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Anotace 

 

Cílem diplomové práce je realizace provozně, výrobně a obchodně technické budovy 

s ubytovací kapacitou pro zaměstnance. Budoucí účel stavby je zprostředkování služeb 

a výroby, jako jsou: projektování elektroinstalací, elektromontáže, elektroinstalace v bytové 

výstavbě a maloobchodní prodej svítidel. Záměrem investora bylo vybudovat provozovnu 

firmy Eltym a zřízení kompletního technického zázemí firmy pro jednání s investory, 

reklamační centrum apod. Dále zde budou mít výchozí zázemí zaměstnanci firmy. Návrh 

stavby je koncepčně řešen jako dvoupodlažní budova se sedlovou střechou tvořená 

vazníkovou nosnou konstrukcí. V prvním nadzemním podlaží se nachází prostor obchodu, 

sklad, elektrodílna a sociální zázemí. V druhém nadzemním podlaží se nachází kanceláře pro 

ředitele, techniky a projektanty, meeting místnost, dále se zde nachází pokoje pro 

zaměstnance a sociální zázemí. Součástí diplomové práce je také stavebně technologická část 

zaměřena na monolitické železobetonové schodiště, které je součástí realizovaného projektu. 

 

 

Annotation 

 

The aim of the thesis is the implenation of operational, manufacturing, comercial and 

technical  building with accommodation capacity for staff. Future purpose of the building is a 

mediation services and production such as: designing electro installations, wiring, electro 

installations in housing and retail light fitting negotiation. Intention of the investor was to 

build a work place of firm called Eltym and constitute complete technical rear of this firm for 

a dealing with investors, comptatint centre, etc. The copany employees will have the default 

background here also. Building proposal is conceptually designed as a two-storey building 

with a gabled roof formed by truss supporting structure. The first floor has a space for shop, 

store, electrical workroom and sanitary facility. The second floor has an office for the 

manager, engeneers and planners, meeting room. Second floor also has rooms for emloyees 

and sanitary facility. Part of the thesis is also structural part focused on monolithic reinforced 

concrete stairs wich is part of this project. 
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Seznam použitého značení 

a.s. – akciová společnost 

apod. – a podobně 

arch. – akademický titul, architekt 

b – označení šířky podesty 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

°C – stupně celsia 

cca - cirka 

č. - číslo 

ČSN – česká státní norma 

DN - dimenze 

DPH – daň z přidané hodnoty 

EPS – pěnový polystyren 

hod., h – hodina 

Ing. – akademický titul, inženýr 

JKSO – jednotková klasifikace stavebních objektů 

Kč – korun českých 

kg – kilogram, základní váhová jednotka 

kg/m – kilogram na metr, základní jednotka 

km – kilometr, délková jednotka, 1 kilometr = 1000metrů 

kN/m2 – jednotka zatížení 

KH – označení rohože kari sítě 

ks - kusů 

kW – kilowatt, jednotka tepelné ztráty 

Lit. – označení vodovodní přípojky 

m n.m – metrů nad mořem 

M - měřítko 

max - maximum 

min - minuta 

min. - minimum 

Mgr. – magistr, akademický titul 

MHD – městská hromadná doprava 
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mm – milimetr 

m – metr, základní délková jednotka 

m2 – metr čtverečný 

m3 – metr krychlový 

např. - například 

Nh – normohodina 

NN – nízké napětí 

NP – nadzemní podlaží 

parc. – parcela 

P+D – typ zdiva firmy Porotherm, (pero + drážka) 

popř. - popřípadě 

POT – označení POROTHERM nosníků 

prof. – akademický titul, profesor 

PVC HT – druh materiálu kanalizačního potrubí 

resp. – respektive 

RTS – název společnosti 

r. - rok 

Sb. – sbírky, sbírka 

sk – koeficient charakteristickýho zatížení 

s0 – základní zatížení 

SO – stavební objekt 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

s.v. – světlá výška 

t – tuna 

TC – tepelné čerpadlo 

tl. – tloušťka 

TUV – teplá užitková voda 

U – součinitel prostupu tepla 

v – označení výšky schodů 

W/mK – watt na metr krát kelvin, jednotka prostupu tepla 

W/m2K - watt na metr krychlový krát kelvin, jednotka součinitele prostupu tepla 

ZTP – zdravotně a tělesně postižení 

% - procento 
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λ – prostup tepla 

XPS – extrudovaný polystyren 
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1. Úvod 

  

Pozemek pro situování objektu řešeného diplomovou prací se nachází v obci Hronov. 

Hronov, okres Náchod, Královehradecký kraj.  

 

Hronov - malé městečko v severovýchodních Čechách leží uprostřed půvabné krajiny 

na řece Metuji při hranici s Polskem v nadmořské výšce 364 m n.m. V historii se poprvé 

připomíná v roce 1359, je však přibližně o jedno století starší. Jeho počátky souvisejí 

s kolonizačním úsilím pana Hrona z Náchoda (1241 – 1285) z rodu Načeraticů, který zde 

pravděpodobně založil vodní tvrz. V roce 1415 je Hronov uváděn jako městečko, které až do 

roku 1848 náleželo k náchodskému panství, stejně jako sousední obce Velký Dřevíč, Velké 

Poříčí a Žabokrky, zatímco Zbečník a Rokytník příslušely do konce 15. století 

k machovskému statku, jehož součástí byla také Malá Čermná na kladských hranicích.  

Jako město je Hronov poprvé uveden v roce 1859.   

      

V husitské době jistě vyznávala většina obyvatel kalich a fara byla zřejmě osazena 

knězem podobojí, tak tomu bylo asi po celé 16. století. V roce 1610 byla postavena zděná 

zvonice místo původní dřevěné. Za třicetileté války (po roce 1634) se střídaly průtahy vojsk 

císařských a švédských a v červenci 1639 Švédové Hronov vypálili. Z roku 1651 pochází 

první zpráva o hronovské škole ve staré jednopatrové opuštěné faře. Nová škola, také 

dřevěná, byla postavena v r. 1688 a sloužila až do roku 1888. Kostel Všech svatých byl tehdy 

filiálním kostelem náchodského děkanství. V letech 1713 – 1717 byl barokně přestavěn, když 

z původní gotické stavby zůstalo pouze kněžiště s částečně dochovaným ostěním jednoho 

okna. V roce 1725 bylo na dnešní náměstí umístěno mariánské sousoší, jehož stylizované 

podoby se od poloviny 19. století používalo jako městského znaku.  

     

 V letech 1831 – 1845 působil v Hronově vlastenecký kněz Josef Regner (1794 – 

1852), známý jako Havlovický z Jiráskovy kroniky U nás. Tehdy (1832) postihla Hronov 

epidemie cholery.  

      

Většina obyvatel městečka a okolních obcí se živila zemědělstvím, doplňkovým 

zdrojem obživy bylo domácké tkalcovství. Vybudováním železnice z Chocně do Broumova 

(1875) nastává na Hronovsku v 80. letech 19. století mohutný rozvoj textilního průmyslu, ve 
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městě vzniká přádelna bavlny a několik mechanických tkalcoven. Kromě textilu se ve městě 

rozvíjí strojírenská výroba. Důsledkem je růst počtu obyvatelstva z 1682 v roce 1880 až na 

4600 v roce 1910.  

 

V září 1949 po složitých jednáních dochází ke sloučení Hronova se sousedními 

obcemi Velkým Poříčím, Zbečníkem, Velkým Dřevíčem, Rokytníkem a Žabokrky. Malá 

Čermná byla připojena až v roce 1960. Po obecních volbách v roce 1990 se Velké Poříčí stalo 

opět samostatnou obcí. 

 

Významnými osobnostmi města jsou Alois Jirásek, prof. Mgr. Jan Špáta, Helena 

Čapková, Jan Křtitel Knahl, Ing. arch. Jindřich Freiwald, Egon Hostovský, Josef Čapek 

 

 

2. Metodika řešení diplomové práce 

 

Cílem diplomové práce je realizace provozně, výrobně obchodní budovy s ubytovací 

kapacitou pro zaměstnance. Budoucí účel stavby je zprostředkování služeb a zakázková 

výroba, jako jsou: projektování elektroinstalací, elektromontáže, elektroinstalace v bytové 

výstavbě a maloobchodní prodej svítidel. Výstavba nového objektu nezastíní ani neomezí 

stávající sousední stavby. 

 

2.1 Charakteristika vstupních údajů 

 

- požadavky investora stavby na provozní, dispoziční a architektonické řešení stavby 

- objemová studie zpracovaná na základě požadavků investora 

- kopie mapy katastru nemovitostí, M 1:2000, M 1:1000  

- prohlídka staveniště a jeho dokumentace 

- vyjádření správců inženýrských sítí 

- hydrogeologický průzkum 

- průzkum geologických poměrů 

- stavebně technologický průzkum 

- geodetické zaměření pozemku 
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- měření radonu a hlučnosti 

 

2.2 Vyhodnocení vstupních údajů 

 

Po prostudování všech dostupných podkladů jsem mohla navrhnout postup, jenž bude 

nejlépe vyhovovat všem požadavkům. Detaily návrhu jsou součástí výkresové dokumentace. 

 

2.3 Volba metody řešení 

 

Řešení daného objektu je navrhováno jako víceúčelový objekt s kapacitami 

prodejními, výrobními a ubytovacími. 

 

 

3. Průvodní zpráva 

 

3.1 Identifikační údaje stavby, investora a projektanta  

- název stavby:                       Novostavba provozně obchodního objektu s ubytovací kapacitou  

                                               (Bussines Unit) 

- druh stavby:             novostavba  

- místo stavby:                 Hronov   

- okres:                  Náchod 

- stavební úřad:                  Náchod  

- katastrální území                                                           Hronov, parc. č.462, 463/1, 463/2, 464 

- katastrální úřad:                  Náchod 

- kraj:                Královéhradecký 

- investor:                                      Eltym s.r.o., Husova 207, Hronov  
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- Zodpovědný projektant:              Šárka Korbelová, VN2PVS01 

- Stavební náklady:                    cca 11 732 090,- Kč 

- Datum:               2010/2011 

- Projektant:                        Šárka Korbelová 

 

3.2 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, stavebním pozemku, 

majetkoprávních vztazích  

 

Pozemek se nachází v jižní části Hronova na spojnici ulic Husova a Šedivá hora, které 

jsou přístupovými komunikacemi k pozemku. Okolí pozemku je zastavěno rodinnou 

výstavbou na východ od ulice Husova, na západní straně je řeka Metuje a průmyslový areál. 

Pozemek je rovinatého charakteru. Na jižní straně pozemku se nachází vzrostlé stromy, které 

budou vykáceny. Pozemek je ve vlastnictví firmy ELTYM s.r.o. 

 

3.3 Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu  

 

3.3.1 Přehled výchozích podkladů a průzkumů 

 

- požadavky investora stavby na provozní, dispoziční a architektonické řešení stavby 

- snímek pozemkové mapy 

- kopie mapy katastru nemovitostí, M 1:2000, M 1:1000  

- prohlídka staveniště a jeho dokumentace 

- vyjádření správců inženýrských sítí 

- hydrogeologický průzkum 

- průzkum geologických poměrů 

- stavebně technologický průzkum 

- geodetické zaměření pozemku 

- měření radonu a hlučnosti 

 



18 

 

3.3.2 Údaje o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

              

Pozemek je přístupný z ulice Husova a ulice Šedivá hora. Jako obslužnou komunikaci 

použijeme asfaltovou silnici š.3m na východní straně. Na pozemku bude nově vytvořena 

příjezdová komunikace k objektu a také parkovací místa, 10 míst pro firemní vozový park 

ELTYMU s.r.o., 5 parkovacích míst pro zákazníky prodejny a jedno místo pro imobilní 

občany. Nedaleko pozemku se nachází MHD (autobusy). Dostupnost potřebných služeb je 

také možná pěšky, centrum obce cca 10min pěší chůzí. 

 

Vytápění  -  domu bude tepelným čerpadlem Tepelná čerpadla IVT Greenline E 

s tepelnou ztrátou do 25 kW (Tyto čerpadla jsou vybavena komponenty, regulací a scroll 

kompresorem Mitsubishi, jejich vyšší výkon umožňuje nasazení do domů s tepelnou ztrátou 

do 25 kW). Ohřev teplé užitkové vody je u tohoto typu tepelného čerpadla řešen 

v samostatném zásobníku teplé vody, což je výhodné v případě zvýšených požadavků na 

množství teplé vody. 

 

K těmto tepelným čerpadlům lze přidat větrací jednotku s rekuperací tepla, případně 

tato čerpadla zapojit v režimu pro letní klimatizaci. Prostor pro umístění těchto dvou jednotek 

tepelných čerpadel je umístěn v technické místnosti v 1.NP (označení místnosti 1.11) zde 

budou umístěny hlavní řídící jednotky tepelných čerpadel, výměníky, včetně zásobníků na 

ohřev TUV, které jsou součástí TC. 

  

Rozvodné potrubí je vedeno v podlaze příslušného podlaží. Odtud jsou provedeny 

přípojky k jednotlivým tělesům. Přípojky ke všem tělesům budou vedeny ze zdi, nikoliv z 

podlahy. Rozvod potrubí bude proveden z měděných trubek (např. SUPERSAN T,…).  

  

Vnit řní vodovod –  přívod vody do objektu bude proveden navrtáním stávající 

vodovodní soustavy v ulici Šedá hora vč. vodoměrné sestavy. Rozvod studené vody je 

navržen z trub polypropylenových, typ PP - 3 POLYMUTAN v tlakové řadě 20.  Potrubí je 

opatřeno návlekovou izolací a je uloženo pod omítkou nebo v podlaze.  Potrubí TUV 

a studené vody bude opatřeno návlekovou izolací. Tloušťka izolace pro TUV je 20 mm. 

Materiál MIRELON, popř. náhrada s vodivostí max. 0,040 W/m,K (např. Tubex, …). 
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Vnit řní kanalizace – splaškové a dešťové odpadní vody budou napojeny novou 

kanalizační přípojkou z PVC DN 200 mm, která je napojena na hlavní sběrač v ulici Husova, 

kde se nachází betonová stoka kruhového profilu DN 1200 mm - řešeno v SO - Kanalizační 

přípojka. Hlavní ležatý svod je proveden z kanalizačního novoduru DN 200 mm, na tento 

svod budou napojeny jednotlivé odbočky od stoupacích potrubí. Hlavní svod bude končit vně 

objektu napojením na stávající kanalizační stoku. Potrubí vnitřní kanalizace je vedeno pod 

omítkou nebo v podlaze. Odvětrání kanalizace bude nad střechou objektu, kde budou osazeny 

větrací hlavice.   

   

Materiál je navržen takto : 

   - připojovací potrubí - PVC  HT (šedivé) 

   - odpady - PVC HT (šedivé) 

  - potrubí uložené v zemině – kanalizační novodur (červenohnědý) 

  

Sklon potrubí : 

- sklon potrubí vnitřní kanalizace bude min. 3 % 

 

Krytí potrubí : 

  - krytí pod podlahou (nadloží nad horní hranou) – min 200 mm 

- krytí v zemině – min. 800 mm (nezámrzná hloubka) 

 

elektroinstalace – bude zpracována příslušnými odborníky jako samostatná příloha  

 

3.4 Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 

Informace byly dotčeným orgánům dodány a byly následně schváleny.  

 

3.5 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu  

 

Projektová dokumentace je vyhotovena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 

Sb. v platném znění a vyhláškou č. 499/2006 Sb. a  vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby.   
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Stavba jako taková nebude mít negativní vliv na kvalitu a možnosti bydlení v dané 

lokalitě, stejně jako nebude negativně působit na samotné uživatele objektu. Stavbou nebudou 

ohroženy limity životního prostředí (například znečištění vzduchu, hlučnost, nedostatečný 

odvod dešťových vod apod.) a nebude škodlivě působit v daném prostředí. 

 

3.6. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu a územního rozhodnutí 

 

Navržená stavba je řešena v souladu s územním plánem obce. 

 

3.7 Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření 

v dotčeném území 

 

Na vlastním pozemku nejsou sítě, které by bylo nutno kvůli stavbě překládat. 

 

3.8 Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu výstavby 

 

Projekt bude dokončen v listopadu 2010.  

Zahájení stavby: duben 2011  

Předpokládané dokončení stavby: červen 2012 

 

3.8.1 Popis výstavby 

 

- hrubá úprava terénu 

- vybetonování základů  

- samotná stavba objektů  

- po dokončení hrubých stavebních prací bude provedena úprava terénu 

do finální podoby 

 

3.8.2 Technické informace o skladování materiálu 

 

  Základní materiál pro výstavbu bude skladován na pozemku staveniště 

materiály, které lze dovést a ihned spotřebovávat, budou voženy dle rozhodnutí 
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stavbyvedoucího a jejich potřeby. Betonová směs bude vožena autodomíchávači z nedaleké 

betonárny cca 5km vzdálené. Materiály potřebné v průběhu stavby, které je třeba skladovat na 

pozemku investora, budou zakryty ochrannými plachtami proti znehodnocení. Ocelové profily 

budou umístěny v mobilních skladech a zamknuty, tím zajistíme jejich ochranu proti vnějším 

vlivům před zabudováním do konstrukce. Dřevěné konstrukce jako např. vazníky budou 

dovezeny, jako prefabrikáty v den osazování z tohoto důvodu pro ně není třeba vyčleňovat 

speciální místo. Umístění jeřábu není třeba řešit, neboť v případě potřeby bude přivolán 

mobilní jeřáb a bude pro něj v den příjezdu vyčleněna potřebná plocha dle materiálu, který 

bude třeba zvedat. 

 

3.9 Statistické údaje o orientační hodnotě stavby, ostatní údaje  

 

 - Zastavěná plocha:    = 263 m2  

  - Celková plocha pozemku  = 874 m2 

 

Navrhovaná stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

Stavba ani její provoz nevyžadují speciální ochranu proti hluku. Při výstavbě nedojde 

k narušení žádných ochranných pásem a nevzniknou ani nároky na zřízení nových. Při 

realizaci stavby se nepředpokládá znečištění podzemních nebo povrchových vod. 

 

Speciální stavební práce bude provádět specializovaná stavební firma, určená 

investorem. Odpadní materiál se odveze na řízenou skládku. Dle Zákona o odpadech 

č.185/2001 Sb. vzniknou při realizaci. 

 

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 

Náklad stavby je stanoven pomocí cenových technicko – hospodářských ukazatelů 

podkladů RTS v cenové úrovni 2010. Základní třídění vychází z Jednotkové klasifikace 

stavebních objektů (JKSO). Stavba je zařazena do oboru 812 – Budovy pro výrobu a služby. 

Konstrukční materiálová charakteristika je 1- svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, 

bloků. Uvedené ceny jsou bez DPH. 
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Hlava III           

stavba 

 (10,24*6,30+5,12*2,84)*25,67 = 2 030 m3 

          2 030 m3 x 5 119,- Kč                             10 391 570,- Kč  

Hlava VI 

Vedlejší náklady: 

Globální zařízení staveniště 2,9 % z Hlavy III                                  301 356,- Kč 

Hlava VIII 

rozpočtová rezerva 10 %                                                                            1 039 157,- Kč 

Celkem bez DPH                                                                                          11 732 090,- Kč 

 

 

4. Souhrnná technická zpráva 

 

4.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

4.1.1 Zhodnocení staveniště, současný stav dokončené stavby, stavebně historický 

průzkum 

  

Před zahájením výstavby bude provedeno vytyčení inženýrských sítí, odstranění 

dřevin a křovin. V rámci tohoto objektu bude sejmuta ornice a uskladněna na mezideponii na 

pozemku investora. Jakékoliv zemní práce se budou provádět za přítomnosti zástupců správců 

jednotlivých sítí. 

 

Pozemek je rovinatého charakteru. Na jižní straně pozemku se nachází vzrostlé 

stromy, které před zahájením zemních prací budou pokáceny. 

  

Provedený stavebně historický průzkum neprokázal žádné překážky ve stavbě. 
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4.1.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby      

 

Řešení celého objektu vychází z místních podmínek, pozemku a záměru investora. 

Objekt bude vhodně doplňovat stávající zástavbu. Objekt je členěn do dvou podlaží.  

Záměrem investora bylo vybudovat provozovnu firmy Eltym a zřízení kompletního 

technického zázemí firmy pro jednání s investory, reklamační centrum apod. dále zde budou 

mít výchozí zázemí zaměstnanci firmy. V přízemí přístavby je umístěna elektrodílna o s.v. 

3,30 m využívaná na lehkou montáž a na malé opravy. Prosklení dílny bude okny s izolačními 

trojskly z jižní a ze západní strany. Přístup do dílny bude vstupním prostorem pro 

zaměstnance nebo garážovými vraty z ulice Šedivá hora. Dílna bude vybavena pracovním 

stolem a ručním nářadím. V dílně se nebude natírat ani stříkat. 

 

Zastřešení domu bude provedeno samonosným krovem z vazníků sedlového tvaru 

o sklonu střechy 27°. Krytina bude ze střešních tašek Bramac Max (materiál a barva bude 

přizpůsobena stávající objektům v okolní zástavbě). Střecha bude opatřena okapními žlaby 

a svody.  

 

Fasáda je navržena ve světlém odstínu s keramickým obkladem.  

 

4.1.3 Technické řešení s popisem pozemních staveb, inženýrských staveb, řešení 

vnějších ploch  

 

Seznam objektů: 

SO – 01 Objekt  

SO – 02 Tepelná čerpadla 

SO – 03 Terénní úpravy 

SO – 04 Vodovodní přípojka 

SO – 05 Kanalizační přípojka 

SO – 06 Elektrická přípojka 

SO – 07 Zpevněné plochy 

 

Základy jsou základové pásy z betonu C20/25.  
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Stavby jsou postaveny ze systému keramických velkoformátových tvárnic Porotherm. 

Vnější svislé nosné konstrukce jsou navrženy z cihelných bloků POROTHERM P+D 36,5 

zatepleny polystyrenem EPS 100 fasádní o tl.80mm. Ostatní nosné konstrukce jsou z bloků 

POROTHERM P+D 36,5. Příčky v 1.NP i 2.NP jsou z POROTHERM P+D 11,5 

a POROTHERM P+D 14. Vodorovná nosná konstrukce je navržena z POROTHERMOVÉ 

konstrukční sady MIAKO.  

 

Konstrukce střechy je řešena jako samonosný krov z vazníků, sedlového tvaru 

s pálenou střešní krytinou Bramac Max. 

 

Cesta, okapový chodník a parkoviště jsou ze zámkové dlažby.  

 

4.1.4 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu  

 

Pozemek je přístupný z ulice Husova a ulice Šedivá hora. Jako obslužnou komunikaci 

použijeme asfaltovou silnici š.3m na východní straně. Na pozemku bude nově vytvořena 

příjezdová komunikace k objektu a také parkovací místa, 10 míst pro firemní vozový park 

ELTYMU s.r.o., 5 parkovací místa pro zákazníky prodejny a jedno místo pro imobilní 

občany. Nedaleko pozemku se nachází MHD (autobusy). Dostupnost potřebných služeb je 

také možná pěšky, centrum obce cca 10min pěší chůzí. 

 

Vytápění  -  domu bude tepelným čerpadlem Tepelná čerpadla IVT Greenline E 

s tepelnou ztrátou do 25 kW (Tyto čerpadla jsou vybavena komponenty, regulací a scroll 

kompresorem Mitsubishi, jejich vyšší výkon umožňuje nasazení do domů s tepelnou ztrátou 

do 25 kW). Ohřev teplé užitkové vody je u tohoto typu tepelného čerpadla řešen 

v samostatném zásobníku teplé vody, což je výhodné v případě zvýšených požadavků na 

množství teplé vody. 

 

K těmto tepelným čerpadlům lze přidat větrací jednotku s rekuperací tepla, případně 

tato čerpadla zapojit v režimu pro letní klimatizaci. Prostor pro umístění těchto dvou jednotek 

tepelných čerpadel je umístěn v technické místnosti v 1.NP (označení místnosti 1.11) zde 

budou umístěny hlavní řídící jednotky tepelných čerpadel, výměníky, včetně zásobníků na 

ohřev TUV, které jsou součástí TC. 



25 

 

 Rozvodné potrubí je vedeno v podlaze příslušného podlaží. Odtud jsou provedeny 

přípojky k jednotlivým tělesům. Přípojky ke všem tělesům budou vedeny ze zdi, nikoliv z 

podlahy. Rozvod potrubí bude proveden z měděných trubek (např. SUPERSAN T,…).  

  

Vnit řní vodovod –  přívod vody do objektu bude proveden navrtáním stávající 

vodovodní soustavy v ulici Šedá hora vč. vodoměrné sestavy. Rozvod studené vody je 

navržen z trub polypropylenových, typ PP - 3 POLYMUTAN v tlakové řadě 20.  Potrubí je 

opatřeno návlekovou izolací a je uloženo pod omítkou nebo v podlaze.  Potrubí TUV a 

studené vody bude opatřeno návlekovou izolací. Tloušťka izolace pro TUV je 20 mm. 

Materiál MIRELON, popř. náhrada s vodivostí max. 0,040 W/m,K (např. Tubex, …). 

 

Vnit řní kanalizace – splaškové a dešťové odpadní vody budou napojeny novou 

kanalizační přípojkou z PVC DN 200 mm, která je napojena na hlavní sběrač v ulici Husova, 

kde se nachází betonová stoka kruhového profilu DN 1200 mm - řešeno v SO - Kanalizační 

přípojka. Hlavní ležatý svod je proveden z kanalizačního novoduru DN 200 mm, na tento 

svod budou napojeny jednotlivé odbočky od stoupacích potrubí. Hlavní svod bude končit vně 

objektu napojením na stávající kanalizační stoku. Potrubí vnitřní kanalizace je vedeno pod 

omítkou nebo v podlaze. Odvětrání kanalizace bude nad střechou objektu, kde budou osazeny 

větrací hlavice.   

   

Materiál je navržen takto : 

   - připojovací potrubí - PVC  HT (šedivé) 

   - odpady - PVC HT (šedivé) 

  - potrubí uložené v zemině – kanalizační novodur (červenohnědý) 

  

Sklon potrubí : 

- sklon potrubí vnitřní kanalizace bude min. 3 % 

 

Krytí potrubí : 

  - krytí pod podlahou (nadloží nad horní hranou) – min. 200 mm 

- krytí v zemině – min. 800 mm (nezámrzná hloubka) 

 

elektroinstalace – bude zpracována příslušnými odborníky jako samostatná příloha 
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 4.1.5 Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 

dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném 

území 

  

Parkování pro zaměstnance je situováno na východní straně objektu. Parkování z části 

pro zaměstnance a z části pro návštěvníky objektu na jižní straně objektu. Pozemek se nachází 

na území, které není dotčeno důlní činností.  

 

4.1.6 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

Při stavebních pracích bude používán běžný stavební materiál. Veškerý materiál bude 

zdravotně nezávadný. S odpadovými materiály bude nakládáno dle ustanovení zákona 

č.185/2001 Sb. Při realizaci stavby se musí dbát na minimalizaci prašnosti a hlučnosti v okolí 

stavby. Stavba bude prováděna klasickým způsobem a nedojde ke znečištění okolí. V případě 

znečištění komunikací při dopravě je nutno zajistit jejich okamžité očištění.  

 

Při stavbě nebude použito žádných škodlivých látek a nebudou vznikat žádné škodlivé 

odpady. Nesmí též dojít k úniku látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho půdní kryt. 

Bude zabezpečeno dodržování nočního klidu. 

 

Vlastní objekt nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

 

Dále bude při provozu vznikat běžný domovní odpad, který bude ukládán do 

popelnicových nádob a smluvně zajištěno jeho vyvážení. Vzniklý odpad nedosahuje 100 t 

obyčejného odpadu za rok a ani 50 kg nebezpečného odpadu za rok. 

 

4.1.7 Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 

komunikací 

 

              Parkování pro imobilní občany je navrženo co nejblíže k objektu. Od parkovacího 

místa ke vstupu do 1.NP se občané dostanou po stávajícím chodníku. V 1.NP se nachází 

toalety pro ZTP. Přesun imobilního občana do 2.NP bude možno pomocí šikmé schodišťové 

plošiny. 
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4.1.8 Průzkumy, měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 

projektové dokumentace 

 

Měření hlučnosti a orientační výpočet hlučnosti objektu ukázali, že výrobní prostory a 

místnosti jim přiléhající, budou osazeny izolačními trojskly, v ostatních místnostech vystačí 

izolační dvojskla. 

 

Radon se v místních poměrech nachází v normálních koncentracích, tím pádem není 

třeba dělat speciální opatření proti radonu a stačí standardní zemní izolace. 

 

V době měření byla hladina podzemní vody -3,45m což je v porovnání s průzkumy 

v této oblasti téměř ideální střední hodnotou. Hodnota hladiny podzemní vody kolísá 

v rozmezí 0,5m. Dle zvyklostí byly vybrány pro kontrolu provedeného průzkumu domy 

v okolí 250m od daného místo do stáří 10let s hydrogeologickým průzkumem a žádostí 

majitelů o možnost do jejich dokumentace nahlédnout. 

 

Průtok podzemní vody pro tepelná čerpadla a možnost jejího odběru a vracení do 

oběhu říční podzemní vody je dostatečný pro možnost připojit 2 tepelná čerpadla na principu 

země/voda. 

 

4.1.9 Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 

výškový systém 

  

Stavebníkem bylo zajištěno geodetické zaměření pozemku. Hodnota ± 0,000 byla 

stanovena v horní úrovni podlahy v 1.NP Použit byl Baltský polohopisný systém. 

 

4.1.10  Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 

provozní soubory 

 

Seznam objektů: 

SO – 01 Objekt  

SO – 02 Tepelná čerpadla 

SO – 03 Terénní úpravy 
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SO – 04 Vodovodní přípojka 

SO – 05 Kanalizační přípojka 

SO – 06 Elektrická přípojka 

SO – 07 Zpevněné plochy 

 

4.1.11 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 

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

             

Stavba je navržena s maximálním ohledem na okolní zástavbu. 

 

4.1.12 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

  

Pracovníci jsou povinni používat bezpečnostní pomůcky a řídit se bezpečnostními 

pokyny, se kterými byli seznámeni. 

 

4.2 Mechanická odolnost a stabilita 

 

Na pozemku, na kterém bude objekt stát, byly provedeny průzkumy geologických 

poměrů. Na základě průzkumů je terén mechanicky odolný a stabilní. Nebylo zjištěno žádné 

poddolování, či jiné nebezpečné jevy. 

 

Objekt je navržen z materiálů požadované únosnosti, která zabezpečí stabilitu objektu. 

 

4.2.1 Zřícení stavby nebo její části 

 

Pokud bude stavba realizovaná v souladu s technologickými předpisy, projektovou 

dokumentací a předpisy BOZP nehrozí zřícení stavby ani její části. 

 

4.2.2 Větší stupeň nepřípustného přetvoření 

 

Konstrukční prvky jsou předimenzovány z hlediska statiky. 
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4.2.3 Poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo 

instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 

 

Pokud bude stavba realizovaná v souladu s technologickými předpisy, projektovou 

dokumentací a předpisy BOZP nehrozí poškození. 

 

4.2.4 Poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 

 

Rozsah stavebních úprav i stavba samotná neuvažuje s těmito typy poškození. 

 

4.3 Požární bezpečnost  

 

 Požárně bezpečnostní řešení není součástí diplomové práce. 

 

4.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

             

Budova je navržena a maximálním ohledem na životní prostředí ani provoz budovy 

nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Provoz stavby nevyžaduje žádná zvláštní 

opatření z hlediska hygieny. Postačí běžná údržba v režimu provozního řádu zákona 258/2000 

Sb. Menší úrazy mohou být ošetřeny pomocí lékárničky, která bude jedna na 100m2 užitné 

plochy objektu. Na parcele neexistují nepříznivé vlivy, které by ohrožovaly bezpečnost osob. 

Podrobnosti ve zprávě BOZP. Při výstavbě objektu se nepředpokládá znečištění podzemní 

vody. 

 

4.5 Bezpečnost při užívání 

 

Objekt je navržen tak, aby při jeho užívání a provozu nedocházelo k úrazům 

uklouznutím, pádům, nárazům, popáleninám, zásahům elektrickým proudem, výbuchům 

uvnitř nebo v blízkosti stavby, nebo k úrazům způsobených pohybujícím se vozidlem. Stavba 

jako celek i její části musí splňovat požadavky na jednotlivé provozy, popř. zařízení, které se 

nesmějí vzájemně rušit nad přípustnou míru stanovenou obecnými, zvláštními předpisy (např. 
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nařízení vlády) a ČSN 73 4301 a ČSN 73 4302. Současně stavba jako celek i její části musí 

být dále užívány v souladu s obecně technickými předpisy a hygienickými požadavky 

(větrání, vytápění). 

 

4.6 Ochrana proti hluku 

 

Pro ochranu vnitřních obytných prostorů proti hluku pronikajícího zvenčí platí ČSN 

73 0532. Ve stavbě není navržen žádný mimořádný hluk, kterým by mohli být okolní 

obyvatelé rušeni. 

 

4.7 Úspora energie a ochrana tepla 

             

4.7.1 Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění 

porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov 

 

Budova splňuje technické požadavky na vytápění a úsporu energií. Stavebník nebo 

vlastník budovy dokládá splnění požadavků průkazem energetické náročnosti budovy. Průkaz 

energetické náročnosti nesmí být starší 10 let a je součástí dokumentace podle prováděcího 

předpisu při výstavbě nových budov. 

 

4.7.2 Stanovení celkové energetické spotřeby stavby 

  

Všechny konstrukce musí splňovat nároky požadované příslušnými předpisy, hlavně 

ČSN 73 0540 – 1 až 4 Tepelná ochrana budov. 

  

4.8 Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

  

Parkování pro imobilní občany je navrženo co nejblíže k objektu. Od parkovacího 

místa ke vstupu do 1.NP se občané dostanou po stávajícím chodníku. V 1.NP se nachází 

toalety pro ZTP. Přesun imobilního občana do 2.NP bude možno pomocí šikmé schodišťové 

plošiny. 
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4.9 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 

Pozemek se nachází na území, které není dotčeno důlní činností. Nenachází se zde 

žádné agresivní podzemní vody. Bylo provedeno měření radonu a nebyla zjištěna zvýšená 

hladina radonu. 

 

4.10 Ochrana obyvatelstva 

 

Stavební práce budou prováděny na stavebním pozemku v denních hodinách. 

Obyvatelé nebudou rušeni v období nočního klidu. 

 

4.11 Inženýrské stavby (objekty) 

 

4.11.1 Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 

Dešťová voda bude svedena ze střechy pomocí svodů. Objekt bude napojen na 

betonovou stoku kruhového průřezu DN 1200mm. 

SO – 05 Kanalizační přípojka 

 

4.11.2 Zásobování vodou 

 

Objekt bude napojen na veřejný vodovod Lit DN 200 v ulici Husova. 

SO – 04 Vodovodní přípojka 

 

4.11.3 Zásobování energiemi 

 

Objekt bude napojen na elektrickou soustavu NN v ulici Husova.  

SO – 06 Elektrická přípojka 
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4.11.4 Řešení dopravy 

  

Dle platných vyhlášek a zákonů o pohybu na pozemních komunikacích.  

 

4.11.5 Povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetativních úprav 

  

K povrchovým úpravám bude použita ornice, která byla uložena v mezideponiích na 

pozemku investora.  

 

4.11.6 Elektronické komunikace 

  

Řešena samostatně po dokončení stavby. 

 

4.12 Výrobní a nevýrobní technologická zřízení staveb  

 

Stavba ani její provoz neobsahují technologické zařízení budov. Je vybavena 

v souladu a v rozsahu staveb určených k občanskému vybavení. 

 

 

5. Situace stavby 

 

Situace stavby bude přiložena a tudíž obsažena ve výkresové části. Situace bude mít 

vhodně zvolené měřítko. 
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6. Dokladová část 

 

6.1 Stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektu 

 

V průběhu zpracovávání projektu nedošlo ke změnám dispozičního řešení vůči studii. 

V průběhu zpracování projektu byly vedeny konzultace nad zvoleným zadáním s navrženými 

konzultanty stavební fakulty. 

 

6.2 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií 

 

Jednoduchý průkaz energetické náročnosti budov byl proveden dle softwaru, který 

poskytuje firma Wienerberger na svých internetových stránkách volně k dispozici. Stěna 

Porotherm 36,5 cm + zateplovací systém s 8 cm EPS (λ=0,037W/mK)U (W.m-2K-1)= 0,23 
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7. Zásady organizace výstavby 

 

 Není předmětem diplomové práce. 

 

 

8. Dokumentace objektů 

 

Není předmětem diplomové práce. 

 

 

9. Popis jednotlivých konstrukcí 

 

9.1 Zemní práce 

 

Nejdříve se provede skrývka ornice, která bude při závěrečných terénních pracích 

využita na terénní úpravy. Do doby použití bude zabezpečena v mezideponiích na pozemku 

investora proti znehodnocení a zcizení. Před zahájením zemních prací musí být vytyčeny 

veškeré podzemní inženýrské sítě nacházející se v prostoru stavby. Z výkopových prací bude 

provedeno hloubení rýh pro základové pasy, přípojky a ostatní objekty. Přebytečný výkopek 

bude odvezen na skládku.  

 

Stavební jámu je nutno podle potřeby zabezpečit a dbát o BOZP. Výkopy se vyměřují 

podle stavebních výkresů.  

 

Základová spára bude převzata statikem a tato skutečnost zaznamenána do stavebního 

deníku. 
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9.2 Základy 

 

Pro základové konstrukce jsou navrženy monolitické betonové pásy z betonu třídy 

C20/25. Základy budou provedeny v souladu s příslušnou ČSN.  

 

Přes základové pásy se provedou prostupy pro provedení vodorovné kanalizace 

a uložení zemnícího pásku pro hromosvod.  

 

V projektu maximální hladina podzemní vody nezasahuje do základové konstrukce. 

Hydrogeologickým průzkumem byla hladina podzemní vody stanovena na -3,45m. 

 

9.3 Svislé konstrukce 

 

Vnější svislé nosné konstrukce jsou navrženy z cihelných bloků POROTHERM P+D 

36,5 zatepleny polystyrenem EPS 100 fasádní o tl.80mm. Ostatní nosné konstrukce jsou 

z bloků POROTHERM P+D 36,5. Příčky v 1.NP i 2.NP jsou z POROTHERM P+D 11,5 

a POROTHERM P+D 14.  

 

9.4 Vodorovné konstrukce 

 

Stropní konstrukce 

 

Strop nad 1.NP bude proveden ze systému Porotherm, resp. z nosníků POT 

a keramických vložek MIAKO. Strop nad 2.NP bude proveden pomocí sádrokartonového 

podhledu. 

 

Překlady 

 

Cihelné překlady POROTHERM překlad 7 se používají jako plně nosné prvky nad 

okenními a dveřními otvory ve zděných stěnových konstrukcích. Montáž keramických 

překladů je stanovena předpisem POROTHERM, že se překlady osazují na výšku svojí 

rovnou stranou do lože z cementové malty (oblou stranou nahoru) a u líce obou podpor se 

k sobě zafixují měkkým drátem proti překlopení. Správné osazení je na pohled patrné dle 
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nápisu „DOLNÍ STRANA –BHИ3“ na dolním líci překladu. V případě použití zdvihacího 

prostředku je doporučeno sestavit celou šířku překladu v daném souvrství na podlaze a řádně 

svázaný překlad poté zdvihnout a osadit na zeď do předem připraveného maltového lože. Pro 

přesnější usazení se doporučuje používat dřevěné klínky. 

 

9.5 Výplně otvorů 

  

Výplň dveřních otvorů:  

• Ocelové dveře výplňové protipožární 

• Plastové prosklené 

• Dveře plné 

 

Výplň okenních otvorů:  

• Izolační dvojsklo, U = 1,1 W/m2K 

• Izolační trojsklo, U = 0,6 W/m2K 

 

Barevnost výplní otvorů záleží na investorovi. 

 

9.6 Střešní konstrukce 

 

Nosná konstrukce střechy jsou dřevěné vazníky. 

 

Skladba střešní konstrukce (směrem od interiéru do exteriéru) : 

- sádrokartonový podhled 

- parotěsná vrstva – folster N 

- tepelná izolace AIRROCK LD, tl. 140mm 

- hydroizolační vrstva difúzně otevřená např. Tyvek 

- kontralatě 40x60 mm 

- střešní krytina z pálených tašek Bramac Max na latích  

 

Součástí střešní krytiny jsou protisněhové tašky. Z grafu závislosti sklonu střechy 

(27°) na zatížení sněhem (sk = 2 kN/m2, s0 = 2:1,5 = 1,33 kN/m2) bylo určeno schéma 
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rozmístění protisněhových tašek. SCHÉMA B: Každá 7.taška je protisněhová. Potřeba tašek 

je cca 1,4 ks/m2 a jedna celá řada. 

 

Obr1. SCHÉMA B 

 

9.7 Komín 

 

Komín nebude potřeba z důvodu využití tepelných čerpadel k vytápění. 

 

9.8 Úpravy povrchů 

       

Na vnitřních stěnách bude štukovaná omítka. Keramický obklad je jen 

v některých místnostech a je různých výšek. Podrobnosti, v jakých místnostech a v jaké výšce 

jsou obklady, najdeme ve výkrese půdorysu (výkres č.4 a č.6). 

  

Na vnější straně je tenkovrstvá fasádní omítka delap struktural. Barevný odstín dle 

výběru investora. Obklad Koral (typ kámen) slouží k ochraně stěn proti odstřikující vodě. 

 

9.9 Podlahy 

 

Podlahové krytiny a následná skladba podlah je dána využitím místností a typem 

provozu v daném prostředí, přesné skladby jsou dány ve výkresové dokumentaci. Skladby se 

odvíjí od použitého materiálu na finální vrstvě podlahy a technologického postupu výrobců 

finálních vrstev. 
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Skladba plovoucí podlahy  

- vlysy, tl. 14mm 

- kročejova izolace, tl. 5mm 

- Podkladní betonová mazanina + kari síť ř6mm, oka 100/100,  

tl. 40mm 

- pojistná hydroizolace 

- tepelná a kročejova, tl. 50mm  

- porothermový strop, tl. 190mm 

- štukovaná omítka 

 

Další skladby podlah jsou vypsané ve výkresu základů a řezu (výkresy č. 3 a 9). 

 

9.10 Izolace proti vodě 

 

Na základech je použita štěrková izolace proti vodě o tl. 5mm. Asfaltové pásy Dekbit 

V60 S35 je hydroizolace z oxidovaného asfaltu pro použití do povlakových hydroizolací 

spodní stavby. V podlahách je navržena pojistná hydroizolace. Hydroizolační vrstva ve střešní 

konstrukci je navržena z Tyveku. Parotěsná vrstva ve střešní konstrukci je navržena z folsteru 

N.   

 

9.11 Tepelná izolace 

 

Zateplení budovy bude provedeno polystyrenem EPS 100 fasádní o tl. 80mm. Tepelná 

izolace u podlah je navržena z Izovert TDPT 6 o tl.60mm. Zateplení základů je provedeno z 

XPS Jackodur o tl.30mm. Tepelná izolace u sádrokartonového stropu nad 2.NP je navržena z 

XPS Jackodur o tl.50mm. Střešní konstrukce je zateplena AIRROCK LD o tl. 140mm. 

 

9.12 Klempířské konstrukce 

 

Oplechování tvoří: oplechování oken, okapů, střešních svodů a žlabů. Oplechování 

oken z hliníkového materiálu tl. 2,4mm. Oplechování okapů, střešních svodů a žlabů 

SATJAM 0,6mm.  
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9.13 Zámečnické konstrukce 

 

Mezi zámečnické konstrukce patří  

• obvodové zárubně z žárově pozinkovaného plechu tl. 2mm 

• zárubně GRIMAX z nerez oceli 

• výsuvný žebřík WIPPRO GM4  

 

9.14 Podlahy z dlaždic 

 

Keramické dlažby jsou jen v některých místnostech. Z důvodu její lepší údržby. 

Více informací, ve kterých místnostech jsou, je ve výkresech č.4 a č.6.  

 

9.15 Keramické obklady 

 

V hygienických prostorách a v místnostech, kde je umyvadlo a sprchový kout. Výška 

obkladů je uvedena ve výkresové části (výkres č.4 a č.6).  

 

9.16 Malby, nátěry  

 

Místnosti budou opatřeny malbou. Výběr barev bude záležet na investorovi. 

 

 

10. Technologický předpis monolitického schodiště 

 

10.1 Úvod 

 

POPIS: Jedná se o monolitické dvouramenné železobetonové schodiště, jehož nosná 

konstrukce je z nosníků z válcovaných profilů.  
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VÝPOČET SCHODIŠTĚ:  2v+b < 650 

2v+b > 600 

Šířka schodnice: 250mm 

  2*v +b = 630mm 

            v = (630-250)/2 = 190mm  

Počet schodů: 3600/190 = 18,9 schodů →19 schodů 

    Výška schodu: 3600/19 = 189mm 

  

Rozměry schodiště jsou zakresleny ve výkresové dokumentaci. 

 

 

Obr2. Modelace schodiště
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10.2 Návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací 

 

Jednotlivé práce na sebe musí navazovat, ale také se musí dodržovat technologické 

přestávky. Návaznost prací obsahuje časový harmonogram. 

 

10.3 Stavební připravenost pro provádění 

 

Před přípravou samotného osazení nosných profilů je třeba, aby bylo dozděno 1.NP 

kromě schodišťového prostoru jenž bude stupňovitě snižován až do výšky mezipodesty. 

Snižování bude prováděno cca 0,5m za koncem budoucího uložení nosných POT nosníků. 

 

Základová deska musí být připravená pro ukotvení válcovaných profilů. V základové 

desce bude zabetonovaná ocelová deska, na kterou se ocelové nosníky přivaří. 

 

Připravené zdivo pro pokládání válcovaných profilů a nosníků pro ½ schodiště. 

 

10.4 Pracovní postup 

 

10.4.1 Ukotvení válcovaných ocelových nosných prvků první půlky schodiště 

 

Nosníky spodního ramene se ukládají do připravených kapes v základové desce, kde 

se přivaří na předem připravenou ocelovou desku a na zdivo s cementovým ložem. Na 

připravené zdivo do cementového lože se uloží ocelové nosníky schodišťového ramene. 

Zbývající prostor mezi zdivem a nosníkem bude vyplněn polyuretanovou montážní pěnou 

z venkovní strany do poloviny zdi, z vnitřní strany bude nosník pro vyšší pevnost konstrukce 

zazděn.   

 

10.4.2 Podpěrné konstrukce pro vrchní rameno společně s přípravou podpěr pro 

stropní konstrukci 

 

Jako podpěrnou konstrukci použijeme nosníkové stropní bednění MULTIFLEX. 
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Obr3. Stropní bednění MULTIFLEX 

 

10.4.3 Uložení skrytého překladu z POT nosníků pro uložení druhé půlky nosné 

konstrukce schodiště 

 

Dle výrobce stropní konstrukce musí být připraveny nosníky POT (na hranici styku 

nosníku schodiště a stropu) se sníženou vložkou miako. Na tyto POT nosníky budou uloženy 

ocelové nosné prvky schodišťových ramen a svařeny s výztuží POT nosníků. Zabezpečení 

nosníků POT proti posunutí bude provedeno z jedné strany přivařením skrytého překladu ke 

stropnímu nosníku POT a z druhé strany bude prostor mezi skrytými překlady vyzděn. 

 

10.4.4 Uložení nosných válcovaných profilů druhé půlky schodiště 

 

Ukládání nosných prvků druhé půlky schodiště bude prováděno autojeřábem T 815 

AD 28. Nosné válcované profily se dočasně ukotví k podpěrné nosné konstrukci a zabezpečí 

proti pádu. Z jedné strany se nosné válcované profily se svaří s výztuží v POT nosnících. A 

z druhé stany budou uloženy na připravené zdivo do cementového lože. Zbývající prostor 

mezi zdivem a nosníkem bude vyplněn polyuretanovou montážní pěnou z venkovní strany do 

poloviny zdi, z vnitřní strany bude nosník pro vyšší pevnost konstrukce zazděn. 
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10.4.5 Dozdění zdiva okolo schodiště 

 

Dozdění zdiva bude provedeno podle technologického postupu zdění zdiva Porotherm. 

 

10.4.6 Bednění pro nosnou desku mezipodesty a bednění desek schodišťových 

ramen 

  

Bednění bude dřevěné z prken. Bednění musí být čisté, odmaštěné, těsné. 

 

10.4.7 Vložení výztuže desek a ramen schodiště  

 

Desky a ramena jsou vyztuženy kari sítí 6/150/150. 

 

Jmenovitá hodnota betonové krycí vrstvy cnom se stanoví jako součet minimální 

hodnoty krytí cmin (stanovené s přihlédnutím k soudržnosti a ke stupni vlivu prostředí) 

a návrhového zvětšení s přihlédnutím k možné toleranci ∆cdev.          cnom  = cmin + ∆cdev. 

 

Hodnota cmin musí zajišťovat bezpečné přenesení sil z výztuže do betonu soudržností 

a ochranu výztuže proti korozi s přihlédnutím ke stupni vlivu prostředí. Dále krycí vrstva 

zajišťuje odolnost proti odlupování betonu a předepsanou požární odolnost.  

cmin = max (cmin,b; cmin,dur  + ∆cdur,γ  -  ∆cdur,st -  ∆cdur,add ; 10 mm) 

 cmin,b= je min. krycí vrstva s přihlédnutím k požadavku soudržnosti 

- uvažuje se pro betonářskou výztuž:  cmin,b ≥ Φ nebo Φ + 5 mm při dg > 32 

mm (dg je největší jmenovitý průměr kameniva) 

cmin,dur = je min. krycí vrstva s přihlédnutím k podmínkám prostředí 

- volí se podle stupňů vlivu prostředí (XO, XC, XD XF a XA) a klasifikace 

konstrukcí 

∆cdur,γ= přídavná hodnota z hlediska spolehlivosti 

∆cdur,st = redukce min. krycí vrstvy při použití nerezové oceli 

∆cdur,add = redukce min. krycí vrstvy při použití dodatečné ochrany (např. povlak 

výztuže)  

∆cdev.= hodnota tolerančního zvětšení. Doporučená hodnota ∆cdev = 10 mm 

 



47 

 

10.4.8 Bednění stupňů 

 

Bednění bude dřevěné z prken. Bednění musí být čisté, odmaštěné, těsné. 

 

10.4.9 Betonování  

 

Betonování bude prováděno dle technologického postupu resp. dle pokynů výrobce 

betonové směsi C16/20. 

 

10.4.10 Odbednění  

 

Odbednění bude provedeno po 28 dnech po dokončení betonáže. 

 

10.4.11 Povrchová úprava – položení keramické dlažby 

 

Keramická dlažba bude nalepena na schodišťové stupně. Použitý typ dlažby bude 

podle výběru investora. 

 

10.5 Použití strojů a zařízení, speciálních prostředků 

 

• Autojeřáb T 815 AD 28 

• Autodomíchávač Mercedes Benz 4141 s čerpadlem CIFA s možností čerpání betonu 

až do vzdálenosti 20 m. 

• IVECO EuroCargo 75E18 MLL, valník 

• Svářečka nelegovaných kovů 

 

10.6 Druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 

  

Svislé stropní bednění MULTIFLEX pro podpírání stropních nosníků POT a vložek 

miako. 

 



48 

 

10.7 Způsob svislé a vodorovné dopravy materiálu 

  

Svislá doprava zajištěná autojeřábem, vodorovná doprava není třeba. 

 

10.8 Technická a organizační opatření k zjištění bezpečnosti pracovníků (BOZP) 

  

Je nutné se přesně řídit předpisy BOZP nařízení vlády 591/2006 Sb. a veškerými 

dalšími předpisy, kterých se BOZP přímo týkají. Manévrování s břemeny na háku autojeřábu 

budou probíhat v koordinaci proškolené obsluhy a stavebního technika. Pokud nastane 

porušení podmínek BOZP, bude se postupovat podle sazebníku pokut, s kterým budou 

pracovníci seznámeni. 

 

10.9 Opatření k zajištění ZS, po dobu kdy se nepracuje 

  

Bude probíhat pomocí bezpečnostní služby v rozsahu 2 pracovníků kontrolující stavbu 

nepřetržitě po dobu neprovádění pracovních činností. 

 

10.10 Opatření za mimořádných podmínek 

  

Práce jsou prováděny za ideálních klimatických podmínek. Ideální teploty pro 

provádění betonáže jsou 5 – 20 °C. Musí se dodržet přiměřená vlhkost betonu po dobu min. 7 

– 14 dní. Při betonování v zimě musí být teplota betonové směsi 5°C.  

 

V případě možnosti klesnutí teploty pod 5°C jsou možnosti pro její zvýšení. Např. 

zvýšení třídy cementu, snížení vodního součinitele, užití příměsi urychlující tvrdnutí, 

nemrznoucích přísad, ohřívání vody a kameniva, zahřívání čerstvé betonové směsi nad 5°C a 

nebo užití tepelné izolace na bednění. Při betonování v létě musí být beton kropen vodou, 

abychom udrželi jeho vlhkost. Proti přímému záření slunce je betonový povrch chráněn 

geotextilií. 
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10.11 Informativní popis stavebního procesu 

 

• Ukotvení válcovaných ocelových nosných prvků první půlky schodiště  

• Podpěrné konstrukce pro vrchní rameno společně s přípravou podpěr pro stropní 

konstrukci 

• Uložení skrytého překladu z POT nosníků pro uložení druhé půlky nosné konstrukce 

schodiště 

• Zabezpečení skrytého překladu před případným posunutím 

• Samostatné uložení nosných válcovaných profilů druhé půlky schodiště 

• Dočasné ukotvení k podpěrné nosné konstrukci a zabezpečení proti pádu válcovaných 

profilů 

• Svary nosných válcovaných profilů s výztuží v POT nosnících  

• Dozdění zdiva okolo schodiště 

• Bednění pro nosnou desku mezipodesty a bednění desek schodišťových ramen 

• Vložení výztuže desek a ramen schodiště  

• Bednění stupňů 

• Betonování  

• Odbednění  

• Povrchová úprava – položení keramické dlažby 

 

10.12 Vymezení platnosti technologického předpisu 

  

Tento technologický předpis se vztahuje pouze ke schodišti z 1.NP do 2.NP a nelze 

použít pro jiné schodiště. 

 

10.13 Použité materiály, jejich doprava a skladování na ZS 

  

Skladování ocelových prvků bude v uzamknutých skladech. Doprava bude prováděna 

valníky Iveco. Bednění bude uskladněno dle daných dílců a časového použití v uzamknutých 

skladech. Doprava na stavbu bude zajištěna valníky Iveco. Doprava betonové směsi bude 

v automíchačích a betonáž bude prováděna čerpadly přímo na stavbě do bednění. 

 



50 

 

10.14 Složení pracovní čety 

  

Základní počet pracovníků při přípravách k montáži je stanoven na 6 + obsluha 

mechanizace. Na stavbě bude na pracovníky dohlížet mistr.  

Pracovníci: 2 zedníci 

  1 svářeč 

  1 betonář 

  1 vazač výztuže 

  1 obkladač 

 

10.15 Pracovní a ochranné pomůcky 

  

Standardní ochranné pomůcky, helmy, ochranné brýle, rukavice, boty s ocelovou 

podrážkou, ochranné vesty pro sváření. 

 

10.16 Stavební mechanizmy a jejich nasazení 

  

Je dle individuálních potřeb na stavbě. A dle časového harmonogramu daného 

projektu. 

 

10.17 Kontrola kvality, ekologie prací 

  

Je prováděna nezávislým stavebním dozorem investora. Na stavbě nebudou vznikat 

zdraví škodlivé odpady. 
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11. Rozpočet 
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12. Kalkulace vlastních nákladů 
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13. Výpočet doby provádění 

 

Nh jsou určeny podle programu BUILDpower firmy RTS a.s. 

1den = 1směna = 8hod 

 

• Ukotvení válcovaných ocelových nosných prvků první půlky schodiště 

t………. 18,18 Nh 

3,09*2 + 1,23*2 + 1,03 = 9,67m 

IPE120….. 10,4 kg/m 

10,4*9,67 = 100,568 kg  →  0,100568 t 

0,100568*18,18 = 1,83 h 

Vyrovnávací potěr: m2………. 0,27 Nh 

0,1822*0,27 = 0,05 h 

 

CELKEM: 1,83 + 0,05 = 1,88 h  

3 pracovníci: 1,88/3 = 0,63h → 38min 

 

• Podpěrné konstrukce pro vrchní rameno společně s přípravou podpěr pro 

stropní konstrukci 

m2………. 1,64 Nh 

2,9*1,25 + 1,1*3 = 6,9250 m2 

6,9250*1,64 = 11,36 h  

 

2 pracovníci: 11,36/2 = 5,68h → 5h 41min 

 

• Uložení skrytého překladu a jeho zabezpečení před posunutím 

m2………. 1,29 Nh 

1,1*3 = 3,3 m2 

3,3*1,29 = 4,26 h 

Svary: m………. 2,24 Nh 
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0,2*2,24 = 0,45 h 

 

CELKEM: 4,26 + 0,45 = 4,71 h  

2 pracovníci: 4,71/2 = 2,36 → 2h 22min 

 

• Uložení nosných válcovaných profilů druhé půlky schodiště 

t………. 18,18 Nh 

1,545*2 + 2,92*2 + 1,03 = 9,96m 

IPE120….. 10,4 kg/m 

10,4*9,96 = 103,584 kg  →  0,103584 t 

0,103584*18,18 = 1,88 h 

Svary: m………. 2,24 Nh 

4*2,24 = 8,96 h 

 

CELKEM: 1,88 + 8,96 = 10,84 h  

3 pracovníci: 10,84/3 = 3,61h → 3h 37min 

 

• Dozdění zdiva okolo schodiště 

m2………. 1,11 Nh 

2,6*1,9 + 5,5 + 5,5 = 15,9400 m2 

15,94*1,11 = 17,69 h 

Montáž pomocného lešení: m2………. 0,19 Nh 

10*0,19 = 1,90 h 

Demontáž pomocného lešení: m2………. 0,09 Nh 

10*0,09 = 0,90 h 

 

CELKEM: 17,69 + 1,90 + 0,90 = 20,49 h 

2 pracovníci: 20,49/2 = 10,25h → 10h 15min 

 

• Bednění mezipodesty a schodišťových ramen 

m2………. 2,30 Nh 

2,7*1,25 + 0,885*1,35 + 1,33*1,25 + 2,76*1,25 = 9,6822 m2 
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9,6822*2,30 = 22,27 h  

 

2 pracovníci: 22,27/2 = 11,14h → 11h 8min 

 

• Vložení kari sítě 

t………. 22,82 Nh 

0,865*1 + 0,28*1,11 + 1*1,11 + 3,2*1 + 2,9*1 = 8,39 m2 

 Kari síť :  6/150/150, rohož KH 20 

  šířka/délka  2000/3000 mm 6 m2 18,20kg  

  (18,20*8,39)/6 = 25,45 kg   → 0,02545 t 

0,02545*22,82 = 0,58 h 

 

2 pracovníci: 0,58/2 = 0,29h → 18min 

 

• Bednění stupňů 

m2………. 2,31 Nh 

0,189*1,25*19 + 0,03*1,25*19 = 5,20 m2 

 5,20*2,31 = 12,01 h  

 

2 pracovníci: 12,01/2 = 6h 

 

• Betonování 

m3………. 1,39 Nh 

0,885*0,26*1,35 + 1,33*0,26*1,25 + 3,2*1,25*0,25 + 2,76*1,25*0,25 + 

19*((((0,129*0,25)/2)*1,25)+(0,28*0,06*1,25))) = 3,39 m3 

3,39*1,39 = 4,71 h  

 

3 pracovníci: 4,71/3 = 1,57h → 1h 34min 

 

• Odbednění 

Podesty a ramena: m2………. 0,34 Nh 
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2,7*1,25 + 0,885*1,35 + 1,33*1,25 + 2,76*1,25 = 9,6822 m2 

9,6822*0,34 = 3,29 h 

Schodnice: m2………. 0,39 Nh 

0,189*1,25*19 + 0,03*1,25*19 = 5,20 m2 

 5,20*0,39 = 2,03 h 

 

CELKEM: 3,29 + 2,03 = 5,31 h  

2 pracovníci: 5,31/2 = 2,66h → 2h 40min 

 

• Položení keramické dlažby 

m2………. 2,78 Nh 

1,23*2,6 + 0,28*1,25*18 = 9,50 m2 

9,50*2,78 = 26,40 h → 26h 24min 

 

 

14. Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů 

 

[ 1 ] Neufert -  Navrhování staveb  

[ 2 ] Prospekty stavebních materiálů 

[ 3 ] zákon č. 183/2006 (stavební zákon)  

[ 4 ] zákon č. 185/2001 Sb.: zákon o odpadech 

[ 5 ] zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

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

[ 7 ] vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

[ 7 ] nařízení vlády 591/2006 Sb. 

[ 8 ] ČSN 73 0532 

[ 9 ] ČSN 73 0540 - 1 až 4: Tepelná ochrana budov 

[ 10 ] ČSN 73 1201 (731201): Navrhování betonových konstrukcí 

[ 11 ] ČSN 73 4130: Schodiště a šikmé rampy 

[ 12 ] ČSN 73 4301 

[ 13 ] ČSN 73 4302 

[ 14 ] ČSN EN 1990 (730002) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
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[ 15 ] software: Graphisoft ArchiCad 13 

[ 16 ] software: BUILDpower firmy RTS a.s.  

[ 17 ] Cvičení ze Speciálních konstrukcí a technologie  

[ 18 ] Webové stránky:  

• http://www.wienerberger.cz/ 

• http://www.rockwool.cz/ 

• http://www.peri.cz/produkty.cfm/fuseaction/diashow/product_ID/46/app_id/4/imgpath/ 

• http://www.autojeraby-skoda.cz/technika/ad28.htm 

• http://www.orange-rent.cz/eurocargo-75e18 

• http://www.filinger.cz/cenik4.htm 

• http://www.sterk.cz/doprava-betonu.php 

• http://www.cerpadla-ivt.cz 

• http://www.isover.cz/tyvek-solid 

• http://www.stavbaonline.cz/asfaltove-pasy-dekbit-v60-s35-bitagit-35-mineral.html 

• http://www.mestohronov.cz/ 

• http://www.bramac.cz/produkty/prislusenstvi/ochrana-strechy/protisnehova-taska.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


