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Základní školy jsou objekty sloužící ke vzdělávání mladé populace. Z tohoto důvodu 

je nutné, aby tyto objekty byly provedeny konstrukčně správně dle příslušných norem a 

požadavků výrobců použitých materiálů, čímž je zajištěna jejich bezpečnost a dlouhá 

životnost.  

Náplní této práce je provést konstrukční návrh objektu základní školy a určit správný 

technologický postup při provádění některých konstrukcí. V první části práce je řešena 

výkresová dokumentace objektu. V druhé části je popsán správný postup při provádění stěn a 

následné stropní konstrukce na zadaném objektu. Dále bylo také potřeba určit předpokládanou 
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Elementary school buildings are used to educate the young population. For this reason 

it is necessary that these objects were made structurally correct according to relevant 

standards and requirements of manufacturers of materials used, thus ensuring their safety and 

durability. 

The content of this work is to design the building primary schools and identify the 

right technological progress on the implementation of certain structures. The first part is 

solved by drawing an object. The second part describes the correct procedure for the 

implementation of the walls and ceiling construction subsequent to the specified object. 

Furthermore, it was also necessary to determine the estimated time and cost of building 

construction. 
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A. Průvodní zpráva 

a) identifikační údaje: 

1.  Stavba: 

Školní budova pro první stupeň 

2.  Místo stavby: 

Katastrální území Karviná 735 32     

Obec   Rychvald 

Okres   Karviná 

Parcelní číslo           2021/1  

3.  Jméno a adresa stavebníka:      

Stav s.r.o. 

Orlovská 1235 

Rychvald 

735 32 

4. Jména a adresy zpracovatelů dokumentace: 

Vypracoval:   Rostislav Jozek          Bohumínská 1149 

                                                      735 32 Rychvald 

b) dosavadní využití pozemku: 

Stavební parcela č. 2021/1 v k.ú. Karviná 733 01 okr. Karviná je v současné době 

nevyužívaná a je ve vlastnictví města Rychvald. 

 c) údaje o provedených průzkumech a napojení na infrastrukturu: 

Před započetím stavebních prací byly provedeny geologické průzkumy půdy pomocí 

vrtaných sond. Napojení na infrastrukturu bude provedena na stávající přípojky na ul. 

Bohumínské. 
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d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů: 

Projektová dokumentace respektuje požadavky správců sítí a dotčených orgánů. 

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

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

EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat 

požadavky uznávané národní normy, které jsou uvedeny v technické specifikaci a ve 

výkresové dokumentaci. Jiné normy mohou být dodržovány pouze v případě, že zajišťují 

stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze 

s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití 

písemně schválit. 

Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými a alternativními normami 

musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy správci stavby přinejmenším 28 dnů 

před datem, kdy zhotovitel požaduje souhlas správce stavby. V případě, že správce stavby 

určí, že takto navrhované odchylky nezajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu, zhotovitel splní 

původně vyžadované normy.  

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 

popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 

stavebního zákona 

Podmínky byly splněny. 

g) věcné a časové vazby:  

Nejsou známy. 

h) předpokládaná lhůta výstavby: 

Dle určení vlastníka. 

i) statické údaje:  

Základní údaje stavby: 

CELKOVÁ PLOCHA POZEMKU: 11329m2 

PLOCHA OBJEKTU 1: 467,50m2 

PLOCHA OBJEKTU 2: 337,50m2 
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PLOCHA OBJEKTU 3: 737,00m2 

PLOCHA OBJEKTU 4: 9,9 m2 

PLOCHA PARKOVIŠTE: 689,23m2 

PLOCHA SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ: 4584,22m2 
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B. Souhrnná technická zpráva 

 

1. Urbanistické, architektonické a stavební řešení 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
3. Požární bezpečnost  
    3.1. Zpráva požární ochrany 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
5. Bezpečnost při užívání 
6. Ochrana proti hluku 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
10. Ochrana obyvatelstva 
11. Inženýrské stavby 



 7 

1. Urbanistické, architektonické a stavební řešení: 

a) zhodnocení staveniště: 

Staveniště je vyhrazeno na parcele č. 2021/1 v k.ú. Karviná 733 01 okr. Karviná 

s vjezdem z ulice Bohumínské. Staveniště se nenachází v památkové ani chráněné krajinné 

oblasti. Terén je mírně svažitý. 

b) urbanistické, architektonické a stavební řešení: 

Jedná se o výstavbu školního objektu. Objekt je obdélníkového tvaru. Nachází se na 

okraji města Rychvald. 

c) technické řešení: 

Jedná se o čtyřpodlažní objekt s třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním. 

Objekt je umístěn na okraji města a je napojen na ulici Bohumínskou. Konstrukční systém 

objektu je stěnový z cihel POROTHERM EKO a stropní konstrukce z tvarovek MIAKO ze 

systému POROTHERM. Rozměr objektu je 13,80x15,98m v podzemním podlaží a 

29,38x15,98m v nadzemním podlaží. Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 3,45m 

v podzemním podlaží a 3,77m v nadzemních podlažích.  

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu a zastřešen plochou 

střechou. Komunikace mezi podlažími je řešena monolitickým schodištěm konstrukčně 

řešeného jako zalomená deska s prefabrikovanými stupni. V objektu je použito komínového 

těleso výrobce SCHIEDEL. Objekt je vytápěn ústředním vytápěním pomocí kotle na plyn. 

d) napojení stavby na infrastrukturu: 

Napojení infrastruktury bude provedeno na stávající vedení umístěné podél ulice 

Bohumínské. 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury: 

Objekt bude na technickou infrastrukturu napojen trvalými přípojkami z ulice 

Bohumínské a dopravní komunikace bude provedena asfaltovou vozovkou. 

f) vliv stavby na životní prostředí: 

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

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

odpadu bude smluvně zajištěna s organizací k tomuto účelu určenou. 

g) řešení bezbariérového užívání:  

Všechny přístupy do objektu jsou řešeny bezbariérově. 

h) průzkumy a měření: 

Před započetím prací byly provedeny všechny potřebné průzkumy a měření. 
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i) údaje o podkladech o vytýčení stavby: 

Situace stavby M 1:500 

j) členění stavby na jednotlivé SO: 

Stavba je členěna na 4 SO. 

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby: 

Stavba s ohledem na svůj charakter nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a 

stavby. 

l) způsob zajištění BOZP: 

Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích. 

Skládky stavebního materiálu musí být zřízeny výhradně na ploše určené pro výstavbu. 

Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze organizace k tomu oprávněné, pracovníci 

s požadovanou kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací.  

Práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a postupy, které jsou 

pro ně stanoveny a v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., 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. Dále Nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

V době výstavby bude zhotovitel respektovat hygienické normy pro výstavbu. Při 

výjezdu na místní komunikaci budou auta hlavně v dobách dešťů řádně očištěna. Pro práce 

bude použita běžná i těžká mechanizace, zvedací zařízení, míchačky. Stavební, zemní i 

montážní práce jsou běžného charakteru a standardní technologie. Nevyžadují speciální 

bezpečnostní opatření. 

Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Při 

manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby a provizorní 

dopravní značení.   

2. Mechanická odolnost a stabilita: 

Stavba je navržena v souladu s platnými ČSN, prováděcími vyhláškami a manuály 

dodavatelů stavebních výrobků (zdivo apod.) a bude zaručovat, že zatížení na ni působící 

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

poškození instalovaného vybavení.  
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3. Požární bezpečnost: 

Viz. požární zpráva 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí: 

S ohledem na charakter stavby navržené řešení nenese sebou žádné nebezpečí pro 

životní prostředí, okolí, ani objekt samotný. Zbytky stavebního materiálu budou odvezeny na 

řízenou skládku. Výskyt nebezpečného dopadu se nepředpokládá. Stavebník je povinen 

předložit při kolaudaci stavby doklad o způsobu likvidace odpadu včetně jejího uhrazení. 

5. Bezpečnost při užívání: 

Nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na užívání stavby. 

6. Ochrana proti hluku: 

Nejsou kladeny zvláštní požadavky. 

7. Úspora energie a ochrana tepla: 

  Posouzení obvodové stěny v programu Teplo 2008:  

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodový plášt 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  POROTHERM Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  POROTHERM 44 EKO na maltu lehk  0,440       0,149  7,0 
   3  Cementový postřik  0,015       0,870  6,0 
   4  POROTHERM TO  0,030       0,130  8,0 
   5  POROTHERM Universal  0,005       0,800  14,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,834+0,000 = 0,834 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,929 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
  

 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,29 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
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  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,720 kg/m2,rok 
  (materiál: Cementový postřik). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0567 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,1332 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
 

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace: 

Objekt je řešen jako bezbariérový. Přístup do vyšších podlaží, je umožněn 

schodišťovou plošinou. 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí: 

Protiradonová opatření na základě měření není nutno provádět. 

 

10. Ochrana obyvatelstva: 

Nejsou kladeny zvláštní požadavky. 

11. Inženýrské stavby: 

Kanalizace - bude připojena na stávající vedení poděl ulice Bohumínské 

Elektrická přípojka - bude připojena na stávající vedení poděl ulice Bohumínské 

Vodovodní přípojka - bude připojena na stávající vedení poděl ulice Bohumínské 

Plynovodní přípojka – bude připojena na stávající vedení podél ulice Bohumínské  

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb: 

Nevyskytují se. 
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C. Situace stavby 

Viz projektová dokumentace. 
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D. Dokladová část 

Vyjádření: 

1. Kopie katastrální mapy  

Ze dne 1.3.2010 

 

2. HZS Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30, Ostrava-Zábřeh 

Ze dne 1.3.2010 

 

3. Dalkia ČR, a.s.,Divize Ostrava, Elektrárenská 5562/17, 709 74,Ostrava  

Ze dne 10.3.2010 

 

4. UPC ČR, a.s., Závišova 5, 140 00, Praha 4 

Ze dne 10.3.2010 

 

5. Telefonica O2 ČR, a.s.,1.Máje 3, 709 05, Ostrava 9 

Ze dne 20.3.2010 

 

6. ČEZ ITC Services, a.s., Vágnerovo nám. 1866/5, 120 00, Praha 2 

Ze dne 20.3.2010 

 

7. ČEZ Distribuce, a.s., 28.října 152, 709 02, Ostrava 

Ze dne 20.3.2010 

 

8. SMP, a.s., Plynární 2748/6, 702 72, Ostrava  

Ze dne 25.3.2010 

 

9. OVaK, a.s., Nádražní 28/3114, 729 71, Ostrava 

Ze dne 25.3.2010 
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E. Zásady organizace výstavby 

Staveniště bude zřízeno na parcelách vlastníka v k.ú. Karviná. Dostupnost je z ulice 

Bohumínská. Zařízení staveniště a prostory pro realizaci budou výhradně na ploše určené pro 

výstavbu, odděleny od okolí ohrazením výšky 2,0 m a zajištěny proti vstupu cizích osob. 

 Na stavbě budou vyhrazeny úseky pro skladování stavebního odpadu, který bude 

odvážen na skládky. Tímto odvozem se bude zabývat specializovaná firma, na likvidaci 

odpadu. 

 Pro zařízení staveniště budou provedeny přípojky vodovodu, kanalizace a elektrické 

energie. Kanalizace a vodovod bude napojen z revizní šachtice. 

 Zařízení staveniště je dočasné po dobu výstavby a bude zajištěno vybranou realizační 

firmou.  

 Na dotčeném území se nachází vzrostlá zeleň. Je nutné vykácení uvedené zeleně po 

dohodě s odborem životního prostředí MěÚ Rychvald. Zařízení staveniště bude zřízeno na 

parcelách vlastníka. 

Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení a nabytí jeho právní moci. 

Vytýčení stavby bude provedeno oprávněnou osobou. Stavební práce budou prováděny dle 

schválené dokumentace a v souladu se stavebním zákonem. Vlastní stavební práce budou 

prováděny dle pokynů výrobce, Vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 324 / 90 Sb., v návaznosti na 

související normy, zejména: 

 

ČSN 73 3050 – Zemní práce, všeobecná ustanovení 

ČSN 73 2400 – Provádění a kontrola betonových konstrukcí 

ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí 

ČSN 73 3130 – Truhlářské práce stavební 

ČSN 73 3420 – Natěračské práce stavební 

ČSN 73 3450 – Obklady keramické a skleněné 

ČSN 73 3610 – Klempířské práce stavební 

ČSN 73 3630 – Zámečnické práce stavební 

ČSN 73 4505 – Podlahy  
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F. Dokumentace stavby 

1. Pozemní (stavební) objekty 

1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 

1.1.1. Technická zpráva 

Stavební řešení 

a) účel stavby:  

Základní škola je umístěna na parcele č. 2021/1 v k.ú. Karviná 733 01 okr. Karviná 

s vjezdem z ulice Bohumínské. 

Jedná se o částečně podsklepený tří podlažní objekt ze systému POROTHERM 

zastřešen plochou střechou.  

V podzemním podlaží je navržena komunikační chodba, tři sklady a kotelna s kotlem 

na plynná paliva.  

První nadzemní podlaží bylo navrženo pro vstup do objektu a šatny pro žáky. 

Obsahuje vstup do objektu pro žáky, vyučující a návštěvníky, opatřeny bezbariérovým 

přístupem pro osoby s omezenou pohyblivostí a vedlejší vstup z jiného objektu. Dále 

obsahuje jednu učebnu, pět šaten pro žáky, sklad učebnic, sklad spotřebního materiálů a 

sociální zařízení pro dívky, chlapce, tělesně postižené, vyučující a úklidovou komoru. 

Druhé a třetí nadzemní podlaží je dispozičně řešeno pro učebny žáků a místnosti 

vyučujících. Druhé podlaží obsahuje tří učebny, tří kabinety pro vyučující a sociální zařízení 

dispozičně řešené jako v prvním nadzemním podlaží. 

Třetí podlaží obsahuje učebnu, učebnu hudební výchovy, učebnu výtvarné výchovy se 

skladem, sborovnu a ředitelnu pro vyučující a sociální zařízení dispozičně řešené jako 

v prvním a druhém nadzemním podlaží.  

b) zásady architektonického, funkčního a výtvarného řešení: 

V objektu jsou navrženy komunikační prostory a to tyto: 

V přízemí tvoří komunikační prostor chodba tvaru H, ze které jsou přístupné všechny 

místnosti a schodiště. Šatny jsou řešené jako průchozí, z důvodu oddělení čistého a špinavého 

prostoru.  
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V pozemním podlaží a v druhém a třetím nadzemním podlaží je centrální chodba, ze 

které jsou přístupné všechny místností v daném podlaží. V podzemním podlaží je chodba 

rozdělena dveřmi, aby se zabránilo pohybu žáků v podzemním podlaží. 

Komunikace mezi podlažími je umožněna dvouramennými schodišti s mezipodestami. 

Na vnitřním zábradlí schodiště je umístěná schodišťová plošina pro bezbariérový přístup. 

c) kapacita užitkové plochy, obestavěném prostor, orientace, osvětlení a oslunění: 

Zastavěná plocha: 467,5 m2 

Obestavěný prostor: 6390,75 m3 

zpevněné plochy: příjezdová komunikace z litého asfaltu 

                             chodníky ze zámkové dlažby 

hlavní vstup je orientován na západ 

 

legendy místností: 

 

1.PP                                    

S01 Chodba 1                     

S02 Chodba 2 

S03 Kotelna 

S04 Sklad 1 

S05 Sklad 2 

S06 Sklad 3 

 

1.NP 

1.01 Vstupní chodba 

1.02 Chodba 

1.03 Sklad 

1.04 Sklad učebnic 

1.05 Šatna 1 

1.06 Šatna 2 

1.07 Šatna 3 

1.08 Šatna 4 

1.09 Šatna 5 

1.10 Učebna 
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1.11 WC - dívky 

1.12 WC - Chlapci 

1.13 WC – Zaměstnanci 

1.14 WC – Pro tělesně postižené 

1.15 Úklidová komora 

         

2.NP  

2.01 Chodba 

2.02 Kabinet 1 

2.03 Kabinet 2 

2.04 Kabinet 3 

2.05 Učebna 1 

2.06 Učebna 2 

2.07 Učebna 3 

2.08 WC - dívky 

2.09 WC - Chlapci 

2.10 WC – Zaměstnanci 

2.11 WC – Pro tělesně postižené 

2.12 Úklidová komora 

 

2.NP  

3.01 Chodba 

3.02 Sborovna 

3.03 Ředitelna 

3.04 Učebna hudební výchovy 

3.05 Učebna výtvarné výchovy 

3.06 Sklad 

3.07 Učebna 

3.08 WC - dívky 

3.09 WC - Chlapci 

3.10 WC – Zaměstnanci 

3.11 WC – Pro tělesně postižené 

3.12 Úklidová komora 
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Užitná a obytná plocha jednotlivých podlaží: 

 

1.PP  - užitná plocha = 170,54 m2 

          - obytná plocha =  0 m2 

 

1.NP  - užitná plocha = 387,35 m2 

- obytná plocha = 0 m2 

 

2.NP  - užitná plocha = 389,49 m2 

- obytná plocha = 0 m2 

 

3.NP  - užitná plocha = 391,99 m2 

- obytná plocha = 0 m2 

d) technické a konstrukční řešení objektu: 

d.1) zemní práce: 

Před započetím vlastních stavebních prací je nutno provést vytýčení stavby lavičkami. 

Zemní práce budou zahájeny sejmutím ornice v tl.200 mm. Odstraněna zemina se uloží na 

dočasnou deponii a bude následně použita na násypy, zahradní a terénní úpravy.  

Výkopové práce se budou provádět strojně do hloubky max. -4,220 m. Ruční 

provádění uvažujeme jen pro dočistění základových rýh před betonáží základů. 

U nepodsklepené části objektu a v místech venkovních přístupových schodišť a rampy pro 

osoby tělesně postižené se uvazuji výkopy bez jakéhokoli pažení nebo svahování. U 

podsklepené části budou výkopy svahovány ve sklonu 1:058. 

d.2) základové konstrukce: 

Základové konstrukce jsou navrženy z prostého betonu třídy C16/20. Základy budou 

provedeny v souladu s platnými ČSN. Základové pásy jsou rozšířené pod nosnými stěnami o 

150mm na obě strany a jsou vytvářeny litím čerstvého betonu do základových rýh na 

podkladní betonovou mazaninu uloženou na zhutněném štěrkovém násypu. Přesahy základu 

nad výkopy zajistíme prvkovým bedněním. V základových pásech ponecháme prostupy pro 

zdravotechniku podle projektové dokumentace.  

Základové pásy předsazených schodišť a rampy jsou navrženy v nezamrzné hloubce.  
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d.3) svislé nosné konstrukce: 

Svislé nosné konstrukce budou prováděny ze zdícího systému POROTHERM 44 EKO 

na lehkou maltu POROTHERM TM omítnuty tepelně-izolační omítkou POROTHERM TO. 

Konečný vzhled zajistí tenkovrstvá omítka POROTHERM UNIVERSAL v béžové barvě.  

Vnitřní nosné stěny tl.300 mm budou prováděny z cihel POROTHERM 30 P+D na 

maltu HASIT MAUERMÖRTEL 920 M10.  

Překlady nad okenními a dveřními otvory budou použity opět ze systému 

POROTHERM (viz. projektová dokumentace).  

Provádění svislých nosných stěn, příček, obezdívek musí být v souladu 

s technologickými postupy danými výrobcem. 

d.4) vodorovné nosné konstrukce: 

Pro vodorovné konstrukce byl zvolen systém POROTHERM tvořený nosníky POT a 

vložkami MIAKO tl.230mm. Po uložení stropních prvků se strop zmonolítní vrstvou betonu 

tl.40mm. Celková tloušťka stropu je 270mm.  

Provádění vodorovných nosných konstrukcí musí být v souladu s technologickým 

postupem daný výrobcem.  

d.5) schodiště: 

V objektu je navrženo jedno hlavní vnitřní schodiště. Je řešeno jako zalomená deska 

s montovanými ŽB stupni. Schodiště je dvouramenné s mezipodestou. Výška pro návrh 

schodiště pro 1PP – 1NP je 3450 mm a pro 1.NP - 2.NP (2.NP – 3.NP) je 3770 mm. 

Povrchová úprava nášlapné vrstvy ŽB stupně je řešena PVC pásem a podkladním korkovou 

deskou.  

Venkovní schodiště jsou navrhnuta ocelová se schodnicemi. Mezi schodištěm 

s rampou a objektem je vytvořena dělící spára, z důvodů rozdílného sedání konstrukce. 

Rampa pro osoby tělesně postižené bude opatřena protiskluzovými pásky po vzdálenostech 

cca 200 mm.  

Pro tělesně postižené osoby je v objektu navržena schodišťová plosina. Plosina bude 

jezdit pouze mezi nadzemními podlažími.  

d.6) střešní konstrukce: 

Zastřešení objektu bude řešeno plochou střechou Börner.  

 



 19 

 

Skladba střešního pláště:  

1. POT nosníky + vložky MIAKO, tl.270 mm - Nosná konstrukce 

2. Keramzitbeton - Spádová vrstva tl.50-282mm 

3. BÖCOPLAST VS - Penetrační nátěr tl.2mm 

4. MULTIPLEX AV4 - Parozábrana tl.4mm 

5. BÖRNER PUK - Lepidlo na TI tl.1mm 

6. Rockwool Dachrock - TI vrstva tl.160mm 

7. BÖCOPLAST VS - Penetrační nátěr tl.2mm 

8. MONOPLEX GG200 S4 - HI vrstva tl.5,5mm 

9. POLY-ELAST Classic PV - HI vrstva tl.5,2mm 

d.7) komínové těleso: 

Bude použito komínového tělesa výrobce SCHIEDEL. Typ UNI 2020 670/360 mm. 

d.8) ztužující věnce: 

V objektu plní funkci ztužujících věnců ŽB věnce stropů umístěné od ± 0,000 ve 

výškách -0,320m v podzemním, ve výšce +3,400m v 1.NP, ve výšce +7,170m v 2.NP a ve 

výšce +10,940m ve 3.NP. Věnec je z betonu B16/20, výztuž z oceli B420B a v obvodových 

stěnách je opatřen tepelnou izolaci polystyren tl.90mm a ukončen věncovkou POROTHERM 

VT 8/27,5.  

d.9) příčky, dělící konstrukce: 

Příčky budou prováděny z cihel POROTHERM 11,5 AKU na maltu HASIT 

MAUERMÖRTEL 920 M10. Obezdívka instalačních šachtic bude provedena také z cihel 

POROTHERM 11,5 AKU na maltu HASIT MAUERMÖRTEL 920 M10. Jednotlivé kabinky 

na toaletách budou odděleny stěnami z cihel POROTHEM 6,5 na maltu HASIT 

MAUERMÖRTEL 920 M10. V 3.NP bude u hudební učebny provedena dvojitá příčka z cihel 

POROTHERM 11,5 AKU. V sociálních zařízeních bude provedena předstěna ze sádrokartonu 

Rigips na ocelové konstrukci, za kterou budou vedeny instalační potrubí do šachtic. 

Provádění příček a dělících konstrukcí musí být v souladu s technologickým postupem 

daný výrobcem.  

d.10) izolace: 

Hydroizolace: Zemní hydroizolační fólie FATRAFOL tl.1,5mm 
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Hydroizolace střechy: POLY-ELAST Classic PV tl.5,2mm 

Tepelná izolace základových konstrukcí: ROCKWOOL DACHROCK tl.120mm 

Zvuková izolace podlahy: ROCKWOOL STEPROCK tl.40mm 

d.11) výplně otvorů: 

Okna: Okna plastová 5-ti komorová (U = 1,1 W/m2K). Zakotvená do okenního otvoru 

pomocí vrutů a utěsněná expanzní pěnou. 

Dveře: Vstupní dveře - Dřevěné bezpečnostní dveře otočné, opatřené impregnací proti 

vlhkosti a škůdcům osazené do ocelové zárubně. Zárubeň je zakotvena pomocí kotevních 

plechů. 

Vnitřní dveře – dřevené s ocelovou zárubní kotvenou pomocí kotevních plechů 

d.12) úprava povrchů: 

Vnitřní omítky budou provedeny omítkou POROTHERM UNIVERSAL tl.10mm 

v bílé barvě. Keramický obklad sociálních zařízení bude proveden do výšky 2000mm. Vnější 

omítky budou provedeny z omítky POROTHERM TO tl.30mm a vrchní omítkou 

POROTHERM UNIVERSAL tl.5mm. Sokl bude proveden z kusového kamene na cihelnou 

vazbu. Venkovní ocelové schodiště bude opatřeno nátěrem proti korozi a požáru. 

d.13) truhlářské práce:  

Viz. Příloha 1 

d.14) zámečnické práce:  

Viz. Příloha 1 

d.15) klempířské práce:  

Viz. Výpis prvků 

d.16) venkovní zpevněné plochy: 

Příjezdová komunikace a parkoviště bude řešeno vrstvou z litého asfaltu a chodníky 

budou řešeny zámkovou dlažbou, ukládanou do pískového lože. 
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e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů: 

Posouzení obvodové stěny v programu Teplo 2008:  

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodový plášť 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  POROTHERM Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  POROTHERM 44 EKO na maltu lehk  0,440       0,149  7,0 
   3  Cementový postřik  0,015       0,870  6,0 
   4  POROTHERM TO  0,030       0,130  8,0 
   5  POROTHERM Universal  0,005       0,800  14,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,834+0,000 = 0,834 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,929 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
  

 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,29 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,720 kg/m2,rok 
  (materiál: Cementový postřik). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0567 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,1332 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Posouzení střešního pláště v programu Teplo 2008:  

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Plochá - jednoplastová - nepochůzi - s parotesnou vrstvou 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  60,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Miako 27/500  0,270       0,853  8,0 
   2  Keramzitbeton  0,050       0,550  17,0 
   3  BÖCOPLAST VS  0,002       0,210  8550,0 
   4  MULTIPLEX AV4  0,004       0,210  156867,0 
   5  BÖRNER PUK  0,001       0,600  50,0 
   6  Rockwool Dachrock  0,160       0,041  4,0 
   7  BÖCOPLAST VS  0,002       0,210  8550,0 
   8  MONOPLEX GG200 S4  0,0055       0,210  40051,1 
   9 Poly-Elast Classic PV 0,0052      0,210 35380,4 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,872+0,000 = 0,872 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  

 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,22 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,064 kg/m2,rok 
  (materiál: BÖCOPLAST VS). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,064 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0026 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0071 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Posouzení podlah nad terénem v programu Teplo 2008:  

Cementový potěr: 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha v 1PP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  15,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Potěr cementový  0,020       1,160  19,0 
   2  Beton hutný  0,050      1,230  17,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Rockwool Dachrock  0,100       0,045  4,0 
   5  Fatrafol 803  0,0015       0,350  12200,0 
   6  Beton hutný  0,150       1,360  23,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,769+0,000 = 0,769 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,920 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,35 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 
  zóna č. 1: 0,098 kg/m2,rok (materiál: Fatrafol 810). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,098 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  V konstrukci dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
  Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0959 kg/m2 
   Na konci modelového roku je zóna suchá. 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl = 0 kg/m2 ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Podlahové linoleum: 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha v 1PP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Podlahové linoleum  0,005       0,170  1000,0 
   2  Thomsit L 290  0,002       0,600  50,0 
   3  Beton hutný 0,063       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Rockwool Dachrock  0,100       0,045  4,0 
   6  Fatrafol 803  0,0015       0,350  12200,0 
   7  Beton hutný 0,150       1,360  23,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,834+0,000 = 0,834 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,920 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,35 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,059 kg/m2,rok 
  (materiál: Fatrafol 803). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,059 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0914 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0568 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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Keramická dlažba: 

 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha v 1PP 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Lepidlo  0,004       1,160  19,0 
   3  Beton hutný 1  0,038       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Rockwool Dachrock  0,100       0,045  4,0 
   6  Fatrafol 803  0,0015       0,350  12200,0 
   7  Beton hutný 0,150       1,360  23,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,834+0,000 = 0,856 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,920 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,35 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,059 kg/m2,rok 
  (materiál: Fatrafol 803). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,059 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0908 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0545 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a > Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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Posouzení podlah mezi podlažími v programu Teplo 2008 -  

Keramická dlažba: 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha 1NP-dlažba 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Lepidlo  0,004       1,160  19,0 
   3  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Rockwool Steprock ND  0,040       0,043  3,0 
   6  Miako 27/500  0,270       0,853  17,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,834+0,000 = 0,834 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,864 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   1,05 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,57 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,150 kg/m2,rok 
  (materiál: Rockwool Steprock ND). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0062 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,5511 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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 PVC povlak: 

 

 VYHODNOCENÍ VÝSLEDK Ů PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha 1NP-PVC 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  

 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  55,0 % (+5,0%) 
  

 Skladba konstrukce 
  

 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Podlahové linoleum  0,005       0,170  1000,0 
   2  Thomsit L 290  0,002       0,600  50,0 
   3  Beton hutný 1  0,053       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Rockwool Steprock ND  0,040       0,043  3,0 
   6  Miako 27/500  0,270       0,853  17,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,834+0,000 = 0,834 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,866 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  

  Požadavek: U,N  =   1,05 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,56 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  

  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  

 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 

  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,150 kg/m2,rok 
  (materiál: Rockwool Steprock ND). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 

 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   

  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0031 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,5518 kg/m2,rok 
 

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 Teplo 2008, (c) 2007 Svoboda Software 
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f) způsob založení objektu - 

Objekt zakládáme na betonových pásech z prostého betonu třídy C16/20. Pásy jsou 

oboustranně rozšířeny o 150mm. Jedná se o nenáročnou stavbu v jednoduchých základových 

poměrech v lokalitě Rychvald. 

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí -               

Objekt svým vzhledem nijak nenarušuje integritu okolí. Při samotné stavbě se musí 

počítat se zvýšenou prašností a hlukem, před kterým bylo okolní obyvatelstvo seznámeno a 

po podepsání příslušných dokumentací se zahájením stavebních prací souhlasilo.  

Dodavatel musí zajistit čistění všech vozidel účastnící se výstavby, aby neznečišťovaly 

okolní komunikace. Dále se zaručuje zachování nočního klidu od 10 hodiny večerní do 6 

hodiny ranní. 

odpad:  

číslo  název kategorie 

03 01 03 odřezky, dřevěná deska 0 

17 01 01 beton 0 

17 01 02 cihla 0 

17 02 01 dřevo 0 

17 03 01 asfalt s obsahem dehtu N 

17 04 11 kabely 0 

17 05 01 zemina nebo kameny 0 

17 09 01 směsný stavební demoliční odpad N 

20 03 01 směsný komunální odpad 0 

               

h) dopravní řešení: 

Stavební objekt bude napojen na stávající komunikaci, ulici Bohumínskou. 

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy, protiradonová ochrana: 

V oblasti výstavby objektu nebylo naměřeno radonové riziko. 

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu: 

Dle vyhlášky č.499/2006 Sb.           
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Přílohy: 

Příloha 1: Výpis prvků  

1.1 Výpis oken 

1.2 Výpis dveří 

1.3 Výpis klempířských prvků 

1.4 Výpis zámečnických prvků 

1.5 Výpis prefabrikátů 

 



1.PP 1.NP 2.NP 3.NP

1/P

Čtyřkřídlové plastové okno 
VEKA Alphaline basic 
otevíravé a sklápěcí, 
6komorový PVC profil s 90 mm 
konstrukcní hloubkou, trojité 
tesnení rámu a krídla

1500x2000 - 4 10 9 23

Celobvodové kování 
MACO Multi Trend 

stříbrné barvy, 
bezpečnostní klika 
HOPPE Secustik 

hnedé barvy

Izolacní dvojsklo 4-16-4 
vyplněno Argonem s 

nerezovým distancním 
rámeckem a koeficientem 
prostupu tepla Ug = 1,1 

W/m2K-1

Barva ořech REN 
2178007

Součastí dodávky 
je vnitrní parapet 
Extradur z PVC, 

barva ořech REN 
2178007

2/P

Dvoukřídlové plastové okno 
VEKA Alphaline basic 
otevíravé a sklápěcí, 
6komorový PVC profil s 90 mm 
konstrukcní hloubkou, trojité 
tesnení rámu a krídla

1200x900 - 6 1 1 8

Celobvodové kování 
MACO Multi Trend 

stříbrné barvy, 
bezpečnostní klika 
HOPPE Secustik 

hnedé barvy

Izolacní dvojsklo 4-16-4 
vyplněno Argonem s 

nerezovým distancním 
rámeckem a koeficientem 
prostupu tepla Ug = 1,1 

W/m2K-1

Barva ořech REN 
2178007

Součastí dodávky 
je vnitrní parapet 
Extradur z PVC, 

barva ořech REN 
2178007

3/P

Dvoukřídlové plastové okno 
VEKA Alphaline basic 
otevíravé a sklápěcí, 
6komorový PVC profil s 90 mm 
konstrukcní hloubkou, trojité 
tesnení rámu a krídla

1500x1500 - 3 3 4 10

Celobvodové kování 
MACO Multi Trend 

stříbrné barvy, 
bezpečnostní klika 
HOPPE Secustik 

hnedé barvy

Izolacní dvojsklo 4-16-4 
vyplněno Argonem s 

nerezovým distancním 
rámeckem a koeficientem 
prostupu tepla Ug = 1,1 

W/m2K-1

Barva ořech REN 
2178007

Součastí dodávky 
je vnitrní parapet 
Extradur z PVC, 

barva ořech REN 
2178007

4/P

Jednokřídlové plastové okno 
VEKA Alphaline basic 
otevíravé a sklápěcí, 
6komorový PVC profil s 90 mm 
konstrukcní hloubkou, trojité 
tesnení rámu a krídla

900x600 8 - - - 8

Celobvodové kování 
MACO Multi Trend 

stříbrné barvy, 
bezpečnostní klika 
HOPPE Secustik 

hnedé barvy

Izolacní dvojsklo 4-16-4 
vyplněno Argonem s 

nerezovým distancním 
rámeckem a koeficientem 
prostupu tepla Ug = 1,1 

W/m2K-2

Barva ořech REN 
2178007

Součastí dodávky 
je vnitrní parapet 
Extradur z PVC, 

barva ořech REN 
2178007

5/P

Jednokřídlové plastové okno 
VEKA Alphaline basic 
otevíravé a sklápěcí, 
6komorový PVC profil s 90 mm 
konstrukcní hloubkou, trojité 
tesnení rámu a krídla

600x600 - 7 8 8 23

Celobvodové kování 
MACO Multi Trend 

stříbrné barvy, 
bezpečnostní klika 
HOPPE Secustik 

hnedé barvy

Izolacní dvojsklo 4-16-4 
vyplněno Argonem s 

nerezovým distancním 
rámeckem a koeficientem 
prostupu tepla Ug = 1,1 

W/m2K-1

Barva ořech REN 
2178007

Součastí dodávky 
je vnitrní parapet 
Extradur z PVC, 

barva ořech REN 
2178007

Zasklení Nát ěr, barevný odstín

1.1 Výpis oken

Ozn. Popis, schématické zobrazení
Rozměry 

(mm)
PoznámkaPodlaží

Celkem

Počet kus ů
Kování



1.PP 1.NP 2.NP 3.NP

1/T

Dvoudílné vstupní dveře 
ALBO, typ VD8, dřevěné 
se skleněnou výplní, z 

lepeného dveřního 
hranolu EURODEC

1800x2100 - 2 - - 2

Tříbodový uzávěr door 
safe CA 60A, ovládaní 

klikou a klíčem, 
zámkové vložky FAB, 

6x dveřní závěsy 
BAKA 3D FD Protect

Izolační dvojsklo s měkce 
pokovenou vrstvou o složení 
4-16-4 - plněno argonem + 

meziskelní rámeček - nerez, 
koeficient prostupu tepla 

Ug=1,1 W.m-2K-1

Čtyřvrstvý systém povrchové 
úpravy - hloubková impregnace, 

barevná impregnace, vysokotlaký 
nástřik lazury 150 µm, 

vysokotlaký nástřik vrchní lazury 
150 µm, barva ořech

Zárubeň dřevěná 
rámová z lepeného 3 

vrstvého hranolu, 
hliníkový práh s 

přerušeným tepelným 
mostem - zápustný

P - 5 7 6 18

L - 2 3 4 9

P - 5 5 5 15

L - 3 3 3 9

P 1 7 - - 8

L - 6 1 1 8

P 1 - - - 1

L - - - - -

1.2 Výpis dveří

- - 3

2/T

4/T

Jednodilné vnitřní dveře 
Masonite, typ MA013, 
dřevěné plné, Rám - 

obvodový MDF, Výplň - 
ztužená papírová voština

5/T

6/T

Zámek FAB - rozteč 
72, ovládání klíčem a 

klikou, 3x ocelové 
panty - povrch lesklý 

chrom

3/T

Jednodilné vnitřní dveře 
Masonite, typ MA013, 
dřevěné plné, Rám - 

obvodový MDF, Výplň - 
ztužená papírová voština

700x1970

Jednodilné vnitřní dveře 
Masonite, typ MA013, 
dřevěné plné, Rám - 

obvodový MDF, Výplň - 
ztužená papírová voština

800x1970 - Kašírovací fólie - úprava dub
Zárubeň ocelová ZHtm 
110/1970/800, dubový 

práh

PoznámkaNátěr, barevný odstínOzn. Popis, schématické zobrazení Kování Zasklení
Počet kus ů

Podlaží
Celkem

Rozměry 
(mm)

Jednodilné protipožární 
vnitřní dveře Masonite, typ 

MA028, dřevěné plné, 
Rám - obvodový smrkový 

vlys, Výplň - výtlačně 
lisovaná dřevotříska tl.33 
mm, obvodová zpěnovací 

páska skrytá pod 
hranovací páskou

Dvoudílné vnitřní dveře 
Masonite, typ MA013, 
dřevěné plné, Rám - 

obvodový MDF, Výplň - 
ztužená papírová voština

800x1970

800x1970

1600x1970 3 -

-

-

-

-

Zadlabací zámek FAB 
190/140 WC, ovládání 

klikou, 3x ocelové 
panty - povrch lesklý 

chrom

Zámek FAB - rozteč 
72, ovládání klíčem a 

klikou, 3x ocelové 
panty - povrch lesklý 

chrom

Zámek FAB - rozteč 
72, ovládání klíčem a 

klikou, 3x ocelové 
panty - povrch lesklý 

chrom

Zámek FAB - rozteč 
72, ovládání klíčem a 

klikou, 6x ocelové 
panty - povrch lesklý 

chrom

Kašírovací fólie - úprava dub

Kašírovací fólie - úprava dub

Kašírovací fólie - úprava dub

Kašírovací fólie - úprava dub

Zárubeň ocelová ZHtm 
110/1970/800, bez 

prahu

Zárubeň ocelová ZHtm 
110/1970/800, bez 

prahu

Zárubeň ocelová ZHtm 
110/1970/800 El 45, 

hliníkový práh s 
hliníkovou výztuhou

Zárubeň ocelová ZHtm 
110/1970/1600, bez 

prahu



1.PP 1.NP 2.NP 3.NP Střecha

1/K
Oplechování okenního 

parapetu BLIX P Cu 0,55
dl.1500mm, 
r.š.250mm

- 7 13 13 - 33
C 34 - tmavý 

bronz 
(eloxováno)

2/K
Oplechování okenního 

parapetu BLIX P Cu 0,55
dl.1200mm, 
r.š.250mm

- 6 1 1 - 8
C 34 - tmavý 

bronz 
(eloxováno)

3/K
Oplechování okenního 

parapetu BLIX P Cu 0,55
dl.900mm, 
r.š.250mm

8 - - - - 8
C 34 - tmavý 

bronz 
(eloxováno)

4/K
Oplechování okenního 

parapetu BLIX P Cu 0,55
dl.600mm, 
r.š.250mm

- 7 8 8 - 23
C 34 - tmavý 

bronz 
(eloxováno)

5/K
Oplechování atiky BLIX 

OA Cu 0,55
r.š.720mm - - - - 91m 91m

C 34 - tmavý 
bronz 

(eloxováno)

6/K
Oplechování komínu 

Schiedel
r.š.330mm - - - 2m 2m

C 34 - tmavý 
bronz 

(eloxováno)

7/K
Odvětrávací komínek z 

PVC Ø100mm
dl.600mm - - - - 5 5

C 34 - tmavý 
bronz 

(eloxováno)

8/K

Výlez na plochou 
střechu ROTO, dřevěná 
konstrukce s ocelovým 

spodním poklopem

1500x700mm - - - - 1 1
C 34 - tmavý 

bronz 
(eloxováno)

9/K
Odpadní vpusť z PVC s 

ochranným košem 
Ø100mm

dl.250mm - - - - 2 2
C 34 - tmavý 

bronz 
(eloxováno)

Počet kus ů
Podlaží

Celkem

1.3 Výpis klempířských prvků
Nátěr, barevný 

odstín
PoznámkaOzn. Popis, schematické zobrazení

Rozměry, 
rozvinutá ší řka 

(mm)



1.PP 1.NP 2.NP 3.NP

1/Z

Ocelové trubkové 
zábradlí s příčnou 

tyčovou výplní. 
Madlo ve výšce 

1000mm a 
500mm

2x šikmá část: 
délka 3460mm, výška 1000mm

2x vodorovná část:  
délka 190mm, výška 1000mm

Vzdálenost výplně: 80mm, Průměr 
madla: 60mm

- 1 1 - 2
Stříbrná 
barva

Zábradlí je 
připraveno 
pro montáž 
schodistové 

plošiny,

2/Z
Ocelové trubkové 
madlo ve výšce 
500 a 100mm

šikmá část: 
délka 3860mm

Průměr madla: 60mm
- 2 2 - 4

Stříbrná 
barva

-

3/Z

Ocelové trubkové 
zábradlí s příčnou 

tyčovou výplní. 
Madlo ve výšce 

1000mm a 
500mm

2x šikmá část: 
délka 3460mm, výška 1000mm

2x vodorovná část:  
délka 190mm, výška 1000mm

Vzdálenost výplně: 80mm, Průměr 
madla: 60mm

1 - - - 1
Stříbrná 
barva

Zábradlí je 
připraveno 
pro montáž 
schodistové 

plošiny,

4/Z
Ocelové trubkové 
madlo ve výšce 
500 a 100mm

šikmá část: 
délka 3530mm

Průměr madla: 60mm
2 - - - 2

Stříbrná 
barva

-

5/Z

Schodištová 
plošina pro 

vozičkáře od firmy 
ORTOSERVIS. 

Plosina je sklopná

700x1000mm - 1 - - 1
Černá 
barva

Připevněna 
na ocelové 

zábradlí

6/Z

Ocelové trubkové 
zábradlí s příčnou 

tyčovou výplní. 
Madlo ve výšce 

1000mm a 
500mm

1x vodorovná část:  
délka 1500mm, výška 1000mm

Vzdálenost výplně: 80mm, Průměr 
madla: 60mm

- - - 1 1
Stříbrná 
barva

7/Z

Venkovní ocelové 
trubkové zábradlí 
s příčnou tyčovou 
výplní. Madlo ve 
výšce 1000mm a 

500mm

1x šikmá část: 
délka 2115mm, výška 1000mm

1x vodorovná část: 
délka 3900mm, výška 1000mm

1x vodorovná část: 
délka 2650mm, výška 1000mm

Vzdálenost výplně: 80mm, Průměr 
madla: 60mm

- 1 - - 1
Černá 
barva

-

8/Z

Venkovní ocelové 
trubkové zábradlí 
s příčnou tyčovou 
výplní. Madlo ve 
výšce 1000mm a 

500mm

1x šikmá část: 
délka 2115mm, výška 1000mm

Vzdálenost výplně: 80mm, Průměr 
madla: 60mm

- 1 - - 1
Černá 
barva

-

9/Z

Venkovní ocelové 
trubkové zábradlí 
s příčnou tyčovou 
výplní. Madlo ve 
výšce 1000mm a 

500mm

1x šikmá část: 
délka 9000mm, výška 1000mm

Vzdálenost výplně: 80mm, Průměr 
madla: 60mm

- 1 - - 1
Černá 
barva

-

10/Z
Ocelové trubkové 
madlo ve výšce 
500 a 100mm

1x šikmá část: 
délka 9200mm

Průměr madla: 60mm
- 1 - - 1

Černá 
barva

-

1.4 Výpis zámečnických prvků

Ozn. Popis, schematické zobrazení Rozm ěry (mm)
Počet kus ů Nátěr, 

barevný 
odstín

PoznámkaPodlaží
Celkem



1.PP 1.NP 2.NP 3.NP

P1
5x PTH překlad 7 - 175 + 

1x EPS tl.90 mm
70x238x1750 - 35 65 65 165

P2
5x PTH překlad 7 - 150 + 

1x EPS tl.90 mm
70x238x1500 5 30 5 5 45

P3
5x PTH překlad 7 - 250 + 

1x EPS tl.90 mm
70x238x2500 - 10 - - 10

P4
5x PTH překlad 7 - 100 + 

1x EPS tl.90 mm
70x238x1000 - 35 40 40 115

P5 4x PTH překlad 7 - 125 70x238x1250 8 52 40 36 136

P6 4x PTH překlad 7 - 225 70x238x2250 8 - - - 8

P7
5x PTH překlad 7 - 125 + 

1x EPS tl.90 mm
70x238x1250 40 - - - 40

P8 PTH překlad 11,5 - 200 115x71x2000 1 - - - 1

N1
Nostník POROTHERM 

POT 725/902
160x230x7250 26 58 58 58 200

N2
Nostník POROTHERM 

POT 275/902
160x230x2750 21 45 45 45 156

N3
Nostník POROTHERM 

POT 525/902
160x230x5250 14 39 39 43 135

N4
Nostník POROTHERM 

POT 125/902
160x230x1250 1 1 1 1 4

N5
Nostník POROTHERM 

POT 375/902
160x230x3750 1 1 1 1 4

N6
Nostník POROTHERM 

POT 350/902
160x230x3500 2 2 2 2 8

N7
Nostník POROTHERM 

POT 475/902
160x230x4750 1 1 1 1 4

1.5 Výpis prefabrikátů

Ozn. Popis, schematické zobrazení Rozm ěry (mm) Podlaží
Počet kus ů

Celkem



N8
Nostník POROTHERM 

POT 150/902
160x230x1500 2 2 2 2 8

N9
Nostník POROTHERM 

POT 500/903
160x230x5000 - 1 1 1 3

N10
Nostník POROTHERM 

POT 250/904
160x230x2500 - 1 1 1 3

V1 MIAKO 23/62,5 PTH 525x230x250 421 1109 1109 1226 3865

V2 MIAKO 23/50 PTH 400x230x250 811 1733 1733 1733 6010

V3 MIAKO 8/62,5 PTH 515x80x250 7 9 9 10 35

V4 MIAKO 8/50 PTH 390x80x250 2 4 4 4 14



Část C2: Část technologie 

 

1. Část 1. – Časové plánování + Rozpočet 

1.1 Rozpočet stavby 

1.2 Harmonogram výstavby 

 

2. Část 2. – Zařízení staveniště pro hrubou stavbu 

2.1 Technická zpráva zařízení staveniště 

9.1 Výkres zařízení staveniště 

 

3. Část 3. – Zdící práce  

3.1 Technologický postup zdění z cihel POROTHERM 

10.1 Schéma postupu zdění 

 

4. Část 4. – Montáž stropu 

 4.1 Technologický postup montáže stropu POROTHERM 

 10.2  Schéma montáže stropu 



VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

FAKULTA STAVEBNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Rozpočet stavby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 13.4.2010      Vypracoval: Rostislav Jozek 

         …………………….. 

 



Objekt:
A0001

Název objektu:
Základní škola pro první stupe ň

JKSO:
801.32

Stavba:
0000001

Název stavby:
Škola

SKP:

Projektant: Rostislav Jozek m3MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: MěÚ Rychvald Náklady na MJ:

Počet listů: Zakázkové číslo: 0000001

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
STAV s.r.o.

Rozpo čtové náklady
Základní rozpo čtové náklady Ostatní rozpo čtové náklady

Z 
R 
N

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Kompletační činnost (IČD)

Provoz investora

Zařízení staveniště

Mimostaveništní doprava

Přesun stavebních kapacit

Oborová přirážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00

0,00

0,00

452 169,00

0,00

0,00

0,00

452 169,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

20,0 % činí:

20,0 % činí:

16 601 050,92

3 320 210,00

19 921 261,00 Kč

Kč

Kč

Položkový rozpo čet

11 859 238,00

3 839 644,00

450 000,00

0,00

16 148 882,00

0,00

16 601 051,00

16 601 051,00

Rozpočet: Základní rozpočet0000010 Rozpo čet pro bakala řský projekt
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Jméno:

Podpis:

Rostislav Jozek

25.4.2010

Ing. Jiří Vácha  Jan Vávra

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Základní rozpočet
Datum tisku: 25.4.2010

List č.2

Rekapitulace stavebních díl ů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost

1 Zemní práce 971 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

2 Základy a zvláštní zakládání 533 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411,7

3 Svislé a kompletní konstrukce 3 592 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737,8

4 Vodorovné konstrukce 3 822 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851,0

61 Upravy povrchů vnitřní 1 323 913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,8

62 Úpravy povrchů vnější 557 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,9

63 Podlahy a podlahové 
konstrukce

437 653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,3

99 Staveništní přesun hmot 620 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

711 Izolace proti vodě 0,00 139 425,00 0,00 0,00 0,00 0,9

712 Živičné krytiny 0,00 318 649,00 0,00 0,00 0,00 7,7

713 Izolace tepelné 0,00 415 426,00 0,00 0,00 0,00 6,2

714 Izolace akustické a 
protiotřesové

0,00 208 015,00 0,00 0,00 0,00 4,2

720 Zdravotechnická instalace 0,00 280 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0

730 Ústřední vytápění 0,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0

731 Kotelny 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0

764 Konstrukce klempířské 0,00 169 697,00 0,00 0,00 0,00 186,3

766 Konstrukce truhlářské 0,00 822 797,00 0,00 0,00 0,00 3,8

767 Konstrukce zámečnické 0,00 339 196,00 0,00 0,00 0,00 0,6

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 179 116,00 0,00 0,00 0,00 3,5

776 Podlahy povlakové 0,00 428 781,00 0,00 0,00 0,00 3,4

781 Obklady keramické 0,00 283 331,00 0,00 0,00 0,00 28,8

782 Konstrukce z přírodního 
kamene

0,00 15 212,00 0,00 0,00 0,00 8,1

M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,0

M24 Montáže vzduchotechnických 
zařízení

0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,0

11 859 238,00 3 839 644,00 0,00 450 000,00 0,00 2 677,8Kč

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 15 698 882,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 15 698 882,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 15 698 882,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 15 698 882,00 0,00

Zařízení staveniště 2,80 16 148 882,00 452 169,00

Provoz investora 0,00 16 148 882,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 16 148 882,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 16 148 882,00 0,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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List č.3

452 169,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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List č.4

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

1 Zemní práce

1 121 10-1101.R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
m3 698,7500 49,00 34 238,75 0,00000 0,00000

2 131 30-1103.R00 Hloubení nezapažených jam v hor.4 do 10000 m3
m3 1 030,9000 100,50 103 605,45 0,00000 0,00000

3 132 30-1101.R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3
m3 19,6167 1 244,00 24 403,17 0,00000 0,00000

4 132 30-1201.R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3
m3 70,2140 697,00 48 939,16 0,00000 0,00000

5 161 10-1102.R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m
m3 1 120,7307 130,50 146 255,36 0,00000 0,00000

6 162 20-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m
m3 1 467,5847 35,40 51 952,50 0,00000 0,00000

7 162 50-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m
m3 773,8687 135,50 104 859,21 0,00000 0,00000

8 162 50-6111.R00 Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 3000 m
m3 524,0625 180,50 94 593,28 0,00000 0,00000

9 167 10-1102.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
m3 773,8687 60,00 46 432,12 0,00000 0,00000

10 171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skládku
m3 773,8687 15,80 12 227,13 0,00000 0,00000

11 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
m3 228,6140 70,10 16 025,84 0,00000 0,00000

12 175 10-3111.R00 Obsyp objektu
m3 118,2480 394,00 46 589,71 0,00000 0,00000

13 181 30-1114.R00 Rozprostření ornice, rovina, tl.20-25 cm,nad 500m2
m2 562,5000 17,10 9 618,75 0,00000 0,00000

14 199 00-0001.R00 Poplatek za skládku - ornice
m3 524,0625 178,50 93 545,16 0,00000 0,00000

15 199 00-0002.R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4
m3 773,8687 178,50 138 135,56 0,00000 0,00000

Zemní práce1 971 421,15 0,00000

2 Základy a zvláštní zakládání

16 212 79-2112.R00 Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože
m 44,4800 104,50 4 648,16 0,22107 9,83319

17 271 53-1111.RK6 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm
kraj Moravskoslezský

m3 50,6783 1 353,00 68 567,74 1,78164 90,29049

18 274 31-3611.R00 Beton základových pasů prostý B 20 (C 16/20)
m3 124,0429 2 900,00 359 724,41 2,41693 299,80301

19 274 35-1215.R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení
m2 298,9506 240,00 71 748,14 0,03921 11,72185

20 274 35-1216.R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění
m2 298,9506 81,50 24 364,47 0,00000 0,00000

21 286-11225.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm
m 44,4800 92,18 4 100,17 0,00080 0,03558

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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List č.5

Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

Základy a zvláštní zakládání2 533 153,10 411,68412

3 Svislé a kompletní konstrukce

22 311 23-8115.R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P 10 na MVC 5 tl. 30 cm
m2 573,4040 1 218,00 698 406,07 0,30605 175,49029

23 311 23-8218.R00 Zdivo POROTHERM 44 P+D P 10 na MVC 5 tl. 44 cm
m2 1 095,4700 1 765,00 1 933 504,55 0,37329 408,92800

24 314 25-5109.R00 Komín Schiedel UNI***dvouprůduch., pata, DN20/20cm
kus 1,0000 30 210,00 30 210,00 0,48052 0,48052

25 314 25-5209.R00 Komín Schiedel UNI***dvouprůduch. střed, DN20/20cm
m 13,1000 6 135,00 80 368,50 0,19302 2,52856

26 314 25-5519.R00 Komín.hlava UNI FINAL 2průduchy v.1,05 m, DN 20/20
kus 1,0000 22 600,00 22 600,00 0,37508 0,37508

27 317 16-8115.R00 Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/200 cm
kus 1,0000 402,50 402,50 0,03512 0,03512

28 317 16-8130.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/100 cm
kus 115,0000 316,50 36 397,50 0,03739 4,29985

29 317 16-8131.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/125 cm
kus 176,0000 401,00 70 576,00 0,04657 8,19632

30 317 16-8132.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/150 cm
kus 45,0000 467,00 21 015,00 0,05575 2,50875

31 317 16-8133.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/175 cm
kus 165,0000 579,00 95 535,00 0,06493 10,71345

32 317 16-8135.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/225 cm
kus 8,0000 841,00 6 728,00 0,08336 0,66688

33 317 16-8136.R00 Překlad POROTHERM vysoký 23,8/7/250 cm
kus 10,0000 1 040,00 10 400,00 0,09254 0,92540

34 317 99-8114.R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 9cm
m 95,7500 86,00 8 234,50 0,00050 0,04787

35 342 24-8109.R00 Příčky POROTHERM P+D na MVC 5 tl. 6,5 cm
m2 95,6430 503,00 48 108,43 0,07938 7,59214

36 342 24-8120.R00 Příčky POROTHERM 11,5 AKU na MVC 5 tl. 11,5 cm
m2 754,9406 702,00 529 968,30 0,15232 114,99255

Svislé a kompletní konstrukce3 3 592 454,35 737,78079

4 Vodorovné konstrukce

37 411 16-8157.R00 Strop POROTHERM, OVN 50 tl.27cm nosník 7,25-
8,25mm2 713,5450 2 085,00 1 487 741,33 0,36367 259,49491

38 411 16-8251.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.27 cm, nosník do 2 m
m2 15,9640 1 663,00 26 548,13 0,34631 5,52849

39 411 16-8252.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.27cm, nosník 2,25-
3m m2 269,6800 1 759,00 474 367,12 0,34478 92,98027

40 411 16-8253.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.27cm, nosník 3,25-
4m m2 40,6460 1 765,00 71 740,19 0,34443 13,99970

41 411 16-8254.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.27cm, nosník 4,25-

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

5m
m2 40,8656 1 776,00 72 577,31 0,34504 14,1002742 411 16-8255.R00 Strop POROTHERM, OVN 62,5, tl.27cm, nosník 5,25-

6m m2 362,1187 1 759,00 636 966,79 0,34525 125,02148

43 413 32-1414.R00 Nosníky ze železobetonu B 30 (C 25/30)
m3 1,2393 3 090,00 3 829,44 2,44633 3,03174

44 413 35-1107.R00 Bednění nosníků - zřízení
m2 11,3130 474,00 5 362,36 0,24377 2,75777

45 413 35-1108.R00 Bednění nosníků - odstranění
m2 11,3130 202,00 2 285,23 0,00000 0,00000

46 413 35-1211.R00 Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - zřízení
m2 3,7710 317,00 1 195,41 0,00535 0,02017

47 413 35-1212.R00 Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - odstranění
m2 3,7710 73,10 275,66 0,00000 0,00000

48 413 36-1721.R00 Výztuž nosníků z oceli 10425 (BSt 500 S)
t 0,0991 35 980,00 3 565,62 1,01939 0,10102

49 417 38-8135.R00 Věnec vnější pro PTH zeď 44 cm, tl. stropu 27 cm
m 324,6800 703,00 228 250,04 0,24614 79,91674

50 417 38-8175.R00 Věnec vnitřní pro PTH zeď 30 cm, tl. stropu 27 cm
m 228,0000 423,00 96 444,00 0,20858 47,55624

51 430 32-1414.R00 Schodišťové konstrukce, železobeton B 30 (C 25/30)
m3 19,1519 3 845,00 73 639,06 2,41806 46,31044

52 430 35-1110.R00 Bedneni schodist jakykoliv sklon
m2 106,3993 683,00 72 670,72 0,02700 2,87278

53 430 35-1129.R00 Odbed   schodist jakykoliv sklon
m2 106,3993 169,00 17 981,48 0,00000 0,00000

54 430 36-1213.R00 Vyztuz konstr.schod.z oceli 10338
t 1,5321 42 790,00 65 558,56 1,09600 1,67918

55 434 19-1421.R00 Osazení prefabrikovaných stupňů na desku
m 27,6000 490,50 13 537,80 0,03462 0,95551

56 457 31-1115.R00 Spadová vrstva z keramzit betonu B 20
m3 60,6800 3 400,00 206 312,00 2,37900 144,35772

57 434 20-0001.RA0 Schodiště z oceli včetně zábradlí a nátěrů
m DVČ 1,8000 9 270,00 16 686,00 0,13300 0,23940

58 434 20-0001.RA1 Rampa z oceli včetně zábradlí a nátěrů
m DVČ 9,0000 8 060,00 72 540,00 0,13300 1,19700

59 583-88010 Stupeň schod. plný 171,36x290x1200mm
kus 44,0000 2 696,75 118 657,00 0,13800 6,07200

60 583-88010a Stupeň schod. plný 172,5x290x1200mm
kus 20,0000 2 696,75 53 935,00 0,13800 2,76000

Vodorovné konstrukce4 3 822 666,23 850,95284

61 Upravy povrch ů vnit řní

61 611 47-8111.R00 Omítka vnitřní stropů POROTHERM UNIVERSAL 
tl.10mmm2 1 349,2800 316,00 426 372,48 0,01662 22,42503

62 612 47-8111.R00 Omítka vnitřní stěn POROTHERM UNIVERSAL tl. 10 
mm m2 4 006,8792 224,00 897 540,94 0,01458 58,42030

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

Upravy povrch ů vnit řní61 1 323 913,42 80,84533

62 Úpravy povrch ů vnější

63 602 01-7133.RT3 Omítka jednovrstvá Porotherm TO ručně
tloušťka vrstvy 30 mm

m2 1 032,7400 378,50 390 892,09 0,01388 14,33443

64 621 47-8121.R00 Omítka uzavírací POROTHERM UNIVERSAL tl. 5 mm
m2 1 032,7400 161,50 166 787,51 0,00828 8,55109

Úpravy povrch ů vnější62 557 679,60 22,88552

63 Podlahy a podlahové konstrukce

65 631 31-2511.R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 12,5 (C 12/15)
m3 74,2109 3 170,00 235 248,55 2,37855 176,51434

66 631 31-5611.R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm B 20 (C 16/20)
m3 55,8285 3 210,00 179 209,49 2,42198 135,21551

67 632 45-1031.R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm
m2 172,4500 134,50 23 194,53 0,04984 8,59491

Podlahy a podlahové konstrukce63 437 652,56 320,32475

99 Staveništní p řesun hmot

68 998 01-1002.R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
t 2 423,0370 256,00 620 297,46 0,00000 0,00000

Staveništní p řesun hmot99 620 297,46 0,00000

711 Izolace proti vod ě

69 711 14-1559.R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
m2 469,4900 72,50 34 038,03 0,00041 0,19249

70 711 14-2559.R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením
m2 147,7000 86,60 12 790,82 0,00041 0,06056

71 774 73-1112.U00 Podlož podlah folie Pe -0,1mm
m2 1 349,2900 27,90 37 645,19 0,00011 0,14842

72 283-22024 Fólie Fatrafol 810 tl. 0,6, š. 1300 mm zemní hnědá
m2 648,0495 73,00 47 307,61 0,00076 0,49252

73 998 71-1202.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m
% 1 317,8165 5,80 7 643,34 0,00000 0,00000

Izolace proti vod ě711 139 424,98 0,89399

712 Živičné krytiny

74 711 11-1001.R00 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena
m2 860,7000 7,80 6 713,46 0,00000 0,00000

75 712 34-1559.R00 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP p řitavením
m2 1 291,0500 73,30 94 633,97 0,00035 0,45187

76 628-42014 Poly-Elast Classic asfaltový natavovací pás
m2 451,8675 178,97 80 870,73 0,00600 2,71121

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Poř. č. Položka Popis

MJ Množství Cena/MJ Cena Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

77 628-42052 MULTIPLEX AV 4 pás asfaltový natavovací
m2 451,8675 123,96 56 013,50 0,00500 2,25934

78 628-42052a MONOPLEX GG200 S4 pás asfaltový natavovací
m2 451,8675 123,96 56 013,50 0,00500 2,25934

79 000000000000015 BOCOPLAST VS
m2 860,7000 20,00 17 214,00 0,00000 0,00000

80 998 71-2102.R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m
t 7,6817 936,00 7 190,12 0,00000 0,00000

Živi čné krytiny712 318 649,27 7,68175

713 Izolace tepelné

81 713 12-1111.R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
m2 836,3200 23,20 19 402,62 0,00003 0,02509

82 713 13-1131.R00 Izolace tepelná stěn lepením
m2 147,7000 90,90 13 425,93 0,00000 0,00000

83 713 14-1125.R00 Izolace tepelná střech, desky , na lepidlo
m2 430,3500 111,00 47 768,85 0,00031 0,13341

84 247-42201 BÖRNER PUK lepidlo na tepelnou izolaci
kg 199,3420 226,23 45 097,14 0,00100 0,19934

85 631-40510.A Rockwool Dachrock tl.100mm
m2 984,0200 167,50 164 823,35 0,00350 3,44407

86 631-40516.A Rockwool Dachrock tl.160mm
m2 430,3500 264,87 113 986,80 0,00560 2,40996

87 998 71-3202.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
% 4 045,0470 2,70 10 921,63 0,00000 0,00000

Izolace tepelné713 415 426,32 6,21187

714 Izolace akustické a protiot řesové

88 713 12-111a.T00 Izolace akustická podlah na sucho, jednovrstvá
m2 943,3100 23,20 21 884,79 0,00003 0,02830

89 631-53784 Deska z minerální vlny STEPROCK ND tl. 40 mm
m2 943,3100 193,95 182 954,97 0,00440 4,15056

90 998 71-4202.R00 Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m
% 2 048,3977 1,55 3 175,02 0,00000 0,00000

Izolace akustické a protiot řesové714 208 014,78 4,17886

720 Zdravotechnická instalace

91 0000005 Zdravotechnika
ks 1,0000 280 000,00 280 000,00 0,00000 0,00000

Zdravotechnická instalace720 280 000,00 0,00000

730 Ústřední vytáp ění

92 0000006 Ústřední vytápění
ks 1,0000 165 000,00 165 000,00 0,00000 0,00000

Ústřední vytáp ění730 165 000,00 0,00000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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731 Kotelny

93 0000007 Plynový kotel
ks 1,0000 75 000,00 75 000,00 0,00000 0,00000

Kotelny731 75 000,00 0,00000

764 Konstrukce klempí řské

94 000000000000013 Oplechování atiky Blix tl. 1,5mm
m 90,7200 1 020,00 92 534,40 1,20000 108,86400

95 000000000000014 Oplechování parapetu Blix, rš.400mm, dl.1200mm
kus 8,0001 750,00 6 000,08 1,30000 10,40013

96 000000000000014 Oplechování parapetu Blix, rš.400mm, dl.900mm
kus 8,0000 600,00 4 800,00 1,00000 8,00000

97 000000000000014 Oplechování parapetu Blix, rš.400mm, dl.600mm
kus 23,0000 500,00 11 500,00 0,70000 16,10000

98 000000000000014 Oplechování parapetu Blix, rš.400mm, dl.1500mm
kus 33,0000 900,00 29 700,00 1,30000 42,90000

99 00000000012 Montáž výlezu na pl. střechu roto 70x150cm
kus 1,0000 4 500,00 4 500,00 0,00000 0,00000

100 611-40716 Výlez střešní pl. Roto 150x70 cm
kus 1,0000 15 480,00 15 480,00 0,03000 0,03000

101 998 76-4202.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m
% 1 645,1448 3,15 5 182,21 0,00000 0,00000

Konstrukce klempí řské764 169 696,69 186,29413

766 Konstrukce truhlá řské

102 766 62-9301.R00 Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2
kus 31,0000 887,00 27 497,00 0,00068 0,02108

103 766 62-9302.R00 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2
kus 10,0000 1 100,00 11 000,00 0,00091 0,00910

104 766 62-9303.R00 Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2
kus 39,0000 1 312,00 51 168,00 0,00121 0,04719

105 766 66-2112.R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm
kus 65,0000 292,00 18 980,00 0,00000 0,00000

106 766 66-2122.R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm
kus 2,0000 296,00 592,00 0,00000 0,00000

107 766 66-2142.R00 Montáž dveří do rám.zárubně 2kříd. š.nad 145 cm
kus 5,0000 456,50 2 282,50 0,00000 0,00000

108 766 69-5212.R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm
kus 28,0000 75,40 2 111,20 0,00001 0,00028

109 766 69-5232.R00 Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 10 cm
kus 2,0000 102,50 205,00 0,00002 0,00004

110 767 64-6510.R00 Montáž dveří protipožárních jednokřídlových
kus 1,0000 1 196,00 1 196,00 0,00040 0,00040

111 611-61717 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 cm dýha dub
kus 24,0000 2 429,90 58 317,60 0,01800 0,43200

112 611-61721 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm dýha dub
kus 41,0000 2 429,90 99 625,90 0,02000 0,82000
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113 611-61725 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 cm dýha dub
kus 2,0000 2 429,90 4 859,80 0,02200 0,04400

114 611-61738aa Dveře vnitřní hladké plné 2kř.160x197 dýha dub
kus 3,0000 4 859,80 14 579,40 0,04300 0,12900

115 611-65311 Dveře vnitřní protipožární 80x197 cm dýha dub
kus 1,0000 3 980,90 3 980,90 0,03800 0,03800

116 611-74186aa Dveře vchodové plné 2kř. palubkové 180x210 cm
kus 2,0000 7 165,62 14 331,24 0,05800 0,11600

117 611-81251 Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 70x197 cm
kus 24,0000 1 447,60 34 742,40 0,02880 0,69120

118 611-81252 Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 80x197 cm
kus 41,0000 1 654,40 67 830,40 0,02950 1,20950

119 611-81253 Zárubeň rámová pro dveře 1křídlové 90x197 cm
kus 2,0000 1 654,40 3 308,80 0,03000 0,06000

120 611-81256aa Zárubeň rámová pro dveře 2křídlové 160x197 cm
kus 3,0000 2 223,10 6 669,30 0,03300 0,09900

121 611-81256bb Zárubeň rámová pro dveře 2křídlové 180x210 cm
kus 2,0000 2 946,90 5 893,80 0,03300 0,06600

122 611-87156 Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
kus 28,0000 77,55 2 171,40 0,00123 0,03444

123 611-87156aa Prah dubový délka 180 cm šířka 10 cm tl. 2 cm
kus 2,0000 108,57 217,14 0,00123 0,00246

124 76603 Okno plastové 150x150 cm
kompl. 10,0000 7 500,00 75 000,00 0,00000 0,00000

125 76603 Okno plastové 150x200 cm
kompl. 23,0000 8 300,00 190 900,00 0,00000 0,00000

126 76604 Okno plastové 90x60 cm
kompl. 8,0000 2 800,00 22 400,00 0,00000 0,00000

127 76604 Okno plastové 120x90 cm
kompl. 8,0000 4 000,00 32 000,00 0,00000 0,00000

128 76604 Okno plastové 60x60 cm
kompl. 23,0000 2 400,00 55 200,00 0,00000 0,00000

129 998 76-6202.R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m
% 8 070,5978 1,95 15 737,67 0,00000 0,00000

Konstrukce truhlá řské766 822 797,45 3,81969

767 Konstrukce záme čnické

130 0000001 Šikmá schodišťová plošina CPM 225
ks 1,0000 275 000,00 275 000,00 0,00000 0,00000

131 767 20-0001.RA0 Zábradlí schodištové, madlo, nátěry
m 47,6000 1 210,00 57 596,00 0,01191 0,56692

132 998 76-7202.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
% 2 750,0000 2,40 6 600,00 0,00000 0,00000

Konstrukce záme čnické767 339 196,00 0,56692

771 Podlahy z dlaždic a obklady

133 771 57-5105.RT5 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 15x15 cm
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Flexkleber (Knauf)
m2 143,7000 330,00 47 421,00 0,00500 0,71850

134 597-64220 Dlažba Taurus Granit leštěná 150x150x8 mm
m2 150,8850 785,90 118 580,52 0,01820 2,74611

135 998 77-1202.R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
% 1 660,0152 7,90 13 114,12 0,00000 0,00000

Podlahy z dlaždic a obklady771 179 115,64 3,46461

776 Podlahy povlakové

136 776 51-1000.R00 Lepení povlakových podlah z pásů pryžových
m2 1 033,1400 138,50 143 089,89 0,00042 0,43392

137 247-44173 Lepidlo Thomsit L 290 LINO bal. po 12 kg
kg 309,9420 143,59 44 504,57 0,00100 0,30994

138 284-12245 Podlahovina PVC Novoflor Standard  1500x1,5
m2 1 084,7970 216,30 234 641,59 0,00245 2,65775

139 998 77-6202.R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m
% 4 222,3605 1,55 6 544,66 0,00000 0,00000

Podlahy povlakové776 428 780,71 3,40161

781 Obklady keramické

140 781 47-1110.R00 Obklad vnitř.stěn,keram.režný,hladký, MC, 30x20 cm
m2 378,7400 455,50 172 516,07 0,05580 21,13369

141 597-64201aa Obklad keramický Karchin W 110 B 200x300
m2 397,6770 249,61 99 264,16 0,01920 7,63540

142 998 78-1202.R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
% 2 717,8023 4,25 11 550,66 0,00000 0,00000

Obklady keramické781 283 330,89 28,76909

782 Konstrukce z p řírodního kamene

143 313 21-2122.R00 Zdivo obkladové z kamene - soklové hranolové
m3 2,7200 5 380,00 14 633,60 2,97390 8,08901

144 998 78-2201.R00 Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m
% 146,3360 3,95 578,03 0,00000 0,00000

Konstrukce z p řírodního kamene782 15 211,63 8,08901

M21 Elektromontáže

145 0000000008 Elektroinstalace
ks 1,0000 300 000,00 300 000,00 0,00000 0,00000

ElektromontážeM21 300 000,00 0,00000

M24 Montáže vzduchotechnických za řízení

146 0000000009 Vzduchotechnika
ks 1,0000 150 000,00 150 000,00 0,00000 0,00000

Montáže vzduchotechnických za řízeníM24 150 000,00 0,00000
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Obecné informace 

Obecné informace o stavbě: 

Název objektu: Školní budova pro první stupeň 

Typ objektu: Budova občanské vybavenosti 

Místo stavby: Rychvald 

Kraj: Moravskoslézký 

Katastrální území: Karviná 

Číslo parcely: 2021/1 

 

Informace o objednateli a dodavateli: 

Objednatel: MÚ Rychvald 

 Bohumínská 1485 

 Rychvald 735 32 

 Zástupce: Jan Vávra 

 

Zhotovitel: Stav s.r.o. 

 Orlovská 1235 

 Rychvald 735 32 

 Zástupce:  Ing. Jiří Vácha 

 

Stručný popis stavby: 

Jedná se o čtyřpodlažní objekt s třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním. 

Objekt je umístěn na okraji města a je napojen na ulici Bohumínskou. Konstrukční systém 

objektu je stěnový z cihel POROTHERM EKO a stropní konstrukce z tvarovek MIAKO ze 

systému POROTHERM. Rozměr objektu je 13,80x15,98m v podzemním podlaží a 

29,38x15,98m v nadzemním podlaží. Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 3,45m 

v podzemním podlaží a 3,77m v nadzemních podlažích.  

Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu a zastřešen plochou 

střechou. Komunikace mezi podlažími je řešena monolitickým schodištěm konstrukčně 

řešeného jako zalomená deska s prefabrikovanými stupni. V objektu je použito komínového 

těleso výrobce SCHIEDEL. 
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1. Staveniště 

1.1 Postup budování a likvidace staveniště:  

Prostor staveniště je majetkem investora. V současné době je pozemek nevyužívaný a 

neoplocený. Staveniště se začne budovat týden před zahájením prací na stavbě a bude se 

postupně budovat podle potřeb v průběhu stavby. Likvidovat se budou postupně objekty 

zařízení staveniště tak, aby bylo před definitivním vyčištěním objektu zařízení staveniště 

zlikvidováno. Před započetí stavebních prací zajistí investor vytýčení stávajících 

inženýrských sítí.  

1.2 Uspořádání staveniště 

Vjezd na staveniště bude proveden z ulice Bohumínské. Před započetím prací na 

staveništi bude v okolí vjezdu na staveniště upravené dopravní značení. Budou umístěny 

dopravní značky omezující rychlost provozu a značky upozorňující na výjezd vozidel ze 

staveniště. Zařízení staveniště bude řádně oploceno do výšky 2m a bude prováděna kontrola a 

čištění dojíždějících vozidel, aby nedocházelo ke znečišťování komunikaci. Jelikož se jedná o 

výstavbu zděného objektu ze systému POROTHERM, budou na staveništi zřízeny skládky na 

zdivo, stropní nosníky, maltovou směs a lešení.  

1.3 Mechanizace na staveništi  

Stavební věžový jeřáb MB 1030.1  

Jeřáb s otočnou věží, s vodorovným i šikmým výložníkem délky 32 m s vlečenou 

kočkou. Jeřáb může pracovat se zasunutou věží nebo vysunutou věží. Přeprava je prováděna 

pomocí tahače TATRA 815 a třínápravového podvozku. Jeřáb bude ustaven na pevných 

patkách Ø500mm hlubokých 2m. Rozměr základny je 4,6x5,2m. Příkon jeřábu vyžaduje 

zajištění přívodu zakončeného 100A vypínačem uzamykatelným ve vypnuté poloze a 

jištěným minimálně 90 A jističem s vypínací charakteristikou "D".  

Technické parametry:  Maximální vyložení 32m 

    Hmotnost protizávaží 32tun 

    Rozměry 5,2m x 4,6m 

Poměr nosnosti k délce vyložení: 
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Nakládač BobCat S300 

Nakládač řízený smykem pro převoz palet s materiálem po staveništi. 

Technické parametry: 

 

 

 

 

 

 

 

Míchačka m-tec duo-mix 

Duo-mix lze zásobovat jak pytlovým zbožím, tak materiálem ze sila. Míchačka bude 

používána k přípravě maltové směsi pro zdění a k výrobě omítkové směsi při realizaci 

omítek.  

 

Technické parametry:  Standardní dopravované množství: cca 22 l/min 

 Dopravní vzdálenost: až 60 m 

 Dopravní výška: až 30 m  

 Elektrická přípojka: 400 V, 50 Hz, 3 fáze  

 Jištění: 25 A 

 Rozměry: cca 1350 x 640 x 1390 mm  

 Hmotnost: cca 250 kg 

2. Napojení staveniště na zdroje 

Před započetím vlastní výstavby budou v první fázi realizovány přípojky - kanalizace, 

vodovod, plynovod, elektrický silnoproud. Po dobu výstavby přípojek dojde k dočasným 

záborům ulice Bohumínská. Staveniště bude napojeno na zdroje z revizní šachtice, do které 

budou zdroje přivedeny z uličních rozvodů. 

Voda:  

Voda na staveniště bude napojena z vodovodního potrubí objektu v revizní šachtici. 

Místo napojení je vyznačeno na situaci ZS. Měření odběru vody na staveništi bude prováděno 

vodoměrem v revizní šachtici.  
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Kanalizace:  

Splašková voda ze sociálního a provozního ZS bude odváděna plastovými 

kanalizačními troubami napojenými na kanalizaci objektu v revizní šachtici. Místo napojení 

na revizní šachtici je vyznačeno v situaci ZS. 

  

Elektrická energie:  

 Elektrická energie bude zajišťována přípojkou NN z elektrického rozvodu objektu. 

Kabely po staveništi povedou pod povrchem v dvoustěnných ochranných trubkách 

DUOHARD. 

2.1 Zásobování staveniště el. energií  

Určení druhu spotřebičů a stanovení maximálního zdánlivého příkonu 

Viz. Příloha 1 

Určení vnitro staveništního rozvodu NN 

Rozvod po staveništi je řešen podpovrchově pomocí kabelů. Jedná se měděné kabely 

s obalem z kaučukového vulkanizátoru. Vodiče musí být umístěny v hloubce 1m pod úrovní 

terénu v trase vytýčené na výkresu ZS. 

Osvětlení na staveništi:  

Staveniště bude osvětleno pomocí halogenových svítidel umístěných na plotových 

sloupcích. Další halogenová svítidla budou umístěny na provizorních sloupcích kolem 

komunikace a u administrativních buněk a buněk zaměstnanců. 

2.2 Zásobování staveniště vodou 

Viz. Příloha 2 

3. Řešení objektu zařízení staveniště 

3.1 Sociální zařízení staveniště 

Sociální zařízení slouží sociálním a hygienickým potřebám pracovníků na staveništi.  

Zařízení staveniště musí být vybudováno před zahájením stavebních prací. Rozsah sociálního 

ZS závisí na počtu pracovníků, pro které je budováno a zejména na počtu pracovníků, pro 

které je nutné zajistit stravování, popř. ubytování. Zařízení musí být v souladu s platnými 

hygienickými předpisy, vydanými ministerstvem zdravotnictví. 
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Vytvoření sociálního zařízení staveniště bylo použito systému CONTIMADE. Je 

navrženo maximální množství pracovníku, kteří se na stavbě vyskytnou, tj. 20 pracovníků. 

Šatny: min 1,75m2 na jednoho pracovníka tj. 35,00m2 pro 20 pracovníků. Navrženy 3 buňky 

L7B o rozměrech 6,058m x 2,435m, tj. 3x14,75m2 = 44,25m2 

Hygiena: potřeba je minimálně 2 mušle a 2 sedla a pro umývárnu 3 umyvadla a 2 sprchy 

použijeme buňku sanitární 19C. 

Stavbyvedoucí: je navržena kombinace buněk L10B+L1B. 

Administrativa:  je navržena buňka s označením L9B. 

Technici: je navržena buňka s označením L9B. 

3.2 Systém zásobování materiály: 

Zdící materiál POROTHERM bude na staveniště dovážen vždy na počátku pracovní 

směny. S dodavatelem je sepsaná smlouva o pravidelnosti a přesnosti dodávek. 

POROTHERM 44 EKO P+D: bude dodáván na paletách velikosti 1340x1000 mm a paleta je 

balená ve fólii. Na staveništi bude dovážen najednou v množství pro jedno podlaží. 

POROTHERM 30 AKU P+D: bude balený na paletách 1180x1000mm zabalený ve fólii bude 

na staveniště dovážen také najednou v množství pro jedno podlaží.  

POROTHERM 11,5 AKU: bude na paletách 1180x1000mm zabalený ve fólii bude na 

staveniště dovážen také najednou pro všechny podlaží a bude skladován na skládkách po 

nosném zdivu.  

POROTHERM 6,5 P+D: bude dovezen najednou pro všechny podlaží na paletách 

1180x1000mm zabalený ve fólii. 

Stropní vložky MIAKO: budou dodávány na dřevěných paletách 1180 x 1000mm. Uloží se na 

skládku po spotřebování zdiva v množství na strop v jednom podlaží. 

Stropní nosníky POT: budou dováženy pro jednotlivé stropy nad podlažími a ukládány podle 

délek na skládku. Budou skladovány na skládce ze zhutněné strusky tl.150mm  

Čerstvý beton na stropní konstrukce C16/20: bude dopravován na staveniště pomocí 

autodomíchávačů a přečerpáván do konstrukce pomocí čerpadel.  

Překlady POROTHERM: budou dodávány na dřevěných hranolech rozměrů 75x75x960mm 

balených po 20-ti kusech zabalených v ochranné fólii. 

Maltová směs: bude dodávána v 50-ti kg pytlích nadvakrát pro celou stavbu. 

Betonářská výztuž:  Prutová výztuž pro konstrukci schodiště a kari síť pro vyztužení stropní 

konstrukce bude dopravena na staveniště najednou pro všechny podlaží. 
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Tvárnice, stropní vložky i pytlovaná maltová směs budou dováženy na paletách. 

Všechny komunikace, po kterých bude materiál dopravován na staveniště, vyhovují a není 

potřeba činit žádná další opatření.  

3.3 Skladování na staveništi 

Požadavky na uspořádání skládek 

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

nepravidelných tvarů do výše 1m. Cihelné zdivo bude skladováno na paletách. Na skládkách 

budou ukládány dvě palety na sebe a mezi materiály různých druhu, bude ulička 0,75m. 

Materiál, jehož plocha je větší než 4m2, a materiál, při jehož přemisťování připadá na 1 muže 

váha větší než 50kg, se smí skladovat do výše max. 1,2m. Pokud se materiál ukládá pomocí 

mechanismů nebo pokud se při ruční manipulaci nezvedá výše než 1,2m, pak se může 

skladovat až do výše 2,2m na dočasných a max. 3m na trvalých skládkách. Betonářská výztuž 

bude uložena do dílny dle profilů a délek. 

Všechny prostory vymezené pro skladování materiálů musí být příslušně odvodněny a 

provedeny na zpevněném podloží ze zhutněné strusky tl.150mm.  

 Výpočet rozměru skládek: Viz. Příloha 3 

Typy skládek a skladů 

Na staveništi se objevují 3 typy skládek materiálu:  

- skládka otevřená na volném prostranství 

Na otevřených skládkách se uskladňují palety s kusovým stavivem, překlady, POT 

nosníky, jsou-li v originálním nepromokavém balení nebo jsou-li překrytý nepromokavou 

folií.  

- skládka krytá lehkou plechovou krytinou 

Na skládkách krytých lehkou plechovou krytinou se budou skladovat palety 

s maltovou směsí a omítky, také bude na této skládce umístěno míchací zařízení maltové 

směsi. 

- krytý sklad 

V krytých skladech se skladuje: plášťové podlahoviny, spojovací součásti, vodiče, 

svítidla, žárovky, armatury, kování a zámky, vany, dřezy a umyvadla, samostatné pytle 

cementu, vápna, sádra, omítkové směsi, dlaždice, obkladačky, sklo a pracovní pomůcky. 

Kryté sklady jsou ze skladových buněk systému CONTIMADE standart 24A. 
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3.4 Ostatní zařízení staveniště 

Dílna je vytvořena ze dvou skladových buněk CONTIMADE standart 24A. Bude 

sloužit pro skladování výztuže a případné ohýbaní a řezání výztuže. 

Oplocení staveniště je z mobilního oplocení Tempoline výšky 2m. Výplň rámu 

plotového dílce má oka 50x50mm je z drátu Ø2mm. 

4. Bezpečnost práce 

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

- 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).  

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích.  

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

Dále jsou povinni používat při práci předepsané osobní pomůcky. Staveniště musí být 

ohraničeno oplocením a na vstupu označeno výstražnou tabulkou se zákazem vstupu všech 

nepovolaných osob.  

5. Vliv na životní prostředí, odpady 

Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Odpadní 

materiál se odveze na povolenou skládku. Z odpadovými materiály vzniklými během 

výstavby bude nakládáno dle ustanovení zákona o odpadech č.185/2001Sb. Při realizaci 

stavby se nepředpokládá znečištění podzemních nebo povrchových vod.  

O nakládání s odpady pří následném provozu budovy a jeho svoz se bude starat 

specializovaná firma dle smluvního zajištění. Splaškové i dešťové vody budou napojeny na 

veřejnou kanalizaci. 
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Příloha 1: Výpo čet maximálního p říkonu elektrické energie 

pro za řízení staveništ ě 

STAVEBNÍ STROJ
štítkový 
příkon       
[kW]

[ks] [kW]

Jeřáb MB 1030.1 71,00 1 71,0
Míchačka malt.směsi m-tec duo-mix 6,25 1 6,3
Svářečka 8,00 1 8,0
Stříhačka 7,00 1 7,0
Vrtačka na ocel 1,50 2 3,0
Vračka na dřevo 1,50 4 6,0
Pila na zdivo Porotherm 3,00 3 9,0
Prutokový ohřívač 3,00 3 9,0
Zásobníkový ohřívač na vodu 120 l 10,00 1 10,0
Otopné těleso v buňce 2,50 10 25,0

P1 - INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 154,3 kW

OSVĚTLENÉ PROSTORY
příkon pro 
osvětlení 

[kW/m2] 
[m2] [kW]

Kanceláře 0,020 59,2 1,2
Šatny, umývárna, WC 0,006 73,9 0,4
Dílny 0,003 20,0 0,1

P2 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ 1,7 kW

DRUH PRACÍ
příkon pro 
osvětlení 

[kW/m2] 
[m2] [kW]

Bezpečnostní osvětlení staveniště 0,002 2750 5,5
P3 - INSTALOVANÝ PŘÍKON VNĚJŠÍHO OSVĚTLENÍ 5,5 kW

NUTNÝ PŘÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE

1,1 - koeficient ztráty ve vedení
0,5 a 0,7 - koeficient současnosti el. motorů
0,8 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení

1,0 - koeficient současnosti vnějšího osvětlení P = 151 kW

P3 - VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

P2 - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

P1 - PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ

2
1

2
321 )P*(0,7)PP*0,8P*(0,5*1,1P +++=
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Příloha 2: Výpočet maximální potřeby vody pro zařízení staveniště 

VÝPOČET SPOTŘEBY VODY:

[l/s]

Qn - spotřeba vody v l/s

Pn - potřeba vody v l/den (směnu 8h)

kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu

t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách

    Qn =         2,67 l/s

DIMENZOVÁNÍ POTRUBÍ

Spotřeba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50
Jmenovitá světlost v " 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4
Jmenovitá světlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100

4000

potřebné 
množství vody 

[l]

200

1700

potřebné 
množství vody 

[l]

200

A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY

B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY

C - VODA PRO TECHNOLOGICKÉ ÚČELY

Hygienické účely
Sprchování

POTŘEBA VODY PRO:

800
900

1800
37500

 MEZISOUČET C

měrná 
jednotka

1 pracovník
1 pracovník

POTŘEBA VODY PRO:

Zdění (bez vody pro maltu)
Omítka (bez vody pro maltu)

počet měrných 
jednotek

 MEZISOUČET A
120

střední norma 
[l/m.j.]

m2Příčky (bez vody pro maltu)

m2

m3

40
45

45000

potřebné 
množství vody 

[l]

Staveniště, mytí pracovních pomůcek apod.

 MEZISOUČET B

20
250
15

200
150

20
20

3,6

měrná 
jednotka

m3

m3 4
250
200

střední norma 
[l/m.j.]

Ošetřování betonu

POTŘEBA VODY PRO:

Výroba malty 
800
900

počet měrných 
jednotek

3600*t
2,0*C2,7*B1,6*A

3600*t
k*P

  Q
nn

n
++=∑=
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Příloha 3: Výpočet skladovacích ploch 

Zdivo 
Počet kusů zdiva na jednotlivá podlaží Množství palet zdiva na jednotlivé podlaží zvětšeno o cca 10%
1.PP 44 EKO P+D - 2 920 kusů  palety 1340x1000 mm, 54 ks

30 AKU P+D - 1 065 kusů palety 1180x1000 mm, 15 ks
11,5 AKU P+D - 660 kusů palety 1180x1000 mm, 9 ks

celkem: 4 645 kusů

1.NP 44 EKO P+D - 4 426 kusů  palety 1340x1000 mm, 80 ks
30 AKU P+D - 2 635 kusů palety 1180x1000 mm, 36 ks
11,5 AKU P+D - 2 305 kusů palety 1180x1000 mm, 32 ks
6,5 P+D - 336 kusů palety 1180x1000 mm, 2 ks

celkem : 9 702 kusů

2.NP 44 EKO P+D - 4 426 kusů  palety 1340x1000 mm, 80 ks
30 AKU P+D - 2 635 kusů palety 1180x1000 mm, 36 ks
11,5 AKU P+D - 1 558 kusů palety 1180x1000 mm, 22 ks
6,5 P+D - 336 kusů palety 1180x1000 mm, 2 ks

celkem : 8 955 kusů

3.NP 44 EKO P+D - 4 426 kusů  palety 1340x1000 mm, 80 ks
30 AKU P+D - 2 635 kusů palety 1180x1000 mm, 36 ks
11,5 AKU P+D - 1 558 kusů palety 1180x1000 mm, 22 ks
6,5 P+D - 336 kusů palety 1180x1000 mm, 2 ks

celkem : 8 955 kusů

Skladovací plocha pro zdící materiál

 - materiál dodáváme pro jednotlivé podlaží
- skladovací plocha je vypočítána vždy pro nejvyšší počet kusů cihle v podlažích

Porotherm 44 EKO P+D
- počet cihel v balíku: 60 

Porotherm 30 AKU P+D
- počet cihle v balíku: 80

Velikost spladovací plochy pro zdící prvky Porotherm 44 EKO a Porotherm 30 AKU

- palety ukládáme 300mm od kraje skládky
- palety ukládáme vedle sebe, max dva balíky na sebe
- obslužní ulička mezi druhy zdících prvků = 750 mm
- palety se zdivem tl. 115 a 65 budou ukládány na skládky nosného zdiva po jeho spotřebování

Rozměry skladovacích ploch
Skladovácí plochy pro Porotherm 44 EKO P+D Skladovácí plochy pro Porotherm 30 AKU P+D
Plocha se navrhuje na největší počet prvků: 80ks palet Plocha se navrhuje na největší počet prvků: 36ks palet
Z=(Q/T)*n=(80/10)*10=80ks Z=(Q/T)*n=(36/10)*10=36ks

Fo=(Z/q)=(80/1,49)=54m2 Fo=(Z/q)=(36/1,69)=21m2

F=(Fo/ß)=(54/0,9)=60m2 F=(Fo/ß)=(21/0,9)=23,5m2

Návrh skládky: 7x9,94m Návrh skládky: 5,5x6,0m
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Stropní vložky MIAKO + POT nosníky -

Miaka 23/62,5 PTH: Miaka 23/50 PTH:

paleta 1180x1000 mm, 40 ks paleta 1180x1000 mm, 60 ks

Počet palet Počet palet zvětšen o cca.10%

1.PP 421 ks. 811 ks. 11 ks. 14 ks.
1.NP 1109 ks. 1733 ks. 30 ks. 31 ks.
2.NP 1109 ks. 1733 ks. 30 ks. 31 ks.
3.NP 1226 ks. 1733 ks. 33 ks. 31 ks.

Skladovací plocha pro vložky MIAKO

 - materiál dodáváme pro jednotlivé podlaží
- skladovací plocha je vypočítána pro nejvyšší počet kusů 
- balíky budou dovezeny na jedou

Velikost spladovací plochy pro vložky MIAKO

- palety ukládáme 300mm od kraje skládky
- palety ukládáme vedle sebe, max dva balíky na sebe
- obslužní ulička mezi druhy zdících prvků = 750 mm
- palety s tvarnicemi Miako budou ukládány na skládku po zdivu, po vypotřebování zdiva

Skladovácí plochy pro MIAKO 23/62,5 PTH Skladovácí plochy pro MIAKO 23/50 PTH
Plocha se navrhuje na největší počet prvků: 33ks palet Plocha se navrhuje na největší počet prvků: 31ks palet
Z=(Q/T)*n=(33/8)*8=33ks Z=(Q/T)*n=(36/8)*8=31ks

Fo=(Z/q)=(33/1,69)=19,5m2 Fo=(Z/q)=(31/1,69)=18,3m2

F=(Fo/ß)=(19,5/0,9)=21,7m2 F=(Fo/ß)=(18,3/0,9)=20,5m2

POT nosníky

1.PP 1.NP 2.NP 3.NP
7250 26 58 58 58
2750 21 45 45 45
5250 14 39 39 43
1250 1 1 1 1
2310 1 1 1 1
3525 2 2 2 2
4765 1 1 1 1
1525 2 2 2 2
4975 - 1 1 1
2425 - 1 1 1

celkem 68 151 151 155
skladovací plocha pro POT nosníky

 - materiál dodáváme pro jednotlivé podlaží
- skladovací plocha je vypočítána pro nejvyšší počet kusů 

- největší délka = 7250 mm
- šířka nosníků = 160 mm
- délky 5750 mm se budou dovážet po čtvrtinách celkového počtu kusů

Velikost spladovací plochy pro POT nosníky

- nosníky ukládáme vedle sebe, max pět nosníků na sebe
- obslužní ulička mezi druhy POT nosníků = 750 mm

Miako 23/50 PTHMiako 23/50 PTHMiako 23/62,5 PTH

Miako bude skládováno na skládce po zdivu 44 EKO: 7x9,94m

Miako 23/62,5 PTH
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- vzdálenost od okrajů skladovacích ploch = 300 mm

Skladovácí plochy pro stropní nosníky
Plocha se navrhuje na největší počet prvků: 155ks
Z=(Q/T)*n=(155/4)*4=155ks

Fo=(Z/q)=(155/4,47)=34,68m2

F=(Fo/ß)=(34,68/0,9)=38,6m2

Rozměry skladovací plochy = 9050 x 4750 mm

Překlady otvorů

1.PP Překlad 7
délky: 1250mm 48 ks.

1500mm 5 ks.
2250mm 8 ks.

Plochy překlad:
délky: 2000mm 1 ks.
Celkem: 62 ks.

1.NP Překlad 7
délky: 1000mm 35 ks.

1250mm 52 ks.
1500mm 35 ks.
1750mm 30 ks.
2500mm 10 ks.

Celkem: 162 ks.

2.NP Překlad 7
délky: 1000mm 40 ks.

1250mm 40 ks.
1500mm 10 ks.
1750mm 60 ks.

Celkem: 150 ks.

3.NP Překlad 7
délky: 1000mm 40 ks.

1250mm 36 ks.
1500mm 10 ks.
1750mm 55 ks.

Celkem: 141 ks.

skladovací plocha pro překlady POROTHERM

 - materiál dodáváme pro jednotlivé podlaží
- skladovací plocha je vypočítána pro nejvyšší počet kusů 

Velikost spladovací plochy pro překlady POROTHERM

- prvky ukládáme vedle sebe, max dva balíky na sebe
- vzdálenost od okrajů skladovacích ploch = 300 mm
- obslužní ulička  = 750 mm

Skladovácí plochy pro překlady
Plocha se navrhuje na největší počet prvků: 155ks
Z=(Q/T)*n=(162/10)*10=162ks

Fo=(Z/q)=(162/28,57)=5,67m2

F=(Fo/ß)=(5,67/0,7)=8,1m2

Rozměry skladovací plochy = 2000 x 5600 mm
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Maltové směsi

Dodávana na paletách 1200 x 800 mm,
typ pytlů: 50 kg

Suchá maltová směs-

- palety ukládáme vedle sebe
- vzdálenost od okrajů skladovacíplochy 300mm
- obslužní ulička 750mm
- palety budou dovažený na 2x ve stejně velkém množství

Velikost spladovací plochy pro suchou maltovou směs

1.PP 4 ks. 4 ks.
1.NP 10 ks. 6 ks.
2.NP 10 ks. 6 ks.
3.NP 10 ks. 6 ks.

Plocha se navrhuje na největší počet prvků: 16ks
Z=(Q/T)*n=(16/150)*75=8ks

Fo=(Z/q)=(8/0,847)=9,44m2

F=(Fo/ß)=(9,44/0,9)=10,5m2

HASIT MAUERMORTEL POROTHERM TM

Rozměry skladovací plochy = 4000x5750mm z důvodu umístění míchacího 
zařízení do prostoru skládky maltové směsi
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1. Obecné informace 

Účelem technologického předpisu je stanovit a popsat obecná pravidla při provádění zdících 

prací vycházející z ustanovení ČSN 73 2310 a pokynů výrobce zdícího materiálů. 

1.1 Obecné informace o objektu, na který se technologický předpis vztahuje: 

Název objektu: Školní budova pro první stupeň 

Typ objektu: Budova občanské vybavenosti 

Místo stavby: Rychvald 

Kraj: Moravskoslézký 

Katastrální území: Karviná 

Číslo parcely: 2021/1 

 

Jméno a adresa stavebníka  

Stav s.r.o. 

Orlovská 1235 

Rychvald 735 32 

1.2 Konstrukční řešení objektu: 

Jedná se o čtyřpodlažní objekt s třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním. 

Objekt je umístěn na okraji města a je napojen na ulici Bohumínskou. Konstrukční systém 

objektu je stěnový z cihel POROTHERM EKO a stropní konstrukce z tvarovek MIAKO ze 

systému POROTHERM. Rozměr objektu je 13,80x15,98m v podzemním podlaží a 

29,38x15,98m v nadzemním podlaží. Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 3,45m 

v podzemním podlaží a 3,77m v nadzemních podlažích.  

Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu a zastřešen plochou 

střechou. Komunikace mezi podlažími je řešena monolitickým schodištěm konstrukčně 

řešeného jako zalomená deska s prefabrikovanými stupni. V objektu je použito komínového 

těleso výrobce SCHIEDEL. 
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2. Materiály 

Stěnové konstrukce objektu jsou tvořeny cihelným systémem POROTHERM 

2.1 Materiály, jejich parametry a použití v konstrukci: 

Cihelné materiály: 

Obvodové konstrukce:     

POROTHERM 44 EKO 

Rozměry d/š/v 248x440x238 mm 

Objem. hmot. prvku 680 kg/m3 

Hmotnost jednoho prvku cca 17,7 kg 

Pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm2 

Vnitřní nosné konstrukce:   

POROTHERM 30 AKU P+D 

Rozměry d/š/v 247x300x238 mm 

Objem. hmot. prvku 980 kg/m3 

Hmotnost jednoho prvku cca 17,1 kg 

Pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm2 

Vnitřní příčkové konstrukce:   

POROTHERM 11,5 AKU P+D 

Rozměry d/š/v 497x115x238 mm 

Objem. hmot. prvku 1050 kg/m3 

Hmotnost jednoho prvku cca 16,6 kg 

Pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm2 

 

POROTHERM 6,5 P+D 

Rozměry d/š/v 372x65x238 mm 

Objem. hmot. prvku 1000 kg/m3  

Hmotnost jednoho prvku cca 5,5 kg 

Pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm2 
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Překlady: 

PTH překlad 7 – 100 až 250 

Rozměry š/v/d 70x238x1000-2500 mm 

Hmotnost cca 35kg/m 

Cihelné tvarovky UZ 238/70 

Beton třídy C25/30 

Výztuž BSt 500 A 

 

PTH překlad 11,5 – 200 

Rozměry š/v/d 115x71x2000 mm 

Hmotnost cca 17kg/m 

Cihelné tvarovky UV 115/71 - 250 

Beton třídy C25/30 

Výztuž BSt 500 S 

 

Maltové směsi: 

Pro cihly obvodových konstrukci:  

POROTHERM TM - malta tepelně izolační 

Maximální zrnitost 2 mm 

Objem. hmot suché směsi 450 kg/m3 

Objem. hmot po zatvrdnutí směsi 500 kg/m3 

Pevnost v tlaku ≥ 5 N/mm2 

Spotřeba vody: max. 17-20 l vody/50 l suché směsi 

Doba zpracovatelnosti cca 2 hod 

Pro cihly vnitřních konstrukcí:  

HASIT MAUERMÖRTEL 920 M10 

Pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm2 

Spotřeba vody: cca 4,5 l vody/30 kg suché směsi 

Zrnitost: 0 - 4mm 

Objem. hmot. směsi cca 1800 - 2150 kg/m³  
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Pro založení první vrstvy zdiva:  

HASIT MAUERMÖRTEL 920 M10 

Pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm2 

Spotřeba vody: cca 4,5 l vody/30 kg suché směsi 

Zrnitost: 0 - 4mm 

Objem. hmot. směsi cca 1800 - 2150 kg/m³  

2.2 Údaje o dodavateli a způsob dodání: 

Zdivo i maltové směsi na obvodové stěny 

WIENERBERGER CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL a.s. 

Jezernice 

75131 Lipník nad Bečvou 

Zdící materiály i maltové směsi budou na stavbu dopravovány na kamiónech MAN 

AFFER 110 s hydraulickou rukou o nosnostech 25 000kg a budou přepravovány na paletách. 

 

Hmotnosti palet jednotlivých materiálů: 

POROTHERM 44 EKO  – počet cihel 60 ks/pal 

– hmotnost palety cca 1095 kg 

 

POROTHERM 30 AKU P+D – počet cihel 80 ks/pal 

– hmotnost palety cca 1400 kg 

 

POROTHERM 11,5 AKU P+D – počet cihel 80 ks/pal 

– hmotnost palety cca 1360 kg 

 

POROTHERM 6,5 P+D  – počet cihel 192 ks/pal 

– hmotnost palety cca 1016 kg 

 

POROTHERM TM   – počet pytlů 55 ks/pal 

– hmotnost palety cca 1155 kg 

 

PŘEKLADY    – na hranolech 75x75x960mm po 20ks 
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Maltové směsi na vnitřní stěny  

Hasit 

Ostravská 1818 

CZ-74801 Hlučín 

Maltové směsi budou na stavbu dopravovány na nákladních automobilech AVIA D75-

160 s nosností 4240kg a budou přepravovány na paletách. 

 

Hmotnosti palet jednotlivých materiálů: 

HASIT MAUERMÖRTEL 920 M10 – počet pytlů 42 ks/pal 

 – hmotnost palety cca 1270 kg 

2.3 Doprava materiálů po staveništi: 

Z kamionu budou palety skládány hydraulickou rukou. Z automobilu AVIA budou 

palety skládány nakládačem BobCat S300 a k manipulaci s materiálem po staveništi bude 

používán nakládač BobCat S300 a stavební věžový jeřáb MB 1030.1. 

2.4 Skladování materiálů: 

Skladovací plocha zdících materiálu i maltových směsí bude vytvořena ze zhutněné 

vrstvy strusky tloušťky 150mm a frakce 16-32mm. Palety se skladovaným materiálem budou 

ukládaný vedle sebe do dvojřadů. Na výšku se budou palety uskladňovat po dvou. Jednotlivé 

typy materiálů budou od sebe odděleny uličkou 0,75m. Skladovací plocha pro maltové směsi 

bude zastřešená, aby nedošlo k poškození materiálu vnějšími vlivy. Po rozbalení krycí folie na 

paletách se zdivem nebo maltou, budou zbyté prvky z palety uschovány do krytého prostoru 

nebo překryty folií, aby v případě změny počasí nedošlo k jejich poškození.  

Na skládkách se bude skladovat o 10% více materiálu, než je průměrná spotřeba na 

etapu, aby v průběhu výstavby nedošlo k přerušení prací z nedostatku materiálů. 

2.5 Přebíraní dodávky materiálů: 

Dodávku materiálů přebírá stavbyvedoucí nebo osoba stavbyvedoucím pověřená. Při 

převzetí materiálů musí stavbyvedoucí zkontrolovat:  

- Vizuálně prohlédnout předávané materiály, zda nebyly při dopravě poškozeny 

- Zkontrolovat dodané materiály podle objednacího listu 

- Zkontrolovat množství materiálu podle dodacího listu 
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Zápisy z předání materiálu musí být zaznamenány do stavebního deníku stavbyvedoucím 

nebo osobou oprávněnou do stavebního deníku zapisovat. 

2.6 Průměrná spotřeba materiálů na jednotlivá podlaží: 

První podzemní podlaží 

49 palet cihel POROTHERM 44 EKO 

52 cihel POROTHERM 44 1/2K EKO a 52 cihel POROTHERM 44 K EKO 

14 palet cihel POROTHERM 30 AKU P+D 

9 palet cihel POROTHERM 11,5 AKU P+D 

4 palety POROTHERM TM 

4 palety HASIT MAUERMÖRTEL 920 M10 

První nadzemní podlaží 

74 palet cihel POROTHERM 44 EKO 

56 cihel POROTHERM 44 1/2K EKO a 56 cihel POROTHERM 44 K EKO 

33 palet cihel POROTHERM 30 AKU P+D 

29 palet cihel POROTHERM 11,5 AKU P+D 

2 palety cihel POROTHERM 6,5 P+D 

6 palet POROTHERM TM 

10 palet HASIT MAUERMÖRTEL 920 M10 

Druhé nadzemní podlaží 

74 palet cihel POROTHERM 44 EKO 

56 cihel POROTHERM 44 1/2K EKO a 56 cihel POROTHERM 44 K EKO 

35 palet cihel POROTHERM 30 AKU P+D 

18 palet cihel POROTHERM 11,5 AKU P+D 

2 palety cihel POROTHERM 6,5 P+D 

6 palet POROTHERM TM 

10 palet HASIT MAUERMÖRTEL 920 M10 

Třetí nadzemní podlaží 

74 palet cihel POROTHERM 44 EKO 

56 cihel POROTHERM 44 1/2K EKO a 56 cihel POROTHERM 44 K EKO 

35 palet cihel POROTHERM 30 AKU P+D 
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21 palet cihel POROTHERM 11,5 AKU P+D 

2 palety cihel POROTHERM 6,5 P+D 

6 palet POROTHERM TM 

10 palet HASIT MAUERMÖRTEL 920 M10 

3. Pracovní podmínky 

Objekt bude vybudován na stavební parcele č. 2021/1, která je v současné době 

nevyužívaná a je ve vlastnictví města Rychvald. Parcela se nachází v okrajové části města 

Rychvald. Pozemek není oplocen. 

Vjezd na staveniště bude proveden z ulice Bohumínské. Před započetím prací na staveništi 

bude v okolí vjezdu upravené dopravní značení. Budou umístěny dopravní značky omezující 

rychlost provozu a značky upozorňující na výjezd vozidel ze staveniště. Napojení staveništní 

komunikace na ulici Bohumínskou, staveništní komunikace, zpevněné plochy pro těžkou 

mechanizaci, zpevněné plochy pro mobilní buňky, sklady a skladky budou provedeny podle 

projektu zařízení staveniště ze zhutněné strusky tloušťky 150mm. Struska bude z frakce 

kameniva 16-32mm. Pro věžový jeřáb budou vybudovány základové patky o Ø500mm 

hluboké 2m.  

 Zařízení staveniště a prostory pro realizaci objektu budou umístěny na ploše parcely a 

budou odděleny od okolí oplocením výšky 2m. Staveniště bude řádně označené a 

zabezpečené proti vstupu nepovolaných osob. Na pozemku bude provedena revizní šachtice, 

do které budou provedeny přípojky z ulice Bohumínské. Jedná se o přípojky vodovodu a 

kanalizace. Z této šachtice bude proveden rozvod do objektu i pro zařízení staveniště. 

Množství potřeby energie a vody určují ukazatele, které jsou vypracovány v projektu zařízení 

staveniště. Na stavbě budou vyhrazeny úseky na skladování stavebního odpadu a budou 

postupně ze stavby odváženy na skládky. Staveniště bude osvětleno pomocí halogenových 

svítidel umístěných na plotových sloupcích. Další halogenová svítidla budou umístěny na 

provizorních sloupcích kolem komunikace a u administrativních buněk a buněk zaměstnanců. 

Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení a jeho nabití právní moci. 

Stavební práce budou prováděny dle schválené projektové dokumentace a v souladu se 

stavebním zákonem a normami. Práce budou prováděny podle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324 

/ 90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
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4. Převzetí pracoviště 

Při převzetí pracoviště musí stavbyvedoucí zkontrolovat kvalitu a správnost 

provedených předchozích prací dle projektové dokumentace. Výsledkem převzetí pracoviště 

bude zápis o předání a převzetí pracoviště mezi stavbyvedoucím a investorem. Dále musí být 

proveden záznam do stavebního deníku. Podepsáním protokolu a zápisem do stavebního 

deníku dodavatel prohlašuje svůj souhlas se správností provedení předchozích prací a 

zavazuje se provést práce následující v odpovídající kvalitě a rozsahu dané projektovou 

dokumentací stavby. Pracoviště bude jiné při vyzdívání na základovou konstrukci a při 

vyzdívaní vyšších pater objektu na stropní konstrukci a konstrukci ztužujícího věnce. 

4.1 Kontrola pracoviště při vyzdívaní zdiva na základovou konstrukci 

- provedení základové konstrukce, zda je provedena podle projektové dokumentace 

- zda není základ nebo podkladní betonová deska v nějakém místě porušená 

- je-li podklad čistý a rovný, bez hrbolů nebo prasklin 

4.2 Kontrola pracoviště při vyzdívaní zdiva na konstrukci stropu a ztužujícího věnce 

- provedení stropů a ztužujícího věnce podle projektové dokumentace 

- zda není konstrukce stropu nebo věnce poškozena 

- je-li podklad čistý a rovný, bez hrbolů a prasklin 

5. Obecné pracovní podmínky 

Zdicí prvky musíme chránit proti povětrnosti, vodě, znečištění a poškození.  

Při výšce stěny nad 1m se bude zdění provádět z hliníkového pojízdného lešení ClimTec.  

Doporučená teplota pro zdění je minimálně +5ºC. Při nižší teplotě by byly narušeny 

hydratační procesy a malty by nedosáhli výrobcem deklarovaných vlastností. Při poklesu 

průměrné denní teploty pod +5ºC nebo poklesu teploty pod 0ºC se musí dodržovat zásady pro 

zdění v zimním období. 

5.1 Zásady pro zdění v zimním období 

Při poklesu teploty pod tuto hodnotu se musí voda do zdící malty zahřívat na teplotu max. 

+60ºC 

Teplota malty před začátkem zdění nesmí klesnout pod +15ºC 

Malta by měla být zpracována nejlépe do 15 minut 
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Zdící prvky nesmí být pokryty sněhem nebo zmrzlé. Teplota zdiva musí být minimálně +10ºC 

Teplota podkladu, na který se zdí, nesmí klesnout pod 10ºC 

Při přerušení zdění při teplotě pod -5ºC se musí chránit položené zdivo před mrazem tepelnou 

izolací, dokud nedosáhne 50% své krychelné pevnosti 

6. Personální obsazení 

6.1 Složení pracovní čety: 

1 mistr 

2 zedníci 

3 pomocní pracovníci 

Počet pracovních čet:  2 

6.2 Kvalifikační požadavky na pracovníky 

Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze pracovníci s požadovanou 

kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Mistr musí mít střední školu 

s maturitou stavebního zaměření. Zedník musí mít výuční list v oboru s 2 roky praxe. Všichni 

pracovníci musí být proškoleni o svých povinnostech a bezpečnosti práce na staveništi. 

6.3 Zodpovědnost pracovníků 

Mistr zadává práci ostatním pracovníkům a je zodpovědný za správný postup prací a 

provedení díla podle projektové dokumentace. Zedník je zodpovědný za správné provedení 

stavebního díla v odpovídající kvalitě.  

Za dodržování bezpečnosti při práci na stavbě podle příslušných předpisů a zákonů je 

zodpovědný stavbyvedoucí. Práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a 

postupy, které jsou pro ně stanoveny a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 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. Dále Nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
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7. Stroje a pomůcky 

O nasazení strojů a pracovních pomůcek rozhoduje mistr dle potřeby na staveništi. 

7.1 Stroje  

Nakládač BobCat S300  

Nakládač řízený smykem pro převoz palet s materiálem po staveništi. 

Technické parametry: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavební věžový jeřáb MB 1030.1 

Jeřáb s otočnou věží, s vodorovným i šikmým výložníkem délky 32 m s vlečenou 

kočkou. Jeřáb může pracovat se zasunutou věží nebo vysunutou věží. Přeprava je prováděna 

pomocí tahače TATRA 815 a třínápravového podvozku. Jeřáb bude ustaven na pevných 

patkách Ø500mm hlubokých 2m. Rozměr základny je 4,6x5,2m. Příkon jeřábu vyžaduje 

zajištění přívodu zakončeného 100A vypínačem uzamykatelným ve vypnuté poloze a 

jištěným minimálně 90 A jističem s vypínací charakteristikou "D".  

Technické parametry:            Poměr nosnosti k délce vyložení: 

Maximální vyložení: 32m 

Hmotnost protizávaží: 32tun 

Rozměry: 5,2x4,6m 
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Míchačka m-tec duo-mix 

Duo-mix lze zásobovat jak pytlovým zbožím, tak materiálem ze sila. Míchačka bude 

používána k přípravě maltové směsi pro zdění. 

Technické parametry: Standardní dopravované množství: cca 22 l/min 

 Dopravní vzdálenost: až 60 m 

 Dopravní výška: až 30 m  

 Elektrická přípojka: 400 V, 50 Hz, 3 fáze  

 Jištění: 25 A 

 Rozměry: cca 1350 x 640 x 1390 mm  

 Hmotnost: cca 250 kg 

7.2 Pracovní pomůcky: 

Pojízdné lešení ClimTec  

Pojízdné lešení ClimTec je skládací hliníkové lešení pro venkovní i vnitřní práce.  

Technické parametry: Pojízdné hliníkové lešení třídy 3 

 Zatížení 200  kg/m2 plochy podlážky 

 Rozměr podlážky 1,50 x 0,60 m  

 Pracovní výška sestavy 3m 

 Možnost zavěšení podlážky na kteroukoliv příčku vertikálního 

rámu (po 25 cm) 

 Optimální stabilitu a bezpečnost nabízí konstrukční řešení 

základového rámu se 4 výsuvnými základovými traverzami ve 

tvaru „V“  

 Bezpečný výstup vnitřkem lešení po protiskluzově upravených 

příčkách s podélným rýhováním 

Ostatní pracovní a ochranné pomůcky: 

Pracovní pomůcky: 

Svinovací metr, zednická lžíce, hladítko, zednická naběračka, pila na tvárnice POROTHERM, 

kbelíky, vodováha, lať v délce 3m s vyznačením vzdáleností 125mm pro kontrolu modulu 

zdiva, olovnice, dřevěné klíny, ocelový drát. 

Ochranné pomůcky: 

Ochranné rukavice, ochranné brýle, ochranná helma. 
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8. Pracovní postup 

8.1 Provádění zdiva na základovou konstrukci 

Před začátkem provádění zdiva se připraví pruhy hydroizolace Fatrafol 810. Očistí se 

podklad od prachu a jiných nečistot, které mohou způsobit nepřilnavost malty k podkladu a 

nerovnost podkladu. Pokud není podklad úplně vodorovný, vyrovná se maltou HASIT 

MAUERMÖRTEL 920 M10. Po zatvrdnutí malty se na ní umístí pruh hydroizolace, tak aby 

přesahoval minimálně 150mm přes líc zdiva u obvodové stěny i u vnitřní nosné stěny. 

Vyzdívat se začíná v rozích budoucího objektu. Pro zdění první vrstvy objektu se 

používá malta HASIT MAUERMÖRTEL 920 M10. Nejprve se osadí rohové cihly. Musí se 

při tom dbát na správné směrování kapsy na maltu či systému per a drážek z boku cihly. 

Natáhne se zednická šňůra z vnější strany zdiva. Na podklad se nanese malta ložné spáry ve 

stejné šířce, jako je tloušťka stěny. Cihly se pokládají do čerstvé malty podél šňůry těsně 

vedle sebe tak, aby se vzájemně dotýkaly (jako šablona slouží systém pér a drážek). Postup 

ukládání cihel je naznačen ve schéma postupu zdění (viz. Výkres 10.1). Poloha cihel se 

koriguje gumovou paličkou podle vodováhy a latě. Malta v ložné spáře musí být nanesená k 

oběma lícům stěny, ale nesmí přesahovat přes hrany cihel. Přebytečná malta vytékající z ložné 

spáry po položení cihel se proto stáhne zednickou lžící. Svislé spáry se nemaltují. V místě kde 

nedochází k napojení vnitřní stěny nebo příčky, se provede vazba z nařezaných cihel podle 

schéma postupu zdění (viz. Výkres 10.1 - detail A, detail B).  

Po vyzdění první vrstvy obvodové stěny, se začnou vyzdívat vnitřní stěny z cihel 

POROHTERM 30 AKU P+D. Krajní cihly se namaltují z boku a umístí na maltu HASIT 

MAUERMÖRTEL 920 M10 nanesenou na podklad. Krajní cihly se opět spojí se zednickou 

šňůrkou v líci zdiva. Malta ložné spáry se nanese na podklad ve stejné šířce, jako je budoucí 

tloušťka stěny. Do čerstvé malty pokládat cihlu po cihle podél šňůry těsně vedle sebe tak, aby 

se vzájemně dotýkaly. Postup je stejný jako u obvodové stěny. Detail napojení na obvodovou 

konstrukci je ve schéma postupu zdění (viz. Výkres 10.1 - detail C). 

Po vyzdění první vrstvy zdiva se budou všechny další vrstvy obvodového zdiva 

vyzdívat již na maltu POROTHERM TM a vnitřní nosné stěny na maltu HASIT 

MAUERMÖRTEL 920 M10. Před nanášením malty do ložné spáry pro další vrstvu cihel, se 

navlhčí vrchní část cihel poslední vyzděné vrstvy. Konzistence zdící malty musí být taková, 

aby nezatékala do svislých otvorů v cihlách.  

Zdění následujících vrstev se provede stejným způsobem tak, že vzdálenost svislých 

spár mezi sousedními vrstvami cihel je ve směru délky stěny 125mm. Detail rohu obvodové 
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stěny je vypracován ve schéma postupu zdění (viz. Výkres 10.1 - detail D). Opět se začne 

osazováním rohových cihel a natažením zednické šňůrky mezi nimi. Poté se podél šňůry 

pokládá cihla po cihle na pero a drážku. V místě, kde se v předchozí vrstvě dořezávaly cihly, 

se postupuje podle schéma postupu zdění (viz. Výkres 10.1 - detail A, detail B). V tomto 

místě je vzdálenost svislých spár jiná (100mm, 105mm). A v místě napojení vnitřní stěny se 

postupuje podle schéma postupu zdění (viz. Výkres 10.1 - detail C).  

Při zdění dalších vrstev se musí kontrolovat jednotnou výšku vrstev zdiva pomocí 

připravené latě a kontrolovat svislost zdiva pomocí vodováhy. Při zdění se občas zkontroluje 

také poloha vodící šňůry. Pohyblivé hliníkové lešení se bude používat na zdění při výšce 

stěny vyšší než 1m. 

Kolem okenních a dveřních otvorů se budou cihly POROTHERM 44 EKO řezat. 

Krajní cihly POROTHERM 44 EKO pod okenním nebo dveřním překladem musí být celé 

nebo poloviční, které bylo ovšem jako poloviční vyrobeny, aby nedošlo tíhou překladů 

k porušení zdiva. 

8.2 Provádění zdiva na konstrukci věnce a stropu: 

Postup je stejný jako u zdiva na základovou konstrukci, až na pár změn:  

První vrstva zdiva se neklade na maltu HASIT MAUERMÖRTEL 920 M10, ale na maltu 

POROTHERM TM.  

Pod první vrstvu se nepokládá hydroizolace. 

8.3 Provádění zdění příčkových konstrukcí: 

Nejprve, pokud je to potřebné, se vyrovná podlaha v místě budoucí příčky maltou. 

První vrstva příčkových cihel se uloží do nejméně 10mm silného maltového lože naneseného 

na pás Fatrafol 810. Pro zdění příčkových konstrukcí se používá malta HASIT 

MAUERMÖRTEL 920 M10. Příčkové zdivo se napojuje na nosnou zeď na tupo, takže cihly 

POROTHERM se maltují z boku a namaltovanou stranou se přimáčknou k nosné stěně. Osadí 

se opět obě rohové cihly a natáhne se mezi ně zednická šňůra.  

Je nutné, aby v každé druhé ložné spáře, se provedlo vyztužení v místě napojení na 

nosnou stěnu jednou plochou stěnovou sponou z korozivzdorné oceli, která ohnutá do pravého 

úhlu. Spona se vmáčkne do malty ložné spáry a druhou částí se přišroubuje k nosné stěně 

pomocí vrutů do hmoždinek. Jinak je postup provádění stejný jako u obvodového zdiva. 

Mezera mezi poslední vrstvou příčky a stropem vyplnit maltou.  



 16 

8.4 Provádění dvojité příčky z cihel POROTHERM 11,5 AKU 

Postup je podobný jako u zdění normální příčkové konstrukce, až na pár rozdílů. Po 

vyzdění první příčky se očistí od vyteklé malty a začne se stejným způsobem vyzdívat příčka 

druhá. V mezeře mezi stěnami nesmí zůstat žádná malta, úlomky cihel, apod., které by 

akusticky propojily obě stěny a tak vytvořily tzv. „zvukové mosty“. Mezera musí být zcela 

vyplněna minerální rohoží pro tlumení hluku. 

Při postupném vyzdívaní druhé příčky, se do mezery vkládá zvuková izolace 

Rockwool Steprock HD, aby nedocházelo ke stékaní malty do mezery mezi stěnami. Po 

napojení i této příčky ke stropu se mezery k nosným stěnám vyplní dilatační páskou Steprock.  

8.5 Osazování překladů POROTHERM 

PTH překlad 7 

PTH překlad 7 se sestaví na podlaze na dvou prokladech do požadované kombinace 

dle výpisu prefabrikátů oblou stranou nahoru. Kombinace překladů se srádluje u líce podpor 

dostatečně nosným drátem, aby se překlad mohl za tento drát zdvihnout a usadit na zdivo. Na 

zdivu, kde se bude překlad osazovat, se vytvoří maltové lože. Překlad se jeřábem nadzvedne 

za drát a umístí do maltového lože a vyklínuje dřevěnými klíny do roviny. Na spodní straně je 

při správném uložení vidět nápis „DOLNÍ STRANA – BHN3“. 

Plochý překlad POROTHERM 11,5 

Plochý překlad POROTHERM se umístí do maltového lóže tloušťky 10mm tak, aby 

šipka s názvem „TOP“ ukazovala vzhůru a podepře se dřevěným sloupkem 80x80mm ve 

vzdálenosti 800mm od nosné zdi. Při umísťování překladu na zeď může docházet k pružnému 

pohybu překladu. Po uložení překladu, se bude pokračovat ve zdění příčkové konstrukce 

s promaltovanými vodorovnými i svislými spárami a to tak, aby minimální tloušťka spár byla 

10mm. Dřevěný sloupek lze odstranit až po dostatečném zatvrdnutí malty (14 dnech). 
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9. Jakost a kontrola kvality 

Předmětem kontroly kvality jsou: 

- rozměrová shodnost s projektovou dokumentací 

- vodorovnost a svislost prvků 

- tuhost konstrukce 

- těsnost a kvalita provedení spár 

- umístění otvorů a prostupů 

 - splnění požadovaných tepelných a akustických vlastností konstrukcí 

Kontrolu jakosti provádí stavbyvedoucí za účasti technického dozoru investora. O zkouškách 

se provádí protokol, který podepisují obě z účastněných stran. Výsledek zkoušky se zapíše do 

stavebního deníku. 

10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost prací bude dodržována s platnými normami a předpisy. Musí splňovat 

požadavky: 

- Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (ZBOZP). 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích (Toto nařízení vlády nahradilo vyhlášku 324/1990 Sb. 

o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích). 

Podle BOZ by neměl být žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí a 

neutrpěl úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky 

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

ve stavebním deníku. 

11. Ekologie 

Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, vyhláška o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy daných 

výrobcem jednotlivých materiálů. S odpadovými materiály vzniklými během výstavby bude 

nakládáno dle ustanovení zákona o odpadech č.185/2001Sb. Při realizaci stavby se 

nepředpokládá znečištění podzemních nebo povrchových vod. Při realizaci zdění dojde 

k produkci těchto odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční odpady.  
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Odpad bude skladován na staveništi na vyhrazených místech. O odvoz těchto odpadů 

vzniklých při výstavbě se bude starat specializovaná firma. O nakládání s odpady pří 

následném provozu budovy a jeho svoz se bude starat specializovaná firma dle smluvního 

zajištění. 

 

Při provozu je nutné: 

- minimalizovat vznikání odpadů 

- uplatňovat zásady maximální recyklace 

- minimalizovat odpady k přímému skládkování 

Skladba odpadu: cihelná suť, hydroizolace, maltová směs, obaly od maltových směsí, 

hydroizolace a cihelného zdiva. 
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Přílohy 

Výkres 10.1 - Schéma provádění zděných konstrukcí 
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1. Obecné informace 

Účelem technologického předpisu je stanovit a popsat obecná pravidla při provádění 

stropu vycházející z pokynů výrobce materiálů. 

1.1 Obecné informace o objektu, na který se technologický předpis vztahuje: 

Název objektu: Školní budova pro první stupeň 

Typ objektu: Budova občanské vybavenosti 

Místo stavby: Rychvald 

Kraj: Moravskoslézký 

Katastrální území: Karviná 

Číslo parcely: 2021/1 

 

Jméno a adresa stavebníka  

Stav s.r.o. 

Orlovská 1235 

Rychvald 735 32 

1.2 Konstrukční řešení objektu: 

Jedná se o čtyřpodlažní objekt s třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním. 

Objekt je umístěn na okraji města a je napojen na ulici Bohumínskou. Konstrukční systém 

objektu je stěnový z cihel POROTHERM EKO a stropní konstrukce z tvarovek MIAKO ze 

systému POROTHERM. Rozměr objektu je 13,80x15,98m v podzemním podlaží a 

29,38x15,98m v nadzemním podlaží. Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 3,45m 

v podzemním podlaží a 3,77m v nadzemních podlažích.  

Objekt je založen na základových pásech z prostého betonu a zastřešen plochou 

střechou. Komunikace mezi podlažími je řešena monolitickým schodištěm konstrukčně 

řešeného jako zalomená deska s prefabrikovanými stupni. V objektu je použito komínového 

těleso výrobce SCHIEDEL. 
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2. Materiály 

Stropní konstrukce je tvořena systémem POROTHERM 

2.1 Materiály, jejich parametry a použití v konstrukci: 

Stropní prvky systému POROTHERM 

Keramické nosníky POT: 

Keramické nosníky POT 150-725/902 

Rozměry š/v/d - 160x230x1500 - 7250mm 

Cihelné tvarovky CNt-PTH, P15 - 160x60x250mm 

Beton třídy C25/30 

Výztuž Bst500M 

Hmotnost 25kg/m 

Stropní vložky MIAKO: 

MIAKO 23/62,5 

Rozměry š/v/d - 525x230x250mm 

Objemová hmot. 800kg/m3 

Pevnost v tlaku P12 

Hmotnost 17,5kg 

 

MIAKO 23/50 

Rozměry š/v/d - 400x230x250mm 

Objemová hmot. 800kg/m3 

Pevnost v tlaku P12 

Hmotnost 13,8kg 

 

MIAKO 8/62,5 

Rozměry š/v/d - 525x80x250mm 

Objemová hmot. 800kg/m3 

Pevnost v tlaku P12 

Hmotnost 8,4kg 
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MIAKO 8/50 

Rozměry š/v/d - 400x230x250mm 

Objemová hmot. 800kg/m3 

Pevnost v tlaku P12 

Hmotnost 6,4kg 

Věncovka POROTHERM:   

VT8/27,5 

Rozměry š/v/d - 497x80x275mm 

Objemová hmot. 800kg/m3 

Pevnost v tlaku 12N/mm2 

Čerstvý beton 

Čerstvý beton C16/20 

Dmax - 22mm 

Konzistence – S2 měkká 

Vyztužení 

Kari síť KA16 

Typ oceli BSt 500 

Rozměr sítě 2000x3000mm 

Oka 100x100mm 

Dráty Ø 4mm 

 

Betonářská výztuž R12 

Typ oceli BSt 500 

Tyče Ø 12mm 

Délka prutu 12m 

 

Třmínky  

Typ oceli BSt 420 

Dráty Ø 5 mm 
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2.2 Údaje o dodavateli a způsob dodání: 

Stropní prvky systému POROTHERM 

WIENERBERGER CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL, a.s. 

Jezernice 

75131 Lipník nad Bečvou 

Stropní vložky i POT nosníky budou na stavbu dopravovány na kamiónech MAN 

AFFER 110 s hydraulickou rukou o nosnostech 25 000kg a budou přepravovány na paletách. 

Hmotnosti palet jednotlivých materiálů: 

MIAKO 23/62,5   – počet cihel 40 ks/pal 

– hmotnost palety cca 780 kg 

 

MIAKO 23/50   – počet cihel 60 ks/pal 

– hmotnost palety cca 860 kg 

 

POT nosníky    – při převozu musí ležet po celé své délce 

Čerstvý beton  

Českomoravský beton, a.s. 

Místecká 1121/60 

703 00  Ostrava - Vítkovice 

Čerstvý beton bude dopravován v autodomíchávačích MAN 35.350 8x4 - 7,5 m3 

Výztuž 

EIKA ZNOJMO, a.s. 

Oblekovice 6  

67181 Znojmo 

Výztuž bude na stavbu dopravována na automobilu AVIA D75-160 s nosností 4240kg. 

2.3 Doprava materiálů po staveništi: 

Z kamionu budou palety skládány hydraulickou rukou a nosníky věžovým jeřábem 

MB 1030.1. Z automobilu AVIA bude výztuž skládána věžovým jeřábem MB 1030.1. Beton 

se bude z autodomíchávačů čerpat přímo na konstrukci. K manipulaci s materiálem po 

staveništi bude používán nakládač BobCat S300 a stavební věžový jeřáb MB 1030.1. 
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2.4 Skladování materiálů: 

Skladovací plocha vložek MIAKO i POT nosníků směsí bude vytvořena ze zhutněné 

vrstvy strusky tloušťky 150mm a frakce 16-32mm. Palety se skladovaným materiálem budou 

ukládaný vedle sebe do dvojřadů. Na výšku se budou palety uskladňovat po dvou. Jednotlivé 

typy materiálů budou od sebe odděleny uličkou 0,75m. POT nosníky musí být na skládce 

podloženy dřevěnými proklady 40x20mm ve vzdálenosti 500mm od kraje nosníku. Proklady 

jednotlivých vrstev musí být uspořádány svislé nad sebou. Po rozbalení krycí folie z materiálů 

na paletách, budou zbyté prvky z palety uschovány do krytého prostoru nebo překryty folií, 

aby v případě změny počasí nedošlo k jejich poškození.  

Na skládkách se bude skladovat o 10% více vložek MIAKO, než je průměrná spotřeba 

na etapu, aby v průběhu výstavby nedošlo k přerušení prací z nedostatku materiálů. 

2.5 Přebíraní dodávky materiálů: 

Dodávku materiálů přebírá stavbyvedoucí nebo osoba stavbyvedoucím pověřená. Při 

převzetí materiálů musí stavbyvedoucí zkontrolovat:  

- Vizuálně prohlédnout předávané materiály, zda nebyly při dopravě poškozeny 

- Zkontrolovat dodané materiály podle objednacího listu 

- Zkontrolovat množství materiálu podle dodacího listu 

Zápisy z předání materiálu musí být zaznamenány do stavebního deníku stavbyvedoucím 

nebo osobou oprávněnou do stavebního deníku zapisovat. 

2.6 Průměrná spotřeba materiálů na jednotlivá podlaží: 

První podzemní podlaží 

11 palet MIAKO 23/65,5 PTH 

14 palet MIAKO 23/50 PTH 

7 kusů MIAKO 8/62,5 PTH 

2 kusy MIAKO 8/50 PTH 

26 kusů POT nosníků 160x230, dl.7250mm 

21 kusů POT nosníků 160x230, dl.2750mm 

14 kusů POT nosníků 160x230, dl.5250mm 

2 kusy POT nosíků 160x230, dl. 3500 a 1500mm 

1 kus POT nosníků 160x230, dl. 1250, 3750 a 4750mm 

70 prutů betonářské výztuže R12 

33 kusů kari sítě KA 16 
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12,56m3 čerstvého betonu 

První nadzemní podlaží 

28 palet MIAKO 23/65,5 PTH 

29 palet MIAKO 23/50 PTH 

9 kusů MIAKO 8/62,5 PTH 

4 kusy MIAKO 8/50 PTH 

58 kusů POT nosníků 160x230, dl.7250mm 

45 kusů POT nosníků 160x230, dl.2750mm 

39 kusů POT nosníků 160x230, dl.5250mm 

2 kusy POT nosíků 160x230, dl. 3500 a 1500mm 

1 kus POT nosníků 160x230, dl. 1250, 3750, 4750 a 5000 a 2500mm 

150 prutů betonářské výztuže R12 

70 kusů kari sítě KA 16 

22,56m3 
čerstvého betonu 

Druhé nadzemní podlaží 

28 palet MIAKO 23/65,5 PTH 

29 palet MIAKO 23/50 PTH 

9 kusů MIAKO 8/62,5 PTH 

4 kusy MIAKO 8/50 PTH 

58 kusů POT nosníků 160x230, dl.7250mm 

45 kusů POT nosníků 160x230, dl.2750mm 

39 kusů POT nosníků 160x230, dl.5250mm 

2 kusy POT nosíků 160x230, dl. 3500 a 1500mm 

1 kus POT nosníků 160x230, dl. 1250, 3750, 4750 a 5000 a 2500mm 

150 prutů betonářské výztuže R12 

70 kusů kari sítě KA 16 

22,56m3 čerstvého betonu 

Třetí nadzemní podlaží 

31 palet MIAKO 23/65,5 PTH 

29 palet MIAKO 23/50 PTH 

10 kusů MIAKO 8/62,5 PTH 

4 kusy MIAKO 8/50 PTH 

58 kusů POT nosníků 160x230, dl.7250mm 
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45 kusů POT nosníků 160x230, dl.2750mm 

43 kusů POT nosníků 160x230, dl.5250mm 

2 kusy POT nosíků 160x230, dl. 3500 a 1500mm 

1 kus POT nosníků 160x230, dl. 1250, 3750, 4750 a 5000 a 2500mm 

150 prutů betonářské výztuže R12 

72 kusů kari sítě KA 16 

22,56m3 čerstvého betonu 

3. Pracovní podmínky 

Objekt bude vybudován na stavební parcele č. 2021/1, která je v současné době 

nevyužívaná a je ve vlastnictví města Rychvald. Parcela se nachází v okrajové části města 

Rychvald. Pozemek není oplocen. 

Vjezd na staveniště bude proveden z ulice Bohumínské. Před započetím prací na 

staveništi bude v okolí vjezdu upravené dopravní značení. Budou umístěny dopravní značky 

omezující rychlost provozu a značky upozorňující na výjezd vozidel ze staveniště. Napojení 

staveništní komunikace na ulici Bohumínskou, staveništní komunikace, zpevněné plochy pro 

těžkou mechanizaci, zpevněné plochy pro mobilní buňky, sklady a skladky budou provedeny 

podle projektu zařízení staveniště ze zhutněné strusky tloušťky 150mm. Struska bude z frakce 

kameniva 16-32mm. Pro věžový jeřáb budou vybudovány základové patky o Ø500mm 

hluboké 2m. 

Zařízení staveniště a prostory pro realizaci objektu budou umístěny na ploše parcely a 

budou odděleny od okolí oplocením výšky 2m. Staveniště bude řádně označené a 

zabezpečené proti vstupu nepovolaných osob. Na pozemku bude provedena revizní šachtice, 

do které budou provedeny přípojky z ulice Bohumínské. Jedná se o přípojky vodovodu, 

kanalizace a elektrické energie. Z této šachtice bude proveden rozvod do objektu i pro 

zařízení staveniště. Množství potřeby energie a vody určují ukazatele, které jsou vypracovány 

v projektu zařízení staveniště. Na stavbě budou vyhrazeny úseky na skladování stavebního 

odpadu a budou postupně ze stavby odváženy na skládky. Staveniště bude osvětleno pomocí 

halogenových svítidel umístěných na plotových sloupcích. Další halogenová svítidla budou 

umístěny na provizorních sloupcích kolem komunikace a u administrativních buněk a buněk 

zaměstnanců. 

Stavba bude zahájena po vydání stavebního povolení a jeho nabití právní moci. 

Stavební práce budou prováděny dle schválené projektové dokumentace a v souladu se 
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stavebním zákonem a normami. Práce budou prováděny podle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324 

/ 90 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 

4. Převzetí pracoviště 

Při převzetí pracoviště musí stavbyvedoucí zkontrolovat kvalitu a správnost 

provedených předchozích prací dle projektové dokumentace. Výsledkem převzetí pracoviště 

bude zápis o předání a převzetí pracoviště mezi stavbyvedoucím a investorem. Dále musí být 

proveden záznam do stavebního deníku. Podepsáním protokolu a zápisem do stavebního 

deníku dodavatel prohlašuje svůj souhlas se správností provedení předchozích prací a 

zavazuje se provést práce následující v odpovídající kvalitě a rozsahu dané projektovou 

dokumentací stavby.  

4.1 Kontrola pracoviště  

- provedení stěnové konstrukce, zda je provedena podle projektové dokumentace (její výška, 

rozměr a rovinnost) 

- zda není stěnová konstrukce nějakém místě porušená 

- zda není podklad, na který se budou ukládat podpěrné sloupky, v nějakém místě porušený 

- je-li podklad čistý a rovný, bez hrbolů nebo prasklin 

5. Obecné pracovní podmínky 

Prvky stropů musíme chránit proti povětrnosti, vodě, znečištění a poškození.  

Doporučená teplota pro montáž je minimálně +5ºC, protože uložené vložky se zmonolitňuje 

čerstvým betonem. Při nižší teplotě by byly narušeny hydratační procesy čerstvého betonu a 

nedosáhli by výrobcem deklarovaných vlastností. Při poklesu průměrné denní teploty pod 

+5ºC nebo poklesu teploty pod 0ºC se musí dodržovat zásady pro betonáž v zimním období. 

5.1 Zásady pro betonáž v zimním období 

Při poklesu teploty pod tuto hodnotu se musí voda do betonu zahřívat na teplotu max. +60ºC 

Teplota malty před začátkem zdění nesmí klesnout pod +15ºC 

Stropní vložky nesmí být pokryty sněhem nebo zmrzlé. Jejich teplota musí být minimálně 

+10ºC 

Používá se beton o jednu třídu vyšší pevnosti, než je dána dle projektu. 

Teplota podkladu, na který se ukládají nosníky, nesmí klesnout pod +10ºC 
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Při přerušení betonáže při teplotě pod 0ºC se musí chránit hotový beton před mrazem tepelnou 

izolací, dokud nedosáhne 50% své krychelné pevnosti 

Teplota povrchu betonu nesmi klesnout před překrytím tepelnou izolaci pod +1ºC 

6. Personální obsazení 

6.1 Složení pracovní čety: 

1 mistr 

2 zedníci 

1 jeřábník 

1 vazač 

1 pomocný dělník 

Počet pracovních čet:  2 

6.2 Kvalifikační požadavky na pracovníky 

Veškeré navrhované práce mohou provádět pouze pracovníci s požadovanou 

kvalifikací a oprávněním k provádění příslušných prací. Mistr musí mít střední školu 

s maturitou stavebního zaměření. Zedník musí mít výuční list v oboru s 2 roky praxe. Jeřábník 

a vazač musí mít platný průkaz odborné způsobilosti. Všichni pracovníci musí být proškoleni 

o svých povinnostech a bezpečnosti práce na staveništi. 

6.3 Zodpovědnost pracovníků 

Mistr zadává práci ostatním pracovníkům a je zodpovědný za správný postup prací a 

provedení díla podle projektové dokumentace. Zedník je zodpovědný za správné provedení 

stavebního díla v odpovídající kvalitě.  

Za dodržování bezpečnosti při práci na stavbě podle příslušných předpisů a zákonů je 

zodpovědný stavbyvedoucí. Práce musí být prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy a 

postupy, které jsou pro ně stanoveny a v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 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. Dále Nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
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7. Stroje a pomůcky 

O nasazení strojů a pracovních pomůcek rozhoduje mistr dle potřeby na staveništi. 

7.1 Stroje  

Nakládač BobCat S300  

Nakládač řízený smykem pro převoz palet s materiálem po staveništi. 

Technické parametry: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavební věžový jeřáb MB 1030.1 

Jeřáb s otočnou věží, s vodorovným i šikmým výložníkem délky 32 m s vlečenou 

kočkou. Jeřáb může pracovat se zasunutou věží nebo vysunutou věží. Přeprava je prováděna 

pomocí tahače TATRA 815 a třínápravového podvozku. Jeřáb bude ustaven na pevných 

patkách Ø500mm hlubokých 2m. Rozměr základny je 4,6x5,2m. Příkon jeřábu vyžaduje 

zajištění přívodu zakončeného 100A vypínačem uzamykatelným ve vypnuté poloze a 

jištěným minimálně 90 A jističem s vypínací charakteristikou "D".  

Technické parametry:            Poměr nosnosti k délce vyložení: 

Maximální vyložení: 32m 

Hmotnost protizávaží: 32tun 

Rozměry: 5,2x4,6m 
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Míchačka m-tec duo-mix 

Duo-mix lze zásobovat jak pytlovým zbožím, tak materiálem ze sila. Míchačka bude 

používána k přípravě maltové směsi pro podkladní vrstvu pod POT nosníky. 

Technické parametry: Standardní dopravované množství: cca 22 l/min 

 Dopravní vzdálenost: až 60 m 

 Dopravní výška: až 30 m  

 Elektrická přípojka: 400 V, 50 Hz, 3 fáze  

 Jištění: 25 A 

 Rozměry: cca 1350 x 640 x 1390 mm  

 Hmotnost: cca 250 kg 

Autodomíchavač MAN 35.350 

Bude používán pro dopravu čerstvého betonu na stavbu. Beton se nebude uskladňovat 

ale přímo čerpat z vozidla do konstrukce. 

Technické parametry: Objem: 7,5m3 

 Výkon: 257KW 

 Hmotnost: 14.025kg 

 Nosnost: 20.975kg 

7.2 Pracovní pomůcky: 

Pojízdné lešení ClimTec  

Pojízdné lešení ClimTec je skládací hliníkové lešení pro venkovní i vnitřní práce.  

Technické parametry: Pojízdné hliníkové lešení třídy 3 

 Zatížení 200  kg/m2 plochy podlážky 

 Rozměr podlážky 1,50 x 0,60 m  

 Pracovní výška sestavy 3m 

 Možnost zavěšení podlážky na kteroukoliv příčku vertikálního 

rámu (po 25 cm) 

Optimální stabilitu a bezpečnost nabízí konstrukční řešení 

základového rámu se 4 výsuvnými základovými traverzami ve 

tvaru „V“  

Bezpečný výstup vnitřkem lešení po protiskluzově upravených 

příčkách s podélným rýhováním 
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Ostatní pracovní a ochranné pomůcky: 

Pracovní pomůcky: 

Svinovací metr, zednická lžíce, hladítko, zednická naběračka, kbelíky, vodováha, lať v délce 

2m pro rozprostření betonu, dřevěné hranoly na montážní průvlaky, stojky. 

Ochranné pomůcky: 

Ochranné rukavice, ochranné brýle, ochranná helma. 

8. Pracovní postup 

8.1 Ukládaní POT nosníků 

POT nosníky se budou ukládat na stěnu věžovým jeřábem. K jeřábu budou připevněny 

ocelovým šestiramenným vázacím lanem. Nosné zdivo se vyrovná cementovou maltou 

HASIT MAUERMÖRTEL 920 M10 a umístí se na něj těžký asfaltový pás Fatrafol 810. Poté 

se na tento pás v místech, kde se budou ukládat nosníky, vytvoří maltové lože z cementové 

malty HASIT MAUERMÖRTEL 920 M10 tloušťky 10mm. Připevněný nosník se jeřábem 

umístí do cementového lože. Již při ukládaní POT nosníku se na oba konce nosníků umístí 

jedna vložka MIAKO, která slouží jako šablona, pro přesné umístění nosníků. Přesné umístění 

zajistí pracovníci z lešení. Již při ukládaní nosníku se musí podpírat dřevěnými hranoly se 

stojkami. Tyto hranoly tvoří montážní průvlaky. Maximální vzdálenost montážních průvlaků 

od nosné stěny muže být 1.8m. Stojky, které podpírají montážní průvlak, musí být maximálně 

1.5m od sebe. Provizorní podpory musí být zaklínovány a zavětrovány. Rozmístění podpor 

podle schéma montáže stropu (viz. Výkres 10.2). Tímto způsobem se uloží všechny POT 

nosníky na nosné stěny.  

V místech prostupu stropem, se provede tzv. „výměna“. POT nosník se v tomto 

případě ukládá na nosnou stěnu opět na maltové lože, ale v místě u prostupu, se nosík uloží na 

sucho na montážní průvlak. 

8.2 Ukládaní vložek MIAKO 

Vložky MIAKO se ukládají na sucho na podepřené POT nosníky. Již při ukládaní 

nosníku se vložky se kladou rovnoběžně s nosnou stěnou. Vždy se uloží jedna vložka na 

jednu stranu nosníku a další na druhou stranu nosníku. Po uložení všech krajních vložek, se 

začnou vložky klást již postupně z jedné strany, jedna vedle druhé. V místech prostupů 

stropem, kde se bude provádět tzv. „výměna“, se umísťují doplňkové vložky MIAKO. Postup 

kladení podle schéma montáže stropu (viz. Výkres 10.2). 
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8.3 Montáž ztužujícího věnce a vyztužení stropu 

Na vnější líc pozedního zdiva vyzdí jedna vrstva věncovek POROTHERM VT8. 

Věncovky se vyzdí na cementovou maltu HASIT MAUERMÖRTEL 920 M10 tloušťky 

10mm. Kladou na péro a drážku bez promaltování svislé spáry. Z vnitřní strany věncovky se 

přiloží pás tepelné izolace Polystyrén, který se u věncovky udrží maltou ve tvaru „fabionu“. 

Tepelná izolace, nesmí být ve styku s asfaltovým pásem.  

Poté se do prostoru mezi tepelnou izolaci a okraje POT nosníku vloží výztuž 

ztužujícího věnce s třmínky a podporové příložky tvaru L. Následně se uloží výztuž do 

vnitřních věnců a kari síť a vložky MIAKO. V místech tzv. „výměn“ se také vloží výztuž 

s třmínky. Výztuž se ukládá na distanční podložky. Rozmístění výztuže dle projektové 

dokumentace. 

8.4 Betonování stropu 

Betonáž stropu můžeme zahájit po umístění POT nosníků, vložek MIAKO, provedení 

věnců a rozmístění výztuže. Betonáž se provádí z čerstvého betonu C16/20. Při betonáži se 

první vyplní prostor nad nosníkem, čímž vzniknou betonová žebra. Zároveň se betonují také 

ztužující věnce, „výměny“ a vrchní vrstva stropu tloušťky 40mm. Betonáž se provádí 

v pruzích rovnoběžně se směrem nosníků. Pracovní spára nesmí vzniknout nad nosníkem, 

musí být umístěna pouze mezi nosníky uprostřed vložek MIAKO.  

Beton se nesmí hromadit na jednom místě. Při pohybu po stropu je nutné používat 

roznášecí plošiny, aby nebyl zatěžován jen jeden prvek. Doplňkové vložky MIAKO můžou 

být zatěžovány pouze tíhou čerstvého betonu při betonáži. Po vybetonování stropu, je nutné 

udržovat beton ve vlhkém stavu, aby nedošlo ke smršťování a vzniku smršťovacích trhlin. 

8.5 Provádění stropu ve vyšších podlažích 

Při provádění stropu v dalších podlažích se musí stojky ukládat na stejné místo, na 

kterém jsou o podlaží níž. Stojky se nesmí odstranit ani po dosažení plné únosnosti betonu, 

dokud nejsou provedené a dostatečně únosné stropy ve vyšších podlažích. Poté se stojky 

odstraňují postupně od nejvyššího podlaží. 
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9. Jakost a kontrola kvality 

Předmětem kontroly kvality jsou: 

- rozměrová shodnost s projektovou dokumentací 

- vodorovnost a rovinatost prvků 

- tuhost konstrukce 

- těsnost a kvalita provedení spár 

- umístění otvorů a prostupů 

 - splnění požadovaných tepelných a akustických vlastností konstrukcí 

Kontrolu jakosti provádí stavbyvedoucí za účasti technického dozoru investora. O zkouškách 

se provádí protokol, který podepisují obě z účastněných stran. Výsledek zkoušky se zapíše do 

stavebního deníku. 

10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost prací bude dodržována s platnými normami a předpisy. Musí splňovat 

požadavky: 

- Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci (ZBOZP). 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích (Toto nařízení vlády nahradilo vyhlášku 324/1990 Sb. 

o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích). 

Podle BOZ by neměl být žádný pracovník vystaven svévolně žádnému nebezpečí a 

neutrpěl úraz. U každého pracovníka jsou vyžadovány pracovní a ochranné pomůcky 

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

ve stavebním deníku. 

11. Ekologie 

Při realizaci musí být dodržován projekt, ČSN, vyhláška o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci včetně všech souvisejících předpisů a technologické postupy daných 

výrobcem jednotlivých materiálů. S odpadovými materiály vzniklými během výstavby bude 

nakládáno dle ustanovení zákona o odpadech č.185/2001Sb. Při realizaci stavby se 

nepředpokládá znečištění podzemních nebo povrchových vod. Při realizaci stropu dojde 

k produkci těchto odpadů skupiny 17 – stavební a demoliční odpady.  



 17 

Odpad bude skladován na staveništi na vyhrazených místech. O odvoz těchto odpadů 

vzniklých při výstavbě se bude starat specializovaná firma. O nakládání s odpady pří 

následném provozu budovy a jeho svoz se bude starat specializovaná firma dle smluvního 

zajištění. 

 

Při provozu je nutné: 

- minimalizovat vznikání odpadů 

- uplatňovat zásady maximální recyklace 

- minimalizovat odpady k přímému skládkování 

Skladba odpadu: cihelná suť, hydroizolace, tepelná izolace, ztvrdlý beton, maltová směs, 

obaly od maltových směsí a stropních vložek, tepelné izolace a hydroizolace. 
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[6] Věžový jeřáb MB1030.1 

http://www.craneservice.cz/index.php?menu=22 

[7] Míchačka Duo-mix 

http://www.m-tec.com/cz/Baustellentechnik/Maschinen/mischpumpen/duo-mix.php 

[8] BobCat – Nakládače 

http://www.bobcat.cz/1/nakladace_smyk.html 
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Přílohy 

Výkres 10.2 - Schéma montáže stropu 

 

 


