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Anotace diplomové práce 

Bc. Adam Krejčí, Návrh technologického postupu provádění schodiště školky v Havířově: 

diplomová práce. Ostrava, 83 s., 2012. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, 
Katedra pozemního stavitelství. Vedoucí práce, Ing. Pavel Vlček. 

 

 Tato diplomová práce s názvem „Návrh technologického postupu provádění schodiště 

školky v Havířově“ pojednává o dokumentech potřebných k vytvoření, vedení a kontrolování 

výstavby mateřské školy. Mezi tyto dokumenty patří technická zpráva, posudky, stavební 

výkresy pro realizaci stavby, rozpočet stavebních prací a časový plán výstavby. Práce se 

zabývá objektem, ve kterém suterén a dvě patra plní funkci mateřské školy a třetí patro slouží 

jako klub zájmových činností. Nedílnou součástí vypracování je problematika výstavby 

montovaného železobetonového schodiště, za tímto účelem byl vytvořen technologický 

postup pro proces montáže schodišťové konstrukce a porovnání s alternativním řešením. 

Veškeré části jsou vypracovány v souladu s platnými předpisy a normami. 

 

 

 

 

 

Annotation of diploma thesis 

Bc. Adam Krejčí, Proposal of technological progress in implementing the steps in 

kindergarten Havířov: Diploma thesis. Ostrava, 83 p., 2012. VŠB – Technical University of 

Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of building. The head of the diploma 

thesis, Ing. Pavel Vlček. 
 

 This diploma thesis with the name „Proposal of technological progress in 

implementing the steps in kindergarten Havířov“ discusses the documents necessary for the 

creation, management and monitoring of the construction of the kindergarden building. These 

documents include technical report, expertise, architectural drawings for the construction of 

the works, budget of construction work and the timetable for construction. The work deals 

with the object, in which the basement and two floors acts as a kindergarden and the third 

floor is used as a special interest club activities. An integral part of development is the issue 

of construction of assembled reinforced concrete staircase, for this purpose was created the  

technological process of the installation stair construction procedure and comparison with 

alternative solutions. All parts are drawn up in accordance with the applicable regulations and 

standards. 
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a) Identifikační údaje 

Název akce:   Školka Havířov 3 

Místo stavby:   U knihovny 195, 736 01 Havířov - Šumbark 

Parcela číslo:   196 

Stupeň PD:   projektovaná dokumentace pro provedení stavby 

Kraj:    Moravskoslezský kraj 

Stavební úřad:   Havířov – Město 

Investor:   Městská realitní agentura, s.r.o. 

                                           U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov – Město 

Dodavatel stavby:  firma Werstav s.r.o. 

Projektant:   Bc. Adam Krejčí 

 

b) Údaje o stávajících poměrech na pozemku 

 Školka bude umístěna na stavební parcele č. 196 o celkové výměře 3397 m2
 

v katastrálním území Havířov – Šumbark 637734. Vlastníkem parcely je investor a všechny 

majetkoprávní vztahy jsou vyřešeny. Tato lokalita je v obytné zóně Havířov 3. Vjezd k domu 

je zřízen z ulice Anglická a hlavní vchod je zřízen z ulice U knihovny, silnice je provedena 

s asfaltovou svrchní vrstvou šířky 8,5m. Území stavební parcely je v terénu rovinném. 

Pozemek je doposud nevyužit, nachází se na něm pouze několik keřů, stromů a je zatravněn. 

Vedle objektu školky se nachází knihovna a přilehlé bytové domy. Základová půda je tvořena 

jílovitým pískem pevné konzistence. Průzkum byl negativní na riziko pronikání radonu. Po 

provedení hydrogeologického průzkumu na pozemku byla zjištěna hladina podzemní vody v 

hloubce -6,830 m. Jelikož se hladina podzemní vody nachází hluboko pod úrovní základové 

spáry, tak nevyžaduje žádné zvláštní opatření k jejímu snížení. Podél ulice Anglická jsou 

vedeny inženýrské sítě (voda, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, plyn a elektrické 

vedení). Objekt bude napojen na dálkové vytápění z vedlejšího bytového domu. 

 

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

infrastrukturu 

Mapové podklady:  

- katastrální mapa 1 : 1000 

- výškopisné a polohopisné zaměření 1:500 

Byly provedeny následující prohlídky, průzkumy a posudky: 

- vlastní prohlídky, zaměření a fotodokumentace 
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- investiční záměr 

- odborný hydrogeologický posudek 

- odborný posudek hodnocení radonového indexu pozemku 

- požárně bezpečnostní řešení 

- průkaz energetické náročnosti budovy 

Napojení na dopravní infrastrukturu: 

 Bude zřízen sjezd z pozemku investora na parcele č. 196 na místní komunikaci, která 

se nachází na pozemku parcela č. 44 v katastrálním území Havířov – Šumbark.  Tento sjezd 

bude sloužit pro zásobování. Dále bude zřízeno pěší napojení na komunikaci parcela č. 199, 

které bude sloužit pro přístup uživatelů objektu. 

Napojení na technickou infrastrukturu: 

 Bude zřízena přípojka elektřiny z distribuční sítě ČEZ do napěťové hladiny 0,4kV 

(NN), podzemní část od místa připojení po domovní rozvaděč v délce cca 23,5m a hloubce 

cca 0,5m na parcele č. 196 a 44. Objekt bude dále připojen vodovodní přípojkou v délce 

24,5m a hloubce cca 1,2m na stávající vodovodní řad ve vlastnictví SMVaK podél ulice 

Anglická parcela č. 44. Splaškové vody budou z objektu odvedeny kanalizační přípojkou 

v délce cca 20,2m do stávající splaškové kanalizace DN 600 taktéž na parcele č. 44. Dešťové 

vody budou svedeny do dešťové kanalizace DN 400 přípojkou o délce cca 10m, tato přípojka 

je napojena v místě revizní šachty svody, které jsou vedeny podél celého objektu. Plynovod 

PE DN 32 RWE parcela č. 44 bude napojen plynovodní přípojkou v délce cca 13m. Objekt 

bude napojen na potrubí dálkového vytápění společnosti HTS z vedlejšího objektu bytového 

domu s přívodem z výměníku číslo 14. 

Dále byly při návrhu splněny: 

- zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu ve smyslu 

pozdějších předpisů 

- vyhláška č. 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby 

 

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 

 Tato projektová dokumentace je vypracována pro provedení stavby. Veškeré doposud 

známé požadavky dotčených orgánů byly splněny v dokumentaci pro stavební povolení, 

případně jsou zpracovány v této dokumentaci nebo budou na základě jejich požadavků 

následně doplněny. Byly splněny stanoviska stavebního a silničního správního úřadu, který 

vydal povolení k připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci. V žádosti o vydání 

stanoviska (souhlasu) města, město Havířov souhlasí s výstavbou. Bylo splněno 
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Koordinované závazné stanovisko k povolení stavby. Budou dodrženy podmínky stanovené 

technickou infrastrukturou. Při zřízení připojení budou respektovány stanoviska všech 

dotčených sítí technické infrastruktury (distribuční síť NN ČEZ, vodovod a kanalizace 

SMVaK, plynovod RWE, horkovod HTS). 

 

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 V předložené projektové dokumentaci jsou obecné požadavky na výstavbu – dle 

vyhlášky č. 268/2009 Sb. ze dne 26. 8. 2009 O technických požadavcích na stavby ve znění 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. ze dne 10. 11. 2006 O dokumentaci staveb. 

 

f) Údaje o splnění územních regulativů 

 Navrhované řešení výstavby mateřské školy je v souladu s platným územním plánem, 

pokud bude respektováno ust. § 21,odst.6 vyhlášky č.501/2006 Sb.. Projektová dokumentace 

pro územní řízení byla schválena bez výhrad a připomínek. 

 

g) Věcné a časové vazby 

 Stavba je budována samostatně na pokyn investora a následně nevyvolá další 

investice. 

 

h) Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 

Dokončení projektu stavby:  leden 2013 

Předpokládaná doba výstavby: 15 měsíců 

Zahájení stavby   duben 2013 

Ukončení stavby   červen 2014 

 

Postup výstavby: 

- Skrývka ornice, úprava terénu, výkop pro základy. Převzetí základové spáry. 

- Uložení základů (patek a prahů) vč. Podkladního betonu. Převzetí základové 

desky. 

- Sestavení skeletu 1.S - 3.NP, sestavení schodiště a stropů. 

- Hydro-izolace spodní stavby. 

- Montáž konstrukce střechy. 

- Sestavení jednotlivých vrstev střešního pláště 

- Zdění svislých konstrukcí vč. osazení překladů. 
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- Osazení výplní otvorů. Instalace, rozvody TZB. 

- Provedení omítek a obkladů, podlahových vrstev. 

- Oplechování konstrukcí, vnější povrchové úpravy. 

 

i) Orientační statistické údaje o stavbě 

Zastavěná plocha celkem:  470,4 m
2 

Obestavěný prostor:    5740,4 m
3  

Podlahová plocha celkem:  1363,9 m
2 

Celkové náklady stavby:  25,6  mil. Kč 
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akce:                   DIPLOMOVÁ PRÁCE 

                            Školka Havířov 3 

                             U knihovny 195, 736 01 Havířov - Šumbark 

stupeň:                 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 

investor:               Městská realitní agentura, s.r.o. 

                             U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov - Město 

projektant:            Bc. Adam Krejčí 

zodp. projektant:  Ing. Pavel Vlček 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  [1-9, 21, 22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah souhrnné technické zprávy: 

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) Zhodnocení staveniště 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

c) Technické řešení 

d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

e) Řešení dopravní a technické infrastruktury  
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f) Vliv stavby na životní prostředí 

g) Bezbariérové řešení okolí stavby 

h) Průzkumy a měření 

i) Geodetické podklady 

j) Členění stavby 

k) Vliv stavby na okolí 

l) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

2.  Mechanická odolnost a stabilita 

3.  Požární bezpečnost 

4.  Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

5.  Bezpečnost při užívání 

6.  Ochrana proti hluku 

7.  Úspora energie a ochrana tepla 

8.  Bezbariérové řešení stavby 

9.  Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

10. Ochrana obyvatelstva 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních ploch 

b) Zásobování vodou 

c) Zásobování energiemi 

d) Řešení dopravy 

e) Povrchové úpravy okolí stavby 

f) Elektronické komunikace 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

 

a) Zhodnocení staveniště 

  Školka bude umístěna na stavební parcele č. 196 o celkové výměře 3397 m2
 

v katastrálním území Havířov – Šumbark. Vlastníkem parcely je investor a všechny 

majetkoprávní vztahy jsou vyřešeny. Tato lokalita je v obytné zóně Havířov 3. Vjezd k domu 

je zřízen z ulice Anglická a hlavní vchod je zřízen z ulice U knihovny, silnice je provedena 

s asfaltovou svrchní vrstvou šířky 8,5m. Území stavební parcely je v terénu rovinném. 

Pozemek je doposud nevyužit, nachází se na něm pouze několik keřů, stromů a je zatravněn. 

Vedle objektu školky se nachází knihovna a přilehlé bytové domy. Základová půda je tvořena 

jílovitým pískem pevné konzistence. Průzkum byl negativní na riziko pronikání radonu. Po 

provedení hydrogeologického průzkumu na pozemku byla zjištěna hladina podzemní vody v 

hloubce -6,830 m. Jelikož se hladina podzemní vody nachází hluboko pod úrovní základové 

spáry, tak nevyžaduje žádné zvláštní opatření k jejímu snížení. Podél ulice Anglická jsou 

vedeny inženýrské sítě (voda, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, plyn a elektrické 

vedení). Z tohoto vedení byly vybudovány přípojky a skříně napojení elektřiny, HUP a HUV. 

Objekt bude napojen na dálkové vytápění z vedlejšího bytového domu. 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 Objekt Školky je situován v obytné zóně Havířov 3. Poloha budovy je určena 

regulační uliční čarou. Podélná osa objektu (orientace V-Z) je rovnoběžně k ose komunikace 

(ul. U knihovny). Parkovací místa jsou zajištěna na protější straně komunikace v ul. U 

knihovny (30 parkovacích míst). Přístup k objektu je proveden napojením chodníku na 

komunikaci v ulici U knihovny a dále vjezdem pro zásobování napojeným na komunikaci 

v ulici Anglická. Projektová dokumentace pro územní řízení byla schválena bez výhrad a 

připomínek. 

 Půdorys objektu školky je ve tvaru T, budova je částečně podsklepená. V podsklepené 

části se čtyřmi patry a v nepodsklepené se dvěma. Budova tedy má tři nadzemní podlaží (třetí 

je částečné), jedno částečné podzemní a půdní prostory. Do objektu se vstupuje hlavním 

vchodem ze severní strany, vstupujeme do něj přes vstupní schodek. Za hlavním vstupem se 

nachází schodišťový prostor, ze kterého se dostaneme do jednotlivých tříd školky (dvě 

v přízemí a dvě v prvním patře) a do třetího podlaží kde se nachází sborovna a klubovna pro 

zájmové kroužky. Třídy jsou rozděleny na hernu s jídelnou, ložnici, koupelnu s wc, šatnou, 

kabinetem pro učitele a jeho sociálním zařízením. Na patře jsou třídy se zrcadlově 
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uspořádanou dispozicí. Mezi třídami se nachází kuchyňky pro přípravu svačin a výdej obědů, 

tyto kuchyňky jsou spojeny vertikálně jídelním výtahem o nosnosti do 100kg. Ve stropě 

třetího podlaží je osazen výlez do půdního prostoru střechy třetího NP a otvory ve stěnách 

jako vchody do podkroví střech druhého NP. V suterénu se nachází prostorná místnost pro 

úschovu venkovního náčiní a hraček a menší místnost pro úschovu pomůcek pro interiér. Dále 

je zde archív, prádelna a technická místnost. Střecha je řešena jako valbová a svým vzhledem 

zapadá do okolní zástavby. Světlá výška místností je navržena na 2650 mm, kubatura vzduchu 

na jedno dítě je větší než 12m3
 tudíž je tento návrh v souladu s §49 vyhlášky č. 268/2009 Sb..  

 Výběr materiálů použitých v exteriéru zapadá do okolní zástavby bytových domů. Po 

dokončení stavby se stane její nedílnou součástí zatravněný pozemek s vysazenými stromy, 

pískovištěm, hřištěm pro děti, příjezdovou cestou pro zásobování obědy a plotem ohraničující 

celý pozemek. 

 

c) Technické řešení 

 

Základy 

 Po provedení hydrogeologického průzkumu bylo na základě jeho vyhodnocení 

zjištěno, že založení objektu nevyžaduje složitější konstrukci. Základy budou tvořeny 

základovými montovanými patkami pod sloupy z železového betonu C 35/45. Hloubka 

základové spáry je v hloubce -4,750m u podsklepené části a -1,750m v nepodsklepené části. 

Patky jsou navzájem propojeny základovými prahy, které vytvářejí rošt a ztužují celé založení 

objektu. Podsklepená a nepodsklepená část je spojena monolitickými odstupňovanými 

základovými pásy z betonu C 35/45. Podkladní betony (C 20/25 tl. 150 mm) v podsklepené 

části a ( C20/25 tl. 100 mm) jsou navrženy na hutněný štěrkopískový podsyp v tl. 100 mm a 

50 mm. V nepodsklepené části je přidán pod podkladní beton EPS Perimeter tl. 100 mm 

z důvodu zlepšení tepelně technických vlastností podlahy. Monoliticky budou provedeny 

základové pásy pro založení schodiště a opěrné stěny. 

 

Konstrukční systém 

 Nosná konstrukce budovy je tvořena železobetonovým skeletem z betonu třídy C 

35/45 (sloupy, průvlaky a ztužidla atypické produkce TOPOS PREFA Tovačov a.s.). Obvod 

budovy je vyplněn tvárnicemi Ytong lambda P2 - 350 tl. 375mm na zdící maltu Ytong a je 

doplněn kontaktním zateplovacím systémem tl. 100mm. Vnitřní stěny a příčky jsou řešeny ze 

systému Ytong o tloušťkách 300, 150, 100 a 75mm na zdící maltu Ytong. Obvodové stěny 
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v podsklepené části jsou tvořeny tvárnicemi Ytong lambda P2 – 400 tl. 300mm na zdící maltu 

Ytong. V suterénu bude navíc po celém obvodě vystavěna hydroizolační přizdívka z CPP tl. 

150 mm na maltu cementovou, která bude navíc zateplena EPS – Perimetr tl. 100mm. 

 

Stropy  

 Stropní konstrukce každého podlaží je z předpjatých stropních panelů Spiroll. 

Tloušťka stropu 250mm. Ztužení v úrovni každého stropu je vytvořeno průvlaky v podélném 

směru a ztužidly ve směru příčném. Panely Spiroll jsou uloženy 150mm na ozubech průvlaků. 

 

Schodiště 

 Komunikace ve svislém směru v objektu je řešena dvojramenným pravotočivým 

schodištěm tvaru U. Schodiště je železobetonové, montované z betonu C35/45. Schodišťové 

panely jsou spojité přes celou délku, tvořeny schodišťovým ramenem, podestou i 

mezipodestou. Rozměry stupňů 150/330. Zábradlí je ocelové svařované z pásové oceli a tyčí, 

madlo je tvořeno dřevěnou kulatinou průměru 40mm. Povrchová úprava schodiště je tvořena 

keramickou dlažbou. 

 

Zastřešení 

 Střecha je navržena jako valbová se sklonem 20° jak v druhém tak i ve třetím NP. 

Konstrukce střechy je tvořena vazníky. Střešní krytina je skládaná keramická TONDACH 

Samba 11 typ Engoba duo. Okap je řešen po celém obvodu okapovým systémem STABICOR 

– P z tvrzeného PVC barvy měděné. 

 

Vnější plochy 

 Vstup na pozemek je realizován ze severní strany brankou na ulici U knihovny a ze 

západní strany vjezdem na ulici Anglická. Součástí stavby se stane zatravněný pozemek 

s vysazenými stromy, pískovištěm, hřištěm pro děti, příjezdovou cestou pro zásobování obědy 

a plotem ohraničující celý pozemek.  Pěší komunikace a plocha určena pro zásobování jsou 

provedeny ze zámkové betonové dlažby. Okapový chodníček po obvodě je tvořen 

betonovými dlaždicemi 300x300mm. 

 

d) Napojení stavby na technické a dopravní infrastruktury 

 Bude zřízena přípojka elektřiny z distribuční sítě ČEZ do napěťové hladiny 0,4kV 

(NN), podzemní část od místa připojení po domovní rozvaděč v délce cca 23,5m a hloubce 
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cca 0,5m na parcele č. 196 a 44. Objekt bude dále připojen vodovodní přípojkou v délce 

24,5m a hloubce cca 1,2m na stávající vodovodní řad ve vlastnictví SMVaK podél ulice 

Anglická parcela č. 44. Splaškové vody budou z objektu odvedeny kanalizační přípojkou 

v délce cca 20,2m do stávající splaškové kanalizace DN 600 taktéž na parcele č. 44. Dešťové 

vody budou svedeny do dešťové kanalizace DN 400 přípojkou o délce cca 10m, tato přípojka 

je napojena v místě revizní šachty svody, které jsou vedeny podél celého objektu. Plynovod 

PE DN 32 RWE parcela č. 44 bude napojen plynovodní přípojkou v délce cca 13m. Objekt 

bude napojen na potrubí dálkového vytápění společnosti HTS z vedlejšího objektu bytového 

domu s přívodem z výměníku číslo 14. 

 

e) Řešení dopravní a technické infrastruktury 

 Bude zřízen sjezd z pozemku investora na parcele č. 196 na místní komunikaci, která 

se nachází na pozemku parcela č. 44 v katastrálním území Havířov – Šumbark.  Tento sjezd, 

který bude sloužit pro zásobování je veden přes pěší chodník a při vjezdu se musí dbát 

zvýšené opatrnosti. Dále bude zřízeno pěší napojení na komunikaci parcela č. 199, které bude 

sloužit pro přístup uživatelů objektu. Dostatek parkovacích míst je zřízeno na opačné straně 

komunikace v ulici U knihovny. 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí 

 Vytápění bytového domu bude řešeno pomocí dálkového vytápění přivedeného 

z výměníku HTS. Splaškové vody budou odvedeny do veřejné splaškové kanalizace SMVaK 

zřízenou kanalizační přípojkou. Dešťové vody budou odvedeny do veřejné dešťové 

kanalizace SMVaK. Stavební odpady, poškozené stavební materiály apod. budou odvezeny na 

nejbližší řízenou skládku, kde s nimi bude nakládáno dle příslušných předpisů. O odvoz 

odpadu se bude starat zhotovitel stavby. Ochrana konstrukcí podléhající korozi bude řešena 

ochrannými nátěry. K ukládání komunálního odpadu bude sloužit 6 popelnic 110/70 litrů a 

budou odváženy a likvidovány Technickými službami města Havířova. Pokud bude objekt 

proveden dle projektu, souvisejících norem a dle správných technických předpisů, nebude 

stavby vykazovat žádné negativní vlivy na životní prostředí. 

 

g)  Bezbariérové řešení okolí stavby 

 V okolí stavby budou dotčené komunikace stavbou řešeny tak, aby byl umožněn 

pohyb imobilních osob. 
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h)  Průzkumy a měření 

 Než byl proveden tento projekt, byly provedeny vlastní průzkumy a prohlídky, 

fotodokumentace a zaměření projektantem. Dále byl proveden hydrogeologický průzkum a 

radonový průzkum. 

 

i)  Geodetické podklady 

 Katastrální mapa 1: 1000, výškopisné a polohopisné zaměření. 

 

j) Členění stavby 

 Stavba je členěna na stavební objekty: 

SO 01 – Novostavba školky 

SO 02 – Zpevněné plochy 

SO 03 – Přípojka kanalizace  

SO 04 – Přípojka plynu 

SO 05 – Přípojka vody  

SO 06 – Přípojka NN 

SO 07 – Přípojka dálkového vytápění 

SO 08 – Terénní úpravy 

 

k) Vliv stavby na okolí  

 Stavební úpravy ani stavba samotná nebudou mít na své okolí žádný podstatný vliv. 

 

l) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 Stavba musí být realizována podle projektové dokumentace, platných ČSN, 

Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., vyhlášky č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci a dle příslušných technologických předpisů a postupů uvedených výrobci. 

Zaměstnavatel a zaměstnanci se musí řídit pokyny dle Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. 

Speciální profese, vyžadující zvláštní proškolení, jako jsou jeřábník, svářeč, lešenář, smí 

provádět pouze osoby způsobilé tuto činnost vykonávat. 

 Pro zajištění bezpečnosti při budoucím provozu, bude stanoven způsob zajištění 

bezpečnosti práce podle ČSN EN ISO 12100, ČSN ISO 3864, ČSN 26 9030. 

 Dále budou respektovány ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. V platném znění a na něj 

navazující ustanovení vlády. 
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2. Mechanická odolnost a stabilita 

 Statický výpočet je tvořen jako samostatná část specializovanou firmou, která není 

součástí řešení. 

 

3. Požární bezpečnost 

 Posouzení požární bezpečnosti je tvořen jako samostatná část specializovanou firmou, 

která není součástí řešení. Specializovaná firma se řídila pokyny zákona č. 133/1985 Sb., O 

požární ochraně a ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 246/2000 Sb., O požární 

prevenci ve znění pozdějších předpisů. 

 

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

 Stavba i její provoz je z hlediska negativního vlivu na životní prostředí neutrální. Při 

stavebních pracích budou použity normální technologie, které nijak neohrožují životní 

prostředí. Vzrostlé stromy a keře nebudou káceny, v nutnosti jen s povolením ke kácení dle 

vyhlášky č. 395/1992 Sb. Se vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 

185/2001 Sb. O odpadech ve znění pozdějších předpisů. Stavební odpad je nutno třídit a 

patřičně s ním nakládat, například recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě 

předat odborné firmě k likvidaci. Skupiny odpadů vyprodukovaných během výstavby dle 

přílohy č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve 

znění pozdějších předpisů: 

01 - Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene 

03 - Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky 

17 - Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

20 - Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a 

odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru. 

 

Zásady pro nakládání s odpady 

 Při procesu výstavby je nutné minimalizovat vznik odpadů, oddělovat jednotlivé druhy 

odpadů, snažit se co nejvíce zpětně využívat recyklované materiály a skladovat odpady v co 

nejmenší míře. 
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Kategorizace odpadů 

Stavební a demoliční odpady - předpokládané množství a způsob nakládání 

 (t/rok) kategorie odpadu 

17 01 01 Beton 1,8 O 

17 02 01 Dřevo 0,2 O 

17 02 03 Plasty 0,4 O 

17 04 05 Železo a ocel 1,5 O 

 17 09 04 Směsné odpady stavební a demoliční odpady 

Odpady vzniklé provozem 

 (t/rok) kategorie odpadu Nakládáni s odpadem 

20 01 21 Zářivky 0,01 N OZO 

20 03 01 Směsný komunální odpad   3,8 O  

 

5. Bezpečnost při užívání 

 Navržené a později realizované stavební úpravy bezpečnost při užívání negativně 

neovlivní. Bude provedeno oplocení staveniště. Při užívání objektu nebude nijak ovlivněna 

nebo ohrožena bezpečnost lidí. 

 

6. Ochrana proti hluku 

 Hluk, který bude vyvozovat provoz na mobilní komunikaci v ulici Anglická, bude 

dostatečně eliminován okny se standardní zvukovou izolací. 

 

7. Úspora energie a ochrana tepla 

 Navržené tepelné izolace použité při výstavbě budou splňovat požadavky vyhlášky č. 

151/2001 Sb. Při návrhu vnější obálky budovy je dodržena norma ČSN 73 0540 – 2 a 

vyhláška č. 291/2001 Sb. 

 

8. Bezbariérové řešení stavby 

Školka není řešena bezbariérově.  

 

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 Na základě průzkumů a zkušeností z této lokality předpokládáme, že nevzniknou 

závažnější venkovní vlivy, které by ovlivnil řešenou stavbu. 
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10. Ochrana obyvatelstva 

 Při realizaci bude kolem celého staveniště postaveno provizorní oplocení s jedním 

hlídaným vjezdem, čímž se zamezí vstupu nepovolaných osob. 

 

11. Inženýrské stavby (objekty) 

a) Odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod 

 Dešťové vody budou zaústěny do dešťové kanalizace DN 400. Splašková kanalizace 

bude svedena kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace DN 600. 

 Spotřeba vody: 

- množství odpadních vod:  Qsp = Qp = 3900 l.den
-1

 

- množství dešťové vody:  Qd = 4,29 l.s
-1

 

 

Výpočet splaškových vod odváděných stokami: 

     

Průměrná denní potřeba vody: Qd,p=n.qn (l.den
-1

) 

     Qd,p=75.52=3900 l.den
-1 

Počet osob n=75 

Specifická potřeba vody qn=52 l/osoba.den 

 

Maximální hodinový průtok splaškových vod: Qh,max=Qd,p.kh,max.z
-1

  (l.hod
-1

) 

       Qh,max=3900.6,3.24=589680 l.hod
-1

  

Koeficien maximální hodinové nerovnoměrnosti kh,max=6,3 (tabulka)  

  

Výpočet dešťových vod odváděných stokami: 

 

Výpočet průtoku dešťových vod:     Q=Ss.qs.Ψ  (l.s-1
) 

     Q=0,0547.157.0,5=4,29 l.s
-1

 

Plocha Ss=547m
2
=0,0547ha 

Součinitel odtoku Ψ =0,5 (volná zástavba, sklon 1-5%) 

Intenzita směrodatného deště qs= 157 (Ostravsko při periodicitě 0,5/rok) 

 

b) Zásobování vodou 

 Bude zřízena vodovodní přípojka na vodovodní řad DN 100 PE v ulici Anglická 

v majetku SMVaK. 
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 Spotřeba vody: 

- průměrná spotřeba vody:   Qp = 3,9m
3
/den 

- maximální denní potřeba:  Qm = 4,875 m
3
/den 

- maximální hodinová potřeba:  Qh = 365,625 l/hod 

 

Výpočet potřeby vody: 

Předpokládaný počet zaměstnanců + dětí: 75 osob 

 

Určení specifické potřeby vody  

dle přílohy č.12k v. č. 428/2001 Sb. činí spotřeba vody pro Mateřské školy a jesle s 

celodenním provozem (bez stravování) WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností 

sprchování = 16 m
3
 na jednu osobu + Stravování - kuchyně, jídelna (bezobslužné) Dovoz 

jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla = 3m
3
,celkem 19m

3
  

 

Specifická spotřeba vody =19/365=0,0521m3
/osoba.den => 52 l/osoba.den 

 

Průměrná denní potřeba vody 

Qp=75.52=3900 l/den = 3,9m
3
/den 

 

Maximální denní potřeba vody 

Qm=Qpxkd=3900.1,25=4875 l/den=4,875 m
3
/den 

 Koeficient denní nerovnoměrnosti kd=1,25 (velikost obce 20000-100000 ob.) 

 

Maximální hodinová potřeba vody 

Qh=1/24.Qp.kd.kh=1/24.3900.1,25.1,8=365,625 l/hod 

Koeficient hodinové nerovnoměrnosti Kh=1,8 (roztroušená zástavba) 

 

Roční potřeba vody 

Qp . počet provozních dnů budovy=3900.200=780000 l/rok =>780 m
3
/rok  

 

c) Zásobování energiemi 

 Napojení k distribuční elektrické síti ČEZ bude provedeno během výstavby zařízení 

staveniště. Na hranici pozemku bude umístěn hlavní staveništní rozvaděč, na který budou 

napojeny další rozvaděče pro potřebu stavby. 
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 Spotřeby elektřiny: 

- instalovaný příkon cca 25 kW, soudobý výkon 30 kW 

- roční spotřeba cca 35 000 kW 

 

 Napojení k plynovodu PE DN 32 provede plynárenská firma RWE nejpozději před 

dokončením vnitřních rozvodů plynu. U objektu bude umístěna skříň s HUP. 

 Spotřeba plynu: 

- hodinová spotřeba plynu: cca 1,5 m3
/h  

- roční spotřeba plynu bude činit cca 2400 m
3
/rok 

 Napojení k horkovodní síti provede provozovatel sítě, tedy Havířovská teplárenská 

společnost a.s. nejpozději před dokončením kompletace vnitřního vytápění. 

 Potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody: 

        - roční potřeba tepla pro vytápění bude činit cca 25 MWh/rok 

        - roční potřeba tepla pro ohřev teplé vody bude činit cca 8 MWh/rok 

 

d) Řešení dopravy 

 Během výstavby bude vjezd na staveniště řešen provizorním nájezdem na panelovou 

vnitro-staveništní komunikaci. Přístup k domu je z komunikace v ulici U knihovny. Příjezd 

vozidel až k domu je zřízen z ulice Anglická. Dostatek parkovacích míst je zřízeno na opačné 

straně komunikace v ulici U knihovny. 

 

e) Povrchové úpravy okolí stavby 

 Přístupový chodník, zpevněné venkovní plochy, příjezdová komunikace a prostor pro 

popelnice budou provedeny ze zámkové dlažby do zhutněného štěrkového podloží. 

 

f) Elektronické komunikace 

 Připojení na elektronické komunikace není součást této PD. 
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C. SITUACE STAVBY  [25, 26] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah situace stavby: 

Situace objektu, napojení na inženýrské sítě (výkres č. 01) 
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D. DOKLADOVÁ ČÁST  [13,23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah dokladové části: 

Tepelně technické posouzení obálky budovy 

Protokol k energetickému štítku obálky budovy 

Energetický štítek obálky budovy 

Stanovení obestavěného prostoru, odhad ceny a doby výstavby 
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TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ OBÁLKY BUDOVY 

  Při návrhu objektu byly provedeny posudky skladeb konstrukcí, které jsou ve styku 
s vnějším prostředím, aby se ověřila správnost návrhu z hlediska tepelné techniky. Správným 
návrhem těchto konstrukcí docílíme menší energetické náročnosti celého objektu a tedy i 

úsporu finančních prostředků, které budou potřeba na vytápění během celé životnosti objektu.  

TEPLO - VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 

 Název konstrukce:   OBVODOVÁ STĚNA  
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  23,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit Granopor barva  0,0001       0,700  200,0 
   2  Baumit jemná štuková omítka  0,003       0,800  12,0 
   3  Baumit lep. stěrka  0,003       0,800  50,0 
   4  Ytong Lambda  0,375       0,085  7,0 
   5  Baumit lep. stěrka  0,005       0,800  50,0 
   6  Baumit open EPS-F  0,100       0,041  10,0 
   7  Baumit lep. stěrka  0,003       0,800  50,0 
   8  Baumit silikátová omítka  0,0015       0,700  37,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,801+0,000 = 0,801 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,965 
  
  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  =   0,30 (0,25) W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,14 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: 0,048 kg/m2,rok 
  (materiál: Baumit open EPS-F). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,048 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0402 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 6,3118 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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Obr.  01 – Rozložení teplot v typickém místě konstrukce stěny 

 
 

 

Obr.  02 – Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce stěny 
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AREA - VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 

 Název úlohy:   DETAIL OBVODOVÉ STĚNY V MÍSTĚ ŽB SLOUPU       
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   22,70 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   23,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,801+0,000 = 0,801 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,916 
  
  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. 
 
 II. 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 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 

Obr.  03 – Teplotní pole stěny 

 
 
 
 

Obr.  04 – Rozložení relativní vlhkosti stěny 
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Obr.  05 – Detail řezu stěny 

 
 

TEPLO - VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 

 Název konstrukce:   STROP POD PŮDOU 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  23,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
 Skladba konstrukce 
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Omítka vápenocementová  0,010       0,990  19,0 
   2  Dutinový panel  0,250       1,200  23,0 
   3  Climatizer Plus 1  0,300       0,048  1,1 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,801+0,000 = 0,801 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
  
  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  =   0,30 (0,20) W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 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). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
                    POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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Obr.  06 – Rozložení teplot v typickém místě konstrukce stropu 

 

 

Obr.  07 – Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce stropu 
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TEPLO-VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   PODSKLEPENÁ PODLAHA 

 
 Rekapitulace vstupních dat 
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  14,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  15,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  40,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Potěr polymercementový  0,008       0,960  38,0 
   2  Beton hutný 1  0,040       1,230  17,0 
   3  PE folie  0,0002       0,350  144000,0 
   4  Rigips EPS 100 Z (1)  0,100       0,037  30,0 
   5  Bitagit  0,0035       0,210  14000,0 
   6  Beton hutný 1  0,150       1,230  17,0 
   7  Štěrk  0,100       0,650  15,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   -0,033+0,015 = -0,018 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,925 
  
  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  =   0,45 (0,30) W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,31 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. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =  10,56 C 
       POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 TEPLO-VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 

 Název konstrukce:   PODLAHA NEPODSKLEPENÁ (skladba G) 

 
 Rekapitulace vstupních dat 
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  22,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  23,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Koberec  0,004       0,065  6,0 
   2  Podlahové linoleum  0,006       0,170  1000,0 
   3  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
   4  PE folie  0,0002       0,350  144000,0 
   5  Rigips EPS 100 Z (1)  0,040       0,037  30,0 
   6  Bitagit  0,0035       0,210  14000,0 
   7  Beton hutný 1  0,100       1,230  17,0 
   8  Rigips EPS P Perimeter (1)  0,100       0,034  30,0 
   9  Štěrk  0,050       0,650  15,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,581+0,000 = 0,581 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,946 
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  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  =   0,45 (0,30) 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. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: teplá podlaha - dT10,N = 5,5 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =                3,08 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 

 TEPLO-VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 

 Název konstrukce:   PODLAHA NEPODSKLEPENÁ (skladba H) 

 
 Rekapitulace vstupních dat 
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  24,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  5,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  25,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  65,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,009       1,010  200,0 
   2  Baumit lep. malta  0,004       0,800  18,0 
   3  Asfaltový nátěr  0,002       0,210  1200,0 
   4  Beton hutný 1  0,045       1,230  17,0 
   5  PE folie  0,0002       0,350  144000,0 
   6  Rigips EPS 100 Z (1)  0,040       0,037  30,0 
   7  Bitagit  0,0035       0,210  14000,0 
   8  Beton hutný 1  0,100       1,230  17,0 
   9  Rigips EPS P Perimeter (1)  0,100       0,034  30,0 
   10  Štěrk  0,050       0,650  15,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,828+0,000 = 0,828 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,945 
  
  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  =   0,45 (0,30) 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. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   4,84 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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AREA-VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 

 Název úlohy:   Detail podlahy nepodsklepené (skladba G) 

 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   22,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   23,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  5,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,581+0,000 = 0,581 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,879 
  
  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. 
 
 II. 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 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí.  
 

 AREA-VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 

 Název úlohy:   Detail podlahy nepodsklepené (skladba H) 
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   24,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   25,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   65,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  5,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,828+0,000 = 0,828 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,869 
  
  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. 
 
 II. 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 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
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Obr.  08 – Teplotní pole podlahy 

 

Obr.  09 – Rozložení relativní vlhkosti podlahy 

 

Obr.  10 – Detail řezu podlahy 
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PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY 

Identifikační údaje 

Druh stavby (např. rodinný dům, nemocnice, hotel…) 
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) 
Katastrální území a katastrální číslo  
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel 

   Školka v Havířově 

   Havířov - Šumbark 

Havířov 

Město 

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník  
Adresa 

Telefon / E-mail 

MRA 

- 

- 

Charakteristika budovy  

Objem budovy V - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, atiky a základy 

Celková plocha A obálky budovy - součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem 
budovy 

Celková podlahová plocha Ac 

Objemový faktor tvaru budovy A / V 

4993,4 m3 

2012,7 m2 

 

1363,9 m2 

0,403 m2/m3 

Převažující vnitřní teplota v topném období im  

Venkovní návrhová teplota v zimním období e 

24 °C 

-15 °C 

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí 

Ochlazovaná konstrukce 

Plocha 

 

 

Ai  

[m2] 

Součinitel 
(činitel) prostupu 

tepla 

Ui 

[W/(m2·K)] 

Požadovaný 
(doporučený) 

součinitel 
prostupu tepla  

UN,rq (UN,rc) 

[W/(m2·K)] 

Činitel 
teplotní 
redukce  

 

bi  

[-] 

Měrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 

HTi = Ai . Ui. bi 

( k .ℓk+ j) 

[W/K] 

Okna 241,65 1,1 1,50 (1,20) 1,15 305,69 

Vnější stěna  635,21 0,14 0,30 (0,20) 1,00 88,93 

Strop pod nevytápěným prostorem 470,44 0,15 0,30 (0,20) 1,00 70,57 

Podlaha přilehlá k zemině 1.pp 335,5 0,31 0,45 (0,30) 0,66 68,64 

Vchodové dveře 8,82 0,6 1,70 (1,20) 1,15 6,09 

Stěna přilehlá k zemině 168,98 0,14 1,70 (1,20) 1,15 27,21 

Podlaha přilehlá k zemině 1.np 134,94 0,22 0,45 (0,3) 0,66 19,59 

Tepelné vazby mezi konstrukcemi Ai 

[m2] 

k .ℓk+ j)/Ai 

[W/(m2·K)] 

- bi  

[-] 

k .ℓk+ j 

[W/K] 

Souhrnný vliv tepelných vazeb 1995,54 0,04  1,0 79,82 

Celkem     666,53 

Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle normy ČSN 73 0540-2. 
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Stanovení prostupu tepla obálkou budovy  

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 666,53 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,33 

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rc  W/(m2·K) 0,34 

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem.rq  W/(m2·K) 0,45 

Průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu Uem,s  W/(m2·K) 1,05 

Požadavek na prostup tepla obálkou budovy je splněn. 

Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy  

Hranice klasifikačních tříd 
Klasifikační ukazatel CI pro 

hranice klasifikačních tříd 

Uem [W/(m2·K)] pro hranice klasifikačních tříd  

Obecně Pro hodnocenou budovu 

A – B 0,3 0,3·Uem,rq 0,14 

B – C 0,6 0,6·Uem,rq 0,27 

(C1 – C2) (0,75) (0,75·Uem,rq) (0,34) 

C - D 1,0 Uem,rq 0,45 

D - E 1,5 0,5·( Uem,rq + Uem,s) 0,75 

E - F 2,0 Uem,s = Uem,rq + 0,6 1,05 

F - G 2,5 1,5· Uem,s 1,58 

Klasifikace: C - vyhovující 

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:  listopad 2012 

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Bc. Adam Krejčí 

Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a rady č. 
2002/91/ES a ČSN EN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové dokumentace 
stavby.  
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ENERGETICKÝ  ŠTÍTEK  
OBÁLKY  BUDOVY 

Diplomová práce - objekt školky v Havířově Hodnocení obálky  

 budovy 

Celková podlahová plocha Ac =1363,9 m
2
 stávající doporučení 

CI          Velmi úsporná   

0,3  
  

0,6 
 

  

1,0  

  

 

———————————————  

 

     

1,5 
 

  

2,0 
 

  

2,5 
 

  

          

 
 

Mimořádně nehospodárná 

  

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy   
Uem ve W/(m

2·K)                                              Uem = HT / A 
0,33 Y 

Klasifikační ukazatele CI  a jim odpovídající hodnoty Uem pro A/V = 0,403 m
2
/m

3
 

   CI 0,30 0,60 (0,75) 1,00 1,50 2,00 2,50 

   Uem 0,14 0,27 (0,34) 0,45 0,75 1,05 1,58 

Datum vystavení štítku:  Listopad 2012 

Štítek vypracoval: 

 

Klasifikace: 

Bc. Adam Krejčí 

C - vyhovující 

 

 G 

 F 

 E 

 D 

1,00 

0,73 

 C 

 B 

 A 
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STANOVENÍ OBESTAVĚNÉHO PROSTORU, ODHAD CENY A DOBY 

VÝSTAVBY 

Obestavěný prostor spodní stavby Op,ss= 1122,316m3 

Obestavěný prostor vrchní stavby Op,vs=2759,985+984,5325=3744,5175m3 

Obestavěný prostor zastřešení Op,z=194,31+679,29=873,6m3 

Obestavěný prostor celkem Op,c= 5740,4 m
3
 

Odhad ceny: N = 5740,4 * 5 862 = 33 650 225 Kč 

Cena za 1m
3
 = 5 862 Kč (Budovy pro výuku a výchovu, svislá nosná konstrukce montovaná z 

dílců betonových tyčových - stanoveno z cenových ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2012) 

Odhad doby výstavby: 

Počet pracovníků: D = 25 

1 pracovník prostaví za měsíc: p = 70 000 Kč 

T = N/(p*D) = 33 650 225/(70000*25) = 19 měsíců = 1 rok a 7 měsíců = 575 dní 

 

Porovnání s rozpočtem a harmonogramem: 

 Cena stanovená podle obestavěného prostoru je pouze informativní, stanovuje se 

pouze na základě zkušeností ze staveb realizovaných v minulosti a skutečného obestavěného 

prostoru. Záleží také na standardu vybavení. V rozpočtové ceně není započtena cena za 

vybavení, které není pevně spojeno s objektem.  Proto když porovnáme tuto odhadnutou cenu 

s cenou, která nám vyšla v rozpočtu stavebních prací, dospějeme k určité odchylce. Tato 

odchylka se obvykle pohybuje v rozmezí +-15% až 25%. 

Odhadní cena = 33 650 225 Kč bez DPH 

Rozpočtová cena = 17 114 939 Kč bez DPH 

Přípočet za vybavení (odhad) = 8 500 000 Kč bez DPH 

Rozdíl odhadní a rozpočtové ceny = (33650225 - (17114939 + 8500000) = 8 035 286 Kč 

Odchylka = -23,9% 

 

 Odhadovaná doba výstavby, je také pouze informativní, počítá se totiž z odhadní ceny, 

ve které je započítáno i vybavení a tudíž zkresluje prostavěnost na jednoho pracovníka. Záleží 

také na mnoha jiných faktorech a situacích, které mohou nastat během výstavby, proto se 

nedá doba výstavby přesně určit. 

Rozdíl odhadu a harmonogramu = 575 - 446 = 129 dní 
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akce:                   DIPLOMOVÁ PRÁCE 

                            Školka Havířov 3 

                             U knihovny 195, 736 01 Havířov - Šumbark 

stupeň:                 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 

investor:               Městská realitní agentura, s.r.o. 

                             U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov - Město 

projektant:            Bc. Adam Krejčí 

zodp. projektant:  Ing. Pavel Vlček 

 

 

 

 

 

 

 

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY  [1-9, 15-17,19-21,23,25] 

 

 

 

 

 

 

Obsah zásad organizace výstavby: 

 1. Charakteristika staveniště 

 2. Významné sítě technické infrastruktury 

 3. Napojení staveniště na energie  

 4. Bezpečnost a ochrana zdraví 

 5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 

 6  Zařízení staveniště 

 7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

 8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 9. Vliv stavby na životní prostředí 

10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

+ Zařízení staveniště (výkres č. 02) 
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1. Charakteristika staveniště  

 Parcela je majetkem Investora (MRA Havířov). Staveniště tvoří nezastavěný pozemek 

v lokalitě Havířov 3. Vlastní pozemek tvoří parcela č. 196, na které bude vybudována školka 

a dětské hřiště. Pozemek se nachází, v těsné blízkosti veřejné komunikace, v ulici Anglická a 

U knihovny. V blízkosti pozemku se nachází knihovna. Pozemek je rovinný, dřívější využití 

pozemku byla jako ostatní plocha - zeleň. Staveniště se začne budovat 5 dní před zahájením 

vlastní stavby a bude se postupně budovat podle potřeb stavby. Hlavní vjezd na staveniště je 

z ulice Anglická. Z provedených zjištění vyplývá, že všechny komunikace, po nichž bude 

uskutečňována doprava materiálů a prefabrikátů na staveniště, vyhovují používaným 

dopravním prostředkům. Vnitro-staveništní komunikace budou vytvořeny panely 

s štěrkopískovým podsypem. Z pozemku je třeba odstranit porost. Je nutno danou parcelu 

řádně oplotit. Budou vyčleněny potřebné prostory pro ZS v rámci pozemku stavby. Pro 

výstavbu bude použita těžká mechanizace. Před započetím stavebních prací zajistí investor 

vytýčení inženýrských sítí. V první fázi výstavby budou realizovány přípojky – elektrický 

proud, kanalizace, vodovod. Na staveništi budou vytvořeny skládky prefabrikátů (sloupů, 

průvlaků a ztužidel), schodišťových panelů, stropních dílců, lešení, polystyrenu a zdících 

prvků. Mezideponie ornice a zeminy pro zpětný zásyp výkopů je umístěna na odvrácené 

straně pozemku investora aby nepřekážela. 

 

2. Významné sítě technické infrastruktury 

 Na staveništi se nevyskytují žádné významné sítě technické infrastruktury. 

 

3. Napojení staveniště na energie  

 Elektrická energie bude zajišťována přípojkou NN z veřejné rozvodné sítě vedoucí 

pod chodníkem v ulici Anglická. Místo napojení a měření bývá určeno pracovníkem ČEZ, na 

které se podává žádost o požadovaný příkon pro stavbu. Přihlášku a výšku odběru elektrické 

energie si stanoví prováděcí firma. Kabely na staveništi povedou nad povrchem země na 

provizorních sloupech výšky 5 m, kratší méně důležité rozvody budou volně položeny na 

zemi a s viditelným označením. Dodávka vody na stavbu bude zajištěna provizorní přípojkou 

z místní veřejné vodovodní sítě v ulici Anglická, z této sítě budou připojeny buňky ZS se 

sociálním zařízením a silo na suché maltové směsi. Staveništní rozvody vody budou 

podzemní pro napojení sociálních zařízení a nadzemní hadicové ochráněné před poškozením 

pro silo. Splašková voda ze sociálního a provozního zařízení staveniště bude odváděna 

přípojkou napojenou na hlavní řad v ulici Anglická. 
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Zásobování staveniště elektrickou energií: 

Při projektu elektrizace vycházíme z: 

- Vypracování předběžné rozvahy o odběru, která je podkladem k jednání s příslušnými 

orgány o možnosti připojení na státní energetickou síť (ČEZ). 

- Určení požadavků na nepřerušenou dodávku. 

- Jednání o využití budoucích definitivních zařízení pro účely výstavby. 

- Určení pořadí důležitosti jednotlivých odběrných míst, na základě kterých jsou dimenzovány 

rozvody.  

Spotřebiče: 

P1 - příkon elektromotorů     

stavební stroj štítkový příkon (kW) ks kW 

Jeřáb Liebherr LTM 1055 (vlastní motor) 

 

0 1 0 

Gravitační míchačka 250 l 5 3 15 

Rádio 0,2 5 1 

Vrtačka 2 6 12 

Bruska 3 6 18 

El. Vrátek 4,5 3 13,5 

Svářecí transformátor 120A 10 3 30 

PC 0,5 4 2 

Otopné těleso 1,5 6 9 

Čerpadlo maltové směsi   12 3 36 

Bojler 2 2 4 

Varná konvice 0,2 2 0,4 

Vařič 0,7 1 0,7 

Omítací stroj 5,2 3 15,6 

   

∑157,2 

 

P2 - vnitřní osvětlení       

Osvětlené prostoy příkon pro osvětlení (kW/m²) m² kW 

kanceláře 0,02 42 0,9 

sklady 0,03 42 1,3 

sociální zařízení 0,04 105 4,2 

   

∑6,4 

 

P3 - venkovní osvětlení     

druh prací příkon pro osvětlení (kW/m²) m² kW 

osvětlení staveniště 0,01 3000 30 
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Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro zařízení staveniště: 

kWxxxx

xPPxPxPxP

24,158)2,1577,0()304,68,02,1575,0(1,1

)7,0()8,05,0(1,1

22

2

1

2

321
 

(0,5 a 0,7 koeficient současnosti elektromotorů; 0,8 koeficient současnosti vnitřního osvětlení; 

1,0 koeficient vnějšího osvětlení) 

Stanovení max. zdánlivého příkonu:  

- Celkový příkon staveniště 158,24 KW 

- Je navržen hermetizovaný olejový distribuční transformátor ELIN 250 kW 

Určení vnitřního rozvodu NN: 

- Rozvodná kabeláž bude vedena nad povrchem země na provizorních sloupech výšky 5m. 

Kratší méně důležité rozvody budou volně položeny na zemi a s viditelným označením. 

Připojení spotřebičů a rozvod uvnitř objektu: 

- Rozvod k jednotlivým spotřebičům je z odběrného místa proveden měděnými stočenými 

vodiči v kaučukové izolaci. Musí být umístěny tam, aby nedošlo k poškození mechanickými 

vlivy. 

 

Zásobování staveniště vodou: 

Na provoz staveniště potřebujeme vodu: 

- Pitnou (činnosti, stavební stroje, sociální zařízení,...) a požární 

 Staveniště bude napojeno na rozvod vody z nově zbudované vodovodní přípojky 

pomocí navrtávací hlavice. Rozvod vodovodního potrubí po staveništi je proveden dočasně 

podzemním potrubím. 

Spotřeba vody: 

-Součet spotřeb připadajících na práce prováděné v období maximálního výkonu se stanoví ze 

vzorce: 

Qn = (Pn x Kn / t x 3600) l/sec 

(Qn – vteřinová spotřeba vody, Pn – spotřeba vody na den/směnu, Kn – součinitel 

nerovnoměrnosti pro danou spotřebu, t- doba (h), po kterou je voda odebírána) 

- betonářské práce za směnu 10 m3
 x 400 l…………………. 4000 l 

-zednické práce 30 m3
 x 180 l………………………………. 5400 l 

-omítky 90 m2
 x 30 l ……………………….………………. 2700 l 

-celkem ……………………..………...……….…………… 12 100 l  

-sociální zařízení 1 dělník 15 l/směna x 16………………… 800 l 
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-celkem……………………………………………………... 800 l 

Qn = (12 100 x 1,6 + 800 x 2,7) / 8,5 x 3600 = 0,7  l/sec 

Požární voda - 1 hydrant = 3,25 l/sec 

Celková spotřeba vody = 5 l/sec  

 

4. Bezpečnost a ochrana zdraví 

 Na stavbě musí být přísně dbáno na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci u 

třetích osob, včetně dopravy, pohybujících se v okolí stavby, protože stavba se bude provádět 

za plného provozu přilehlých ulic. Na stavbě budou určeny proškolené osoby pro usměrnění 

dopravy a pohybu chodců, při dopravování materiálu a odvozu zeminy. Na staveništi bude 

zamezen přístup nepovolaných osob. Vzhledem k charakteru prací je nutno dodržovat 

pravidla, která si před započetím prací určí dodavatel stavby. Mezi prvořadé požadavky po 

dobu prací patří nevstupování do těsného okolí objektu, nejméně na vzdálenost ohraničeného 

staveniště. Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení nařízení 

vlády č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

Všichni pracovníci vyskytující se na stavbě musí být řádně proškoleni před zahájením prací a 

jsou povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky podle předpisů 

uvedených výše. Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se v průběhu výstavby 

nebudou na staveništi vyskytovat. 

 

5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů  

 Veřejné zájmy nebudou průběhem realizace dané výstavby dotčeny. Staveniště bude 

uspořádáno dle výkresu zařízení staveniště a dle platných bezpečnostních předpisů, norem, 

vyhlášek a zákonů, které zaručují bezpečnost provozu a ochranu sousedních území.  

 

6.  Zařízení staveniště 

Sociální zařízení: 

 Sociální zařízení je navrženo pro max. počet zaměstnanců tj. 25. Šatny jsou navrženy 

jako dvě mobilní buňky ZS o rozměrech 6,058 x 3,49m. Hygienické zařízení je navrženo jako 

dvě mobilní buňky ZS, každá se 2 WC, 2 pisoáry, 2 sprchové kouty, 4 umyvadla, bojler na 

160l a 2 radiátory. 
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Skladování na staveništi: 

Na staveništi se vyskytují 3 typy skládek: 

- skládka na otevřeném prostranství (prvků nosné konstrukce skeletu, zdícího materiálu, 

materiálu stropu, výztuže, lešení…) 

- sklad drobného materiálu (spojovací součásti, elektrotechnická keramika, svítidla, žárovky, 

armatury, kování, zámky, cement) 

- zásobník suchých maltových směsí 

Výpočet skladovacích ploch: 
Skladovací plocha prvků uskladněných na paletách [12] 

 
 

Materiál 

 

Ks na 

paletě 

 

m2 zdiva 

Plocha 

zdiva 

na 

paletě 

Počet 

palet 

celkem 

Palet 

na 

sebe 

Počet palet 

na zemi 

 

Plocha m2 

(paleta=1,18m2) 

Celková plocha 

(rezerva*1,1) 

Ytong P2-500 (75) 120 165 18 9 3 3 3,54 3,9 

Ytong P2-500 (100) 90 125 13,5 9 3 3 3,54 3,9 

Ytong P2-500 (150) 60 392 9 44 3 15 17,7 19,5 

Ytong lambda P2-

400(300) 

45 412 4,5 91 3 30 35,4 39 

Ytong lambda P2-

350(375) 

24 350 3,6 97 3 32 37,8 41,5 

CPP 297 200 3,3 61 3 30 35,4 39 

∑ 146,8 m
2
 

Skladovací plocha prvků uskladněných po kusech 

 
Materiál Rozměr Ks m2 Ks na sebe Celková plocha 

Panel Spiroll 1,2 7700x1200x250 121 1118 6 186,3 

Panel Spiroll 3 7375x1200x250 12 124 6 20,7 

Panel Spiroll 4 6800x1200x250 1 Počítáno s 3 Počítáno s 3 Počítáno s 3 

Panel Spiroll 5 6550x1200x250 1 Počítáno s 3 Počítáno s 3 Počítáno s 3 

Sloup 2500x300x300 88 66 3 22 

Průvlak 1 3900x600x500 17 39,8 4 10 

Průvlak 2 3900x450x500 59 103,5 4 25,9 

Ztužidlo 7700x300x500 56 129,4 4 32,3 

Práh 1 3600x550x500 10 19,8 4 5,9 

Práh 2 7700x550x500 4 17 4 4,2 

Práh 3 3600x300x500 9 9,7 4 3,2 

Práh 4 7700x300x500 12 27,7 4 6,9 

Patka 1400x1400x600 26 51 1 51 

∑ 368,4 m
2 

 

 

Materiál bude dovezen na stavbu ve čtyřech cyklech (po patrech), tudíž potřebná plocha 

skládky je 515,2 / 4 = 128,8 m
2
. 
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Skladovací plocha schodiště: 
 

Materiál Rozměry Ks m
2
 Navržená plocha 

Schodišťová ramena 8000x1800 6 86,4 96m
2
 

 

Systém zásobování materiály: 

 Prvky skeletu budou dovezeny a skladovány na staveništi v dosahu jeřábu. Beton pro 

základovou desku bude přivážen na staveniště z nedaleké betonárky auto-domíchávači Stetter 

AM 7. Kusové zdící prvky budou dováženy na staveniště v cyklech výstavby jednotlivých 

podlaží a dle aktuální potřeby. Pro svislou dopravu kusového materiálu bude sloužit sloupový 

stavební výtah. Omítkové směsi budou skladovány v zásobnících. Fasádní směsi budou 

skladovány v pytlích, v uzamykatelném zastřešeném skladu. 

 

7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení 

 Použité stavby zařízení staveniště budou typové staveništní kontejnery vystavené ve 

dvou patrech nad sebou, které nepotřebují základy. Po dokončení stavby a veškerých vad a 

nedodělků se kontejnery odvezou. Tyto typové staveništní kontejnery nepotřebují zvláštní 

stavební povolení ani ohlášení. 

 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

 Všichni pracovníci pohybující se na staveništi musejí dodržovat následující 

povinnosti:  

- Dbát o svou vlastní bezpečnost a o své zdraví, 

- Dbát o zdraví osob, kterých se týká jejich jednání, 

- Znát základní povinnosti vyplývající z právních předpisů, 

- Znát požadavky zaměstnavatele k BOZP, 

- Účastnit se školení BOZP zajišťovaných zaměstnavatelem, 

- Podrobit se pracovně-lékařským prohlídkám, 

- Dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, 

- Používat stanovené pracovní prostředky a ochranné pomůcky, 

- Nepožívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky v pracovní době, 

- Oznamovat nadřízenému nedostatky a závady, 

- Oznamovat pracovní úrazy, 

- Podílet se na odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách. 
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 V průběhu výstavby je třeba dodržovat základní požadavky dle nařízení vlády č. 

362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dle zákona č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližních 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.  

 

9. Vliv stavby na životní prostředí 

 Vlastní realizace výstavby nekladou žádné mimořádné nároky na ochranu životního 

prostředí. Provádění stavby bude šetrným způsobem s ohledem na životní prostředí. Se 

vzniklými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č.186/2001 Sb. O odpadech ve znění 

pozdějších předpisů. Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, 

např. recyklací nebo uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě 

k likvidaci. Je zakázáno dle vyhlášky znečišťování přilehlých komunikačních ploch, případně 

znečištění musí být odstraněno. Přilehlé komunikační plochy, které nejsou součástí staveniště, 

musí zůstat průjezdné a neznečištěné. Je zakázáno během výstavby znečišťovat ovzduší 

pálením gumy, ropných produktu, papíru apod. Při provádění stavebních prací musí dodavatel 

stavby respektovat nařízení vlády č. 502/2000 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů dle § 12 musí být dodrženy nejvyšší přípustné 

hodnoty hluku ve venkovním prostoru dle § 2.5 a přílohy č. 6 tohoto nařízení. Nejvyšší 

přípustné hodnoty vibrací musí být v souladu s § 13,14,15,16 tohoto nařízení. Přilehlá 

komunikace bude pravidelně čištěna. Ve 21:00 musí být stavební práce zastaveny a 

pokračovat mohou od 7:00 z důvodu nočního klidu. 

 

10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů 

 Lhůta výstavby je 15 měsíců. Termín zahájení a ukončení stavby bude určen 

investorem dle finančních možností a data vydání stavebního povolení, předběžně se uvažuje 

o zahájení výstavby v dubnu 2013. Orientační doba výstavby je uvedena v harmonogramu 

výstavby. Co se týče plánu kontrolních prohlídek, bylo předem dohodnuto, že by se jednalo o 

4 kontrolní prohlídky po dokončení zemních prací, hrubé stavby, interiérů a exteriérů. Po 

vyklizení staveniště je dodavatel povinen staveniště upravit tak, jak mu ukládá smlouva a 

projektová dokumentace. 
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akce:                   DIPLOMOVÁ PRÁCE 

                            Školka Havířov 3 

                             U knihovny 195, 736 01 Havířov - Šumbark 

stupeň:                 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 

investor:               Městská realitní agentura, s.r.o. 

                             U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov - Město 

projektant:            Bc. Adam Krejčí 

zodp. projektant:  Ing. Pavel Vlček 

 

 

 

 

 

 

 

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA  [1-9,21,22] 

 

 

 

 

 

 

Obsah technické zprávy: 

a)    Identifikační údaje stavby 

b) Účel a popis objektu 

c) Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení 

d) Orientační statistické údaje o stavbě 

e) Technické a konstrukční řešení 

f) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

g) Způsob založení objektu 

h) Vliv stavby na životní prostředí 

i) Dopravní řešení 

j) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

k) Obecné požadavky na výstavbu 
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a) Identifikační údaje stavby: 

Název akce:   Školka Havířov 3 

Místo stavby:   U knihovny 195, 736 01 Havířov - Šumbark 

Parcela číslo:   196 

Stupeň PD:   projektovaná dokumentace pro provedení stavby 

Kraj:    Moravskoslezský kraj 

Stavební úřad:   Havířov – Město 

Investor:   Městská realitní agentura, s.r.o. 

                                           U Lesa 865/3a, 736 01 Havířov – Město 

Dodavatel stavby:  firma Werstav s.r.o. 

Projektant:   Bc. Adam Krejčí 

 

b) Účel a popis objektu: 

 Školka bude umístěna na stavební parcele č. 196 o celkové výměře 3397 m2
 

v katastrálním území Havířov – Šumbark. Vlastníkem parcely je investor a všechny 

majetkoprávní vztahy jsou vyřešeny. Tato lokalita je v obytné zóně Havířov 3. Vjezd k domu 

je zřízen z ulice Anglická a hlavní vchod je zřízen z ulice U knihovny, silnice je provedena 

s asfaltovou svrchní vrstvou šířky 8,5m. Území stavební parcely je v terénu rovinném. 

Pozemek je doposud nevyužit, nachází se na něm pouze několik keřů, stromů a je zatravněn. 

Vedle objektu školky se nachází knihovna a přilehlé bytové domy. Základová půda je tvořena 

jílovitým pískem pevné konzistence. Průzkum byl negativní na riziko pronikání radonu. Po 

provedení hydrogeologického průzkumu na pozemku byla zjištěna hladina podzemní vody v 

hloubce -6,830 m. Jelikož se hladina podzemní vody nachází hluboko pod úrovní základové 

spáry, tak nevyžaduje žádné zvláštní opatření k jejímu snížení. Podél ulice Anglická jsou 

vedeny inženýrské sítě (voda, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, plyn a elektrické 

vedení). Z tohoto vedení byly vybudovány přípojky a skříně napojení elektřiny, HUP a HUV. 

Objekt bude napojen na dálkové vytápění z vedlejšího bytového domu. 

 

c) Architektonické, funkční, dispoziční a urbanistické řešení: 

1) Urbanistické řešení: 

 Objekt Školky je situován v obytné zóně Havířov 3. Poloha budovy je určena 

regulační uliční čarou. Podélná osa objektu (orientace V-Z) je rovnoběžně k ose komunikace 

(ul. U knihovny). Parkovací místa jsou zajištěna na protější straně komunikace v ul. U 
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knihovny (30 parkovacích míst). Přístup k objektu je proveden napojením chodníku na 

komunikaci v ulici U knihovny a dále vjezdem pro zásobování napojeným na komunikaci 

v ulici Anglická. Projektová dokumentace pro územní řízení byla schválena bez výhrad a 

připomínek. 

 

2) Architektonické a dispoziční řešení: 

 Půdorys objektu školky je ve tvaru T, budova je částečně podsklepená. V podsklepené 

části se čtyřmi patry a v nepodsklepené se dvěma. Budova tedy má tři nadzemní podlaží (třetí 

je částečné), jedno částečné podzemní a půdní prostory. Do objektu se vstupuje hlavním 

vchodem ze severní strany, vstupujeme do něj přes vstupní schodek. Za hlavním vstupem se 

nachází schodišťový prostor, ze kterého se dostaneme do jednotlivých tříd školky (dvě 

v přízemí a dvě v prvním patře) a do třetího podlaží kde se nachází sborovna a klubovna pro 

zájmové kroužky. Třídy jsou rozděleny na hernu s jídelnou, ložnici, koupelnu s wc, šatnou, 

kabinetem pro učitele a jeho sociálním zařízením. Na patře jsou třídy se zrcadlově 

uspořádanou dispozicí. Mezi třídami se nachází kuchyňky pro přípravu svačin a výdej obědů, 

tyto kuchyňky jsou spojeny vertikálně jídelním výtahem o nosnosti do 100kg. Ve stropě 

třetího podlaží je osazen výlez do půdního prostoru střechy třetího NP a otvory ve stěnách 

jako vchody do podkroví střech druhého NP. V suterénu se nachází prostorná místnost pro 

úschovu venkovního náčiní a hraček a menší místnost pro úschovu pomůcek pro interiér. Dále 

je zde archív, prádelna a technická místnost. Střecha je řešena jako valbová a svým vzhledem 

zapadá do okolní zástavby. Světlá výška místností je navržena na 2650 mm, kubatura vzduchu 

na jedno dítě je větší než 12m3
 tudíž je tento návrh v souladu s §49 vyhlášky č. 268/2009 Sb..  

 Výběr materiálů použitých v exteriéru zapadá do okolní zástavby bytových domů. Po 

dokončení stavby se stane její nedílnou součástí zatravněný pozemek s vysazenými stromy, 

pískovištěm, hřištěm pro děti, příjezdovou cestou pro zásobování obědy a plotem ohraničující 

celý pozemek. 

 

d) Orientační statistické údaje o stavbě: 

Zastavěná plocha celkem:  470,4 m
2 

Obestavěný prostor:    5740,4 m
3  

Podlahová plocha celkem:  1363,9 m
2 

Celkové náklady stavby:  25,6  mil. Kč 
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e) Technické konstrukční řešení: 

 Nosná konstrukce objektu školky je tvořena montovaným železobetonovým skeletem 

ze sortimentu TOPOS PREFA Tovačov atypické produkce, veškeré stropy jsou sestaveny 

z předpjatých stropních panelů Spiroll. Obvodové zdivo a vnitřní stěny jsou navrženy ze 

sortimentu pórobetonových tvárnic Ytong. Schodiště je navrženo dvouramenné 

z prefabrikovaných železobetonových dílců. Dělicí příčky jsou taktéž z pórobetonových 

tvárnic Ytong. Střecha bude tvořena vazníkovou konstrukcí valbového tvaru. Za součást 

projektu se berou i venkovní terénní úpravy, ke kterým patří zatravnění, výsadba nových 

stromů, dětské hřiště a oplocení po obvodě. 

 Než zhotovitel začne se stavebními pracemi, vybuduje na staveništi provizorní objekty 

pro provoz stavby, jako jsou kancelář, sociální zařízení, šatny a skladovací prostory. 

 Na staveništi byl již dříve proveden hydrogeologický průzkum z důvodu očekávané 

výstavby, tento průzkum ukázal, že je parcela připravena k výstavbě. Území stavební parcely 

je v terénu rovinném. Svrchní vrstva je tvořena ornicí do hloubky cca 40 cm. Pod touto 

vrstvou se nachází stabilní zemina tvořená jílovitými písky až do hloubky cca 9 m. Hladina 

podzemní vody byla v hloubce -6,830 m. Voda nevykazuje obsah agresivních chemických 

složek, ani nedosahuje do hloubky základové spáry, tudíž nenarušuje základovou konstrukci a 

nebude ovlivňovat výkopové práce. Speciální opatření proti spodní vodě není nutné 

navrhovat. 

 Do prostoru staveniště nezasahuje žádné vedení inženýrských sítí, všechny sítě jsou 

umístěny pod nebo vedle místní komunikace ul. Anglická. Než dojde k započetí výkopových 

prací, musí být vyznačeny IS jejich správci pro budoucí vybudování přípojek. 

 

1) Výkopy: 

 Ornice bude sejmuta strojně a uloží se nakladačem na skládku v prostru staveniště pro 

budoucí rekultivaci pozemku. Geodeti za účasti stavbyvedoucího a technického dozoru vytyčí 

vnější obvod objektu pomocí laviček, které se umístí cca 2,0 m od obrysu objektu. Samotný 

výkop bude proveden rýpadlem s hloubkovou lopatou ze dna stavební jámy. Hrubé výkopy se 

nakonec ručně začistí a upraví. Výkopy budou provedeny do hloubky -4,850 u patek 

v podsklepené části a do hloubky -1,850 u patek nepodsklepené části. V místech základových 

patek budou provedeny výkopy o hloubce 700 mm, dno výkopů patek bude vyrovnáno a 

zhutněno 100 mm štěrku. Výkopová jáma bude svahovaná, svah kolem základové jámy bude 

proveden ve sklonu 1 : 0,6. 
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2) Základové konstrukce: 

 Základové kalichové patky jsou navrženy jako prefabrikáty o rozměrech spodní části 

1400x1400x600 a o rozměrech kalichu 800x800x800 s hloubkou kalichu 200mm. Spojení 

základových patek bude provedeno základovými prahy uloženými ozubem na kalich. Po 

obvodě podsklepené části jsou základové prahy rozšířené směrem do exteriéru. Šířka 

základových prahů je tedy po obvodě 550 mm a ostatních 300 mm. Výška základových prahů 

je 500mm. Jako izolace proti zemní vlhkosti budou použity pásy BITUELAST 

z modifikovaného asfaltu tl. 3,5 mm, které se použijí na vodorovné i svislé izolace. Základy 

musí být provedeny podle projektové dokumentace. Základová spára je navržena v nezámrzné 

hloubce. Podkladový beton je navržen z betonu C20/25 tloušťky 150 mm v podsklepené a 100 

mm v nepodsklepené části vyztužen kari sítí průměru 6mm s oky 150x150mm. Pod 

podkladové betony je navržen štěrkopískový podsyp tloušťky 100 mm u podsklepené a 50 

mm u nepodsklepené části. Změna výškové úrovně základu z nepodsklepené části objektu do 

podsklepené je řešena odstupňovaným základovým pásem z monolitického betonu třídy C 

20/25 šířky 800mm. Opěrná stěna venkovního schodiště do sklepa je založena monolitickým 

základovým pásem šířky i šířky 600 mm z betonu třídy C 20/25. Schodiště bude taktéž 

založena na monolitický základový pás šířky 400 mm a výšky 500 mm. 

 

3) Svislé konstrukce: 

 Svislé nosné konstrukce tvoří sloupy montovaného skeletu kategorie S 1.2 

s atypickými prvky. Obvodová konstrukce bude tvořena z pórobetonových tvárnic Ytong 

lambda P2-350 šířky 375mm na zdící maltu Ytong, vnitřní stěny schodišťového prostoru a 

obvodové stěny 1.S budou vytvořeny v tvárnic Ytong lambda P2-400 šířky 300mm. 

V podsklepené části bude vytvořena hydroizolační přizdívka z CPP šířky 150 mm. 

Nadedveřní překlady jsou řešeny systémem Ytong. Příčky budou provedeny z přesných 

příčkovek Ytong P2-500 šířky 150,100 a 75mm. 

 

4) Stropní konstrukce: 

 Veškeré stropy jsou tvořeny předpjatými stropními panely Spiroll v tloušťce celého 

stropu 250 mm. Rozpětí stropů v objektu je maximálně  7700 mm. Mezi stropními panely 

bude vložena zálivková výztuž Ø 12 mm, betonová zálivka frakce 0-4 mm z betonu C 20/25. 

Ztužení objektu tvoří železobetonové průvlaky v podélném směru a na ně kolmo uložené 
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ztužidla v místě mezi sloupy. Instalační prostupy se provedou pomocí ocelové výměny a 

dobetonují betonem C 20/25 s betonářskou výztuží dle pokynů výrobce. 

 

5) Schodiště: 

 Komunikace ve svislém směru v objektu je řešena dvojramenným pravotočivým 

schodištěm tvaru U. Schodiště je železobetonové, montované z betonu C35/45. Rozměry 

stupňů 150/330. Zábradlí je ocelové svařované z pásové oceli a tyčí, madlo je tvořeno 

dřevěnou kulatinou průměru 40 mm. Povrchová úprava schodiště je tvořena keramickou 

dlažbou. Dále je v objektu navržen jídelní výtah z 1.np do 2.np o nosnosti 100kg s velikostí 

šachtice 1000x750mm. 

 

6) Zastřešení: 

 Střecha je navržena jako valbová se sklonem 20° jak nad druhým tak i nad třetím NP. 

Konstrukce střechy je tvořena vazníkovou konstrukcí připevněnou ke skeletu budovy 

ocelovými úhelníky, konstrukce krovu bude řádně zavětrována. Střešní plášť bude tvořen 

celoplošným záklopem tl. 25mm, kontra-latěmi a závěsnými latěmi 40 x 50 mm. Střešní 

krytina je skládaná keramická TONDACH Samba 11 typ Engoba duo. Okap je řešen po celém 

obvodu okapovým systémem STABICOR – P z tvrzeného PVC barvy měděné. 

 

7) Podlahy: 

 Maximální povolená odchylka rovinatosti je 2 mm / 2 m v obytných místnostech a 

v neobytných místnostech 5 mm / 2 m. Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a 

provozních požadavků investora. Nášlapné vrstvy pro všechny místnosti (PVC, keramická 

dlažba, cementová stěrka, vlysy, laminát), jsou uvedeny v tabulkách místností. Dilatační spáry 

betonových mazanin provádíme po obvodě nebo v případě velkých místností v maximálních 

vzdálenostech 3x3m. Skladby jednotlivých podlah jsou uvedeny ve výkrese řezu. 

 

8) Hydroizolace, parozábrana: 

 Izolace proti zemní vlhkosti jsou vytvořeny z modifikovaných asfaltových pásů tl. 3,5 

mm je nataven v pruzích na podklad s penetračním nátěrem, izolace vytažena nad upravený 

terén 300 mm. Koupelny a WC jsou izolovány dvousložkovými hydroizolačními stěrkami tl. 

2 mm. Separační vrstvy jsou tvořeny PE fólií tl. 0,2 mm. Doplňkovou vodotěsnicí vrstvu tvoří 

podstřešní fólie Jutafol tl. 0,5 mm. 
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9) Tepelná, zvuková a kročejová izolace: 

 Tepelná izolace v suterénu a kročejová izolace v podlahách je tvořena deskami z EPS 

Styrofloor tl. 100 mm a 40 mm. Suterénní stěny jsou zatepleny deskami EPS – Perimeter tl. 

100mm. EPS – Perimeter tl. 100mm je přidán také pod podkladní beton nepodsklepené části 

objektu. Zateplení půdního prostoru je provedeno z foukané izolace z celulózových vláken 

Climatizer plus tl. 300 mm. Zateplení svislých stěn suterénu EPS Perimeter tl. 100 mm. 

Zateplení fasády budovy z EPS-f open tl. 100mm v místech železobetonového skeletu 

175mm. 

 

10) Omítky: 

 Vnitřní omítka zdiva je vytvořena tenkovrstvým omítkovým systémem Ytong ve dvou 

vrstvách vyztuženým perlinkou a vápeno-cementovou štukovou maltou celkové tl. 5mm. 

Vnitřní omítka stropu je provedena jako jádro + štuk v celkové tloušťce 10 mm. Vnější 

úprava povrchu je navržena kontaktním zateplovacím systémem, v místě soklů je vytvořen 

obklad z umělého kamene tl. 15 mm. 

 

11) Truhlářské výrobky: 

Okna: 

Plastová okna 5ti komorové s izolačním trojsklem s rozměry a stylem otvírání dle výkresů. 

 

Okna v suterénu: 

Plastová okna 5ti komorové s izolačním trojsklem a vyztuženými drátkovými skly z exteriéru, 

rozměry dle výkresů. 

 

Dveře: 

Vstupní dveře plastové, prosklené.  Vnitřní dveře dýhované.  

 

12) Klempířské výrobky: 

 Klempířské výrobky budou provedeny z pozinkovaného plechu tloušťky 1 mm. Jedná 

se o oplechování parapetů, střechy. Střešní žlaby a svody jsou řešeny systémem STABICOR – 

P z tvrzeného PVC barvy měděné. V podsklepené části objektu bude namontován v místě 

každého okna plastový sklepní světlík. 
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13) Malby a nátěry: 

 Fasáda bude provedena silikátovou barvou v kombinaci žluté a oranžové barvy. 

Veškeré zámečnické prvky budou natřeny antikorozním nátěrem hnědé barvy. 

 

14) Větrání místností: 

 Je navrženo přirozené – okny (v každé místnosti je okno s ventilační částí).  

 

15) Venkovní úpravy: 

 Kolem objektu bude proveden okapový chodník se sklonem 3% od objektu, který 

bude tvořen z betonových dlaždic o rozměrech 30 x 30 x 5 cm. Do suterénu vede schodiště 

s betonovým povrchem s protiskluzovou úpravou a skluzem. Přístupový chodník je vydlážděn 

zámkovou dlažbou tloušťky 60 mm uloženou na pískový podsyp tl. 40 mm. Chodník je 

lemován obrubníkem. V rámci dětského hřiště budou vybudovány 2 pískoviště a dráha. 

Prolézačky na dětském hřišti bude provádět specializovaná firma. 

 

f) Tepelné technické vlastnosti stavebních konstrukcí: 

 Navržené tepelné izolace použité při výstavbě budou splňovat požadavky vyhlášky č. 

151/2001 Sb.. Při návrhu vnější obálky budovy je dodržena norma ČSN 73 0540 – 2 a 

vyhláška č. 291/2001 Sb. 

 

g) Způsob založení objektu: 

 Po provedení hydrogeologického průzkumu bylo na základě jeho vyhodnocení 

zjištěno, že založení objektu nevyžaduje složitější konstrukci. Základy budou tvořeny 

základovými montovanými patkami pod sloupy z železového betonu C 35/45. Hloubka 

základové spáry je v hloubce -4,750 m u podsklepené části a -1,150 m v nepodsklepené části. 

Podsklepená a nepodsklepená část je spojena odstupňovanými základovými pásy. Podkladní 

beton je navržen z betonu C20/25 tloušťky 150 mm v podsklepené a 100 mm 

v nepodsklepené části vyztužen kari sítí průměru 6mm s oky 150x150mm. Pod podkladové 

betony je navržen štěrkopískový podsyp tloušťky 100 mm u podsklepené a 50 mm u 

nepodsklepené části. Opěrná stěna venkovního schodiště do sklepa je založena monolitickým 

základovým pásem šířky i šířky 600 mm z betonu třídy C 20/25. Schodiště bude taktéž 

založena na monolitický základový pás šířky 400 mm a výšky 500 mm. 
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h) Vliv stavby na životní prostředí: 

 Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě budou 

použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se vzniklými odpady bude 

nakládáno v soulad se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech ve znění předešlých předpisů. 

Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo 

uložení na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci. Při realizace 

stavby dojde k produkci těchto odpadů skupiny 17- stavební a demoliční odpady (dle 

vyhlášky č. 381/2001 katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů ve znění pozdějších 

předpisů). 

 

Zásady pro nakládání s odpady 

 Při procesu výstavby je nutné minimalizovat vznik odpadů, oddělovat jednotlivé druhy 

odpadů, snažit se co nejvíce zpětně využívat recyklované materiály a skladovat odpady v co 

nejmenší míře. 

 

Kategorizace odpadů 

Stavební a demoliční odpady - předpokládané množství a způsob nakládání 

 (t/rok) kategorie odpadu 

17 01 01 Beton 1,8 O 

17 02 01 Dřevo 0,2 O 

17 02 03 Plasty 0,4 O 

17 04 05 Železo a ocel 1,5 O 

 17 09 04 Směsné odpady stavební a demoliční odpady 

Odpady vzniklé provozem 

 (t/rok) kategorie odpadu Nakládáni s odpadem 

20 01 21 Zářivky 0,01 N OZO 

20 03 01 Směsný kom. odpad   3,8 O  

                  

i) Dopravní řešení: 

 Během výstavby bude vjezd na staveniště řešen provizorním nájezdem na panelovou 

vnitro-staveništní komunikaci. Přístup k domu je z komunikace v ulici U knihovny. Příjezd 

vozidel až k domu je zřízen z ulice Anglická. Dostatek parkovacích míst je zřízeno na opačné 

straně komunikace v ulici U knihovny. 
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j) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí: 

 Na základě průzkumů a zkušeností z této lokality předpokládáme, že nevzniknou 

závažnější venkovní vlivy, které by ovlivnil řešenou stavbu. 

 

k) Obecné požadavky na výstavbu:  

 Během realizace stavby je nezbytně nutné dodržovat veškeré bezpečnostní normy a 

předpisy. Navíc dbáme na to, aby byla stavba realizována v souladu s platnými normami 

ČSN. Je žádoucí, aby byl zamezen vstup na staveniště nepovolaným osobám. Od materiálů se 

očekává, že budou vykazovat navržené vlastnosti obzvláště pevnost, je nežádoucí použít 

materiály jakkoli poškozené. 

 Změny nebo úpravy v projektu jsou možné, jen pokud budou projednány 

s projektantem nebo osobou pověřenou autorským dozorem. Na výkon zhotovitele stavby 

bude dohlížet technický dozor, který musí být dostatečně kvalifikován dle zvláštních právních 

předpisů. Veškeré změny v konstrukci nebo nesrovnalosti v projektu se musí řešit 

s projektantem v rámci kontrolních dnů. Nové úpravy na objektu lze uskutečnit až po 

konzultaci a s povolením příslušného stavebního úřadu. 
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VÝPOČET SCHODIŠTĚ  [25] 

 
Výpočet 

1. Konstrukční výška   Kv = 3,00m 

2. Šířka schodišťového ramene   Bp = 1,8m 

3. Počet stupňů   Pn: 

 

      6,1620
180

3000

150

3000

180150
ažaž

Kv
až

Kv
Pn  

 

4. Navržený počet stupňů   Ps = 20 => jedná se o objekt školky, tudíž volím co nejmenší 

výšku schodišťového stupně. 

5. Výška stupně   h: 

 

     mm
Ps

Kv
h 150

20

3000
 

 

6. Délka normálního lidského kroku je 630mm 

7. Šířka stupně   b: 

 

     mmhb 330150.2630.2630  

 

8. NAVRŽENO:    20  x  150mm  /  330mm 

 

Nejmenší dovolená podchodná výška hp: 

mmh
p

2328
25cos

750
1500

cos

750
1500  

Navržená podchodná výška hp = 2620 mm 

 

Nejmenší dovolená průchodná výška hpr: 

mmhpr 210925cos.1500750cos.1500750  

Navržená průchodná výška hpr = 2380 mm 
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Schéma 
Obr.  11 – Půdorys

 
 

Obr.  12 – Řez
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NÁVRH ZDVIHACÍHO ZAŘÍZENÍ   [26] 

Vlastnosti navrženého jeřábu - LTM 1055-3.1: 

Tří nápravový mobilní teleskopický jeřáb LTM 1055-3.1 na terénním podvozku je nejsilnější 

svého druhu. Tento 55-ti tunový jeřáb splňuje široká technická měřítka. Plně automatizovaná 

nivelace podepření se systémem klíčové dírky pro montáž protiváhy zvyšuje rychlost a 

okamžitou připravenost jeřábu. 

Maximální nosnost:  

55 t / 3 m rádius  

Teleskop:  

10,5 - 40 m 

Příhradová špička:  

9,5 - 16 m 

Pohon:  

6 x 6 x 6  

Pojezdový / jeřábový motor:  

Dieselový Liebherr motor, přeplňovaný 6-ti válec o výkonu 270 kW  

Hmotnost jeřábu:  

36 t 

Protiváha:  

12,0 t  

Maximální rychlost: 80 km/hod  

Stoupavost: 60 % 
 

Obr.  13 – Rozměry jeřábu LTM 1055-3.1
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Obr.  14 – tabulka zatížitelnosti jeřábu LTM 1055-3.1 
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Posouzení jeřábu na únosnost při montáži schodiště: 

Ve výkrese zařízení staveniště jsou navržena dvě místa pro stání (podepření) jeřábu ve 

vzdálenosti 5,2 m od objektu. Výška udává, výšku ramene jeřábu při zavěšení břemene. 

Vzdálenost udává rozměr od osy jeřábu k místu zavěšení břemene. 

Obr.  15 – Schéma montáže schodiště 

 

 

 

Výpočet hmotnosti schodišťového ramene: 

- Plocha schodiště v řezu 1,73 m
2
 

- Šířka schodišťového ramene 1,8 m 

- Váha 1m3
 železobetonu 2,5 t 

- Tíha schodišťového ramene (1,73 x 1,8) x 2,5 = 7,785 t 

Posouzení nejméně příznivě ukládaného prvku schodiště: 

- Prefabrikované schodišťové rameno 7,785 t, vzdálenost 9,7 m, výška 13,0 m 

- Únosnost jeřábu při těchto vzdálenostech dle tabulky zatížitelnosti je cca 15 t 

7,785 t < 15 t =>VYHOVÍ 

Navrhovaný jeřáb vyhovuje pro montáž navrženého prefabrikovaného schodiště. 
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TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS MONTÁŽE PREFABRIKOVANÉHO 
SCHODIŠTĚ  [2-4, 7-9, 11, 12, 14-20, 23-26] 

1. Obecné informace: 

 Popisovaným objektem je stavba čtyřpodlažní montované budovy mateřské školy, o 

celkové ploše 470 m2. Budova je částečně podsklepená s parametry uvedenými ve výkresech. 

Nosná konstrukce objektu je provedena z montovaného skeletového systému firmy TOPOS 

PREFA Tovačov (atypická produkce). Stropy jsou provedeny z panelů SPIROLL. Tento 

předpis se týká montáže prefabrikovaného schodiště s rozměry dle nákresu. Schodiště je 

deskové s jednou nebo dvakrát zalomenou deskou. Kotvy pro zábradlí jsou umístěny vždy na 

1,4,7 a 10 schodu v rameni, 50 mm od vnitřního okraje. Montážní úchyty budou umístěny dle 

nákresu a provázány s výztuží schodišťových panelů aby nedošlo k jejich vytržení během 

manipulace. 

Schémata schodišťových prvků:  

Obr.  16 – Nástupní rameno ve sklepě (1 kus) 

 

 

Obr.  17 – Nástupní rameno klasické (2 kusy) 
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Obr.  18 – Výstupní rameno klasické (2 kusy) 

 

Obr.  19 – Výstupní rameno atypické (1 kus) 

 

Obr.  20 – Hlavní podesta posledního podlaží 

 

Pozn.: Uváděné rozměry jsou skladebné. 
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2. Materiály, doprava, skladování: 

Prostředky potřebné k vybudování, které zůstanou součástí hotového výrobku 

- Schodišťové panely z betonu C 35/45 (obsahují zabudované montážní kotvy a kotvy pro 

upevnění zábradlí); 

- Malta cementová C 20/25 na ložnou spáru tl. 25mm při uložení na stěnu a 10 mm při 

uložení na průvlak (malta s nižším vodním součinitelem w < 0,6 kvůli menšímu sesedání); 

- Drobnozrnný beton C 20/25 pro zálivku spojů mezi dílci (frakce 0-8 mm); 

- Pryžová tělíska 

Doprava 

 Schodišťové panely ukládáme na dopravní prostředek v poloze co nejvíce podobné 

poloze při zabudování. Prvky musejí být na dopravním prostředku zajištěny proti 

vodorovnému posunu. Uložení více panelů na sebe není možné. Podélná osa je umístěna ve 

směru jízdy. Pověřený pracovník přejímky zkontroluje úplnost a souhlas s objednávkovým 

listem před složením každé dodávky. Kontroluje se jakost, rozměry, nepoškozenost dopravou, 

především v oblasti spodního povrchu. Řádný stav potvrdí oprávněný zástupce odběratele na 

dodacím listu uvedením příjmení hůlkovým písmem a podpisem. 

Skladování 

 Panely skladujeme na místě k tomu určeném dle výkresu zařízení staveniště a to na 

podkladních trámech. Podklad musí být rovný, zpevněný a odvodněný. Skladujeme v poloze 

co nejvíce podobné poloze zabudování. 

 

Obr.  21 – Poloha skladování 

 

Skladovací plocha schodiště: 
 

Materiál Rozměry Ks m
2
 Navržená plocha 

Schodišťová ramena 8000x1800 6 86,4 96m
2
 

 

Manipulace  

 S panely se může manipulovat jen za čtyři závěsná oka (manipulační úchyty) 

osazených při výrobě. Do závěsných ok připneme manipulační lana a zdviháme pomocí 

jeřábu. Při manipulaci s břemenem dbáme zvýšené opatrnosti. 
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Obr.  22 – Uchycení v manipulačních úchytech 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pracovní podmínky: 

Před montáží schodišťových panelů musí být dokončeno  

 Betonový základ musí být dostatečně vyzrálý a tuhý, pevně spojen s montovaným 

základovým prahem, opatřený montážními ocelovými plotnami. Vyzdívka nosné stěny 

schodiště z cihel Ytong 300 mm musí být vyzděna do potřebné úrovně a opatřena vrstvou 

cementové malty v požadované tloušťce, toto platí u všech pater. Také na průvlacích musí být 

předem rozprostřena malta cementová v požadované tloušťce. V místech uložení musí být 

osazena pryžová tělíska. Při postupu do vyšších podlaží musí být hotová montáž spodního 

podlaží. Ve větších výškách musí být osazeno zábradlí (hrazení) pro bezpečnost montážních 

pracovníků. Schodiště osazujeme 24 hodin po osazení překladů (zatvrdnutí maltového lože). 

 

4. Převzetí pracoviště: 

 Připravené pracoviště předává hlavní dodavatel subdodavateli, který bude realizovat 

montáž, pokud ji nerealizuje sám hlavní dodavatel. Při předání se provede zápis do stavebního 

deníku, zapsat se musí i proškolení zaměstnanců provádějící práce spojené s danou montáží. 

Stavební dozor zkontroluje a vytvoří fotodokumentaci spojů před jejich zaplněním betonovou 

zálivkou. 

 

5. Obecné pracovní podmínky: 

 Minimální teplota ovzduší při montáži je 0 °C, za velkého větru (nad 10m/s) či 

vydatného deště montáž neprovádíme. 

 

6. Personální obsazení: 

 Pracovníci musí být vyučeni, řádně proškoleni a seznámeni s montáží daného systému. 

Povinností pracovníků je dodržovat bezpečnostní předpisy a technologické přestávky. 
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Práce provádějí vždy: 

2 montážníci, jeřábník, koordinátor jeřábníka, zedník 

Matice odpovědnosti: (vymezení pravomocí a zodpovědností jednotlivých pracovníků) 

 Stavby-

vedoucí 
Mistr Zedník Montážník 1 Montážník 2 Koordinátor 

jeřábníka 

Jeřábník 

Kontrola dodávek 

¤ ¤      
Příprava podkladu 

  ¤     
Manipulace 

     ¤ ¤ 
Zavěšení panelů 

     ¤ ¤ 
Ukládání panelů 

   ¤ ¤   
Konečná kontrola 

¤ ¤      
 

7. Stroje a pomůcky: 

Potřebné stroje:  stavební jeřáb, zdvihací plošina, míchačka maltových směsí 

Potřebné pomůcky:  metr, vodováha, 4 manipulační lana délky min. 6 metrů odpovídající 

   hmotnosti prvků, zednická lžíce, kýble, hladítko, vysílačka, svářečka 

Ochranné pomůcky: přilba, jisticí prostředky, pracovní obuv a oblečení, rukavice, lékárnička 

 

8. Pracovní postup montáže schodišťových panelů: 

 Montáž začne od nejnižšího podlaží (panel bez jedné podesty) a bude se postupovat 

směrem nahoru, vždy nejdřív nástupní a poté výstupní rameno jednotlivých pater. Montáž 

začneme provádět nejdříve po 24 hodinách od montáže a osazení sloupů a průvlaků (tuhnutí 

maltového lože pod sloupy a průvlaky). Provedeme maltové lože na ozub průvlaku a střední 

nosnou stěnu (v případě nástupního ramene ze suterénu ukládáme na zatvrdlé maltové lože, 

které slouží jako vyrovnávka a ochrana proti poškození hydroizolace). Zedník provádějící 

podkladní maltové lože i montážní pracovníci musí být jištěni osobními ochrannými 

pracovními prostředky proti pádu. Provedeme kontrolu měření výšky již zbudovaných 

podpůrných konstrukcí (tolerance 5 mm) – odstranění větších odchylek provedeme 

zmenšením nebo zvětšením vrstvy ložné malty. Osadíme distanční pryžové tělíska na koncích 

a doprostřed ložné plochy malty. Očistíme a zkontrolujeme kompletnost panelu na skládce, 

upevníme panel na zdvihací zařízení do montážních ok. Dáváme pozor, jestli upínáme 

správný panel! Pomalu spouštíme panel mezi sloupy na místo zabudování. Panel ustálíme 300 

mm nad místem uložení. Montáž se provádí na jedné straně z plošiny a na druhé straně z již 
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hotové konstrukce stropu nižšího podlaží. Kontrolujeme přesnou polohu ukládaného prvku 

vůči průvlaku a ztužidlu. Pro urovnání do potřebné výškové úrovně slouží klínky z tvrdého 

dřeva, vždy dva na ukládané straně panelu. Totéž se provádí zároveň na druhé straně, kde 

kontrolujeme polohu vůči stěně. Schodišťové panely jsou na obou koncích prostě podepřeny. 

Mezery mezi dílci navlhčíme a vyplníme zálivkou z drobnozrnného betonu. Po celou dobu je 

schodiště upevněno na povolených lanech, které slouží jako jištění. Po provedení veškerých 

prací spjatých s uložením se prvek odpojí ze závěsu. Takto pokračujeme postupně od 

nejnižšího podlaží k nejvyššímu. Polovina nejvyšší podesty je z jedné strany uložena na 

průvlaku stejně jako schodišťové panely. Další dvě strany podesty jsou uloženy do předem 

vytvořených kapes v schodišťovém panelu a ve ztužidle, pomocí trnů opatřených prvky pro 

tlumení hluku. Tyto kapsy po dokončení ukládání vyplníme drobnozrnným betonem. 

Obr.  23 - Schéma postupu montáže 

 



73 

 

Obr.  24 – Detail uložení na trnech         Obr.  25 – Pohled na uložené mezipodesty 

 

9. Jakost a kontrola kvality: 

Jakost je zajištěna certifikáty, které obdrží stavba při přejímce materiálu, před zabudováním je 

třeba prefabrikáty prohlédnout, zda nejsou poškozeny, zejména praskliny, veškeré poškozené 

prefabrikáty musí být vyřazeny (nesmí být zabudovány), všechny provedené zkoušky a 

kontroly se zapisují do stavebního deníku. 

 

Při kontrolách musí být dodrženy následující předpisy 

ČSN 73 2480 - Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
ČSN 73 0210-1 -Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 
osazení 
ČSN EN 206-1 Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

Kontrola Způsob provedení Zmocněná 
osoba (y) 

Časový 
plán 
kontrol 

Norma 

Kontrola 

dodávek 

Při každé přejímce materiálu musí být zkontrolovány 
dodací listy, počet a stav dovezeného materiálu. 

mistr 

(stavbyvedoucí) 
Vždy při dodávce. Dle ČSN v příloze 

Připravenost 
podkladu 

Vyrovnaný podklad z MC se změří vodováhou, 
případně se použije liniový laser urovnaný do roviny. 

zedníci Před započetím 
ukládání panelů. 

Dle ČSN v příloze 

Uložení 
jednotlivých 
panelů 

Při ukládání panelů se měří poloha vzhledem ke 
skeletu, délky uložení dle výkresu řezu a půdorysu 
svinovacím metrem. Vodorovnost měříme vodováhou. 
Dále kontrolujeme vizuálně poškození při manipulaci. 

montážníci 
(mistr) 

Po správném 
provedení 
podkladu. 

Dle ČSN v příloze 

Uchycení a 
manipulace 

Kontrolujeme polohu zavěšeného prvku, uchycení 
v montážních ocích a volnost pracovního prostoru. 

Montážníci 
(mistr) 

Před uložením. Dle ČSN v příloze 

Konzistence 

betonu 

Zkouška sednutí kužele. prefa-výrobna 

(laborant) 

V procesu výroby. ČSN EN 12350-2 
ČSN EN 206-1 

Tvrdost 

betonu 

Kontrolujeme opakovaným udeřením Schmidtovým 
kladívkem na různých místech konstrukce. 

prefa-výrobna 

(laborant) 

Po 3tím a 7mém 
dni od zalití formy 
betonem. 

DIN 1048 

Pevnost 

betonu 

V laboratoři na odebraných vzorcích zkontrolujeme 
pevnost v tlaku. 

laborant Po 7mi dnech a po 
28 dnech od zalití 
betonem. 

ČSN EN 12390-3 
ČSN EN 206-1 

Hotové 
konstrukce 

Konečná kontrola celkové konstrukce vizuálně, 
změřením rozměrů pásmem, změření vodorovnosti. 

stavbyvedoucí 
(mistr) 

Po skončení 
montáže 
schodiště. 

Dle ČSN v příloze 
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10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 

 Každý pracovník musí projít školením z bezpečnostních předpisů a musí znát 

technologický postup práce, na kterou byl přidělen s následným zapsáním do stavebního 

deníku. Je nutné zachovat přesný sled na sebe navazujících činností při montáži podle pokynů 

v technologickém postupu. Pracovníci musí být vybaveni pracovními pomůckami a 

ochrannými prostředky podle charakteru práce, na kterou jsou nasazeni. Práci ve výškách 

provádějí jen pracovníci na tuto práci zdravotně způsobilí a vybaveni podle možnosti 

některými potřebnými jistícími pomůckami. V prostoru pod právě montovaným prvkem se 

nesmějí vykonávat jiné činnosti. Pracovníci zajišťují bezpečnou manipulaci s břemeny, pod 

zavěšeným břemenem a v jeho těsně blízkosti se nesmí pohybovat žádné osoby. Žádný 

pracovník by neměl být svévolně vystaven nebezpečí, aby neutrpěl úraz. 

 

Při práci musí být dodrženy následující právní předpisy 

Zákon č. 309/2006 Sb., 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, Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci, ČSN ISO 12.480-1 – Práce se zavěšeným břemenem, ČSN 26 9030 

- Skladování, zásady bezpečné manipulace, řídit se bezpečnostními listy a předpisy 

výrobce. 

 

11. Ekologie: 

 Montáž schodiště nevyvozuje negativní účinky na životní prostředí. Při některých 

úkonech se nevyhneme zvýšené prašnosti a hluku ale jen v době nezbytně nutné. Vzrostlé 

stromy, které se vyskytují na staveništi, se řádně obední, aby nedošlo při manipulaci s těžkými 

břemeny k jejich poškození. Noční klid bude řádně dodržován a to v době od 21:00 do 7:00.   
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POROVNÁNÍ VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ  [23] 

Montovaná technologie výroby schodiště Monolitická technologie výroby schodiště 

Výhody 

+ rychlá doba výstavby 

+ bez mokrého procesu 

+ přesné rozměry 

+ přesný rovný povrch 

+ nižší celková cena 

+ montáž zároveň se skeletem stavby 

+ okamžitá únosnost 

+ dodržení přesných návrhových parametrů 

(pevnost) 

Výhody  

+ větší možnost variability 

+ menší nároky na zařízení staveniště 

+ menší nároky na dopravu 

+ bezpečnější výroba 

+ menší potřeba mechanizace (možnost 

provádění bez použití jeřábu) 

+ lepší roznos zatížení, konstrukce působí 

jako jeden celek 

Nevýhody  

- nutnost použití těžké mechanizace 

(zdvihacích zařízení) 

- větší nároky na dopravu 

- bez možnosti dodatečných zásahů do 

konstrukce 

- přesnost a podrobnost při návrhu 

- nebezpečí z hlediska manipulace při 

montáži 

- omezená variabilita 

 

Nevýhody  

- nutnost použití bednění 

- nutnost vyvázání výztuže 

- nutnost ošetřování čerstvé konstrukce 

- mokrý proces výstavby, nutné 

technologické přestávky 

- nepřesnost vybetonování, nerovné povrchy 

- vyšší celková cena 

- během hrubé stavby je třeba vyřešit 

provizorní schodiště 

- náročnější dodržení vlastností betonu 

 

Porovnání skladování (prostorové náročnosti): 

 Porovnání velikosti potřebné plochy k uložení prvků jednotlivých technologií 

v prostoru zařízení staveniště. 

ZS pro montovanou technologii: 

 - Skládka schodišťových ramen 96 m
2 

ZS pro monolitickou technologii: 

 -Skládka výztuže 18 m
2
 

 -Skládka bednění 37 m2
 

 -Skládka lešení, podpůrné konstrukce 25,5 m2
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Porovnání potřeb pracovních sil: 

 Personální obsazení při obou technologií se liší, porovnáváme počet potřebných 

lidských zdrojů při realizaci. 

Osoby potřebné k vytvoření montované konstrukce: 

 -2 montážníci, jeřábník, koordinátor jeřábníka, zedník, pomocník 

Osoby potřebné k vytvoření monolitické konstrukce: 

 -2 zedníci, 2 pomocníci, 2 vazači výztuže, obsluha čerpadla, řidič domíchávače 

 

Porovnání množství použité mechanizace: 

 Potřebné stroje pro sestavení montované varianty – jeřáb, zvedací plošina a míchačka. 

Potřebné stroje pro vytvoření monolitické varianty – auto-domíchávač, čerpadlo na beton, 

ohýbačka výztuže. Vzhledem k množství použité těžké mechanizace jsou obě varianty 

přibližně stejně náročné. 

 

Porovnání ceny (rozpočtů): 

 Z cenového hlediska dle rozpočtu jednotlivých variant vytvořených v programu 

KROSS plus vypadá srovnání příznivěji pro montované schodiště. Ceny jsou brány bez DPH. 

 

Graf 1 - porovnání náročnosti skladování

1. montované 96 m2

2. monolitické 80,5 m2

Graf 2 - porovnání počtu pracovních sil

1. montované 6 osob

2. monolitické 8 osob

Graf 3 - porovnání cenové nákladnosti

1. montované 137 tis. Kč

2. monolitické 165 tis.Kč
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR         

Stavba:   Školka - Havířov Šumbark         

Objekt:   Rozpočet monolitického schodiště   JKSO:   801 31   

          EČO:        

Objednatel:   VŠB-TUO     Zpracoval:   Bc. Adam Krejčí 

Zhotovitel:   Werstav s. r. o.     Datum:   listopad 2012   
                

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena 
celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

  

HSV Práce a dodávky HSV    
   

165 462,68 

  

2 Zakládání    
   

2 139,35 

7 011 274321411 Základové pásy ze ŽB tř. C 20/25    m3 0,381 2 550,00 971,55 

      
Monolitický základ pod schodišťovým 
ramenem 1.PP            

      1,8*0,45*0,47      0,381     

      Součet      0,381     

9 011 274351215 Zřízení bednění stěn základových pásů    m2 1,904 204,00 388,42 

      2*(0,47*1,8)+0,45*0,47      1,904     

      Součet      1,904     

10 011 274351216 Odstranění bednění stěn základových pásů    m2 1,904 47,10 89,68 

      2*(0,47*1,8)+0,45*0,47      1,904     

      Součet      1,904     

8 011 274361821 
Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 
10 505 (R)    t 0,019 36 300,00 689,70 

      Výztuž základu schodiště            

      (0,381*50)/1000      0,019     

      Součet      0,019     

  

3 Svislé a kompletní konstrukce    
   

156,00 

11 012 389361001 
Doplňující výztuž prefabrikovaných 
konstrukcí z betonářské oceli    t 0,005 31 200,00 156,00 

      

Výztuž na propojení monolitického základu 
schodiště s montovaným základovým 
prahem            

      0,005      0,005     

      Součet      0,005     

 

 

 4 Vodorovné konstrukce    
   

152 555,60 

1 011 430321616 
Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. 
C 35/45    m3 18,684 3 410,00 63 712,44 

      
1.PP (plocha sch. z CADu * šířka sch. 
ramene)            

      1,19*1,8      2,142     

      1,73*1,8      3,114     

      Mezisoučet      5,256     

      
1.NP (plocha sch. z CADu * šířka sch. 
ramene)            

      1,73*1,8      3,114     

      1,73*1,8      3,114     

      Mezisoučet      6,228     

      
2.NP (plocha sch. z CADu * šířka sch. 
ramene) +podesta            
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      1,73*1,8      3,114     

      1,73*1,8+0,54*1,8      4,086     

      Mezisoučet      7,200     

      Součet      18,684     

2 011 430361821 
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy 
betonářskou ocelí 10 505    t 0,934 42 200,00 39 414,80 

      Výpočet monolitického schodiště            

      (18,684*50)/1000      0,934     

      Součet      0,934     

3 011 431351121 
Zřízení bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m    m2 79,200 474,00 37 540,80 

      nástupní 1.PP            

      3*1,8+1,75*1,8      8,550     

      výstupní 1.PP            

      3,5*1,8+1,75*1,8+2,6*1,8      14,130     

      nástupní 1.NP            

      3,6*1,8+1,75*1,8+2,5*1,8      14,130     

      výstupní 1.NP            

      3,5*1,8+1,75*1,8+2,6*1,8      14,130     

      nástupní 2.NP            

      3,6*1,8+1,75*1,8+2,5*1,8      14,130     

      výstupní 2.NP            

      3,5*1,8+1,75*1,8+2,6*1,8      14,130     

      Součet      79,200     

4 011 431351122 
Odstranění bednění podest schodišť a 
ramp přímočarých v do 4 m    m2 79,200 80,10 6 343,92 

      nástupní 1.PP            

      3*1,8+1,75*1,8      8,550     

      5* výstupní ramena            

      5*14,13      70,650     

      Součet      79,200     

5 011 434351141 
Zřízení bednění stupňů přímočarých 
schodišť    m2 16,200 286,00 4 633,20 

      celkový počet stupňů v objektu je 60            

      60*0,15*1,8      16,200     

      Součet      16,200     

6 011 434351142 Odstranění bednění stupňů přímočarých  m2 16,200 56,20 910,44 

      celkový počet stupňů v objektu je 60            

      60*0,15*1,8      16,200     

      Součet      16,200     

  

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání    
   

10 611,73 

  

99 Přesun hmot    
   

10 611,73 

12 012 998014121 

Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 
18 m z betonových dílců se zděným 
pláštěm    t 48,902 217,00 10 611,73 

   

Celkem    

   

165 462,68 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR         

Stavba:   Školka - Havířov Šumbark         

Objekt:   Rozpočet montovaného schodiště   JKSO:   801 31   

          EČO:        

Objednatel:   VŠB -TUO     Zpracoval:   Bc. Adam Krejčí 

Zhotovitel:   Werstav  s. r. o.     Datum:   listopad 2012   
                

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ 
Množství 
celkem 

Cena 
jednotková 

Cena 
celkem 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

  

HSV Práce a dodávky HSV    
   

136 707,85 

  

2 Zakládání    
   

2 139,35 

1 011 274321411 Základové pásy ze ŽB tř. C 20/25    m3 0,381 2 550,00 971,55 

      
Monolitický základ pod schodišťovým 
ramenem 1.PP            

      1,8*0,45*0,47      0,381     

      Součet      0,381     

10 011 274351215 Zřízení bednění stěn základových pásů    m2 1,904 204,00 388,42 

      2*(0,47*1,8)+0,45*0,47      1,904     

      Součet      1,904     

11 011 274351216 Odstranění bednění stěn základových pásů    m2 1,904 47,10 89,68 

      2*(0,47*1,8)+0,45*0,47      1,904     

      Součet      1,904     

2 011 274361821 
Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 
10 505 (R)    t 0,019 36 300,00 689,70 

      Výztuž základu schodiště            

      (0,381*50)/1000      0,019     

      Součet      0,019     

  

3 Svislé a kompletní konstrukce    
   

5 161,00 

3 012 389361001 
Doplňující výztuž prefabrikovaných 
konstrukcí z betonářské oceli    t 0,005 31 200,00 156,00 

      

Výztuž na propojení monolitického základu 
schodiště s montovaným základovým 
prahem            

      0,005      0,005     

      Součet      0,005     

4 012 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí    m3 0,500 4 010,00 2 005,00 

      Zalití spojů, svarů, zmonolitnění (odhad)            

      0,5      0,500     

      Součet      0,500     

5 012 389941012 
Kovové doplňkové konstrukce do 10 kg pro 
montáž prefabrikovaných dílců    kg 24,000 125,00 3 000,00 

      
Plotny pro navaření sch, ramen k průvlaku 
(odhad)            

      12*2      24,000     

      Součet      24,000     

  

4 Vodorovné konstrukce    
   

116 450,00 

6 012 435123112 
Montáž schodišťových ramen s podestou 
hmotnosti do 12 t v budovy do 24 m    kus 6,000 1 200,00 7 200,00 

      Uložení schodišťových ramen na skelet            
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      6      6,000     

      Součet      6,000     

7 593 593721900 

rameno schodišťové DZH 10/330/150 

800x180x180 cm    kus 5,000 19 140,00 95 700,00 

      
schodišťová ramena s podestou i 
mezipodestou 1.pp - 2.np            

      5      5,000     

      Součet      5,000     

8 593 593721900 

rameno schodišťové DZH 10/330/150 

800x180x180 cm    kus 1,000 13 550,00 13 550,00 

      Schodišťové rameno nástupní v 1.PP            

      1      1,000     

      Součet      1,000     

  

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání    
   

12 957,50 

  

99 Přesun hmot    
   

12 957,50 

9 012 998014121 

Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 
18 m z betonových dílců se zděným 
pláštěm    t 59,712 217,00 12 957,50 

   

Celkem    

   

136 707,85 

 

Porovnání z hlediska časové náročnosti: 

 Dle harmonogramu vytvořeného pro obě varianty v programu MS Office Project je 

rozdíl dle očekávání patrný, hlavní podíl na prodloužení výstavby monolitického schodiště 

mají technologické přestávky. 

 

 

Graf 4 - porovnání délek trvání výstavby

1. montované 15 dní

2. monolitické 51 dní
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Porovnání z hlediska bezpečnosti práce: 

 U monolitického schodiště hrozí více poranění s menší závažností, kterým lze předejít 

ochrannými pracovními pomůckami. Z těch nebezpečnějších hrozí pád z výšky nebo při 

zřícení bednění při jeho špatném provedení. Zato u montované varianty převládají ty vážnější 

zranění, hlavně musíme dávat pozor při manipulaci s těžkými břemeny. Menších zranění 

hrozí daleko méně. Následující graf odhaduje procentuelně nebezpečnost s ohledem na 

četnost a závažnost. 

 

 

Srovnávací tabulka: 

Srovnávací 

hledisko 

 

Skladování 

 

 

Pracovní 

síly 

 

Mechanizace 

 

Cena 

 

Čas 

 

Bezpečnost 

Varianta 

Monolitická Nižší nároky Vyšší nároky Podobné 

nároky 

Vyšší nároky Vyšší nároky Nižší nároky 

Montovaná Vyšší nároky Nižší nároky Nižší nároky Nižší nároky Vyšší nároky 

 

 

 

 

Graf 5 - porovnání z hlediska nároků na bezpečnost

1. montované cca 60%
2. monolitické cca 40%



82 

 

Seznam použité literatury 

Zákony a vyhlášky: 

[1] Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 

[2] Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 

[3] Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy. 

[4] Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. 

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

[6] Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

[8] Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky. 

[9] Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

 

Normy: 

[10] ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části. (2004-08-01) 

[11] ČSN 73 2480 - Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí. (1994-04-01) 

[12] ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1:  

Přesnost osazení. (1993-01-01) 

[13] ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. (2011-11-01) 

[14] ČSN EN 1996-2 – Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, 

konstruování a provádění zdiva. (2007-05-01) 

[15] ČSN ISO 12480-1 – Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně. (1999-07-01) 

[16] ČSN 26 9030 – Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a 

skladování. (1998-09-01) 

 

Publikace: 

[17] Železobetonové dílce pro montované objekty – Atypická produkce (TOPOS PREFA 

Tovačov a.s.) c2007 

[18] PHILIPP GROUP – Transportní a montážní systémy pro prefabrikáty c2009 

[19] Ytong – Pracovní postupy c2009 

[20] Ytong – Produktový katalog c2011  



83 

 

 [21] Krejčí, A., Bakalářská práce – Časový postup a finanční ohodnocení stavebních prací 

bytového domu, Ostrava: 2011 

[22] Krejčí, A., Projekt I.(zaměřený na provádění staveb), Ostrava: 2011 

[23] Krejčí, A., Projekt II.(zaměřený na provádění staveb), Ostrava: 2012 

[24] Krejčí, A., Plán jakosti stavební technologie schodiště, Ostrava: 2012 

[25] Podklady ke studiu katedry pozemního stavitelství, fakulty stavební VŠB-TUO 

 

Internetové stránky: 

 [26] Korolus, O., Mičan J., Klimex spol. s.r.o. mobilní jeřáby, autojeřáby [online]. c2005, 

poslední revize 20.8.2010 [cit.2011-25-03]. Dostupné z: http://www.klimex.cz/ 


