,2))*0,06 = 28,55 m
3
 

Průměrná spotřeba zálivkového betonu:  

((29,6 - 0,32)*(17,11 - 0,16) - (3,53*3,2) - (2,89*3,2))*0,1 = 47,58 m
3
 

Dobetonávka:  

(0,075*1 + 0,1*0,34 + 0,04*0,4 + 0,5*0,315 + 0,2*0,15 + 0,16*0,25 + 0,3*0,1 + 0,165* 0,5 + 

0,1*0,3 + 0,325*0,25 + 0,3*0,1)*0,29 = 0,176 m
3
 

Celkem: 28,55 + 47,58 + 0,176 = 76,3 m
3
 

Bude využito autodomíchávače o objemu 9 m3
 

76,3/9 = 8,47 = 9 autodomíchávačů 

 

Typ – Leicht – Mauermortel 830 M 10 Spotřeba  Balení (1 pytel 33l) 

Klasická malta – na uložení věncovek 148,96 l   5 

(2*16,95*0,08) + (2*29,6*0,08) = 7,448 m
2 

 

7,448*20 (na 1 m
2
/20 l malty) = 148,96 l 

 

Klasická malta – na uložení nosníků  144,2 l   5 

161 ks*2*0,16*0,14 (průměrná hodnota uložení) = 7,21 m2
 

7,21*20 (na 1 m
2
/20 l malty) = 144,2 l 

 

Výztuž 
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Kari sítě Ferona 4 mm 10x10 3x2 KA16 

Půdorys: (29,6 - 0,32)*(17,11 - 0,16) - (3,53*3,2) - (2,89*3,2) = 475,752 m
2
 

Přesahy (10%): 47,5752 m2
 

Celkem: 475,752 + 47,5752 = 523,33 m
2
 (88 ks Kari sítí) 

 

- Výztuže ve věncích viz statika  

- Vázací dráty na spojení ocelových prutů viz statika 

- Distančníky plastové Dinky 25/4-12 

 

Ostatní materiály  

- Těžký asfaltový pás – Bitumenový samolepící pás – šířka role 1 m  

(28,75*2 + 16,79*2) – 20,25 = 70,83 m 

70,83/3 (pásy se budou řezat na šířku 265 mm) = 23,61 m (2 balení po 20 m) 

- Válcovaný I profil 240 S 235 JR délky 3,5 m – pro vynesení nosníků schodiště – 2 ks na 

objednávku 

- Dřevěné klíny na podporu ocelových stojin – 254 ks 

- Dřevěné prkna na bednění dobetonávky – 5 ks 

- Dřevěné prkno na roznesení zatížení při pokládce stropních vložek – 1 ks 

 

1.1.2. Doprava a skladování 

Doprava 

- Primární – Nosníky bude převážet valník s rukou s přívěsem dlouhým 7,5 m, protože 

nosníky musí ležet po celé své délce na ložné ploše dopravního prostředku a budou chráněny 

plachtou proti povětrnostním vlivům. Ostatní materiál bude dovážen nákladním automobilem 

Avia D120 EURO5. Suchá maltová směs bude dopravována v sile, které se bude dle potřeby 

neustále vyměňovat za prázdné. Beton bude ve fázi monolitnění stropu dovážen 

autodomíchávačem firmy Betostav o objemu 9 m3
. 

- Sekundární - Po staveništi manipulujeme s materiálem za využití samostavitelného 

věžového jeřábu LIEBHERR 65 K, který je do nosnosti 1400 kg na 34,3 m a klecového 

stavebního výtahu NOV 1000 D, který slouží jako doprava materiálu na vybudovaném 

fasádním lešení Alfix o rozměrech (3070x1090x2100 mm) 

 

Skladování 
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Vložky Miako PTH jsou skladovány na vratných paletách rozměru 1180x1000 mm [1]. Počet 

vložek na paletě u jednotlivých typů Miaka: 

Miako 23/62,5 PTH – 40 kusů/780 kg 

Miako 23/50 PTH – 60 kusů/900 kg 

Miako 8/62,5 PTH – 96 kusů/1030 kg 

Miako 8/50 PTH – 144 kusů/1010 kg 

 

Nosníky Porotherm 

Při manipulaci a skladování budeme podkládat jednotlivé nosníky ve vzdálenosti maximálně 

500 mm od konců nosníku dřevěnými prokládky o rozměru 60x40 mm. Proklady budou 

uspořádány svisle nad sebou u jednotlivých vrstev. 

 

Věncovky  

Jsou dodávány zafoliované na vratných paletách rozměrů 1180x1000 mm [1]. 

Věncovka VT 8/27,5 – 96 kusů/1080kg 

 

Výztuže 

Kari sítě a pruty jsou rozděleny dle identifikačních čísel označených na štítku. Všechny 

ocelové prvky budou skladovány v suchém prostředí a na pevném podkladu. Při dešti budou 

ocelové prvky přikryty plachtou. 

 

Všechen materiál bude uložen na pevném podkladu zhutněném štěrkem a před povětrnostními 

vlivy chráněn pomocí zafoliování. 

 

1.2. Kontrola 

1.2.1. Kontrola staveniště 

Kontrolujeme vymezení pracovního prostoru, správnost zrealizování pracovních ploch a 

lešení, to znamená i ochranu pracovníků proti pádu (zábradlí, ochranné sítě). Transportní 

cesty (délka otočného poloměru musí vyhovovat plynulému průchodu dopravy, aby se 

transportní vozidla dostala bez problémů na jednotlivé zpevněné plochy). Při dovozu 

materiálu na stavbu provádíme jak kvalitativní kontrolu, tak kvantitativní. Kontroluje se 

dostatečné osvětlení objektu a předepsaná ochrana před povětrnostními vlivy po skončení 

jednotlivých směn.  
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1.2.2. Kontrola stropní konstrukce 

Před zahájením betonářských prací kontrolujeme armovací práce (hlavně spojení přesahů 

jednotlivých Kari sítí pomocí vázacího drátu), jestli je správně poloha výztuže dle projektové 

dokumentace, kontrola podpůrné konstrukce stropu, poloha uložení nosníků a vyskládání 

stropních vložek dle projektové dokumentace, kontrola výztuže (nesmí být mastná), správný 

tvar výztuže, dodržení krycí vrstvy pomocí plastových distančníků, spojení a dostatečné 

svázání ocelových prutů. U nosníku N1, kde bylo vloženo železobetonové žebro šířky 250 

mm, musíme zkontrolovat dostatečné vyztužení. Tu samou kontrolu provedeme i v ostatních 

místech, kde bylo využito tohoto ztužení konstrukce, které je znázorněno v projektové 

dokumentaci. Při pokládce betonové směsi dohlížíme na to, aby betonová směs byla 

z čerpadla dopravována z výšky max. 1 m ne většího a to díky silnému vyztužení stropu. Při 

lití betonové směsi budeme rovněž kontrolovat, jestli se beton dostal všude a není mu nikde 

bráněno v průchodu. 

 

1.3. Obecné pracovní podmínky 

1.3.1. Obecné pracovní podmínky 

Pro provádění betonářských prací je ideální teplota 5-20°C. Kontrola teploty se bude 

zaznamenávat ve stavebním deníku za dozoru stavbyvedoucího a to na začátku, uprostřed a na 

konci pracovní směny. Pokud teplota klesne pod 5°C je nejlepší betonáž odložit. Kdyby se 

tato doba měla protáhnout, tak budeme betonovat pouze méně náročné konstrukce (kde je 

málo výztuže) a bude zapotřebí kvalitní beton. Jestliže teplota klesne pod 0°C tak máme tyto 

možnosti:  Ohřívání vody a kameniva (maximálně na 60°C), vyšší třída cementu nebo použití 

přísad (urychlovače tuhnutí) – snižují ale pevnost betonu. Teplota malty, která se bude 

nanášet pod nosníky, nesmí klesnout pod 15°C. Po skončení pracovní doby se beton bude 

průběžně zalévat a popřípadě se přikryje. Podmínky pro zdění na vyzdění věncovek viz 

obecné pracovní podmínky pro zdění v technologickém postupu zdění. 

Práce se nesmí provádět: 

- Při snížené viditelnosti pod 30 m 

- Za bouřky, silného deště, sněžení, námrazy 

- Za silného větru nad 10,7 m/s 

 

1.3.2. Zařízení pracoviště 

Stropní nosníky budou uloženy na skládce stropních nosníků, která je dimenzovaná tak, aby 

se zde všechny jednotlivé nosníky daly vyskládat najednou. Skládka má rozměry 7x8,5 m a 
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povrch skládky tvoří zhutněný štěrk. Nosníky se budou skladovat do výšky 2 m. Ještě před 

navezením nosníků, využijeme tuto skládku jako skládku pro dřevěné hranoly a ocelové 

stojiny na podporu stropu, která se bude realizovat jako první. Rovněž zde budou uloženy dva 

válcované I profily délky 3,5 m. Pro realizaci stropu je na staveništi rovněž zřízena skládka 

výztuže o rozměrech 7x5 m a její povrch je také tvořen zhutněným štěrkem. Štěrkové lože je 

vytvořeno do vzdálenosti 0,5-1 m od okraje těchto skládek. Tato skládka slouží pro 

skladování Kari sítí. Na skladování výztužných věnců bude využito místa na skládce 

stropních nosníků popřípadě na skládce stavebního materiálu z důvodu větších rozměrů 

prvků. Vše je podrobně znázorněno ve výkresu zařízení staveniště. Objekt je osvětlen 

metalhalogenidovými reflektory typu Kanlux Matma zavěšeném na mobilním oplocení 

uloženém do betonových patek. Pro osvětlení prostoru, kde se nachází jeřáb je využito 

hliníkového teleskopického stožáru typu Robel do výšky 4,5 m, který je vybaven dvěma 

halogenovými reflektory. Vstupní brána na staveniště je uzamykatelná dvoukřídlová. Pro 

pracovníky je na staveništi k dispozici umývárna. Nářadí je v uzamykatelném skladu. 

 

1.3.3. Instruktáž pracovníků o bezpečnosti 

Na začátku všech prací, bude ve stavebním deníku uvedeno, že proběhla instruktáž 

pracovníků o BOZP, požární ochraně a provozním řádu staveniště. Vše bude stvrzeno podpisy 

na doložených dokumentech. 

 

1.4. Složení pracovní čety 

Směrná pracnost provádění stropní konstrukce: 10 dní na 5 pracovníků 

Strop tloušťky 290 mm = 1,31 Nhod/m2
 

Výměra stropu 506,46 m2
/1,31 = 386,6 

386,6/8 (hodin) = 48,3 (pracovníci za 1 den) 

48,3/5 (pracovníků) = 9,66 = 10 dní (bude trvat práce na stropu 5 pracovníkům) 

 

Pracovní četa na skladbu fasádního lešení 

- 1 Mistr 

- 2 Lešenáři 

- 2 Dělníci 

 

Pracovní četa na vyzdění věncovek a uložení tepelné izolace 

- 1 Mistr 
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- 4 Zedníci 

 

Pracovní četa na skladbu podpůrné konstrukce stropu 

- 1 Mistr 

- 2 Montéři 

- 2 Dělníci 

 

Pracovní četa na skladbu stropní konstrukce 

- 1 Mistr 

- 1 Jeřábník 

- 3 Dělníci 

 

Pracovní četa na armovací práce 

- 1 Mistr 

- 1 Jeřábník 

- 3 Oceláři 

 

Pracovní četa na betonářské práce 

- 1 Mistr 

- 2 Betonáři 

- 2 Dělníci 

 

- postup práce viz jednotlivá schéma 

 

1.5. Stroje, nářadí, pomůcky 

1.5.1. Stroje 

Materiál bude dovážen nákladním automobilem Avia D120. Po staveništi manipulujeme 

s materiálem za využití samostavitelného věžového jeřábu LIEBHERR 65 K nebo klecového 

stavebního výtahu NOV 1000 D. K uložení betonové směsi bude zapotřebí čerpadla na beton 

typu Pulsar s dopravní hadicí DN 150 při tlaku 160/200 barů. 

 

1.5.2. Elektrické nářadí 

Na zhutnění betonové směsi bude zapotřebí vibrační latě RVH 200 šířky záběru 2 m a na 

dořezání stropních vložek Miako využijeme cirkulárky s kolébkou. 
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1.5.3. Ruční nářadí  

Lať na vyrovnání betonové směsi, šňůra na vyměření vodorovnosti, zednická lžíce, metr, 

vodováha, pásmo, gumové kladivo, nerezové hladítko, pracovní žebřík, nůž na řezání 

polystyrenu, nůž na řezání asfaltových pásů. 

 

1.5.4. Osobní ochranné pracovní pomůcky 

Pracovníci, kteří se budou pohybovat po pracovišti, budou na sobě mít pracovní oděv s obuví 

a rukavicemi, přilbu, brýle, reflexní vestu.  

 

1.5.5. Pomůcky pro práci ve výškách 

Pracovníci budou mít pro práci ve výškách k dispozici fasádní lešení Alfix nebo mohou 

využít uvnitř objektu pomocného kozového lešení Muba s lešeňovou podlážkou a to ať už při 

dotahování stojin, podpůrné konstrukce stropu nebo k uložení jednotlivých stropních nosníků. 

 

1.6. Vlastní postup 

Technologický postup realizace stropu:  

a) Příprava před realizací stropu 

b) Pokládka asfaltových pásů 

c) Pokládka věncovky a tepelné izolace 

d) Řešení podpůrné konstrukce stropu 

e) Uložení nosníků 

f) Kladení stropních vložek Miako 

g) Uložení věnců a Kari sítě 

h) Betonáž 

i) Ochrana betonu a demontáž stropu  

 

Postup prací: 

a) Před realizací je nutno mít vyzděné zdivo 1.PP. Povrch konstrukce musí být rovný, čistý, 

zbavený nečistot. 

 

b) Na vyzděné zdivo z vnitřní části položíme těžký asfaltový samolepící pás po celém 

obvodu, který později přitíží nosníky pod jejich tíhou. Tento pás se položí pouze v místě 

budoucího věnce, aby končil na hranici styku s tepelnou izolací, nepokládá se pod tepelnou 

izolaci. V našem případě se jedná o rozměr 265 mm a na tento rozměr bude izolace nařezaná. 
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Rovněž nebudeme asfaltový pás pokládat nad překlady v místě nad otvory. Nad těmito otvory 

budeme nosníky pokládat do 10 mm tlustého lože z cementové malty. Na těžký asfaltový pás 

položený na zdivo z broušených cihel se stropní nosníky budou ukládat přímo. Minimální 

uložení stropního nosníku 125 mm bylo dodrženo a uložení bude realizováno dle rozměrů 

v projektové dokumentaci. Pokládku pásů začneme v libovolném rohu a objedeme tak celý 

půdorys. Realizace se bude provádět z fasádního lešení Alfix, kde výška přízemního patra je 

2,1 m a sestava lešení je znázorněna ve schéma 4. 

 

c) Na vyzděné zdivo položíme věncovku VT 8/27,5 o rozměrech 497x80x275 mm, kterou 

ukládáme do 10 mm tlusté vrstvy MVC a přiložíme k ní z vnitřní strany tepelnou izolaci 

v podobě polystyrenu v tloušťce 80 mm, který se u věncovek přidrží maltou ve tvaru tzv. 

fabionu. Věncovky se spojují na pero a drážku, kladou se k sobě na sraz bez promaltování 

svislé spáry. Pokládku věncovky s izolantem začneme v jednom z rohů a objedeme tak celý 

půdorys. Pokládka se bude rovněž realizovat z fasádního lešení Alfix, které má podestu 

uloženou 2,1 m vysoko od země. Vytvoříme si tak obvodové bednění pro pozdější pokládku 

betonové směsi. 

 

d) Než začneme klást nosníky je nutno sestavit podpůrnou konstrukci s dřevěných hranolů a 

ocelových stojin typu Peri PEP, které jsou nastavitelné do výšky 3,5 m. Provizorní podpory 

budou zaklínovány, podloženy a zavětrovány. Dotažení ocelových stojin bude prováděno 

z žebříku nebo pomocného kozového lešení. Průřezy hranolů viz statický výpočet. Máme 

k dispozici hranoly o výšce 250 mm a od této výšky se bude odvíjet výška stojin. Výška stojin 

bude 3,14 m a u mezipodest 2,815 m. Podpůrná konstrukce v podlaží 1.PP bude ponechána i 

při realizaci stropu 1.NP a vyšších podlaží, aby nedošlo k destrukci. Hranoly budou nosníky 

podporovat v kolmém směru tak, jak je naznačeno ve schéma 1. Jak je možné si všimnout, 

dodrželi jsme maximální vzdálenost mezi podporami 1,8 m a maximální osovou vzdálenost 

1,5 m. Přesné rozměry vzdáleností jsou uvedené ve schéma 1. Podpůrnou konstrukci si 

vyskládáme postupně v každém poli a zároveň pole po poli provedeme pokládku. Soustava 

stojin a hranolů nám zároveň poslouží jako podpora při betonáži. Prostupy na instalace, které 

rozměrově nevychází s rozměry otvorů ponechaných vložek, jsou řešeny dobetonávkou. Zalijí 

se betonem při monolitnění stropu. Na tuhle dobetonávku bude zřízeno bednění z prken 

tloušťky 30 mm, které bude zafixováno stojinami. Výška stojin se v tomto případě nastaví do 

výšky 3,28 m. Deskové bednění bude před betonováním navlhčeno. 
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e) Položíme nosníky na těžký asfaltový pás a připravené podpory. Nad překlady pokládáme 

do 10 mm tlustého lože z cementové malty. Při pokládce využijeme stavebního jeřábu, který 

jednotlivé nosníky snese do daného místa uložení, kde jej nasměrují dělníci, kteří je budou 

korigovat z pomocného kozového lešení. Bude za potřebí dvou pomocných pracovníků. 

Postupujeme nosník po nosníku, kdy vždy mezi každé dva nosníky na začátek a konec 

vložíme stropní vložku Miako pro zafixování obou nosníků, jak je to znázorněno a 

začíslováno ve schéma 2. Takto postupujeme pole po poli. Délku uložení dodržujeme podle 

výkresu projektové dokumentace v jednotlivých polích. U nosníku N1 bylo řešeno dvojí 

zesílení stropu kvůli realizaci svislých konstrukcí vynášených v budoucím 1.NP v tomto 

místě. Jedná se o akustické stěny tloušťky 190 mm. Toto zesílení bylo v obou případech 

řešeno třemi nosníky v řadě za sebou. Vynesení obou schodišť bylo rovněž řešeno zesílením 

třemi nosníky na podestě i mezipodestě. U schodiště které tvoří komunikační prostor mezi 

všemi podlažími, jsou nosníky (konkrétně nosníky N3) vynášeny pomocí ocelových 

válcovaných I profilů délky 3,5 m, které budou ukryty ve stropní konstrukci. Tyto nosníky 

budeme rovněž ukládat pomocí jeřábu jako všechny stropní nosníky. U nosníku N1, kde díky 

vedení instalační šachty jsme nemohli uložit konec nosníku v místě zesílení na nosnou stěnu, 

jsme tento problém řešili tak, že v místě před instalační šachtou, jsme dali sníženou 

doplňkovou vložkou výšky 80 mm a vložili jsme sem výztužný věnec, který uchytí tento 

nosník. Tento postup jsme rovněž praktikovali i u nosníků N5 v oblasti komína, kde jsme 

použili dvě snížené vložky a vložili věnec pro uchycení. V projektové dokumentaci stropu 

1.PP jsou tyto snížené vložky v obou případech zakreslené, aby se na ně upozornilo. 

 

f) Stropní vložky Miako budeme klást na sucho na podepřené nosníky způsobem, který je 

znázorněn ve schéma 2. První vložky budou ukládány z fasádního lešení nebo z pomocného 

kozového lešení. Poté může být pokládka prováděna přímo z povrchu stropu, ale s tím, že 

pracovníci si na již osazené vložky položí prkno nebo roznášecí plošinu z důvodů roznesení 

zatížení. Rovněž se stropní vložky nebudou nijak zatěžovat. Pro zefektivnění práce bude pro 

vynesení nosníků využito stavebního výtahu, který je znázorněn ve schéma 4 spolu s lešením. 

Pokládka bude prováděna, jak už bylo zmíněno v první etapě pomocí dvou vložek Miako 

uložených na každém konci mezi jednotlivé dva nosníky kvůli zafixování těchto nosníků. 

V druhé etapě už budou postupně doskládány celé linie tvořené ohrádkou z dvou nosníku. 

Tímto způsobem postupujeme nosník po nosníku, jak je znázorněno ve schéma 2. U nosníku 

N1, který je dlouhý 7,25 m bylo doprostřed nosníku vloženo železobetonové žebro šířky 250 

mm. Bylo toho dosaženo plochou doplňkovou stropní vložkou v tomto místě o výšce 80 mm. 
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Vyztužení viz statika. Železobetonové žebro je napříč nosníky o celkové délce 23,22 m. U 

podesty, kde jsou schodiště napojena na železobetonovou desku schodišťového ramene, jsou 

rovněž doplňkové snížené stropní vložky pro provázání věnce se schodištěm viz statika. Jak si 

můžeme dále všimnout, v místě schodiště, kde jsou stropní nosníky vynášeny pomocí 

ocelových profilů, nám nevyjde pokládka stropních vložek Miako na míru a poslední řada 

těchto vložek bude muset být dořezaná na cirkulárce na délku 145 mm. Rovněž tomu tak bude 

u nosníků N5, kdy bude dořezaná každá poslední vložka po celé délce nosníků N5 a to na 

rozměr 160 mm. 

 

g) Položíme výztužné věnce a celoplošně rozmístíme Kari sítě. Pokládka bude probíhat opět 

za pomocí jeřábu. Vyztužení věnců a návrh Kari sítí viz statika. Kari sítě budou s přesahem 

minimálně dvou ok. Co se týče ohýbání prutů, je důležité neohýbat prut dvakrát na stejném 

místě. V místě ohnutí a nového narovnání už je jinačí struktura. U položení předpřipravených 

věnců dáváme pozor na vytvoření krycí vrstvy, které docílíme pomocí kruhových distančníků 

z plastu Dinky 25/4-12. Pruty budeme spojovat přesahem pomocí vázacího drátu. 

 

h) S betonáží začneme, až budou uložené všechny vložky a položená výztuž. Před betonáží 

konstrukci navlhčíme stříkací hadicí. Jako první budeme betonovat výztužné věnce, ale 

budeme opatrní, aby se nám nepohly věncovky. Beton bude dopraven na stavbu pomocí 

autodomíchávače, kde bude na místo položení uložen pomocí čerpadla typu Pulsar s dopravní 

hadicí DN 150 při tlaku 160/200 barů a to z výšky 1 m ne většího, protože na místě máme 

poměrně dost výztuže a mohlo by dojít k tomu, že složky betonu od sebe můžou oddělit. 

Stropní konstrukci budeme betonovat v pruzích ve směru nosníků, tak je znázorněno ve 

schéma 3. Betonovou směs budou dělníci vytahovat do roviny pomocí latí. Jelikož 

nestihneme vybetonovat celý půdorys najednou, pracovní spáru provedeme mezi nosníky, jak 

je naznačeno ve schéma 3. Pracovní spára byla zvolena tak, že neoslabí konstrukci v místě 

možného průhybu, takže tam, kde je nejmenší smykové napětí nebo moment blízký nule. Za 

pracovní spáru se považuje již přerušení betonáže na dobu dvou hodin, takže betonáž bude 

probíhat plynule bez sebevětších přestávek. Na místě, kde nám takto vznikne pracovní spára, 

místo pozdějšího navázání s betonem buďto zdrsníme nebo uděláme kapsičky na pozdější 

vložení výztuže. Jelikož se dle schématu jedná pouze o očekávaný postup betonáže, při 

možných odchylkách bude záležet na umístění pracovní spáry v závislosti na oslabení 

konstrukce. Podstatné je také to, že pracovní spára bude navržena v místě mezi dvěma 

nosníky. Po uložení betonové směsi jednotlivých částí stropní konstrukce začneme beton 
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postupně hutnit a to vibračními latěmi RVH 200 šířky záběru 2 m. Je důležité nevibrovat na 

jednom místě příliš dlouho, aby nedošlo k vytvoření kalužek. Dále si dělníci dají pozor na to, 

aby hutnili alespoň 2 m od sebe a to kvůli tomu, aby nedošlo k oddělení cementového mléka. 

Obě tyto zásady mají za výsledek snížení pevnosti betonu. 

 

i) Během tuhnutí betonu je důležité beton udržovat ve vlhkém stavu. Nejrychlejšího tuhnutí 

dosahuje v prvních hodinách, proto budeme pečovat o beton zalíváním, popřípadě ho 

přikryjeme plachtou. Po zatvrdnutí betonu je možno začít odstraňovat podpůrnou konstrukci a 

to v době po 28 dnech. Postup demontáže bude prováděn tak, aby prostřední stojiny byly 

odstraněny jako poslední, takže demontovat se začnou jako první krajní stojiny. Jelikož ale 

nemůžeme odstranit podpůrnou konstrukci dříve, než budou zrealizované všechny podlaží, 

tato doba se protáhne. Po realizaci všech podlaží bude demontáž podpůrné konstrukce 

probíhat od vrchních podlaží a podpůrná konstrukce stropu 1.PP bude odstraněna až jako 

poslední.  

 

1.7. Jakost a kontrola kvality 

1.7.1. Vstupní kontroly 

Stavbyvedoucí zkontroluje dodaný materiál (množství, typizaci a kvalitu). Přesvědčí se taky o 

stavu výchozích konstrukcí (vyzděné zdivo 1.PP), zda vše vyhovuje projektové dokumentaci 

a předepsanému provedení. Je také důležité zkontrolovat podpůrnou konstrukci stropu před 

kladením nosníků (dostatečné dotažení stojin, řádné zaklínování a zavětrování). Provede se 

zápis do stavebního deníku. Po předání materiálu se tento materiál uskladní a dodací list se 

uschová pro fakturaci. Za kvalitu provedených prací a BOZP bude zodpovídat vedoucí 

jednotlivých pracovních čet. Práce budou provedeny podle daných technologických listů 

materiálů a technologických postupů. 

 

1.7.2. Mezioperační kontroly 

- Správnost postupů prací dle technologického předpisu 

- Kontrola dovezeného materiálu 

- Uložení nosníků dle projektové dokumentace a kontrola podpůrné konstrukce 

- Kontrola osové vzdálenosti nosníků dle projektové dokumentace 

- Armovací práce, poloha a tvar výztuže, spojení ocelových prutů 

- Zdící práce věncovek a pokládka polystyrenu 

- Betonářské práce (betonová směs se musí dostat do všech štěrbin) 
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- Dodržení doby pro odstranění podpůrné konstrukce 

 

1.7.3. Výstupní kontroly 

Po skončení prací, stavbyvedoucí vykoná výstupní kontrolu:  

- Dodržení rovinnosti povrchu po betonáži (2 mm na 2 m pomocí latě) 

- Provede zápis do stavebního deníku.  

 

1.8. BOZP 

Řídíme se následující legislativou: 

- Zákonem č. 262/2006 Sb. Zákoník práce [2] 

- Zákonem č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci [3] 

- Předpisem č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [4] 

- Předpisem č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [5] 

- Předpisem č. 592/2006 Sb. Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 

z odborné způsobilosti [6] 

- Předpisem č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci [7] 

Všechny práce budou provádět proškolení pracovníci a dělníci jejichž kvalifikace odpovídá 

danému procesu. Všichni pracovníci musí být seznámeni s předpisy před zahájením prací. 

Staveniště bude oploceno a na vstupu bude označeno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu 

všech nepovolaných osob. 

 

Povinnost zaměstnavatele: 

- Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika 

- Péče o BOZP je nedílnou součástí pracovních povinností vedoucích pracovníků 

- Vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky 

- Přijímáním opatření k předcházení rizikům 

- Prevence rizik je základní povinností zaměstnavatele (vyhledávat nebezpečné činitele a 

procesy, zjišťovat jejich příčiny a zdroje, vyhodnocovat rizika a přijímat opatření k jejich 

odstranění nebo omezení) 

- Zajištění pracovně-lékařské péče 
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- Zajištění školení o BOZP 

- Poskytnutí OOPP (ochranné pracovní prostředky, oděvy, obuv) 

- Poskytnutí první pomoci 

- Objasnit příčiny pracovních úrazů (záznam, ohlášení) 

 

Práva a povinnosti zaměstnance: 

- Dbát o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví 

- Dbát o bezpečnost osob, kterých se týká jeho jednání 

- Znát základní povinnosti vyplývající z právních předpisů 

- Znát požadavky zaměstnavatele k BOZP 

- Účastnit se školení BOZP zajišťovaných zaměstnavatelem 

- Podrobit se pracovně-lékařským prohlídkám 

- Dodržovat při práci stanovené pracovní postupy 

- Používat stanovené pracovní prostředky a ochranné pomůcky 

- Nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky v pracovní době 

- Oznamovat nadřízenému nedostatky a závady 

- Oznamovat pracovní úrazy 

- Podílet se na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách 

 

1.9. Ekologie 

Na stavbě není přítomen žádný ekologicky nebezpečný materiál. Všechny stroje projdou 

revizní kontrolou a neměl by hrozit žádný únik olejů a jiných látek. Kdyby se tak stalo, 

stavbyvedoucí tuto událost zapíše do stavebního deníku a postará se o odstranění. Pro všechny 

odpady jsou na staveništi zřízeny kontejnery, které budou postupně odváženy na nejbližší 

skládku. Je dbáno na zatřídění jednotlivých materiálů v souladu s vyhláškou ministerstva 

životního prostředí č. 381/2001 Sb. [13]. Při zacházení s odpady se budeme dále řídit 

zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech [14]. 
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2. Technologický postup procesu výstavby zděné konstrukce pro realizaci 1.NP 

Vyzdění budovy školy se bude provádět ze systému Porotherm. Technologický postup bude 

zahrnovat výstavbu 1.NP. Toto podlaží bude převážně sloužit ke vzdělání žáků. Konstrukce 

bude vyzděná do výšky 3,5 m. Světlá výška místnosti je 3,38 m. Obvodový nosný plášť 

tloušťky 425 mm bude tvořený z tepelně izolačních cihel vyplněných hydrofobizovanou 

minerální vatou, které splňují tepelnou pohodu v místnostech. Vnitřní nosná konstrukce 

vynášející strop a schodiště vyššího podlaží je tloušťky 300 mm. Jednotlivé učebny jsou kvůli 

zvýšené hladině hluku odděleny od ostatních místností akustickými příčkami o tloušťce 190 

mm se zvukovou neprůzvučností 52 dB. U toalet, kdy byly navrženy příčkovky o tloušťce 

115 mm, si můžeme všimnout, že kvůli dostatečnému odvětrání místností jsou tyto stěny na 

patřičných místech navrženy pouze do výšky 2,5 m. Realizace bude probíhat na již 

zhotovenou betonovou desku stropu 1.PP. 

 

2.1. Materiál, doprava, skladování 

2.1.1. Materiál - spotřeba zdiva + dodávka 

Obvodové zdivo Porotherm 42,5 T Profi 

29,6*3,5*2 + 16,26*3,5*2 = 321,02 m
2 

Otvory = - 36,7725 m
2
 

Překlady 

P4 – Porotherm překlad 7 (70*235*1750) – 9 ks = 0,41125*9 = 3,7 m
2
 

P5 – Porotherm překlad 7 (70*235*2500) – 1 ks = 0,5875*1 = 0,5875 m
2
 

P1 – Porotherm překlad 7 (70*235*1250) – 4 ks = 0,29375*4 = 1,175 m
2
 

P3 – Porotherm překlad 7 (70*235*1000) – 1 ks = 0,235*1 = 0,235 m
2 

Překlady celkem = - 5,6975 m
2
 

Spotřeba obvodového zdiva Porotherm 42,5 T Profi: 321,02 - 36,7725 - 5,6975 = 278,55 m
2
 

 

Porotherm 42,5 1-2 T Profi – Rohové cihly – 48 ks  

Porotherm 1/2 T Profi – Nerozpůlený blok dvou cihel (využití u výplní otvorů) – 110 ks  

9(výplní otvorů)*1,5(výška otvoru)*1,5(počet půlených cihel na obě strany – v každé liché 

vrstvě se cihla půlí)/0,250 (výška cihly) + 1*2*1,5/0,250 + 1*2*1,5/0,250 + 1*0,75*1,5/0,250  

= 109,5 ks 

 

Dodávka 
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Cihly Porotherm 42,5 T Profi jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 

980x980 mm [1]. Počet cihel na paletě je 40 kusů s odpovídající váhou cca 690 kg. Spotřeba 

těchto cihel je 278,55 m
2
. 

Počet cihel – 278,55/(0,25*0,25) = 4456,8 = 4457 cihel  

Počet palet – 4457/40 = 111,425 = 112 palet 

Poznámka: Součástí dodávky je odpovídající množství malty pro tenké spáry Porotherm T, 

která se nanáší na celou plochu ložných spár. 

 

Nosné zdivo Porotherm 30 Profi 

28,75*3,5 + 25,55*3,5 + 5,66*3,5*2 + 5,625*3,5 = 249,36 m
2
 

Otvory = - 27,06 m
2
 

Překlady 

P6 – Porotherm překlad 7 (70*235*1250) – 8 ks = 0,29375*8 = 2,35 m
2
 

P7 – Porotherm překlad 7 (70*235*3500) – 3 ks = 0,1175*3 = 0,3525 m
2
 

Poznámka:  

Překlad P7 zasahá do zdiva pouze o úložnou délku překladu na obou stranách (500 mm), 

proto je výpočet zúžený. 

Překlady celkem = - 2,7 m
2
 

Spotřeba nosného zdiva Porotherm 30 Profi: 249,36 - 27,06 - 2,7 = 219,6 m
2
 

 

Porotherm 30 R Profi – Rohové cihly – 28 ks  

Porotherm 30 1/2 Profi – Poloviční cihla (využití u výplní otvorů) – 64 ks 

8(výplní otvorů)*2 m (výška otvoru)/0,250 (výška cihly) = 64 ks 

 

Dodávka 

Cihly Porotherm 30 Profi jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 

1180x1000 mm [1].  Počet cihel na paletě je 80 kusů s odpovídající váhou max. 1290 kg. 

Spotřeba těchto cihel je 219,6 m
2
 

Počet cihel – 219,6/(0,25*0,25) = 3513,6 = 3514 cihel 

Počet palet – 3514/80 = 43,925 = 44 palet 

Poznámka: Součástí dodávky je odpovídající množství malty pro tenké spáry Porotherm Profi 

DBM. 

 

Akustické zdivo Porotherm 19 AKU 
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7*2*3,5 + 5,66*3,5 + 5,66*3,5 = 88,62 m
2
 

Spotřeba akustického zdiva Porotherm 19 AKU = 88,62 m
2
 

 

Dodávka 

Cihly Porotherm 19 AKU jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 

1180x1000 mm [1]. Počet cihel na paletě je 72 kusů s odpovídající váhou max. 1220 kg. 

Spotřeba těchto cihel je 88,63 m
2
 

Počet cihel – 88,63/(0,375*0,25) = 945,4 = 946 cihel 

Počet palet – 946/72 = 13,14 = 14 palet 

U cihel Porotherm AKU není malta součástí dodávky. Objedná se těžká cementová malta, 

která se dodává v papírových pytlích, kde 1 pytel je na 33 l. 

 

Příčkovky Porotherm 11,5 Profi 

3,5*3,5 + 3*3,5 + 0,415*3,5 + 0,15*3,5 + (0,3*3,5 + 0,515*2*3,5)*2 + (0,15*3,5 + 

0,415*3,5)*2 + 4,145*3,5 + 1,3*3,5*2 + 1*3,5*2*2 + 4,045*3,5 + 3,345*2,5 + 0,77*2,5 + 

1,885*3*2,5 + 4,53*2,5 + 1,25*2,5 + 3,23*2*2,5 + 0,95*2*2,5*2 + 3,33*2,5 +1*2*2,5 = 

167.6075 m
2
 

Otvory = - 21,276 m
2
 

Překlady 

P2 – Porotherm KP 11,5 (115*71*1250) – 12 ks = 0,08875*12 = 1,065 m
2
 

Překlady celkem = - 1,065 m
2
 

Spotřeba obvodové zdivo Porotherm 11,5 Profi: 167,6075 - 21,276 - 1,065 = 145,2665 m
2
 

 

Dodávka 

Cihly Porotherm 11,5 Profi jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 

1180x1000 mm [1]. Počet cihel na paletě je 96 kusů s odpovídající váhou max. 1195 kg. 

Spotřeba těchto cihel je 145,2665 m
2
 

Počet cihel – 145,2665/(0,5*0,25) = 1162,1 = 1163 cihel 

Počet palet – 1163/96 = 12,11 = 13 palet 

Poznámka: Součástí dodávky je odpovídající množství malty pro tenké spáry Porotherm 

Profi. 

 

Překlady 
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P1 – Porotherm překlad 7 (70*235*1250) – 4 ks (překlady nad otvory)*4 ks (počet potřebný 

na danou tloušťku zdi) = 16 ks překladů 

P2 – Porotherm KP 11,5 (115*71*1250) – 12 ks (překlady nad otvory)*1 ks (počet potřebný 

na danou tloušťku zdi) = 12 ks překladů 

P3 – Porotherm překlad 7 (70*235*1000) – 1 ks (překlady nad otvory)*4 ks (počet potřebný 

na danou tloušťku zdi) = 4 ks překladů 

P4 – Porotherm překlad 7 (70*235*1750) – 9 ks (překlady nad otvory)*4 ks (počet potřebný 

na danou tloušťku zdi) = 36 ks překladů 

P5 – Porotherm překlad 7 (70*235*2500) – 1 ks (překlady nad otvory)*4 ks (počet potřebný 

na danou tloušťku zdi) = 4 ks překladů 

P6 – Porotherm překlad 7 (70*235*1250) – 8 ks (překlady nad otvory)*4 ks (počet potřebný 

na danou tloušťku zdi) = 32 ks překladů 

 

Celkem 100 kusů Porotherm překladů 7, které se dodávají po 20 kusech na nevratných 

dřevěných hranolech rozměrů 75x75x960 mm a jsou sepnuté paletovací páskou – 5 paket. A 

12 kusů Porotherm překladů 11,5, které jsou rovněž dodávány na dřevěných hranolech 

75x75x960 mm a sepnuty paletovací páskou a to po 40 kusech na paketu. 

 

Typ       Rozměr   Délka   ks 

Dřevěné hranoly – pro podepření překladu 2000x120x240 mm 20 m   10 

 

Typ – pro překlady P1,P3,P4,P5  Rozměr   Spotřeba Balení (po 4) 

Tepelná izolace EPS 100S Stabil   1000x500x140 mm 15 ks  4 

 

Typ – LEICHT – Mauermortel 830 M 10 Spotřeba  Balení (1 pytel 33l) 

Klasická malta – pro Porotherm AKU 1772,6 l   54 

88,63 m
2
 (na 1m

2
/20 l malty)*20 = 1772,6 l 

 

Klasická malta – maltové lože   45,6 l   2 

38 ks (počet překladů)*0,03 m
2
 (cca 1 terč)*2 = 2,28 m

2
 

2,28 m
2
*20 = 45,6 l 

 

Korkové pásy pod akustické příčky Porotherm 19 AKU 

- Korkový pás (2x500x800 mm) – Korkový pás pod stěny Porotherm 19 AKU 
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7*2 + 5,66 = 19,66 m (3 balení po 8 m) 

- Stavební lepenka – na zakrytí korkových pásů před pokládkou zakládací malty - 2 role po 

10 m 

 

Ostatní materiály 

- Dřevěné klíny na zafixování dřevěných sloupků u překladů Porotherm KP 11,5 – 20 ks 

- Porotherm ZIP H – Hydroizolační folie pro ochranu parapetů Porotherm T (O3+O4)  

9*1,75 + 1*1 = 16,75 m = 2 role (role po 15 m) 

- Polyuretanová pěna (na vyplnění netěsností mezi stropem a příčkami) – dle spotřeby 

(montážní pěny dodávány v balení po 12 ks v množství 750 ml) 

 

2.1.2. Doprava a skladování 

Doprava 

- Primární - Materiál bude převážen nákladním automobilem s hydraulickým zvedákem pro 

složení materiálu na úroveň terénu. 

- Sekundární - Po staveništi manipulujeme s materiálem za využití samostavitelného 

věžového jeřábu LIEBHERR 65 K, který je do nosnosti 1400 kg na 34,3 m a za pomoci 

pojízdného lešení Alfix 80 s nástavcem a kozového lešení Muba s lešeňovou podlážkou 

v místech, kde bychom se s pojízdným lešením nedostali a to u příček Porotherm 11,5 Profi. 

Díky těmto lešením můžeme efektivně pracovat ve výškách. 

 

Skladování 

Zdící prvky 

Cihly Porotherm 42,5 T profi jsou skladovány tak, jak byly dodány a to zafóliované na 

vratných paletách rozměrů 980x980 mm. Počet jednotlivých typů cihel na paletě: 

Porotherm 42,5 T Profi – 40 kusů/690 kg 

Cihly Porotherm 11,5 Profi, Porotherm 19 AKU a Porotherm 30 Profi jsou skladovány rovněž 

tak, jako byly dodány a to zafóliované na vratných paletách rozměrů 1180x1000 mm. 

Porotherm 11,5 Profi – 96 kusů/1195 kg 

Porotherm 19 AKU – 72 kusů/1222 kg 

Porotherm 30 Profi – 80 kusů/1290 kg 

 

Překlady 
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Porotherm překlady 7 jsou dodávány po 20 ks na nevratných dřevěných hranolech s rozměry 

75x75x960 mm a jsou sepnuty paletovací páskou [1]. Porotherm překlady 11,5 jsou dodávány 

po 40 ks na nevratných dřevěných hranolech s rozměry 75x75x960 mm a jsou sepnuty 

paletovací páskou [1]. 

Porotherm překlady se skladují na rovném, nerozbřídavém a řádně odvodněném terénu. 

Ukládají se na dřevěné hranoly tak, aby se vlastní tíhou nadměrně nedeformovaly a nebo se 

skladují přímo na paletách tak, jak jsou baleny výrobcem. Překlady ani palety se mezi sebou 

neprokládají. Maximální výška slohu skladovaných překladů je 3,0 m. Překlady se na 

skládkách ukládají podle délek. 

 

Všechen materiál bude uložen na pevném podkladu zhutněné štěrkem a před povětrnostními 

vlivy chráněn pomocí zafoliování. 

 

2.2. Kontrola  

2.2.1. Kontrola staveniště 

Kontrolujeme vymezení pracovního prostoru, správnost zrealizování pracovních ploch a 

lešení, to znamená i ochranu pracovníků proti pádu (zábradlí, ochranné sítě). Transportní 

cesty (délka otočného poloměru musí vyhovovat plynulému průchodu dopravy, aby se 

transportní vozidla dostala bez problémů na jednotlivé zpevněné plochy). Při dovozu 

materiálu na stavbu provádíme jak kvalitativní kontrolu, tak kvantitativní. Kontroluje se 

dostatečné osvětlení objektu a předepsaná ochrana před povětrnostními vlivy po skončení 

jednotlivých směn.  

 

2.2.2. Kontrola zděné konstrukce 

Postupně v jednotlivých fázích výstavby provádíme mezioperační kontroly. Provádí se 

písemný protokol o předání a převzetí hotových prací. Před začátkem výstavby kontrolujeme 

vhodnost prostředí a shodnost použitého materiálu s projektovou dokumentací. Kontrolujeme 

výškové uložení zakládací malty pomocí nivelačního přístroje. Dále uložení prefabrikátů a to 

jak cihel, tak překladů (dáváme si pozor na zasunutí cihel při pokládce do tenkovrstvé malty a 

u překladů hlavně na délku uložení a maltové terče pro uložení nad otvorem). Kontrola 

osazení oken a zárubní u dveří. U zdění kontrolujeme vazbu zdiva, převazbu v rozích za 

použití doplňkového sortimentu a rovněž u ostění otvorů. Rozmístění otvorů a zdí dle 

projektové dokumentace a vzájemné napojení zdí pomocí stěnových spon. Dostatečné 

vyplnění spár jak u zdění na tenkovrstvou maltu, tak u stěn akustických. (u stěn akustických 
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také dostatečné vyplnění otvorů v cihlách, pro vytvoření těžké tuhé konstrukce). A neustále 

každou vyzděnou řadu kontrolujeme pomocí latě a vodováhy odchylky svislosti a výškový a 

délkový modul. 

 

2.3. Obecné pracovní podmínky 

2.3.1. Obecné pracovní podmínky 

Pro provádění zděných prací je ideální teplota 5-20°C. Kontrola teploty se bude 

zaznamenávat ve stavebním deníku za dozoru stavbyvedoucího a to na začátku, uprostřed a na 

konci pracovní směny.  Pokud teplota klesne pod 5°C budeme ohřívat vodu pro výrobu malt 

na teplotu maximálně 60°C. Teplota malty nesmí klesnout pod +15°C. Povrch podkladu musí 

mít teplotu minimálně 10°C. Teplota povrchu materiálu se provádí před zahájením zdících 

prací. Je důležité nanášet maltu po malých záběrech, aby nám nezaschla. Po skončení 

pracovní doby rovněž přikrýt (ochrana před deštěm a sněhem). Dojde-li díky povětrnostním 

účinkům nebo sněhu k poškození zdiva, poškozené zdivo odstraníme a pokračujeme ve zdění. 

Cihly, na kterých je sníh nebo led se nesmí používat. 

Za běžných podmínek: Zdící prvky před nanesením malty vlhčíme, aby maltě neodebíraly 

vodu. Ložné spáry zdiva vlhčíme také za horkého počasí při delších přestávkách a na konci 

směny a opět zakrytí zdiva popřípadě vlhčení. 

 

2.3.2. Zařízení pracoviště 

Pro rozvod vody, elektriky, kanalizace a plynu budou zřízeny staveništní potrubí jednotlivých 

inženýrských sítí, které budou vedeny z přípojek vedoucí k hlavní budově školy. Zdivo bude 

uloženo na skládce stavebního materiálu o rozloze 168,38 m² - tato skládka je dimenzovaná 

na obvodové zdivo Porotherm T 42,5 Profi - 112 palet na výstavbu 1.NP, ale bude sloužit i 

pro ostatní zděné zdivo, překlady a ostatní stavební materiál v průběhu realizace stavby. Tato 

skládka je uložená na zhutněném štěrku, který sahá 0,5 m od okraje vymezené plochy pro 

palety. Dřevěné sloupky pro podepření překladů u výplní otvorů pro zdivo Porotherm 11,5 

Profi budou uloženy na skládce stropních nosníků o rozloze 7x8,5 m. Maltu potřebnou pro 

vyzdění zděné konstrukce budeme brát z jednotlivých sil, které jsou umístěné v blízkosti 

objektu. Vše je podrobně znázorněno ve výkresu zařízení staveniště. Osvětlení, oplocení, 

vstupní brána, obytné a sanitární buňky a buňky s nářadím a všechny inženýrské sítě pro 

zařízení staveniště vedoucí k jednotlivým zařízením a buňkám jsou řešeny stejně, jako to je u 

technologického postupu stropní konstrukce. 
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2.3.3. Instruktáž pracovníků o bezpečnosti 

Na začátku všech prací, bude ve stavebním deníku uvedeno, že proběhla instruktáž 

pracovníku o BOZP, požární ochraně a provozním řádu staveniště. Vše bude stvrzeno podpisy 

na doložených dokumentech. 

 

2.4. Složení pracovní čety 

Směrná pracnost zdění: 26 dní na 5 pracovníků 

Pro cihly Porotherm 42,5 T Profi 0,93 hod/m
2
 – 278,55/0,93 = 299,52 hod 

299,52 hod/8 hod (1 směna) = 37,44 dní na 1 pracovníka 

37,44/5 (počet pracovníků) = 7,488 = 8 dní 

 

Pro cihly Porotherm 30 Profi 0,7 hod/m
2
 – 219,6/0,7 = 313,7 hod 

313,7 hod/8 hod (1 směna) = 39,2 dní na 1 pracovníka 

39,2/5 (počet pracovníků) = 7,84 = 8 dní 

 

Pro cihly Porotherm 19 AKU 0,74 hod/m
2
 – 88,62/0,74 = 119,76 hod 

119,76 hod/8 hod (1 směna) = 14,97 dní na 1 pracovníka 

14,97/5 (počet pracovníků) = 2,994 = 3 dny 

 

Pro cihly Porotherm 11,5 Profi 0,47 hod/m
2
 – 129,6965/0,47 = 275,95 hod 

275,95 hod/8 hod (1 směna) = 34,5 dní na 1 pracovníka 

34,5/5 (počet pracovníků) = 6,9 = 7 dní 

 

Celková doba výstavby 1.NP: 8 + 8 + 3 + 7 = 26 dní (bude trvat práce 5 pracovníkům) 

 

Pracovní četa na skladbu pojízdného lešení Alfix 80 s nástavcem 

- 1 Mistr 

- 2 Lešenáři 

- 2 Dělníci 

 

Pracovní četa na vyrovnání první vrstvy 

- 1 Mistr 

- 2 Geodeti 

- 2 Dělníci 
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Pracovní četa na zdění 

- 1 Mistr 

- 4 Dělníci 

 

- postup práce viz jednotlivá schéma 

 

2.5. Stroje, nářadí, pomůcky 

2.5.1. Stroje 

Pro dopravu materiálu na staveniště bude použit nákladní automobil s hydraulickým 

zvedákem pro složení materiálu na úroveň terénu. Po staveništi manipulujeme s materiálem za 

využití samostavitelného věžového jeřábu LIEBHERR 65 K a pomocí paletového vozíku pro 

lepší umístění palet na staveništi. 

 

2.5.2. Elektrické nářadí 

Elektrická řetězová pila na dořezy cihel. 

 

2.5.3. Ruční nářadí  

Hliníková lať na vyrovnání maltové směsi, šňůra na vyměření vodorovnosti, zednická lžíce, 

naběrák, vodováha, gumová palička, zednické kladívko, dvoumetr, hoblovaná lať se značkami 

po 125 mm pro kontrolu délkového a výškového modulu, drážkovací frézka, ocelové stěnové 

spony, maltovací vozík, horkovzdušná pistole, vodítko pro natažení vodící šňůry, vyrovnávací 

souprava, nivelační lať, nivelační přístroj, trojnožka, nůž na řezání polystyrenu, nůž na řezání 

asfaltových pásů, olovnice, zednická šňůra, ruční pila na řezání tvárnic, vázací drát. 

 

2.5.4. Osobní ochranné pracovní pomůcky 

Pracovníci, kteří se budou pohybovat po pracovišti, budou na sobě mít pracovní oděv s obuví 

a rukavicemi, přilbu, brýle, reflexní vestu.  

 

2.5.5. Pomůcky pro práci ve výškách 

Pracovníci se budou pohybovat ve výškách za pomocí pojízného lešení Alfix 80 s nástavcem 

a u příček Porotherm 11,5 Profi, kde bychom se s tímto pojízdným lešením nedostali, za 

pomoci kozového lešení Muba s lešeňovou podlážkou. 

2.6. Vlastní postup 

Technologický postup zdění:  
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a) Příprava před realizací stropu 

b) Zaměření, vyrovnání a pokládka zakládací malty Porotherm Profi AM 

c) Usazení první vrstvy cihel 

d) Zdění na celoplošnou maltu pro tenké spáry + použití stěnových spon 

e) Řešení výplní otvorů 

f) Osazení překladů 

g) Napojení vnitřních nosné zdi Porotherm 30 Profi 

h) Napojení vnitřní nenosné zdi Porotherm 19 AKU 

i) Napojení vnitřní nenosné zdi Porotherm 11,5 Profi 

j) Ochrana a kontrola zděných konstrukcí 

 

Postup prací: 

a) Před položením první vrstvy cihel musí být hotová stropní deska podloží 1.PP, která bude 

bez větších nerovností a dostatečné technologické přestávky připravena pro zdění. Důležitá je 

kontrola podpůrné konstrukce tohoto stropu, která bude ponechána po celou dobu realizace 

vyšších podloží. 

 

b) Teď už se může začít nanášet vyrovnávací vrstvu základové malty Porotherm Profi AM. 

Pro zjištění minimální výšky základové malty se určí nejvyšší bod betonové desky pomocí 

nivelačního přístroje v místě, kde se budou vyzdívat stěny. Po zaměření, se přesné výškové 

uložení zakládací malty provádí pomocí vyrovnávací soupravy, která nám pomocí stavěcích 

šroubů nastaví výšku vyrovnávací malty určenou nivelačním přístrojem a rovněž 

požadovanou šířku na naši cihlu Porotherm 42,5 T Profi. U tohoto nejvyššího bodu, z kterého 

budeme vycházet, nanesu vyrovnávací maltu tloušťky min. 10 mm. Pro přesné výškové 

zaměření obvodové vrstvy uchytíme do přípravku vyrovnávací soupravy lať, na kterou se 

nastaví čtecí zařízení laserového paprsku vycházejícího z nivelačního přístroje. S nivelačním 

přístrojem a se čtecím zařízením laseru už po celou dobu zakládání nebudeme nijak 

manipulovat. Po nastavení obou přípravků do roviny se může začít s nanášením malty pomocí 

zednické lžíce. Malta Porotherm Profi AM bude namíchaná podle pokynů výrobce. Poté 

maltu urovnáme pomocí stažení hliníkovou latí do úrovně vodících lišt vyrovnávací soupravy. 

Po vyrovnání jeden přípravek vyrovnávací latě přesuneme o délku stahovací latě, opět se 

urovná do požadované výšky a postup se opakuje, než dojdeme na konec stěny. Pokud by 

před položením cihel bylo již maltové lože ztuhlé, naneseme před položením cihel na tuto 

maltu vrstvu malty pro tenké spáry Porotherm Profi.  
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c) Se zděním začneme v rozích osazením rohových cihel (pomocí doplňkového sortimentu  

Porotherm 42,5 1-2 T Profi). Cihly se pokládají do čerstvé malty. K rohovým cihlám se 

přikládá vodítko pro natažení vodící šňůry. Poté už můžeme od levého rohu směrem 

k pravému (jak je znázorněno ve schéma 1) klást postupně cihly na sraz, ale to tím způsobem, 

že si dáme pozor na zasouvání cihel, abychom neodhrnuli zakládací maltu. Svislé spáry 

nepromaltováváme. Po uložení cihly urovnáme gumovou paličkou podle potřeby za použití 

vodováhy. Takto bude pokračovat i u zbylých tří pásů než budeme mít vyzděný celý obvod 

stavby pro první řadu cihel. 

 

d) Na zrealizovanou první řadu cihel můžeme již nanášet maltu pro tenké spáry, kterou 

připravíme podle výrobce. K nanášení malty pro tenké spáry využijeme maltovací vozík, 

který před prvním plněním nastříkáme tenkou vrstvou separačního prostředku pro usnadnění 

čištění. Když je maltovací vozík připraven a naplněn směsí, tak ho nasadíme na levém rohu 

stěny a táhneme přes cihly. V tomto okamžiku podle projektové dokumentace umístíme do 

ložných spár první vrstvy tenkovrstvé malty ocelové stěnové spony v místech budoucích 

napojených zdí. Kdyby nevyhovovala tloušťka ložné spáry v místech stěnových spon po 

zapuštění do malty, můžeme před nanesením malty v tomto místě cihlu lehce zbrousit 

pilníkem. V místě budoucí nosné vnitřní stěny Porotherm 30 Profi budeme vkládat dvě spony. 

U zbylých dvou nenosných stěn jednu. Dále potom budeme stěnové spony klást do každé 

druhé ložné spáry. Pouze u cihel akustických Porotherm 19 AKU budeme vkládat stěnové 

spony do každé ložné spáry. To proto, že se jedná o cihlu z nebroušených cihel a mohlo by 

dojít k trhlinám. Potom opět osadíme rohové cihly a to tak, aby bylo zajištěno patřičné 

provázání cihel z předešlé vrstvy. Na rohy cihel osadíme vodítko pro natažení vodící šňůry. 

Poté opět klademe cihly v jednom směru na sraz s tím, že si při pokládce dáváme pozor na 

odhrnutí malty. Možnou maltu vytékající z ložné spáry stáhneme zednickou lžící. Tento 

postup opakujeme, než dosáhneme konstrukční výšky podlaží. Přitom dbáme na převazbu 

zdiva každé řady. Abychom dosáhli větší produktivity práce a aby vůbec realizace zdění ve 

větších výškách byla možná, použijeme pojízdné lešení Alfix 80 s nástavcem, které má 

nastavitelnou výšku podlahy až do 1,8 m. Pracovní výška tohoto lešení je až 3,8, což plně 

postačuje. Výškové fáze, ve kterých bude lešení vystaveno, je uvedeno ve schéma 1. 

 

e) U všech okenních otvorů bude parapetní řada cihel nahrazena doplňkovým sortimentem 

nerozpůleným blokem dvou cihel Porotherm 1/2 T Profi. Výška parapetu je navržena tak, že 

nemusí být žádné dořezy, kromě okenního otvoru u schodiště. Jedná se o okno v místnosti 
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číslo 110, kde bude parapetní cihla pomocí pily upravena do výšky 230 mm a řada cihel nad 

překladem na rozměr 130 mm. Díky cihlám Porotherm 42,5 T Profi, které jsou tepelně 

izolační, nemusíme v oblasti oken používat cihly s vloženým extrudovaným polystyrenem. 

Využijeme pouze folii Porotherm ZIP – H k zakrytí parapetů u všech oken. Pro optimální 

vyřešení ostění použijeme rovněž poslední cihlu nerozpůlený blok dvou cihel Porotherm 1/2 

T Profi. Pro vyřešení převazby v oblasti oken tuto cihlu v každé sudé řadě v drážkách 

rozpůlíme pilou. V podlaží se rovněž nacházejí dvoje dveře o stejné konstrukční výšce. 

V obou případech bude první řada cihel nad překladem dveří v otvoru pro dveře zkrácena na 

110 mm. Ostění bude řešeno rovněž s použitím doplňkového sortimentu. 

 

f) Když máme vyřešené výplně otvorů, musíme nad nimi zrealizovat překlady. Pro naši 

obvodovou zeď z tepelně izolačních tvárnic tloušťky 425 mm využijeme čtyři překlady 

Porotherm 7 kladené na výšku, doplněné tepelnou izolací EPS tloušťky 140 mm a to tak, aby 

tepelná izolace zasahovala do rámu okna. Překlady budeme osazovat do lože z cementové 

malty. Nevyužijeme zdvihací prostředku. Překlady poskládáme přímo nad otvor v pořadí 

z vnější strany překlad 7 – tepelná izolace – překlad 7 – překlad 7 – překlad 7 a zafixujeme 

měkkým rádlovacím drátem proti překlopení. 

 

g) Po zrealizované nosné obvodové stěně budeme pokračovat s napojením vnitřní nosné zdi, 

jak je to znázorněno ve schéma 2. Budeme postupovat podobně, jako to bylo u obvodových 

stěn. Vyrovnáme nerovnosti povrchu základové desky zakládací maltou od nejvyššího bodu 

stejně tak, jak tomu bylo v bodě b). Na vyrovnanou zakládací maltu potom osadíme rohové 

cihly na každém konci stěny s tím, že u tupého spoje s vnější nosnou zdí budeme 

promaltovávat i styčnou spáru. Zbylé styčné spáry nikoli. Poté opět přiložíme vodítko pro 

natažení vodící šňůry a zbytek cihel doskládáme. Budeme se držet směru zdění a pokynů ve 

schéma 2. Drobné nerovnosti dorovnáme pomocí vodováhy doklepáním gumovým 

kladívkem. Od druhé řady cihel pokračujeme stejně, jak je to popsáno v bodě d) s tím, že 

vždy u tupého spoje promaltujeme i styčnou spáru a tam, kde máme připravené stěnové 

kotvy, tak je ohneme do příslušné ložné spáry. V místech napojení vnitřní nosné zdi na vnitřní 

nenosnou zeď, zapustíme do malty rovněž stěnové spony pro jejich uchycení. Budeme se řídit 

délkovými rozměry projektové dokumentace. U schodiště v místnosti 107 využijeme 

doplňkového sortimentu rohových cihel na převazbu zdiva v rohu Porotherm 30 R Profi. 

Nesmíme zapomenout, že v poslední řadě budou umístěny překlady P7, které nám oddělují 

vstupní halu s chodbou. Tento překlad složený ze čtyř překladů Porotherm překlad 7 bude 
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složený a svázaný na zemi. Jelikož se jedná o překlad délky 3,5 m, bude uložen pomocí jeřábu 

za asistence dělníka, který bude v místě uložení z lešení korigovat uložení. Výplně otvorů 

budeme respektovat tak, jak jsou znázorněny v půdorysu. Všechny dveře nacházející se v této 

nosné stěně jsou stejně vysoké, jak vstupní dveře. První řada cihel nad překladem dveří 

v otvoru pro dveře bude rovněž zkrácena na 110 mm. V ostění bude rovněž použita poloviční 

cihla Porotherm 30 1/2 Profi. Překlady budou zrealizovány stejně jako v bodě f), ale jelikož je 

tloušťka zdi 300 mm, bude překlad složen ze čtyř překladů Porotherm 7. Výplně otvorů 

realizujeme v interiéru, kde by nemělo dojít k tepelnému mostu, tudíž nemusíme do překladu 

vložit tepelnou izolaci. Potom stěnu dozdíme až do výšky budoucího stropu 1.NP. 

 

h) Nenosné příčky budeme zdít až po realizaci nosné konstrukce všech tří nadzemních podloží 

včetně stropu. Při realizaci nenosné akustické příčky Porotherm 19 AKU budeme postupovat 

podobně jako v bodě g), s rozdílem, že před nanesením zakládací malty položíme pod 

budoucí akustické příčky korkové pásy, které nám více ztlumí zvuk. Tyto pásy, které budou 

nařezány tak, aby měli na každou stranu přesah alespoň 40 mm, než tloušťka naší zdi, budou 

položeny k čistému podkladu v místě budoucích zrealizovaných akustických příček. Korkové 

pásy budou zafixovány pod tíhou zděné konstrukce a zakryty před nanesením maltové směsi 

stavební lepenkou. Tuto příčku nebudeme zdít na tenké spáry, ale využijeme těžkou 

cementovou maltu, kterou budeme nanášet do ložných a styčných spár ve spojení s nosnými 

konstrukcemi, aby se ve spárách nemohl šířit zvuk. Maltu budeme nanášet zednickou lžící a 

cihly do vodorovné polohy doklepeme gumovým kladívkem. Tloušťka spáry bude 10 mm. 

Maltou rovněž vyplníme obě kapsy v cihle a vytvoříme tak tuhou těžkou konstrukci. Stěny se 

spojí s obvodovou konstrukcí opět stěnovými sponami a do svislé drážky, která bude řádně 

promaltována se nanese trvale pružný tmel, v našem případě to bude akryl, který se následně 

přemaluje. V místě ukončení se stropní konstrukcí se bude vkládat akustická izolace ve formě 

polyuretanové pěny. Touto pěnou vyplníme netěsnosti mezi příčkou a stropem. Akustickou 

příčku jsme volili v půdorysu k oddělení jednotlivých tříd a není v nich navržena žádná výplň 

otvoru, aby nedošlo k akustickému mostu. U realizace akustických příček rovnou dozdíme 

instalační šachty, které jsou z cihel Porotherm 11,5 Profi, jak je to znázorněno ve schéma 3. I 

v tomto spojení mezi příčkou akustickou a příčkovkou Porotherm 11,5 Profi budeme do každé 

druhé liché ložné spáry vkládat stěnové spony. 

i) Při realizaci příčkovek Porotherm 11,5 Profi budeme postupovat stejně jako v bodě g). 

Jediná změna bude u ukončení cihel v místě stropní konstrukce, kde použijeme 

polyuretanovou pěnu stejně jako u akustických cihel, aby nám konstrukce nepopraskala a dále 
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u překladu. Nebude zde překlad Porotherm 7, ale využijeme ploché překlady Porotherm KP 

11,5. Tyto překlady se rovněž ukládají do 10 mm tlustého lože z cementové malty. Překlad po 

uložení nad otvor okamžitě podepřeme dřevěnými sloupky, které zaklínujeme. Sloupek dáme 

vždy doprostřed každého otvoru. Potom můžeme pokračovat v nadezdívce nad překladem 

s tím, že ložná a styčná spára nadezdívky nad překladem bude promaltována. Tloušťka malty 

bude 10 mm. Dřevěné sloupky odstraníme až po zatvrdnutí malty (14 dní). Zároveň se 

stěnami zdíme i instalační šachty jako to je znázorněno ve schéma 3 u místností se sociálním 

zařízením. V poslední řadě dozdíme ze stejného materiálu a stejným způsobem zbytek příček, 

který je znázorněn ve schéma 4 a kde je způsob vyzdění zakreslen postupně ve dvou fázích. 

Tyto příčky budou vyzděny do výšky 2,5 m. Všechny tyto nižší příčkovky budou rovněž 

připojeny k ostatním příčkovkám pomocí stěnových spon. Budeme je zdít postupně 

z kozového lešení, které je do výšky 0,91 m. Nikoli z pojízdného jako tomu bylo u všech 

příček, kvůli lepší manipulaci s kozovým lešením a zároveň s pojízdným lešením by nebylo 

možno se dostat do všech jednotlivých místností, jako to je znázorněno ve schéma 4. 

 

j) Cihly Porotherm je v průběhu realizace důležité chránit proti provlhnutí. Při technologické 

přestávce je potřeba cihly přikrýt nepropustnými obaly a to jak povrchy stěn, tak parapety. U 

cihel kontrolujeme převážně svislost a vodorovnost pomocí vodováhy a délkový a výškový 

modul pomocí hoblované lati se značkami po 125 mm. 

 

2.7. Jakost a kontrola kvality 

2.7.1. Vstupní kontroly 

Stavbyvedoucí zkontroluje dodaný materiál (množství, typizaci a kvalitu). Přesvědčí se taky o 

stavu výchozích konstrukcí (vybetonovaná stropní deska, která bude bez větších nerovností a 

dostatečné technologické přestávky připravena pro zdění), zda vše vyhovuje projektové 

dokumentaci a předepsanému provedení. Je také důležité zkontrolovat podpůrnou konstrukci 

stropu nižšího podlaží před začátkem zdění a položení palet na konstrukci stropu (dostatečné 

dotažení stojin, řádně zaklínování a zavětrování). Provede se zápis do stavebního deníku. Po 

předání materiálu se tento materiál uskladní a dodací list se uschová pro fakturaci. Za kvalitu 

provedených prací a BOZP bude zodpovídat vedoucí jednotlivých pracovních čet. Práce 

budou provedeny podle daných technologických listů materiálů a technologických postupů. 

2.7.2. Mezioperační kontroly 

- Správnost postupů prací dle technologického předpisu 

- Kontrola dovezeného materiálu 
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- Rozmístění otvorů dle projektové dokumentace 

- Dodržení vazby zdiva 

- Malta nesmí být před pokládkou cihel již zatuhlá 

- Uložení překladů nad výplně otvorů 

- Dodržení doby pro odstranění podpůrné konstrukce u překladu 

 

2.7.3. Výstupní kontroly 

Po skončení prací, stavbyvedoucí vykoná výstupní kontrolu:  

- Dodržení rovinnosti povrchu  

 - v délce 1 m – 10 mm 

 - v délce 10 m – 50 mm 

- Dodržení svislosti povrchu 

 - v rámci jednoho podlaží 20 mm 

 - v rámci celkové výšky budovy 50 mm 

 - svislá souosost 20 mm 

- Proveden zápis do stavebního deníku.  

 

2.8. BOZP 

Řídíme se následující legislativou: 

- Zákonem č. 262/2006 Sb. Zákoník práce [2] 

- Zákonem č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci [3] 

- Předpisem č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích [4] 

- Předpisem č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [5] 

- Předpisem č. 592/2006 Sb. Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 

z odborné způsobilosti [6] 

- Předpisem č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci [7] 

Všechny práce budou provádět proškolení pracovníci a dělníci jejichž kvalifikace odpovídá 

danému procesu. Všichni pracovníci musí být seznámeni s předpisy před zahájením prací. 

Staveniště bude oploceno a na vstupu bude označeno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu 

všech nepovolaných osob. 
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Povinnost zaměstnavatele: 

- Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika 

- Péče o BOZP je nedílnou součástí pracovních povinností vedoucích pracovníků 

- Vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky 

- Přijímáním opatření k předcházení rizikům 

- Prevence rizik je základní povinností zaměstnavatele (vyhledávat nebezpečné činitele a 

procesy, zjišťovat jejich příčiny a zdroje, vyhodnocovat rizika a přijímat opatření k jejich 

odstranění nebo omezení) 

- Zajištění pracovně-lékařské péče 

- Zajištění školení o BOZP 

- Poskytnutí OOPP (ochranné pracovní prostředky, oděvy, obuv) 

- Poskytnutí první pomoci 

- Objasnit příčiny pracovních úrazů (záznam, ohlášení) 

 

Práva a povinnosti zaměstnance: 

- Dbát o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví 

- Dbát o bezpečnost osob, kterých se týká jeho jednání 

- Znát základní povinnosti vyplývající z právních předpisů 

- Znát požadavky zaměstnavatele k BOZP 

- Účastnit se školení BOZP zajišťovaných zaměstnavatelem 

- Podrobit se pracovně-lékařským prohlídkám 

- Dodržovat při práci stanovené pracovní postupy 

- Používat stanovené pracovní prostředky a ochranné pomůcky 

- Nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky v pracovní době 

- Oznamovat nadřízenému nedostatky a závady 

- Oznamovat pracovní úrazy 

- Podílet se na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách 

 

2.9. Ekologie 

Na stavbě není přítomen žádný ekologicky nebezpečný materiál. Všechny stroje projdou 

revizní kontrolou a neměl by hrozit žádný únik olejů a jiných látek. Kdyby se tak stalo, 

stavbyvedoucí tuto událost zapíše do stavebního deníku a postará se o odstranění. Pro všechny 

odpady jsou na staveništi zřízeny kontejnery, které budou postupně odváženy na nejbližší 

skládku. Je dbáno na zatřídění jednotlivých materiálů v souladu s vyhláškou ministerstva 
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životního prostředí č. 381/2001 Sb. [13]. Při zacházení s odpady se budeme dále řídit 

zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech [14]. 
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OČEKÁVANÝ POSTUP VÝSTAVBY 8 DNÍ

POČET PRACOVNÍKŮ - 5

2.10 SCHÉMA 1 - VYZDĚNÍ OBVODOVÉHO ZDIVA Z CIHEL POROTHERM 42,5 T PROFI

POZNÁMKA:
EUROPALETY S TVÁRNICEMI BUDOU
PŘEMÍSTĚNY POMOCÍ JEŘÁBU.
ZDÍT SE BUDE TAK, JAK JE NAZNAČEN SMĚR
VYZDÍVKY A ZAČNE SE Z NEJVÝŠŠE
POLOŽENÉHO ROHU URČENÉHO POMOCÍ
NIVELAČNÍHO PŘÍSTROJE (V TOMTO BODU
BUDE MÍT ZÁKLADOVÁ MALTA MIN 10 mm)
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MANIPULAČNÍ PROSTOR

SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU
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POSTUP REALIZACE VE TŘECH FÁZÍCH:

1. KLADENÍ CIHEL ZE ZEMĚ

2. KLADENÍ CIHEL Z LEŠENÍ VÝŠKY 1,2 m

3. KLADENÍ CIHEL Z LEŠENÍ VÝŠKY 1,8 m

NÁDOBA NA MALTOVOU SMĚS

TVÁRNICE POROTHERM NA EUROPALETÁCH

BUDOUCÍ OBVODOVÁ ZEĎ Z CIHEL
POROTHERM 42,5 T PROFI
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SPECIFIKACE PŘEKLADŮ

OZN. POPIS

P1 POROTHERM PŘEKLAD 7

TECH. OZN.

PTH překlad 7 - 125

ROZMĚRYKUSY

P3

P4

P5 4

4

4

4

POROTHERM PŘEKLAD 7

POROTHERM PŘEKLAD 7

POROTHERM PŘEKLAD 7

70 x 238 x 1250

70 x 238 x 1000

70 x 238 x 1750

70 x 238 x 2500

PTH překlad 7 - 175

PTH překlad 7 - 250

PTH překlad 7 - 100
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PŘEKLAD P7 SE BUDOU UKLÁDAT AŽ
ZÁROVEŇ S POSLEDNÍ VRSTVOU A TO
POMOCÍ JEŘÁBU, KDY JEDEN S PRACOVNÍKU
S POJIZDNÉHO LEŠENÍ BUDE REGULOVAT
ULOŽENÍ.

P1

2.11 SCHÉMA 2 - VYZDĚNÍ VNITŘNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE Z CIHEL POROTHERM 30 PROFI

OČEKÁVANÝ POSTUP VÝSTAVBY 8 DNÍ

POČET PRACOVNÍKŮ - 5

POZNÁMKA:
EUROPALETY S TVÁRNICEMI BUDOU
PŘEMÍSTĚNY POMOCÍ JEŘÁBU.
ZDÍT SE BUDE TAK, JAK JE NAZNAČEN SMĚR
VYZDÍVKY A ZAČNE SE Z NEJVÝŠŠE
POLOŽENÉHO ROHU URČENÉHO POMOCÍ
NIVELAČNÍHO PŘÍSTROJE (V TOMTO BODU
BUDE MÍT ZÁKLADOVÁ MALTA 10 mm).

POJÍZDNÉ LEŠENÍ ALFIX 80 S NÁSTAVCEM
(1900x800 mm)
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POSTUP REALIZACE VE TŘECH FÁZÍCH:

1. KLADENÍ CIHEL ZE ZEMĚ

2. KLADENÍ CIHEL Z LEŠENÍ VÝŠKY 1,2 m

3. KLADENÍ CIHEL Z LEŠENÍ VÝŠKY 1,8 m

JIŽ ZREALIZOVNÁ OBVODOVÁ ZEĎ Z
CIHEL POROTHERM 42,5 T PROFI

BUDOUCÍ OBVODOVÁ ZEĎ Z CIHEL
POROTHERM 30 PROFI
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2.12 SCHÉMA 3 - VYZDĚNÍ PŘÍČEK

OČEKÁVANÝ POSTUP VÝSTAVBY CCA 7 DNÍ

POČET PRACOVNÍKŮ - 5

POZNÁMKA:
EUROPALETY S TVÁRNICEMI BUDOU
PŘEMÍSTĚNY POMOCÍ JEŘÁBU.
ZDÍT SE BUDE TAK, JAK JE NAZNAČEN SMĚR
VYZDÍVKY A ZAČNE SE Z NEJVÝŠŠE
POLOŽENÉHO ROHU URČENÉHO POMOCÍ
NIVELAČNÍHO PŘÍSTROJE (V TOMTO BODU
BUDE MÍT ZÁKLADOVÁ MALTA 10 mm).
PRO REALIZACI JEDNOTLIVÝCH PŘÍČEK A
INSTALAČNÍCH ŠACHET V MÍSTNOSTECH
BUDEME MUSET VŽDY LEŠENÍ ROZLOŽIT A
POTÉ ZNOVU POSTAVIT.
AKUSTICKÉ CIHLY SE BUDOU ZDÍT NA
KLASICKOU MALTU.

POJÍZDNÉ LEŠENÍ ALFIX 80 S NÁSTAVCEM
(1900x800 mm)

P

POSTUP REALIZACE VE TŘECH FÁZÍCH:

1. KLADENÍ CIHEL ZE ZEMĚ

2. KLADENÍ CIHEL Z LEŠENÍ VÝŠKY 1,2 m

3. KLADENÍ CIHEL Z LEŠENÍ VÝŠKY 1,8 m

JIŽ ZREALIZOVNÁ OBVODOVÁ ZEĎ Z
CIHEL POROTHERM 42,5 T PROFI

JIŽ ZREALIZOVANÁ ZEĎ Z CIHEL
POROTHERM 30 PROFI

SPECIFIKACE PŘEKLADŮ

OZN. POPIS TECH. OZN. ROZMĚRYKUSY
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POROTHERM 19 AKU

BUDOUCÍ PŘÍČKA POROTHERM 11,5
PROFI
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2.13 SCHÉMA 4 - VYZDĚNÍ PŘÍČEK POROTHERM 11,5 PROFI DO VÝŠKY 2,5 m

OČEKÁVANÝ POSTUP VÝSTAVBY CCA 3 DNY

POČET PRACOVNÍKŮ - 5

POZNÁMKA:
EUROPALETY S TVÁRNICEMI BUDOU
PŘEMÍSTĚNY POMOCÍ JEŘÁBU.
PRO REALIZACI JEDNOTLIVÝCH PŘÍČEK V
MÍSTNOSTECH VŽDY SLOŽÍME LEŠENÍ V
MÍSTECH JAK JE ZNÁZONĚNO V PŘÍLOZE.

KOZOVÉ LEŠENÍ MUBA S LEŠEŇOVOU
PODLÁŽKOU (1250x500 mm)

K

POSTUP REALIZACE VE TŘECH FÁZÍCH:

1. KLADENÍ CIHEL ZE ZEMĚ

2. KLADENÍ CIHEL Z LEŠENÍ VÝŠKY 0,91 m

JIŽ ZREALIZOVNÁ OBVODOVÁ ZEĎ Z
CIHEL POROTHERM 42,5 T PROFI

JIŽ ZREALIZOVANÁ ZEĎ Z CIHEL
POROTHERM 30 PROFI

SPECIFIKACE PŘEKLADŮ

OZN. POPIS TECH. OZN. ROZMĚRYKUSY

P2 1POROTHERM PŘEKLAD 11,5 115 x 71 x 1250PTH překlad 11,5 - 1250

JIŽ ZREALIZOVANÁ AKUSTICKÁ
PŘÍČKA POROTHERM 19 AKU

JIŽ ZREALIZOVANÁ PŘÍČKA
POROTHERM 11,5 PROFI

BUDOUCÍ PŘÍČKA POROTHERM 11,5
PROFI DO VÝŠKY 2,5 m
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3. Položkový rozpočet 

 

Je obsažen v příloze č. 
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4. Časový harmonogram stavby 

 

Je obsažen v příloze č. 
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4. Závěr 

 

 

 Myslím si, že tato práce zpracovaná od stavebního povolení přes projektovou 

dokumentaci až k jednotlivým technologickým postupům by byla dobrým vodítkem pro 

každého zhotovitele. V této práci jsem dodržel jednotlivé normy a vyhlášky, aby tato stavba 

mohla být schválena jako budova školy. Nezapomněl jsem rovněž uvést dodržování 

bezpečnosti práce při realizaci jednotlivých bodů. Podrobně jsem popsal oba zadané 

technologické postupy realizace hrubé stavby a doplnil je o grafické znázornění uvedené ve 

schématech. Dosáhl jsem tedy svého cíle stanoveného v úvodu. 
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