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ABSTRAKT  
  
 Bakalářská práce se zabývá technologickou studií na jednotlivé etapy výstavby 
rozšíření kapacity Základní školy Ždírec nad Doubravou. Jedná se o přístavbu nouzových 
schodišť a nástavbu jednotlivých pater u pavilonů P2 a P3. Konstrukce budovy je ocelová 
konstrukce systém KORD – Jeseník. Je tedy vypracován technologický předpis na 
ocelovou konstrukci spolu s kontrolním a zkušebním plánem. Dále je řešen položkový 
rozpočet a výkaz výměr, návrh zařízení staveniště, časový plán výstavby a bilance 
zaměstnanců a v neposlední řadě zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
  
 Ocelová konstrukce systém KORD – Jeseník, technologická studie, technologický 
předpis, položkový rozpočet a výkaz výměr, zařízení staveniště, časový plán, kontrolní  
a zkušební plán 

ABSTRACT  
 
 The bachelor thesis deals with the technological study of the individual phases of 
expanding the capacity of the Primary school Ždírec nad Doubravou. It is an extension of 
emergency staircases and expansion of individual floors in pavilions P2 and P3. The 
construction of the building is the steel construction system KORD – Jeseník. Therefore, 
the steel construction technology prescription is developed together with the inspection 
and test plan. Furthermore, attention is paid to item budget and bill of quantities, 
concept construction site traffic, time plan and employee balance, and last but not least 
the principles of safety and protection at work. 

 KEYWORDS  
 
Steel construction system KORD – Jeseník, technological study, technological 

prescription, itemized budget and bill of quantities, site equipment, time plan, inspection 
and test plan 
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ÚVOD 
 

V mé bakalářské práci se zaobírám technologickou studií na rozšíření kapacity 
Základní školy Ždírec nad Doubravou. Jedná se o přístavbu nouzových schodišť  
a nástavbu pater na pavilon P2 a P3. 

Řeším popis vybraných technologických etap výstavby spodní a vrchní stavby, dále 
pak rozpočet a časový plán konkrétně pro pavilon P2 a celý technologický předpis pro 
výstavbu ocelové konstrukce pro pavilon P2 společně s kontrolním a zkušebním plánem 
na ocelovou konstrukci. 

Řešením bude také výkres zařízení staveniště společně se stavebními stroji 
nakreslený v programu ARCHICAD 22. Časový plán a bilance pracovníků, byl zpracován 
v programu Contec. Celý položkový rozpočet a výkaz výměr je zpracován pomocí 
programu BUILDpowerS společnosti RTS, a.s. 

Úvodem bych se ještě chtěla zmínit, že jsem se s touto prací účastnila Studentské 
vědecké a odborné činnosti 2019; v oborovém kole jsem skončila na druhém místě 
s postupem do fakultního kola, kde jsem skončila na třetím místě. 
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A.1  Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby, 

Rozšíření kapacity ZŠ ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 

Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou 
Chrudimská 77, 582 63 Ždírec nad Doubravou 
katastrální území Ždírec nad Doubravou 
parcelní čísla pozemků 201/1, 201/4 

c) předmět projektové dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené 
stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby. 
- nástavby a přístavby školních pavilonů P2 a P3 dle vybrané varianty B studie 
zpracované v roce 2015 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) 
nebo 

c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická 
osoba). 
Město Ždírec nad Doubravou 
Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou 
IČ: 00268542 
DIČ: CZ00268542 
číslo účtu: 1120817319/0800 
ID datové schránky: kg2bqmn 
telefon: 569 694 433 
e-mail: mesto@zdirec.cz 
web: www.zdirec.cz 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání 

(fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo 
osoby, adresa sídla (právnická osoba), 
STAPROM CZ, spol. s r.o. 
Otakara Březiny 398, 790 01 Jeseník 
IČ: 267 993 75 
Ing. Petr Labounek, jednatel firmy 
telefon/mobilní telefon: 584 458 660, mob. 777 576 497 
e-mail: labounek@staprom.cz 
datová schránka: xj235k9 

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán  
v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo 
Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,  
s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 
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Ing. Barbora Toušková, autorizovaný inženýr oboru Pozemní stavby, 
v seznamu AO vedeném ČKAIT je vedena pod číslem 1201685 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace 
včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené 
Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů  
a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jejich autorizace. 
Statika: 
Ing. Jaroslav Matějíček, Jeseník (ČKAIT 1200820 – statika, inženýrská činnost) 
Požární zabezpečení staveb: 
Ing. Hana Menclová, Ph.D., Jedov 37, 675 71 Náměšť nad Oslavou, autorizovaný 
inženýr pro PBS, v seznamu AO vedeném ČKAIT je vedena pod číslem 1400062 
PENB:  
Ing. Jiří Skrott, osvědčení auditora číslo 0045, Komenského 14, 789 01 Zábřeh 
na Moravě 

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
-  předmětná stavba není věcně ani časově vázaná na jiné stavby 
- stavba je členěna na dva stavební objekty – přístavbu nouzových úniků, ocelových 
schodišť a nástaveb pater na jednotlivých pavilonech 

- SO 01 – pavilon P2 – nepodsklepený, dvoupatrový s ocelovou nosnou 
konstrukcí, sendvičový obvodový plášť je zavěšený a celý objekt má plochou 
střechu 
- SO 02 – pavilon P3 – nepodsklepený, dvoupatrový s ocelovou nosnou 
konstrukcí, sendvičový obvodový plášť je zavěšený a celý objekt má plochou 
střechu 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
• fyzická prohlídka objektu 
• zadání investora a studie rozšíření kapacity školy zpracovaná v roce 2015 

dle studie byla vybrána varianta B 
• fotodokumentace 
• částečná dokumentace stávajícího stavu objektu 
• požadavky investora 
• kopie katastrální mapy 
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B.1  Popis území stavby 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 
území, 

 Jedná se o zastavěné území v intravilánu města Ždírce nad Doubravou. Stavba 
nemění charakter území, nevyžaduje zábor orné půdy ani vynětí pozemků z půdního  
a lesního fondu.  Veškerá stavební činnost bude probíhat na pozemcích majitele areálu 
školy, výstavbou nebudou dotčena práva sousedních majitelů pozemků. 
 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává beze změny zachováno, 
prováděnými změnami se nemění účel ani využití dotčeného objektu. Areál školy je 
situován v klidové obytné zóně města Ždírec. Jedná se o rovinatý pozemek, na kterém jsou 
postaveny jednotlivé pavilony, a jsou zde situovány hřiště (asfaltové a travnaté), běžecká 
dráha a doskočiště pro výuku tělesné výchovy. 
 Areál je tvořen tzv. „starou školou“ – zděny pavilon, přístavbou nové tělocvičny 
v tradiční technologii a zděnou samostatně stojící kotelnou (tyto objekty nejsou 
předmětem dané stavby). Dále je areál tvořen pavilony P1, P2, P3 a velkou tělocvičnou, 
které byly realizovány z konstrukčního systému KORD v letech 1978-1985. V letech 
1995-1996 byla provedena přístavba pavilonu P1 a provedena změna dispozice pro účely 
mateřské školy. 
 V letech 2010-2011 bylo provedeno zateplení fasád, střech a kompletní výměna oken 
u všech pavilonů, tělocvičen a spojovacích chodeb. Také byla realizována nástavba o jedno 
podlaží a přístavba druhého schodiště pavilonu P1. 
 Jednotlivé pavilony jsou nepodsklepené dvoupodlažní objekty s pravoúhle pravidelně 
členěným půdorysem a s plochými střechami. Členění půdorysu dodává geometricky 
čistým liniím na plastičnosti a celkově soubor staveb vytváří stavební soubor jednoho rázu 
 Vlastním staveništěm bude dotčený pavilon, případně spojovací krček, a jeho nejbližší 
okolí v šířce do 3,0 m pro postavení lešení a manipulaci s materiálem a zadní prostor školy 
– asfaltové a travnaté hřiště. Časově bude výstavba vázaná na dobu hlavních prázdnin, 
kdy není ve škole pohyb dětí. V případě, že budou stavební práce zasahovat do školního 
roku, bude nezbytné provést účinná opatření vůči zákazu pohybu dětí po staveništi. 
Vlastní stavební práce budou situovány do doby mimo hlavní vyučování. 
 Nástavby budou prováděny na stávající střeše pavilonů P2 a P3 a části spojovacích 
krčků. 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, 
 Stavební úpravy objektu jsou v souladu s platným územním plánem Města Ždírec nad 
Doubravou. 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby, 
 Využití území se stavbou nemění. Stavebními úpravami se nemění charakter území. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 

využívání území, 
 Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu umístěného na ploše OV – občanské 
vybavení veřejné a OS – občanské vybavení tělovýchovná a sportovní zařízení. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 
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 Konkrétní požadavky dotčených orgánů byly zpracovány do projektové dokumentace 
stavby, obecné požadavky jsou uvedeny v jednotlivých stanoviscích a vyjádřeních – 
dokladová část – viz podklad BP od STAPROM CZ spol. s r.o. 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
 Byla provedena podrobná prohlídka stavby a zhotovena fotodokumentace dotčené 
části stavby, podrobné průzkumy nebylo potřeba vzhledem k charakteru stavby provádět. 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů1), 
 Stavba není památkou ani se nenachází v památkové zóně. 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
 V okolí se nenachází žádný vodní tok, stavba není v záplavovém území, nejedná se  
o poddolované území. 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

v území, 
 Z hlediska provozu objektu ve vazbě na její lokalizaci se jedná o stavbu bezkolizní. 
Odtokové poměry se během výstavby ani po jejím dokončení nezmění. Množství dešťové 
vody svedené v současné době do dešťové kanalizace bude i po provedení nástaveb 
téměř stejné – zvýšení množství dešťových vod je o cca 1,50 l/s. 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
 Nejsou žádné požadavky. 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa, 
Nejsou žádné požadavky. 

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní  
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, 
Jsou stávající a vyhovující. 

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, 
 Stavbou je dotčen kabel O2 v místě přístavby skladu nářadí u pavilonu P2, jedná se  
o přípojku, která bude zkrácena a napojena do budovy v místě hlavního vstupu. 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 
 Vlastnické právo ke všem pozemkům a budovám na nich má Město Ždírec nad 
Doubravou, Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou. 
- 597/1 pavilony školy – zastavěná plocha a nádvoří 
- 210/4 okolí pavilonu P3 – ostatní plocha 
- 204/2 zeleň  
- 436/1 zastavěná plocha a nádvoří 
- 7  tělocvična se zázemím – zastavěná plocha a nádvoří 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 

bezpečnostní pásmo. 
Výstavba neovlivní. 
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B.2  Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 

stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu  
a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

 Jde o změnu dokončené stavby, a to o nástavbu, přístavbu a nezbytné související 
stavební úpravy pavilonu P2 a P3 základní školy. Jedná se o Základní a Mateřskou školu 
Ždírec nad Doubravou a je úplnou základní školou s kapacitou 460 žáků. Vyučování 
probíhá v 9 ročnících a v 18 třídách. Součástí školy je družina, školní klub, mateřská škola, 
jídelna. 
b) účel užívání stavby, 
 Stavby pro vzdělávání dětí a mládeže 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 
 Trvalá stavba 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, 
 Navržená stavba splňuje obecné požadavky na výstavbu uvedené v prováděcích 
vyhláškách stavebního zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony, prováděcí vyhlášky stavebního zákona: vyhláška č. 431/2012 Sb., kterou 
se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhláška č. 323/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb.,  
o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 

závazných stanovisek dotčených orgánů, 
 Konkrétní požadavky dotčených orgánů byly zpracovány do projektové dokumentace 
stavby, obecné požadavky jsou uvedeny v jednotlivých stanoviscích a vyjádřeních – 
dokladová část – podklad BP od STAPROM CZ spol. s r.o. 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1), 
 Stavba není památkou ani se nenachází v památkové zóně. 
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 

počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 
       P2   P3 

- zastavěná plocha nástavby   693,20 m2  569,70 m2 
- obestavěný prostor nástavby  3 230,00 m3  3 150,00 m3 
- zastavěná plocha přístavby   64,50 m2  53,10 m2 
- obestavěný prostor přístavby  736,50 m3  670,50 m3  
h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod., 

 Předpokládá se mírný nárůst spotřeby vody, mírný nárůst elektrické energie, zvýšení 
topného výkonu pro nově dostavěný prostor, který ale pokryje stávající zdroj – samotná 
kotelna s plynovými kotli. Celkové produkované množství a druhy odpadů se nezmění, 
počet žáků i zaměstnanců se nezmění. Přístavbami a nástavbami dochází k rozšíření 
učebních ploch a zřízení specializovaných tříd a zvýšení prostorového komfortu výuky. 
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i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
 Hlavní výstavba bude probíhat v čase hlavních letních prázdnin, to je červenec a srpen, 
kdy by měla proběhnout výstavba základů a hlavní nosné ocelové konstrukce a její zakrytí 
trapézovými plechy, výstavba zavěšených sendvičových stěnových panelů, osazení oken  
a betonáž hrubých podlah. Další výstavba, tedy sádrokartonové příčky a dokončovací 
práce, bude probíhat v upravených časech, mimo hlavní výuku ve škole. 
j) orientační náklady stavby. 
    objem. úpravy  orientační cena  
  pavilon P2 3 966,60 m3   22 650 000,00 Kč bez DPH 
  pavilon P3 3 820,50 m3   22 150 000,00 Kč bez DPH 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
 Stavebními úpravami se nemění charakter území ani využité území. Jedná se úpravy 
stávajících objektů umístěných na ploše OV – občanské vybavení veřejné a OS – občanské 
vybavení tělovýchova a sportovní zařízení  
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
 Barevnost nových fasád přirozeně navazuje v pruzích a pásech na stávající řešení. 
Materiálové řešení nástaveb a přístaveb bude zachováno dle původních. Nástavby se 
provedou montované z ocelových prvků, pláště budou lehké, zavěšené, opatřené 
dodatečnou kontaktně připevněnou tepelnou izolací. Okna plastová s izolačními dvojskly. 

 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 Provoz je zachován pro účely školy. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby. Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami 
se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon 
práce osob se zdravotním postižením. 
 Vstupní prostory a spojovací krčky v úrovni prvního nadzemního podlaží jsou 
přístupné z přilehlých chodníků přímo nebo pomocí stávajících ramp s maximálním 
sklonem 1:12. Nové vstupy do schodišťových prostorů jsou navrženy bezbariérové. 
Navržená schodiště mají sklon ramen menší než 28° a výšku stupňů do 160 mm. Tato 
podlaží jsou tedy přístupná osobám s omezenou schopností pohybu, vyjma osob na 
invalidním vozíku. Šířka vstupních venkovních dveří a dveří do učeben je 900 mm. Základní 
škola bude mít v pavilonu P2 a v pavilonu P3 WC přístupné pro žáky i zaměstnance 
s omezenou schopností pohybu vždy v 1.NP. K pavilonu P3 je navržena přístavba 
osobního výtahu s parametry kabiny 1100/1400 mm s šířkou vstupních dveří 800 mm. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Stavbu je možno užívat jen běžným způsobem a pouze k takovým účelům, ke kterým 
byla určena, pro účely výuky. Pro tyto účely užívání byla stavba navržena již při svém 
vzniku a přístavba pouze zlepšuje prostorové možnosti školy. 
 Bezpečnost je mimo jiné zajištěna správným návrhem parametrů dveří, únikových 
cest, schodišť, výšek zábradlí. Pro výplně otvorů platí zvláště: 

- veškerá vnitřní i vnější zasklená dveřní křídla budou opatřena bezpečnostními skly 
s tím, že min. dolní třetina dveří prosklená nebude 
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- sklo bude ve výšce 1 000 mm a 1 500 mm opatřeno kontrastním označením např. 
nalepovací páskou 

- okna, která mají uzavírací mechanismus mimo dosah dospělé osoby, a sklopná okna 
v sociálním zázemí 3.NP budou opatřena otevíráním pomocí pákových mechanismů 
v úrovni 1,20 m nad podlahou místnosti 

- budova bude chráněna bleskosvody, žádné další škodlivé vlivy na stavbu nepůsobí, 
není třeba žádných zvláštních opatření pro ochranu stavby 

 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení, 
 Bude zachováno dle původního – nosný ocelový skelet, systém KORD – Jeseník. 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
 Nástavby se provedou montované z ocelových prvků, pláště budou lehké, zavěšené  
a opatřené dodatečnou kontaktně připevněnou tepelnou izolací. Okna plastová 
s izolačními dvojskly. 
c) mechanická odolnost a stabilita. 

Řešeno samostatným statickým výpočtem, podklad k BP od STAPROM CZ spol. s r.o. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení, 
 Součástí přístavby P3 je přístavba osobního výtahu se třemi stanicemi. Navrhovaný 
výtah TOVI 630/3. 
b) výčet technických a technologických zařízení 
 Výtah TOVI 630 – nosnost 630 kg, počet osob 8, rychlost 1,0 m/s, zdvih 7 860 mm, 
počet stanic 3, počet nástupišť 3, rozměr kabiny 1 100/1 400/2 100 mm 
 Šachta bude zděná – rozměr 1 750/1 850 mm. Stroj jednorychlostní bezpřevodový 
frekvenčně řízený o příkonu 4,8 kW, umístěný v horní části šachty. Prohlubeň 1 200 mm, 
výška horní stanice 3 600 mm. 
 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
 Je řešeno samostatnou technickou zprávou. Kvůli navýšení kapacity osob se musí řešit 
nové požární schodiště, na CHÚC musí být požární otvory s dostatečnou odolností  
a všechny příčky při CHÚC jsou z protipožárních sádrokartonových desek. Ocelová 
konstrukce je chráněná protipožárním nátěrem. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
 Energetická náročnost stavby je řešena v průkazu PENB, stavba musí odpovídat 
parametrům C – vyhovující. 
 Pro nové konstrukce se hodnoty součinitele prostupu tepla navrhují podle 
doporučených hodnot. 

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

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost 
apod. 
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 Osvětlení – navrženo přirozené, okny, kombinované s umělým. Okenní a dveřní 
výplně budou na dobu provádění tenkovrstvé omítky chráněny fólií, čímž se sníží dočasné 
světelné a větrací podmínky. Výpočet denního, sdruženého a umělého osvětlení je 
samostatnou přílohou dokumentace, zpracoval Promos s.r.o. Šumperk. 
 Navržené hodnoty umělého a sdruženého osvětlení odpovídá hygienickým 
požadavkům na učebny. Osvětlení je navrženo zářivkové dle ČSN EN 12464-1 (360450) 
Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory, březen 
2012 a norem souvisejících. Světla budou přisazena na stropě a stěnách jednotlivých 
místností. Světla budou ovládána od vchodů do jednotlivých místností, ve třídách po 
skupinách. Nezbytnou součástí provozu svítidel je jejich pravidelná údržba a čištění (min 
1x ročně). Na únikových cestách budou instalována světla s nouzovým zdrojem a dobou 
svícení min 30 minut. 
 Větrání – je navrženo přirozené, okny a je doplněno nuceným. Bezokenní prostory  
a sociální zázemí ZŠ budou větrány nuceně podtlakově pomocí ventilátorů  
a vzduchotechnických potrubí a vyústek s potřebným výkonem pro požadovanou výměnu 
vzduchu. Navržené okenní otvory jsou v takovém množství a velikosti, že zajišťují dodržení 
příslušných hygienických předpisů. 
 Zdravotechnické instalace – napojení na rozvod pitné vody je stávají. Provedou se 
nové rozvody k nově navrženým zařizovacím předmětům. Rozvody budou plastové 
z materiálů určených a certifikovaných pro rozvod pitné vody. TV je připravovaná 
centrálně. Splaškové vody budou vnitřním šikmým a svislým potrubím svedeny do 
stávající kanalizace a stávající kanalizační přípojkou do městské splaškové kanalizace. 
Nové zařizovací předměty budou ve standartním provedení, barvy bílé. Množství 
zařizovacích předmětů odpovídá kapacitě školy. 
 Vytápění – zdrojem tepla je centrální kotelna a topná voda je přiváděna k budově 
teplovodními podzemními kanály. Otopná soustava bude mít nucený oběh a bude 
regulovaná. Jednotlivá podlaží budou mít vlastní okruh topení. Otopná tělesa budou 
teplovodní ocelová – typ RADIK. Všechna tělesa budou opatřena regulačními ventily. 
- viz podklad k BP od STAPROM CZ spol. s r.o. 

 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí               
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
 Půdní radon nebyl naměřen, případnému pronikání do přístaveb je zamezeno 
použitím hydroizolační fólie z modifikovaného asfaltového pásu s vloženou hliníkovou 
fólií. 
b) ochrana před bludnými proudy, 

Bleskosvod. 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
 Budova se nenachází v ohroženém pásmu. 
d) ochrana před hlukem, 
 Použití nových stavebních materiálů pro obvodové stěny, střechu a okna s dvojskly 
zajistí zlepšení hlukově izolačních vlastností budovy. Školní areál je umístěn v klidové části 
města, provoz školy není ovlivněn hlukem z venkovního prostředí. 
e) protipovodňová opatření, 
 Nejsou potřebná, budovy jsou mimo záplavové území. 
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f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Budova se nenachází v kritickém území. 

 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
 Přípojky jednotlivých prvků technické infrastruktury jsou stávající a stavebními 
úpravami nebudou kromě vedení O2 dotčeny. Stavbou je dotčen kabel O2 v místě 
přístavby skladu nářadí. Jedná se o přípojku, která bude zkrácena a napojena do budovy 
v místě hlavního vstupu. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
 Jsou stávající, nemění se. 

 

B.4  Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 

stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, 
 Je stávající a nebude předmětnou stavbou dotčeno. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 

Areál je přístupný z hlavní ulice Chrudimská a z vedlejší ulice Spojovací. 
c) doprava v klidu, 
 Je stávající a nebude předmětnou stavbou dotčeno. 
d) pěší a cyklistické stezky. 
 Je stávající a nebude předmětnou stavbou dotčeno. 

 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
 Budou prováděny malé terénní úpravy související s dorovnáním terénu okolo stavby. 
b) použité vegetační prvky, 
 Stavba se nedotýká vegetace. 
c) biotechnická opatření. 

Nevyskytující. 
 

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
 Navrhovanými stavebními pracemi nedojde k negativním jevům majícím vliv na 
životní prostředí.  Z hlediska zákona č. 172/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů nevznikne v rámci stavby nový stacionární 
zdroj znečišťování ovzduší. Technologická vzduchotechnika není požadována. 
 V průběhu stavby s přihlédnutím k aktuálním klimatickým podmínkám a okolní 
zástavbě musí být prováděna potřebná opatření k zabránění zvýšení prašnosti v místě 
stavby (pravidelný úklid, kropení příjezdové cesty pro zásobování staveniště). Pří 
následném provozu stavby se nepředpokládá zvýšená prašnost. 
 Nebudou dotčena vodohospodářská pásma, ovzduší nebude znečišťováno látkami 
poškozujícími ozonovou vrstvu Země. Není nutno vyjímat půdu z lesního půdního fondu 
ani ze zemědělského půdního fondu. 
 Stavba svým charakterem, použitím nezávadných materiálů a moderních technologií 
nebude negativně ovlivňovat životní prostředí. Při vlastní výstavbě je nutné v souladu 
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s příslušnou platnou vyhláškou řešit likvidaci odpadů, které vznikají při bouracích  
a stavebních pracích. Zajistí se odpovídající likvidace odpadů, které v rámci stavební 
činnosti vzniknou (např. zbytky izolačních materiálů, prázdné obaly od barev apod.), 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
a zákonem č. 149/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 
některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 83/2016 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů. 
b) vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin 

a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 
 Stavba nemá negativní vliv na přírodu ani na krajinu. Zamýšlenými stavebními 
úpravami nedojde ke změně provozu objektu ani změně jejího vlivu na okolí. Negativní 
účinky při provádění stavby nepřekročí únosnou mez (hluk, prašnost, omezení provozu) a 
nedojde ani k poškození životního prostředí. Po stránce současného i budoucího provozu 
je vzhledem k charakteru objektu vyloučena jakákoliv kolize s okolím. 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
 Město Ždírec nad Doubravou spadá do hranic CHKO Žďárské vrchy, stavba nebude 
mít negativní vliv ani na toto chráněné území. 
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem, 
 Zjišťovací řízení nebyla provedena. 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 

parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno, 

 Neřeší se. 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů. 
 Nejsou stanovena. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

 Z hlediska ochrany obyvatelstva je stavba i následný provoz v ní bezkolizní. V rámci 
provádění stavby bude zabraná plocha pro zařízení staveniště oddělena mobilním 
stavebním oplocením. Staveniště bude uzavřeno proti vstupu cizích a nepoučených osob, 
vstup na vlastní staveniště bude zakázán – použitím výstražných tabulek. Před zahájením 
stavby budou zaměstnanci a žáci seznámeni s možnými riziky a potřebnými omezeními 
pro jejich bezpečnost. 

B.8 Zásady organizace výstavby 
 Podrobným řešením staveniště se budeme zabývat v samostatné kapitole  
4. Základní koncepce staveništního provozu. 
 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
 Odtokové poměry se nemění.  
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D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a) Technická zpráva – architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní 

řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické řešení  
a technické vlastnosti stavby; stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, 
akustika – hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem. 

 Architektonické, výtvarné a materiálové řešení – jednotlivé pavilony jsou 
nepodsklepené dvoupodlažní/třípodlažní objekty s pravoúhle pravidelně členěným 
půdorysem a s plochými střechami. Členění půdorysu dodává geometricky čistým liniím 
na plastičnosti a celkově soubor staveb vytváří stavební soubor jednoho rázu. Barevnost 
nových fasád přirozeně navazuje v pruzích a pásech na stávající řešení. Materiálové řešení 
nástaveb a přístaveb bude zachováno dle původních. Nástavby se provedou montované 
z ocelových prvků.  
 Dispoziční a provozní řešení – pavilon P2: nástavba pavilonu o 1 podlaží v současné 
ploše a s rozšířením o 1,8 m u JZ stěny – vzniknou 4 učebny, 2 kabinety a WC žáci. Přístavba 
únikového schodiště, které bude uzavřené – druhá úniková cesta. Nástavba na vstupní 
části o jedno podlaží – vznikne kancelář ředitele, zástupce, ekonoma a sborovna. Přístavba 
dvoupodlažní od hřiště k modulu šaten – náhrada zrušeného skladu v místě únikové cesty 
schodiště a rozšíření plochy pro zázemí zaměstnanců školy 

- 1. NP: 3 kmenové učebny velikosti dle původních přiřazené k II. stupni ZŠ včetně 
WC pro žáky a 2 kabinety 

- 2. NP: 3 kmenové učebny velkosti dle původních přiřazené k I. stupni ZŠ včetně 
WC pro žáky a 2 kabinety 

- 3. NP: 4 učebny (30 m2, 24 m2, 24 m2, 25 m2), 2 kabinety, WC žáci přiřazené k  
I. stupni ZŠ 

 Pavilon P3: nástavba pavilonu o 1 podlaží v současné ploše a s rozšířením o 1,80 m  
u JZ stěny – vzniknou 4 učebny, 2 kabinety a WC žáci. Přístavba únikového schodiště, které 
bude uzavřené – druhá úniková cesta. Nástavba krčku o dvě nadzemní podlaží – vznikne 
učebna, kabinet a rezerva (např. 3 kabinety). Zrušení skladu v místě únikového vchodu. 
Přístavba výtahové šachty s výtahem s kabinou odpovídající potřebám invalidních. 

- 1. NP: 3 odborné učebny velikosti dle původních přiřazené ke II. stupni ZŠ včetně 
WC pro žáky a 2 kabinety (1 kabinet se v rámci únikových cest ruší)  

- 2. NP: 3 odborné učebny velkosti dle původních přiřazené k II. stupni ZŠ včetně 
WC pro žáky, 1 kabinet (1 kabinet se v rámci únikových cest zruší), vstup na 
únikové schodiště 

- 3. NP: 4 učebny (30 m2, 24 m2, 24 m2, 25 m2), 2 kabinety, WC žáci přiřazené  
ke II. stupni ZŠ  

 Bezbariérové užívání stavby – vstupní prostory a spojovací krčky v úrovni prvního 
nadzemního podlaží jsou přístupné z přilehlých chodníků přímo nebo pomocí stávajících 
ramp s maximálním sklonem 1:12. Nové vstupy do schodišťových prostorů jsou navrženy 
bezbariérové. Navržená schodiště mají sklon ramen menší než 28° a výšku stupňů do 160 
mm. Tato podlaží jsou tedy přístupná osobám s omezenou schopností pohybu, vyjma 
osob na invalidním vozíku. Šířka vstupních venkovních dveří a dveří do učeben je 900 mm. 
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Základní škola bude mít v pavilonu P2 a v pavilonu P3 WC přístupné pro žáky 
i zaměstnance s omezenou schopností pohybu vždy v 1.NP. Pavilonu P3 je navržena 
přístavba osobního výtahu s parametry kabiny 1100/1400 mm s šířkou vstupních dveří 
800 mm. 
 Konstrukční a stavebně technické řešení – jedná se o montovanou ocelovou 
konstrukci. Pláště budou lehké, zavěšené, opatřené dodatečnou kontaktně připevněnou 
tepelnou izolací. Okna plastová s izolačními dvojskly. 
 Stavební fyzika – tepelná technika 
 Energetická náročnost stavby je řešena v průkazu PENB, stavba musí odpovídat 
parametrům C – vyhovující. Pro nové konstrukce se hodnoty součinitele prostupu tepla 
navrhují podle doporučených hodnot:  

- střecha přístavby i nástavby  U = 0,160 (W/m2K) 
- obvodový plášť   U = 0,200 (W/m2K) 
- okna     UWmin = 1,20 (W/m2K) 
- vstupní dveře a vrata  UWmin = 1,70 (W/m2K) 

 Osvětlení a oslunění – navrženo přirozené, okny, kombinované s umělým. Okenní a 
dveřní výplně budou na dobu provádění tenkovrstvé omítky chráněny fólií, čímž se sníží 
dočasné světelné a větrací podmínky. Výpočet denního, sdruženého a umělého osvětlení 
je samostatnou přílohou dokumentace, zpracoval Promos s.r.o. Šumperk. 
 Navržené hodnoty umělého a sdruženého osvětlení hygienickým požadavkům na 
učebny. Osvětlení je navrženo zářivkové dle ČSN EN 12464-1 (360450) Světlo a osvětlení – 
Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory, březen 2012 a norem 
souvisejících. Světla budou přisazena na stropě a stěnách jednotlivých místností. Světla 
budou ovládána od vchodů do jednotlivých místností, ve třídách po skupinách. Nezbytnou 
součástí provozu je svítidel je jejich pravidelná údržba a čištění (min 1 ročně). Na 
únikových cestách budou instalována světla s nouzových zdrojem a dobou svícení min 30 
minut. 
 Akustika – hluk – použitím nových stavebních materiálů pro obvodové stěny  
a střechu, okna s dvojskly zajistí zlepšení hlukově izolačních vlastností budovy. Školní areál 
je umístěn v klidové části města, provoz školy není ovlivněn hlukem z venkovního 
prostředí. Stavba použitými technologiemi a materiály zlepšuje současný stav vnějších 
konstrukcí z hlediska prostředí. 
 Příčky – požadavky dle ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách  
a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky, únor 2010 – hodnoty 
požadované vzduchové neprůzvučnosti 

-  mezi učebnami     47 dB  dveře 32 dB 
-  mezi učebnou a chodbou   47 dB  dveře 32 dB 

příčka KNAUF W 112 CW 100 + 2xGKB 12,5 mm, ISOVER PIANO 75 mm – 55 dB 
příčka KNAUF W 115 CW 2x75 + 2xGKB 12,5 mm, ISOVER PIANO 2x60 mm – 60 dB 
 Podlahy – požadavky dle ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách  
a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky, únor 2010 – hodnoty 
požadované vzduchové a kročejové neprůzvučnosti  

- mezi učebnami    52 dB  58 dB 
- mezi učebnami a chodbou    52 dB  58 dB 
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 Nášlapná vrstva je v sociálních zařízeních keramická, v učebnách a kabinetech je 
zátěžové PVC. V nástavbě se jedná o těžkou plovoucí podlahu, konstrukce podlahy bude 
od příček oddělena okrajovými podlahovými pásky. Normalizovaná hladina kročejového 
zvuku stanovená výpočtem pro danou konstrukci: Ln,w = Ln,w,eq – ΔL + K = 87 – 29 + 0 = 58 
bD, požadovaná hodnota dle ČSN 73 0532 je 58 dB – stropní konstrukce včetně nové 
podlahy vyhovuje (při použití okrajových pásků je korekce K=0, hodnota ΔL je stanovena 
z normogramu pro použití kročejové izolace). 
- podklad k BP od STAPROM CZ spol. s r.o. 
b) Výkresová část – podklad bakalářské práce je platný projekt společnosti STAPROM CZ 

spol. s r. o.  

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva - popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek 

průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny; navržené 
materiály a hlavní konstrukční prvky; hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení 
uvažovaných při návrhu nosné konstrukce; návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí 
nebo technologických postupů; zajištění stavební jámy; technologické podmínky 
postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední 
stavby; zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích 
konstrukcí či prostupů; požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí; seznam 
použitých podkladů, norem, technických předpisů apod.; specifické požadavky na 
rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace 
zajišťované jejím zhotovitelem. 

 Stávající stav – nosná konstrukce je ocelová, stěnový plášť je lehký roštový, tl. 125 
mm. Budovy mají nepravidelný, pravoúhle členěný půdorys s plochou, jednoplášťovou, 
nevětranou střechou s atikou a vnitřními dešťovými svody. Stávající střechy spojovacích 
krčků a pavilonů systému KORD jsou opatřeny hydroizolací z mechanicky kotvené PVC 
fólie.  
 Konstrukce a dveří jsou plastové (výměna provedena v roce 2011), dveře z velké části 
prosklené. Nosné lišty pláště jsou ocelové skládané a ocelové trubky 100x6 mm, 
s přítlačnými Z profily válcovanými za studena. Dispoziční členění je provedeno z větší 
části zděnými příčkami z keramických tvarovek tl. 100 mm, z části sádrokartonovými 
příčkami. Podhledy jsou v objektu montované z ocelových kazet. Podlahy z PVC  
a keramické dlažby. Rozvody elektro, vody, topení, kanalizace jsou vedeny převážně 
v mezistropech nebo v příčkách. 
 Bourací práce – provedou se bourací práce nezbytné pro změnu dispozic dle 
výkresové dokumentace. Vybouraný materiál se odveze na skládku. Vybourá se stávající 
střešní plášť v rozsahu navrhovaných nástaveb na úroveň betonové mazaniny. Vybourají 
se otvory v nosné střešní desce v místech hlav sloupů pro navázání nových sloupů ocelové 
konstrukce nástavby. 
 Zemní práce – provedou se výkopy pro nové základové konstrukce, vzhledem ke 
stísněným prostorům mezi hlavní budovou a spojovacím krčkem a prováděním 
výkopových prací v bezprostřední blízkosti stávajících základů budou výkopy prováděny 
do vzdálenosti 1,0 m od budovy ručně, ve větší vzdálenosti lze použít malé mechanismy. 
Třída těžitelnosti zeminy je 3. – 4. Vykopaná zemina se částečně použije k opětovným 
zásypům, přebytek se odveze na skládku. V místě nových přístaveb je umístěna stávající 
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kanalizace. Je nutno prověřit skutečné umístění teplovodního kanálu a jeho vytyčení před 
prováděním přístaveb únikových cest. 
 Základy – stavební úpravy pavilonů P2 a P3 vyžadují nové základové konstrukce 
přístavby pro rozšíření plochy 1.NP v místě skladu nářadí P2 a výtahu P3. Provedou se 
nové základové patky a pasy pro přístavbu nových únikový schodišť (Beton C20/25).  
 Základy stávající konstrukce byly už předem dimenzovány na možné přístavby. 
 Svislé a vodorovné konstrukce – stávající svislé a vodorovné nosné konstrukce 
zůstanou zachovány. Pro nástavby budou využity stávající sloupy ocelové konstrukce. 
Rezerva v dimenzích pro navýšení zatížení dvoupodlažních sloupů je dostatečná, 
jednopodlažní sloupy budou zesíleny ze všech stran přivařením pásů z ploché oceli podle 
statického výpočtu.  
 Nové svislé a vodorovní konstrukce jsou navrženy ocelové. Dimenze budou určeny 
statickým výpočtem. Budou využity sloupy stávajícího objektu v úrovni střechy 2. NP. Na 
nosnou konstrukci jsou osazeny tvarované pozinkované plechy výšky 50 mm. Propojení 
dílů nosné ocelové konstrukce je šroubovými spoji, kotvení tvarovaných plechů 
nastřelením. 
 Nové příčky jsou navrženy montované, sádrokartonové tl. 150 mm, nosný rošt CW 
100 mm, akustická izolace tl. 80 mm, sádrokarton GKB 2x tl. 12,5 mm; případně s dvojitým 
roštem tl. 210 mm, nosný rošt 2x CW 75 mm, akustická izolace tl. 2x 60 mm, sádrokarton 
GKB 2x tl. 12,5 mm (pokud předepsáno požární zprávou, použije se sádrokarton 
s certifikovanou požární odolností). 
 Nové dělící příčky ve stávajících částech budovy budou kotveny do podhledu KORD  
a do betonové mazaniny stávající podlahy. Nové dělící příčky v nástavbě budou kotveny 
do betonové podlahy a do sádrokartonového podhledu zavěšeného na ocelových 
nosnících – rošt podhledu – kovový dvojitý, obklad sádrokartonem tl. 12,5 mm nebo 15 
mm. 
 Kabiny WC a v ostatních sociálních zařízeních budou provedeny z desek 
z vysokotlakého laminátu. 
 Podlahy – stávající nášlapné vrstvy ve třídách a na chodbách (PVC) budou v rámci 
stavby vyměněny za nové. Nové podlahy – mají nášlapnou vrstvu navrženou v sociálních 
zařízeních keramickou dlažbu a v učebnách a kabinetech zátěžové PVC. Jedná se o těžkou 
plovoucí podlahu. Konstrukce podlahy bude od příček oddělena okrajovými podlahovými 
pásky 
- podlaha na terénu tl. 190 mm 
 nášlapná vrstva – dlažba, PVC, sportovní koberec  15 mm 
 betonová mazanina s kari síť ⌀5/100/100   65 mm 
 separační fólie 
 tepelná izolace podlahový polystyren XPS   80 mm 
 hydroizolace – asfaltový pás s nenasákavou vložkou + 2x PN 
 podkladní beton s kari síť ⌀5/100/100    100 mm 
 hutněný násyp – frakce 0-32     150 mm 
- skladba podlahy 2.NP pavilonů P2 a P3 
 nášlapná vrstva – dlažba, PVC     15 mm 
 cementový potěr       30 mm 
 kročejová izolace z tvrdé minerální plsti    30 mm 
 betonová mazanina s kari sítí ⌀5/100/100   50 mm 
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 stávající betonová mazanina      40 mm 
 trapézový plech         1 mm, vlna 50 mm 
 ocelová konstrukce KORD 
 montovaný zavěšený podhled z ocelových kazet KORD – stávající včetně výplně 

minerální plstí        2x40 mm 
 Podklad BP od STAPROM CZ spol. s r.o. 
 Schodiště – nosná konstrukce přístaveb nového schodiště je navržena z ocelových 
válcovaných zalomených nosníků, sloupy z uzavřených svařovaných profilů. Stupně šířky 
1 200 mm budou plechové, stupně vyplněny betonovou směsí v tl. min 20 mm, nášlapná 
vrstva bude ze zátěžového PVC. Ocelová konstrukce – sloupy a podhledy schodišťových 
ramen i podesty budou obloženy sádrokartonovými deskami tl. 15 mm, obvodový plášť 
budou sendvičové panely tl. 80 mm a opatřeny zateplením z EPS polystyrenu tl. 120 mm. 
 Stávající interiérové schodiště je napojeno pokračováním stávajícího schodiště do 
úrovně podlahy nástavby. Je navržené dvojramenné schodnicové s šířkou ramen 1 500 
mm, nosná konstrukce ocelová, stupně jsou ocelová korýtka s vybetonováním nášlapné 
vrstvy, kryto zátěžovým PVC. Ocelová konstrukce, sloupy a podhledy schodišťových ramen 
i podesty budou obloženy sádrokartonovými deskami tl. 15 mm. 
 Stěnový plášť – stěnový plášť nástavby je montovaný se zavěšením na nosné 
horizontální díly nosné ocelové konstrukce. Nosná část stěnového pláště je ocelová 
z tenkostěnných ocelových uzavřených profilů, na které jsou ukotveny sendvičové panely 
tl. 80 mm s výplní minerální izolací stabilizovaným polystyrénem tl. 120 mm a omítkou, na 
vnitřní straně obloženy 2x sádrokartonem tl. 12,5 mm 

- skladba stěnového pláště 
 omítka silikonová  
 vyrovnávací tmel + síťka – systémové řešení 
 polystyren        40 mm  
 vyrovnávací tmel 
 polystyren       80 mm 
 panel s výplní minerální vatou MW    80 mm 
 jednostranná příčka nosná konstrukce kovové profily 50 mm + výplň min 50 mm MW 
 parozábrana s výztužnou Al fólií 
 sádrokarton 2x       12,5 mm 
 Podklad BP od STAPROM CZ spol. s r.o. 
 Zateplení stěn přístavby a nástavby bude provedeno z vnější strany objektů kontaktní 
termofasádou (certifikovaný systém pro aplikaci na plech). Jedná se o mechanicky kotvený 
systém zateplení s pomocným lepením. Tepelný izolant je pro aplikaci na sendvičové 
panely stabilizovaný polystyren s tepelnou vodivostí λ = 0,039 WK/m v tloušťce 120 mm 
(EPS 70F) ve dvou vrstvách 40+80 mm. V některých místech se z důvodu návaznosti 
dalších konstrukcí tloušťka izolace sníží dle potřeby návaznosti konstrukcí. Pro navázání 
konstrukcí v místě nástavby jsou zpracovány příslušné detaily. 
 Pro sokl se v návaznosti na terén i pod ním použije soklový polystyren tl. 120 mm 
s povrchovou úpravou systémovou omítkou. Zdivo šachty na výtah bude zatepleno 
tepelným izolantem určeným pro aplikaci na zdivo z keramických zdících prvků, je zvolen 
stabilizovaný polystyren (EPS 70F) s tepelnou vodivostí λ = 0,039 WK/m v tloušťce 120 mm  
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 Výplně otvorů – ve stěnovém plášti přístavby a nástavby – okna a dveře jsou 
navrženy plastové, v bílé barvě, zaskleny dvojsklem. Požadavek na celkový výsledný 
součinitel prostupu tepla oknem je 1,1 WK/m2K. Clonění oken učeben a kabinetů vnitřními 
žaluziemi. Ve střeše budou pro prosvětlení učeben vloženy světlíky, obloukové s výplní 
polykarbonátem (min. součinitel prostupu tepla U = 1,4 W/m2K). 
 Střecha – nová střešní konstrukce v místě nástavby i přístavby – jde o jednoplášťovou, 
nevětranou plochou střechu s odvodem dešťové vody střešními vpustěmi, vnitřními svody 
a napojením na stávající dešťovou kanalizaci. Nosnou vrstvu tvoří trapézový ocelový 
pozinkovaný plech, tepelná izolace je tvořena minerální plstí, včetně spádových profilů. 
Krytina je hydroizolační PVC fólie 

- skladba střešního pláště  
 fólie PVC – mechanicky kotvená    1,5 mm 
 separační textilie 300 g/m2 
 spádové klíny z polystyrenu, spád 2 %,    40 mm v úžlabí 
 polystyren střešní S 100 λ = 0,040 W/mK   120 mm 
 minerální plst pro ploché střechy λ = 0,040 W/mK  80 mm 
 parozábrana – asfaltový pás 
 betonová mazanina s kari sítí ⌀5/100/100 mm  50 mm 
 trapézový plech dle statického výpočtu 
 ocelová konstrukce 
 minerální vlna      60 mm 
 montovaný zavěšený sádrokartonový podhled, sádrokarton protipožární 

        15 mm  
 Povrchové úpravy – jsou na vnitřní části stěnového pláště a příčkách dvojnásobným 
nátěrem Primalex. V části sociálních zařízení jsou opatřeny keramickým obkladem, dělící 
příčky v sociálním zázemí jsou navrženy z desek vysokotlakého laminátu s hladkým 
omyvatelným povrchem. Nosná ocelová konstrukce a všechny kompletační díly 
(truhlářské, zámečnické, klempířské) mají povrchovou úpravu s odpovídajícím nátěrovým 
systémem. Stěnový plášť na exteriéru má provedenou povrchovou tenkovrstvou omítku 
s nátěrem. 
 Klempířské práce – z pozinkovaného lakovaného plechu tl. 0,063 mm zahrnují 
dodávku oplechování zdí, nadezdívek, atik, parapetů, žlabů a svodů. Barevné řešení bude 
sladěno s požadavky stavebníka na provedení fasády. 
 Zámečnické výrobky – zahrnují demontáž, prodloužení a opětovnou montáž po 
repasi u ocelových větracích mříží a montáž nových požárních žebříků. Pro pavilon P2 
bude žebřík ze dvou částí, první část bude osazena pro výlez na dvoupodlažní část 
pavilonu a druhá povede z dvoupodlažní části na střechu nad 3.NP. Pavilon P3 je celý 
třípodlažní a žebřík bude osazen na SV stěnu pavilonu. Zábradlí schodišť bude podle ČSN 
74 3305 – Ochranná zábradlí, září 2017. 
 Dokončovací práce – při realizaci uvedených úprav budou prováděny další drobné 
doplňkové stavební práce a případné úpravy rozvodů pro zajištění hlavního předmětu 
díla. 
 Stavební řešení techniky prostředí stavby – samostatná část prováděcí 
dokumentace, podklad k BP od STAPROM CZ spol. s r.o. 
 Vodoinstalace, kanalizace, zařizovací předměty a vzduchotechnika – samostatná 
část prováděcí dokumentace, podklad k BP od STAPROM CZ spol. s r.o. 
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Ústřední vytápění a větrání – samostatná část prováděcí dokumentace, podklad 
k BP od STAPROM CZ spol. s r.o. 

 Plyn – zůstává nedotčen. 
 Elektroinstalace – samostatná část prováděcí dokumentace, podklad k BP od 
STAPROM CZ spol. s r.o. 
 

 Budou dodrženy obecné požadavky na výstavbu uvedené v prováděcí vyhlášce 
stavebního zákona, vyhláška č. 323/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb.,  
o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. a podle vyhlášky  
č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. 
 Velikosti tříd odpovídají prostorovým požadavkům stanoveným vyhláškou č. 343/2009 
Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz 
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 
 Ocelové konstrukce – ČSN EN 1090 (732601) – Provádění ocelových konstrukcí  
a hliníkových konstrukcí, květen 2012. 
b) Výkresová část  
 Podklad k BP od STAPROM CZ spol. s r.o. 
c) Statické posouzení – použité podklady – základní normy, předpisy, údaje o zatíženích 

a materiálech, ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce; posouzení 
stability konstrukce; stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího 
založení; dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání. 
Podklad k BP od STAPROM CZ spol. s r.o. 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
 Požární odolnosti stávajících konstrukcí dle katalogu systému KORD (požární odolnost 
jednotlivých dílů byla ověřena zkouškami a měřením ve zkušebně VÚPS – Veselí nad 
Lužnicí v letech 1969-1975) 

- sádrokartonová příčka – 2x sádrokarton 12,5 mm + výplň MW 80 mm, kovová 
nosná konstrukce        45 minut 

- podhled z kovových kazet s izolací MW 2x40 mm   90 minut 
- ocelové sloupy s obkladem tl. 20 mm    57 minut 
- původní panel KORD       min 37 minut 

- výše uvedené konstrukce jsou nehořlavé DP1 
- rošt podhledu – kovový dvojitý, obklad sádrokartonem tl. 12,5 mm nebo  

15 mm         30 nebo 45 minut 
- sloupy a podhledy schodišťových ramen i podesty budou obloženy 

sádrokartonovými deskami tl. 15 mm     30 minut 
 V rámci zřízení nových tříd ve 2. NP a ve 3. NP v obou pavilonech budou osazeny 
požární uzávěry mezi všemi nově vznikajícími požárními úseky s odolností a provedením 
dle zpracované požární zprávy. 
 Požární uzávěry EI (EW) 30 DP 3 – C3. Provedení – dřevěné dveře hladké plné se 
skutečnou odolností EI 30 DP 3 osazené do ocelových zárubní se skutečnou odolností EI 
30 DP 1 do sádrokartonových příček, dle ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná 
ustanovení, červenec 2016 jsou uzávěry samočinně uzavírány po každém otevření dveří 
dveřními zavírači s horní montáží pro min. 5 000 cyklů 
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 Podklad k BP od STAPROM CZ spol. s r.o. 
 

D.1.4  Technika prostředí staveb 
 Dokumentace určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících 
dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické 
a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní 
kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy. 
Dokumentace se zpravidla zpracovává samostatně pro jednotlivé části podle konkrétní 
stavby a obsahuje zejména: 

- zdravotně technické instalace, 
- vzduchotechnika a vytápění, chlazení, 
- měření a regulace, 
- silnoproudá elektrotechnika, 
- elektronické komunikace, 
- vyhrazená technická zařízení, 
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. 

 Řeší se samostatně, poklad k BP od STAPROM CZ spol. s r.o. 
 Obsah a rozsah dokumentace se zpracovává podle společných zásad. Bude 
přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení. Dokumentace se 
organizačně uspořádává podle postupu realizace stavby. 
 

D.2  Dokumentace technických a technologických zařízení 
 Stavbu lze členit na provozní celky. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní. 
 Nevýrobní technologická zařízení jsou: 
- přívodní vedení a rozvody veškeré technické infrastruktury, zejména elektrická energie, 
elektronické komunikace, plynárenství, teplárenství, rozvody médií apod., včetně 
souvisejících zařízení, 
 Jedná se o nástavbu patra a přístavbu nouzových schodišť, to znamená, že se kapacita 
osob nezvýší. Dochází pouze ke výšení komfortu a vybavení školy. Všechny rozvody 
technické infrastruktury zůstanou stávající, pouze se rozšíří vedení elektrické energie. 
Vytápění zůstane stejné ze současné kotelny na plyn. 
- přeložky vedení technické infrastruktury, 
 Nedochází ke změně vedení technické infrastruktury 
- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s 
omezenou schopností pohybu nebo orientace, požární nebo evakuační výtahy, 
 U pavilonu P3 bude společně s nouzovým schodištěm vybudován i osobní výtah pro 
osoby s omezenou schopností pohybu. Součástí školy jsou pak rampy, které ale nejsou 
součástí současné výstavby 
- vyhrazená technická zařízení, 
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další. 

Požární bezpečnost se řeší v samostatném posudku. Podklad k BP od  
STAPROM CZ spol. s r.o., vypracovala Ing. Hana Menclová, Ph.D., Jedov. 
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2.1 Obecné informace 

 

2.1.1 Obecné informace o stavbě 
 
Název akce:   Rozšíření kapacity Základní školy Ždírec nad Doubravou 
 
Místo akce: Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou 

Chrudimská 77, 582 63 Ždírec nad Doubravou  
    katastrální území Ždírec nad Doubravou [795640] 
    parcelní čísla pozemků 201/1, 201/4 
 
Investor:   Město Ždírec nad Doubravou 
    Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou 
 
Projektant:  STAPROM CZ, spol. s r.o. 

Ing. Petr Labounek, jednatel firmy 
    Otakara Březiny 398, 790 01 Jeseník 
Vypracovala:  Daniela Soukupová 
 

2.1.2 Identifikační údaje 
 
Název akce:  Rozšíření kapacity Základní školy Ždírec nad Doubravou 
 
Místo stavby:  Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou 
    Chrudimská 77, 582 63 Ždírec nad Doubravou  
    katastrální území Ždírec nad Doubravou [795640] 
    parcelní čísla pozemků 201/1, 201/4 
 
Kraj:   Vysočina 
 
Investor a uživatel: Město Ždírec nad Doubravou 
    Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou 
 
Projektant:   STAPROM CZ, spol. s r.o. 
    Ing. Barbora Toušková  
    Otakara Březiny 398, 790 01 Jeseník 
    IČ 267 99 375, DIČ CZ26799375 
    autorizovaný inženýr oboru Pozemní stavby 

ČKAIT 1201685 
 
Vypracovala:  Daniela Soukupová 
    Hlubocká 263, 582 66 Krucemburk 
 
Stupeň PD:  projekt pro provedení stavby 
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2.2 Technické řešení stavby – pavilon P2 
Při realizaci je nutné úplně vyklidit a uzavřít třídy a kabinety, kterých se dotýká 

přístavba nouzových schodišť a spojovacích krčků. Staveniště musí být důkladně 
odděleno od využívaných prostor školy, aby nedošlo ke zranění nebo ohrožení žáků, 
učitelů a dalšího personálu. 
 

Přístavbu a nástavbu ocelových konstrukcí musí řeší statik. Z důvodu nástavby 
dalšího patra a přitížení konstrukce musí být dovyztuženy stávající ocelové konstrukce 
podle výpočtu statika. Přístavba bude řešena tak, že se nejdřív odstraní obvodový plášť 
v části přístavby nouzových schodišť a v přístavbě u spojovacích krčků. Nástavba bude pak 
na patra pavilonů P2 a P3 a spojovacích krčků. Bude se provádět tak, že se nad současnými 
sloupy odstraní střešní konstrukce a pomocí ocelových hlavic se nastaví další sloupy. Poté 
se namontují i další části ocelové konstrukce, jako průvlaky, nosníky, ztužidla a ukončovací 
lišty. Konstrukce je zakryta trapézovým plechem.  

Stěny jsou vytvořené pomocí sendvičových panelů, na které jsou z vnější i vnitřní 
stany přidělané tepelné izolace, z důvodu zachování stávajících skladeb. Z vnější strany je 
to EPS polystyren a vnitřní strany je minerální vata. Mezi sendvičové panely jsou pak 
kotvené výplně otvorů, plastová okna a dveře bílé barvy.  

 

 
Obr. 1 Vizualizace – pavilon P2 a P3 

 
Obr. 2 Vizualizace – pohled od vstupu do budovy 
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Postup výstavby:  
 

2.2.1 Výkopy a zemní práce 
Nejprve dojde k odstranění křovin pomocí křovinořezu. Ornice bude sejmuta ve 

vrstvě tl. 150 mm a bude skladována na pozemku pro případné pozdější použití. Sejmutí 
bude provedeno rýpadlo-nakladačem Caterpillar 427F2. Ve vzdálenosti 1 m od stávající 
konstrukce budou veškeré zemní práce provedeny ručně, aby nedošlo k poškození 
stávající konstrukce. V místě nových přístaveb je umístěna stávající kanalizace. Je nutno 
prověřit skutečné umístění teplovodního kanálu a jeho vytyčení před prováděním 
přístaveb únikových cest. Vytyčení bude provádět akreditovaný geodet teodolitem. 
Lavičky budou provedeny z dvou kůlů zatlučených dostatečně do země a bude na ně 
rovně přitlučené prkno, u kterého zkontrolujeme vodorovnost pomocí vodováhy. Lavičky 
budou provedeny dostatečně daleko od plánovaného výkopu (alespoň 4 m), aby zůstal 
dostatečný prostor pro pojezd strojů. 

Vytyčení rýh provedeme přes protilehlé body laviček, natáhnou se provázky tak, 
aby jejich křížením vznikl obrys rýhy.  Z míst křížení provázků spustíme olovnici  
a zatlučeme kolík. Poté vyvápníme obrysy rýh. Výkop rýh bude proveden rypadlo-
nakladačem Caterpillar 427F2 se lžící o objemu 0,29 m3. Zemina se bude nakládat na 
traktorový přívěs PS 9.3 a bude odvážena na skládku zeminy ve Ždírci nad Doubravou 
vzdálené 1,4 km (asi 3 minuty) cesty od staveniště. Posledních 100 mm se bude dokopávat 
ručně a budou dočištěny rohy a místa, kam se stroj nemohl dostat. Zalití základových rýh 
podkladním betonem C8/10 bude prováděno neprodleně ihned po ručním začištění rýh. 

 
 Pracovní obsazení:  
  - sejmutí ornice   kopáč    3 pracovníci 
      obsluha stroje  2 pracovníci 

 
- hloubené vykopávky kopáč    3 + 1 pracovník 
    obsluha stroje  2 pracovníci 
 
- odvoz zeminy  obsluha stroje  2 pracovníci 
    stavební dělník   1 pracovník 
 

 Množství materiálu: 
- odvoz zeminy      29,76265 m3 
- ponechaná ornice      23,80759 m3 

 

- sejmutí ornice       23,80759 m3 
- hloubené vykopávky ruční     7,07504 m3 

- hloubené vykopávky strojní    22,68761 m3 
 

2.2.2 Základy 
 Po připraveném podkladním betonu C8/10 následuje technologická pauza 1 až 2 dny. 
Poté se zaměří a vytyčí prostor pro stavbu bednění. Bednění budou provádět proškolení 
pracovníci, bude se smrkového dřeva – desky, vzpěry, svlaky a rozpěry. Na podkladní 
beton se položí dolní stahovací trám, na ně se uloží bednicí desky, ty se zajistí vzpěrami a 



40 
 

rádlovacím drátem, poté se vloží horní stahovací trámy a provede se jejich zabezpečení. 
Bude zajištěna správnost vnitřních rozměrů bednění, rovnost a tuhost.  
 Pokládku výztuže provedou proškolení pracovníci podle projektové dokumentace. 
Výztuž bude na stavbu přivezena naohýbaná v patřičných rozměrech. Beton bude 
dovezen z betonárky Zapa beton Ždírec nad Doubravou pomocí autodomíchávače  
o objemu max 6 m3 s čerpadlem, beton se dostane do vzdálenosti max 16 m. Bude vháněn 
do připraveného bednění, konstrukce bednění musí být dostatečně provlhčená. Hutní se, 
dokud nedojde k vyplavování cementu na povrch pomocí ponorného vibrátoru. 
Technologická pauza je poté min 5 dní, za vyšších teplot se musí kropit. Odbednění se pak 
prování po částečném zatvrdnutí betonu, po 5 dnech. 
 V místě nových základu ve stávající instalační kanál, nad kterým se provede montáž 
železobetonový překladů tak, aby nedošlo k poškození instalačního kanálu. 
 Jedná se o základové pasy, v místech sloupů jsou pak základové patky, ve kterých 
budou připraveny závitové tyče pozinkované M12, vyvrtané až po zatvrdnutí betonu 
ukotvené na chemickou kotvu. 
  
 Pracovní obsazení: 
  - podkladní beton  betonář   1 pracovník 
      stavební dělník  2 pracovníci 
   
  - základové pasy, patky betonář   1 pracovník 
      vazač výztuže   1 pracovník 
      stavební dělník  1 pracovník 
      obsluha stroje   1 pracovník 
   
  - bednění    tesař    2 pracovníci 
      stavební dělník  2 pracovníci 
   
  - montáž ŽB překladů zedník    1 pracovník 
      tesař    1 pracovník 
      stavební dělník  1 pracovník 
       
 Množství materiálu: 
  - podkladní beton   C 8/10    2,69640 m3 

  - základové pasy, patky beton C 20/25  15,18100 m3 

      žebírková ocel B500  0,59375 t 
  - bednění       68,30720 m2 

  - ŽB překladů       3 ks   
  

2.2.3 Bourání, demontáž 
 U přístavby musí být demontována část obvodového pláště, v místech přístaveb 
schodiště. U demontáže se musí dbát na zvýšenou pozornosti a na dodržení podmínek 
BOZP. Pro odstraněný materiál budou přistavené kontejnery na stavební suť.  
 Pro nástavbu pak před samotnou montáží ocelové konstrukce musí být v místech 
současných sloupů odstraněna střešní konstrukce ve velikosti asi 1x1 m do hloubky 
k hlavám sloupů. Odstraněný materiál bude částečně použit ke zpětnému dosypání. Před 
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samotnou montáží ocelových prvků jsou pak připravené prostory opatřeny PVC fólii, která 
slouží jako dočasná hydroizolace, aby nedošlo k průniku srážkových vod do současné 
konstrukce. 
 Úplné odstranění stávající konstrukce střechy bude provedené až po montáži 
trapézových plechů. 
 Práce probíhají podle projektové dokumentace a dodržují se BOZP podmínky a je 
nutné využívat osobní ochranné pomůcky – ochranné helmy. 
  
 Pracovní obsazení:  
  - demontáž před přístavbou stavební dělník  6 pracovníků 
   
  - demontáž před nástavbou stavební dělník 6 pracovníků 
 

2.2.4 Svislé a vodorovné nosné konstrukce – ocelová konstrukce 
 Konstrukce je ocelová montovaná, přesnější technologický postup je  
v kapitole 6. Technologický předpis – ocelová konstrukce pavilon P2. 

V místě nástavby se na speciální ocelové hlavy a navařené destičky nasazené na 
stávající sloupy v současné střeše osazují sloupy. V místě přístavby jsou montované na 
závitové tyče připravené v patkách základů.  
 Na připravené sloupy se montují průvlaky a nosníky. Montáž se provádí podle 
projektové dokumentace a statického výpočtu. Důležité je pak dotažení všech kotevních 
prvků.  
 Poslední částí ocelové konstrukce jsou ukončovací lišty a ztužení. Ukončovací lišty jsou 
montovány u přístavby schodiště. Ztužení je v horizontálním i ve vertikálním směru.  
A podle statického výpočtu je pak důležité doplnit ztužení i v částech stávající konstrukce.  
 Veškeré prvky ocelové konstrukce jsou opatřeny ochranným protipožárním nátěrem 
přímo z výroby, kde se musí dávat pozor na jeho nepoškození při přepravě, skladování, 
manipulaci, popřípadě následné opravní celistvosti nátěru. 
  
 Pracovní obsazení: 
  - nástavba   stavební zámečník  2 pracovníci   
      stavební dělník  2 pracovníci   
      vazač břemen  2 pracovníci   
      obsluha autojeřábu  2 pracovníci   
 
 Množství materiálu:   
  - ocelové prvky do 250 kg     21,30105 t 
  - ocelové prvky do 500 kg     9,5211 t 
  - ocelové prvky nad 500 kg     5,19596 t 
  - celkem        36,01811 t 
   
  - kotevní materiál (pro celou ocelovou konstrukci) 1 430 kg 
 Výpis jednotlivých prvků ocelové konstrukce je v kapitole 6. Technologický předpis – 
ocelová konstrukce pavilon P2. 
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2.2.5 Schodiště 
 Přesnější technologický postup je v kapitole 6. Technologický předpis – ocelová 
konstrukce pavilon P2. 
 V první řadě se namontují ocelové podestové nosníky, které jsou kotvené ke sloupům 
a průvlakům. Nosnými prvky schodiště jsou schodnice, které jsou kotvené právě 
k podestovým nosníkům a průvlakům. Schodišťové stupně jsou připravené na 
schodnicích již z výroby. Veškeré části schodiště jsou pak opatřené ochranným 
protipožárním nátěrem přímo z výroby a nesmí dojít k jeho poškození. Důležité je 
dotažení všech kotevních prvků a jejich počet podle statického výpočtu. 
  
 Pracovní obsazení:   
  - montáž schodiště  stavební zámečník  2 pracovníci   
      vazač břemen  2 pracovníci   
      obsluha autojeřábu  1 pracovníci   
 
 Množství materiálu: 
  - ocelové prvky do 250 kg     2,946825 t 
  - ocelové prvky do 500 kg     0,27544 t 
  - ocelové prvky nad 500 kg     3,56339 t 
  - celkem        6,785655 t 
   
  - kotevní materiál (pro celou ocelovou konstrukci) 1 430 kg 
 Výpis jednotlivých prvků ocelové konstrukce je v kapitole 6. Technologický předpis – 
ocelová konstrukce pavilon P2. 
 

2.2.6 Střecha 
 Přesnější technologický postup je v kapitole 6. Technologický předpis – ocelová 
konstrukce pavilon P2. 
 Zaklopení celé konstrukce bude provedeno pomocí trapézových plechů, které jsou 
přikotvené nastřelovacími hřebíky k nosníkům. Trapézové plechy jsou 55/250/0,88 mm 
budou ukládané podle projektové dokumentace.  
 Konstrukce střechy je pak zalitá betonovou mazaninou, když už je částečně hotový 
obvodový plášť v místě střechy, který slouží jako atika celé konstrukce a v této části 
výstavby i jako bednění pro betonáž střechy. Betonová mazanina je tloušťky 50 mm s kari 
sítí ø 5/100/100 mm a betonovou mazaninou jsou vyplněny i vlny trapézové plechu o výšce 
55 mm. Betonáž louží ke ztužení celé konstrukce a jako vyrovnávací vrstva střechy. 
  
 Pracovní obsazení:   
  - montáž trapéz. plechů stavební klempíř  2 pracovníci 
      stavební dělník  2 pracovníci 
      vazač břemen  1 pracovník 
   
  - betonáž   betonář   2 pracovníci 
      vazač výztuže   1 pracovník 
      obsluha stroje  1 pracovníci 
      stavební dělník  2 pracovníci 
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 Množství materiálu: 
  - trapézové plechy  55/250/0,88 mm  786,8 m2 

  - kotevní materiál  nastřelovací hřebíky  145 ks 
  - betonová mazanina C 20/25   62,73206 m3 

  - kari síť   ø 5/100/100 mm  2,39005 t 
  

2.2.7 Obvodový plášť – zavěšený 
 Obvodový plášť je vytvořený ze zavěšených stěnových sendvičových panelů značky 
Kingspan 1 150 FR tloušťky 80 mm, kotvený k ocelové konstrukci. Stěnové sendvičové 
panely jsou tvořeny izolačním jádrem z minerální vlny a z krycí vrstvy z ocelového 
oboustranně pozinkovaného lakovaného plechu s nízkou plošnou profilací. Podélně se 
panely spojují na pero a drážku. V drážkách zámků musí být nalepená těsnící páska, pokud 
je poškozena, musí být doplněna. Z interiérové strany může spoje doplnit ještě o těsnící 
silikonový tmel, zvláště při zvýšené relativní vlhkosti vnitřního prostředí. 
 Montáž panelů pak musí být velmi přesná, na ocelovou konstrukci se kreslí kontrolní 
rysky, aby panely přesně seděly a byla zaručena těsnost spojů. Používáme závitotvorné 
šrouby délky 90 mm z nerezové oceli s těsnící podložkou ø 22 mm. Počet a rozmístění je 
určeno podle projektové dokumentace. Na interiérové straně do drážek pak používáme 
protipožární pásku ke zvýšení požární odolnosti konstrukce. Panel se upevňuje postupně, 
nejdřív od jedné krajní podpory přes střední podporu ke druhé krajní podpoře. 
  Z vnější strany bude pak provedena fasáda z EPS polystyrenu tl. 120 mm (40 + 80 mm), 
z důvodu navázání na stávající konstrukci. Polystyren bude lepen na pozinkovaný plech 
stěnového panelu. Na vnitřní straně bude jednostranná sádrokartonová příčka 
s vyplněným prostorem minerální vatou tloušťky 50 mm. Na vrstvě parozábrany se bude 
nacházet ještě parozábrana. 
  
 Pracovní obsazení:  
  - stěnové panely  stavební zámečník  2 pracovníci 
      stavební dělník  2 pracovníci 
      vazač břemen  1 pracovník 
      obsluha stoje   1 pracovník 
   
 
  - izolace vnitřní  izolatér   3 pracovníci 
      stavební dělník  3 pracovníci 
   
  - izolace vnější  izolatér   3 pracovníci 
      stavební dělník  3 pracovníci 
 
 Množství materiálu: 
  - stěnové sendvičové panely    722,45166 m2  
  - minerální izolace – vnitřní     722,45166 m2 

  - EPS polystyren – fasáda     722,45166 m2 
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2.2.8 Hrubé podlahy  
 Hrubé podlahy jsou v místě přístavby schodiště provedené přímo na zhutněné 
podloží. Je to betonová mazanina tloušťky 100 mm s kari sítí ø 5/100/100 mm. Bude 
provedeno tradiční bednění na místě pomocí prken ze smrkového dřeva třídy II., které 
odborně provede tesař způsobilý k této práci. 
 Hrubé podlahy pater budou provedeny na odstraněnou plochu stávající konstrukce 
střechy, kde bude odstraněná stávající konstrukce střechy až ke stávající betonové 
mazanině. Nová betonová mazanina tloušťky 50 mm s kari sítí ø 5/100/100 mm bude 
provedená z důvodu ztužení celé konstrukce a kvůli rovinnosti podlah. Funkci bednění zde 
budou plnit již vytvořené stěnové panely. 
 Kari síť bude položena před samotnou betonáží, nesmí být položena přímo na 
podkladu, proto bude diagonálně podložená distančními plastovými podložkami, které 
vytvoří krytí 30 mm. Kari sítě nesmí být v přímém styku s bedněním, proto dodržujeme 
minimální rezervu 20 mm. Jednotlivé kari sítě se musí překrývat minimálně o 30 mm, to 
znamená o tři oka. Jednotlivé sítě budou spojené vázacím drátem o ø 1 mm. Beton bude 
dovezen z betonárky přímo ze Ždírce nad Doubravou pomocí autodomíchávače o objemu 
6 m3. Betonáž bude probíhat pomocí čerpadla 28/24 m – dosah do výšky 28 m, dosah do 
délky 24 m s maximálním teoretickým výkonem 90 m3/hod.  
 Betonáž i armování budou provádět pracovníci k tomu způsobilí s patřičnými 
znalostmi a proškolením. Je nutné dodržovat BOZP a používat osobní ochranné pomůcky. 
  
 Pracovní obsazení: 
  - betonáž nástaveb  betonář   2 pracovníci 
      vazač výztuže   1 pracovník 
      obsluha stroje  1 pracovníci 
      stavební dělník  2 pracovníci 
   
  - betonáž přístaveb  betonář   1 pracovníci 
      vazač výztuže   1 pracovník 
      obsluha stroje  1 pracovníci 
      stavební dělník  1 pracovníci 
 
 Množství materiálu: 
  - nástavba   beton C 20/25  42,65016 m3 

      kari síť ø 5/100/100 mm 2,18937 t 
 

  - přístaveb    beton C 20/25  6,51530 m3 

      kari síť ø 5/100/100 mm 0,40134 t 
   

2.2.9 Výplně otvorů 
Výplně otvorů budou kotvené pomocí pozinkovaných plechů U profilů tloušťky  

2 mm u spodu okna a 1 mm u vrchu okna. U profily budou nýtované ke stěnovému panelu 
nýty ø 4x10 mm. Nad okny pomocí L profilů 40/90 – 80 mm a speciálních profilů 30/50 – 
50 mm o rozvinuté šířce 85 mm tloušťky 2 mm – 3 ks/okno 1 200 mm, 4 ks/okno 1 500 
mm, kotvených k U profilu. Po bocích budou okna kotvena pomocí příchytek L profilu 
20/65 – 60 mm tloušťky 2 mm kotvených přímo k ocelovým sloupům. Prostor kolem se 
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pak musí vyplnit polyuretanovou pěnou. Výplně pak budou doplněné o těsnící pásky 
difuzně otevřené šířky 50 mm. 

 Výplně otvorů jsou plastová, dělená a otevíravá okna a plastové dveře. 
Parapety vnější i vnitřní budou doplněny po dokončení fasádních prací na vnější straně a 
po doplněné tepelní izolace a provedení sádrokartonů na straně vnitřní. 
  
 Pracovní obsazení: 
  - montáž oken  montážní dělník  3 pracovníci 
      stavební dělník  3 pracovníci 
 
 Množství materiálu:   
  - okna plastová do plochy 1,5 m2    9 ks 
  - okna plastová do plochy 2,7 m2    46 ks 
  - okna plastová do plochy 4,5 m2    29 ks  
  - plastové dveře      3 ks  
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 Položkový rozpočet a časový plán výstavby je vypracován na pavilon P2. Pavilon P3 
je podobného rozsahu, proto můžeme očekávat velmi podobné výsledky. Tím pádem 
dvojnásobný rozpočet i dvojnásobný počet pracovníků.  
 

3.1 Finanční plán výstavby 
Položkový rozpočet je vypracován pomocí programu BUILDpowerS.  

   Příloha P1 – Položkový rozpočet 
 

3.2 Časový plán výstavby 
Časový plán výstavby a bilance pracovníků jsou vypracovány pomocí programu 

CONTEC. 
Příloha P2 – Časový plán výstavby 
Příloha P3 – Měsíční průběžná bilance pracovníků  
Příloha P4 – Denní průběžná bilance pracovníků 
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4.1 Porovnání věžového jeřábu a autojeřábu 
 

4.1.1 Únosnosti 
 

4.1.1.1 Únosnost věžového jeřábu 
  Porovnávám věžový jeřáb Liebherr 81K.1 LM 1 s vyložením 48 m, minimální únosností 
1 100 kg a maximální únosností 6 000 kg v rozmezí 3-12 m.  
 

 
Obr. 3 Věžový jeřáb Liebherr 81K.1 

 Křivka únosnosti pro kritická břemena (nejtěžší a nejvzdálenější) 

 
Obr. 4 Graf únosnosti – věžový jeřáb 
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4.1.1.2 Únosnost autojeřábu  
A autojeřáb Liebherr LTM 1030 s nosností 35 t a délkou ramene 30 m. 

 
Obr. 5 Autojeřáb Liebherr LTM 1030 

 V pozici 1 je nejvzdálenější břemeno sloup S2.3 s hmotností 68,94 kg s výškou budovy 
+ 3,900 m. 
 V pozici 2 je pak nejvzdálenější břemeno sloup S3.8 s hmotností 76,50 kg s výškou 
budovy +7,880 m. A nejtěžší břemeno je pak podesta D1.1 s hmotností 907,50 kg vzdáleno 
14,90 m do výšky +1,950 m. 

 
Obr. 6 Graf únostnosti - autojeřáb 
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4.1.2 Finanční hledisko  
  Potřeba stojohodin na výstavbu pavilonu P2 224,42 SHod. Pracovní doba 8 hodin 
denně – práce 7,5 hodin denně. 
 Pavilon P3 je podobného rozsahu, takže se dá rozsah počítat jako dvojnásobek. 
 Kalkulace:  
 224,42/7,5 = 29,92 = 30 pracovních dní 
 pavilon P2 + P3 = 60 pracovních dnů 
 60 pracovních dní – přibližně 3 měsíce práce 
 
4.1.3 Pronájem věžového jeřábu 
 Cena pronájmu věžového jeřábu Liebherr 81 K.1 je na měsíc přibližně 70 000,- Kč.  
 Kalkulace:  
 3 x 70 000 = 210 000,- Kč + montáž + demontáž + doprava 
 Montáž a demontáž jeřábu 2 x 4 000,- Kč 
 Doprava – půjčovna Brno 100 km – 15 000,- Kč 
 
4.1.4 Pronájem autojeřábu 
 Cena pronájmu autojeřábu Liebherr LTM 1030 je 1 450,- Kč/hod. 
  Kalkulace:  
  1 450 x 8 = 11 600,- Kč/den 
 11 600 x 30 = 348 000,- Kč – pavilon P2 
 Celkem pavilon P2 + P3 = 696 000,- Kč + doprava 
 Doprava – půjčovna Pardubice 47 km x 70,- Kč/km = 3 290,- Kč 
 
4.1.5 Vyhodnocení  
 Cena pronájmu věžového jeřábu je 233 000,- Kč, ale práce s ním by trvala přibližně 
tři měsíce. 
 Cena pronájmu autojeřábu je 699 290,- Kč, ale při pronájmu dvou strojů najednou 
by práce trvala 30 pracovních dní. 
 Z důvodu výstavby základní školy, kdy chceme, aby její hlavní výstavba proběhla 
o prázdninách, je i přes vyšší náklady nutné použít autojeřáby. 
 

4.2 Výkresy zařízení staveniště  
 Příloha P5: Výkres V1 –Koordinační situace stavby M 1:500 
 Příloha P6: Výkres V2 – Zařízení staveniště – autojeřáb M 1:500 
 Příloha P7: Výkres V3 – Zařízení staveniště – věžový jeřáb M 1:500 
 

4.3 Zásady organizace výstavby 
 Bod B.8 z technické zprávy B – souhrnná technická zpráva. 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Odběr potřebné elektrické energie a technologické vody pro stavební práce bude 
zabezpečen ze stávající budovy základní školy. V místech odběrů budou osazeny přístroje 
pro měření spotřeby. Elektřina bude také vedena do stavebních buněk, do šatny a do 
kanceláře stavbyvedoucího z pavilonu P3 ze stávajícího rozvodu 380 V. 
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Hygienické zázemí, toalety a sprchy bude vymezeno ve stávající budově školy po 
předchozí domluvě se stavebníkem. Na staveništi pak bude připraveno mobilní WC –  
TOI TOI BOX 1 200/1 200 mm s objemem fekální nádrže 227 litrů. 

 
b) odvodnění staveniště, 

Vzhledem k malému rozsahu přístaveb a postupnému provádění výkopů nejprve 
pro základy ocelové konstrukce a následně pro založení plochy podlahy haly bude možno 
pro část výstavby využít stávajících kanalizačních vpustí situovaných v blízkosti pavilonů, v 
případě nutnosti napojit provizorní vpusť do nejbližší větve dešťové kanalizace. Další 
speciální odvodnění staveniště není třeba provádět. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní trasy jsou uvažovány po stávajících komunikacích. Ždírec nad Doubravou 
je dopravní uzel silnic první třídy I/34 – České Budějovice, Koclířov a I/37 – Trutnov, Velká 
Bíteš a silnice druhé třídy II/345 – Golčův Jeníkov, Ždírec nad Doubravou, stavba je 
dopravně dobře přístupná z ulice Spojovací. 

Technické napojení se v tomto projektu neřeší, přístavba i nástavba budou 
napojeny na současné připojení elektřiny, vodovodu, kanalizace i plynu. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Hlavní výstavba proběhne v době letních prázdnin, proto by neměla být negativně 
ovlivněna výuka ve škole. Další práce pak budou prováděné v době, kdy nebude probíhat 
hlavní výuka. Z hlediska lokalizace stavby se jedná o stavbu zcela bezkolizní, negativní 
účinky při provádění stavby nepřekročí únosnou mez. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Staveniště se nachází v areálu školy, přesto bude vlastní zabraná plocha nutná pro 
postavení lešení, manipulaci s materiálem a plocha pro skladování materiálu oddělena 
mobilním oplocením a tím uzavřena proti vstupu cizích a nepoučených osob, pro 
informaci o nebezpeční budou také použity výstražné tabulky. Dveře z pavilonů, které 
vedou do staveniště, pak budou zamčené a klíče budou mít jen oprávněné osoby. 

Nejsou požadavky na demolice a asanace. Zeleň ani dřeviny nejsou stavbou 
dotčeny. 
 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, 

Zařízení staveniště bude dočasné, a to pouze po dobu výstavby. Pro zařízení 
staveniště se nebudou zřizovat žádné nové objekty. 
 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, 

V tomto projektu se neřeší 
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 

Stavebník zajistí odpovídající likvidaci odpadů, které v rámci stavební činnosti 
vzniknou (např. zbytky izolačních materiálů, prázdné obaly od barev apod.), v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a zákon č. 149/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 
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477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších 
předpisů a vyhláška č. 387/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 

Třídění odpadu bude probíhat přímo na staveništi, skladování bude zajištěno v 
kontejnerech pro skladování odpadu, které budou přistavovány a odváženy dle potřeby. 
Pro zneškodnění případných nebezpečných odpadů bude smlouvou zajištěna odborná 
firma oprávněna pro tuto činnost. 

kód 
odpadu 

odpad likvidace  

08 04 10 jiná odpadní lepidla a těsnící materiály řízená skládka (0) 
10 11 03 odpadní materiály na bázi skelných 

vláken 
řízená skládka (0) 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly řízená skládka (0) 
15 01 02 plastové obaly řízená skládka (0) 
16 01 99 odpady jinak blíže neurčité řízená skládka (0) 
17 01 01 beton řízená skládka (0) 
17 01 02 cihla řízená skládka (0) 
17 01 03 keramika řízená skládka (0) 
17 02 01 dřevo řízená skládka (0) 
17 02 02 odpadní sklo řízená skládka (0) 
17 02 03 odpadní plast řízená skládka (0) 
17 04 05 železo a ocel sběrné suroviny (0) 
17 04 07 směs kovů sběrné suroviny (0) 
17 06 04 izolační mat. neuvedené pod čísly  

17 06 01-03 
řízená skládka (0) 

17 09 04 směsný demoliční odpad řízená skládka (0) 
Tab. 1 Tabulka odpadů 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Zemní práce na stavbě jsou spojené s výkopovými pracemi pro vybudování základů 

přístaveb, část výkopu se použije k opětovným zásypům, přebytečná část se odveze na 
skládku ve Ždírci nad Doubravou. 

Odvoz zeminy 29,76265 m3 

Ponechaná ornice 23,80759 m3 

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Nedojde k negativním jevům majícím vliv na životní prostředí. Nebudou dotčena 
vodohospodářská pásma, ovzduší nebude znečišťováno látkami poškozujícími ozonovou 
vrstvu Země. Není nutno vyjímat půdu z lesního půdního fondu ani ze zemědělského 
půdního fondu. V místě staveniště je nezbytné chránit všechny keře a stromy situované v 
jeho prostoru tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození. 

Práce budou probíhat tak, aby nedošlo k nadměrnému hluku a vibracím. V době 
letních prázdnin se bude pracovat od pondělí do pátku, od 7:00 do 15:30. Přístroje se 
budou udržovat v řádném technickém stavu s platnými emisními kontrolami. Nadměrné 
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prašnosti se pak zabrání kropením vodou. Veškeré přepravované náklady budou řádně 
upevněné, aby nedošlo k jejich ztrátě při přepravě. 
 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

 Pracovníci budou proškoleni a seznámeni s pravidly BOZP. Je nutné, aby 
používali ochranné pomůcky, jako jsou ochranné helmy, reflexní vesty, pevná obuv, 
pracovní rukavice atd. Po proškolení podepíše každý pracovník protokol ve stavebním 
deníku jako souhlas s pravidly.  

Při provádění stavby musí být bezvýhradně postupováno podle všech ustanovení 
a vyhlášek bezpečnosti a ochranně zdraví při realizaci staveb 

 
- zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy 

- zákon č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony 

- nařízení vlády č. 246/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- nařízení vlády č.136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a 
nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné 
způsobilosti 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

- vyhláška č. 323/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 

V případě, že budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho 
zaměstnavatele, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Bezbariérové užívání není stavbou omezeno. 
 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, 
 Ulice Spojovací a Chrudimská jsou opatřeny pouze dopravním značením na snížení 
rychlosti 30 km/hod a oznámením Pozor! Výjezd a vjezd vozidel stavby. V ulici Spojovací je 
pak značení doplněno ještě o značení zákaz zastavení minimálně 15 metrů od vjezdu na 
staveniště z důvodu plynulého vjezdu na stavbu a výjezdu ze stavby. 

Před vstupem na staveniště pak bude výstražná informační cedule. 
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Obr. 7 Výstražná informační cedule, Pozor stavba! 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby – provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., 

Stavba bude prováděna za provozu školy, který bude dle potřeby regulován. Je 
nutné upravit provoz školy a zhotovitele, zejména ve vazbě na přístupové komunikace a 
pohyb zaměstnanců, a především žáků v objektu školy a občanů v okolí.  

Časově bude výstavba vázaná především na dobu hlavních prázdnin, kdy je ve 
škole značně omezen provoz. V případě, že budou stavební práce zasahovat do školního 
roku, bude nezbytné provést další účinná opatření vůči zákazu pohybu žáků, zaměstnanců 
školy a případných návštěv po staveništi. Stavba bude oddělena od funkční části školy, 
takže všechny dveře budou uzamčené a klíče budou mít jen oprávněné osoby, chodby 
budou patřičně označené a oddělené od stavby, opatřené bezpečnostním značením, 
schodiště do nástavby pak bude pečlivě zabedněné. Vlastní stavební práce v 
provozovaných částech pavilonů by potom byly časově situovány do doby mimo hlavní 
vyučování. 

Žáci, učitelé i další zaměstnanci a rodiče budou před zahájením stavby informováni 
o záměru i o možných rizicích a o omezeních, která stavební činnost vyvolá. Zaměstnanci, 
žáci i rodiče musí být seznámeni s možností pohybu v blízkosti staveniště a s omezenými 
možnosti provozu. 
 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny, 

Výstavba hlavní ocelové nosné konstrukce by měla být v době hlavních letních 
prázdnin. Orientační časový plán je vytvořen v programu Contec a je přílohou práce. 
Výstavba se v čase může měnit v závislosti na klimatických podmínkách, změně postupů 
výstavby, technologických pauzách nebo z finančních důvodů.  

Postup výstavby: zemní práce – sejmutí ornice, hloubené vykopávky, hloubené 
vykopávky ruční, odvoz zeminy 
základy – podkladní základy, základové pasy a patky pod 
sloupy 
ocelová konstrukce – nástavba, přístavba schodiště 
hrubé podlahy – přístavba schodiště 
střecha – trapézové plechy 
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stěnové panely 
hrubé podlahy – nástavby pater 
výplně otvorů a mazaniny střech 

 

4.4 Objekty zařízení staveniště 
 Pozemek je opatřen vlastním plotem, staveniště bude doplněné o stavební mobilní 
oplocení pouze u vstupu do objektu. Průhlední mobilní oplocení bude od značky TOI TOI 
o rozměrech 3 472 x 2 000 mm v délce 21,5 m. 

 
Zpevněné plochy budou vytvořené z betonového recyklátu o frakci 63/125 mm. 

V místě cest a manipulace, kde se budou zpevněné plochy nacházet bude nejdříve 
sejmuta ornice, která bude ponechána na pozemku, a podkladem pro recyklát bude 
geotextílie. Recyklát bude dovezen pomocí nákladních automobilů TATRA 815-2. 

 
Stavební buňky budou dvě a budou sloužit jako šatna pro zaměstnance a kancelář 

pro stavbyvedoucího. Buňky BK1 velikosti 6 000/2 500/2 600 mm od značky TOI TOI. 

 
Obr. 8 Stavební buňka BK1 TOI TOI 

 
Stavební odpadové kontejnery budou využity tři úzké 3 m3 o velikosti 3 400/1 300/ 

1 000 mm na plasty, papír a smíšený odpad a dále jeden standartní stavební kontejner  
5 m3 o velikosti 3 400/2 100/1 000 mm na stavební suť.  
 

 
Obr. 9 Stavební kontejner na odpad 5 m3 

 Míchací centrum se nachází na zpevněné ploše asfaltového hřiště a má připojení na 
vodovod a elektřinu z pavilonu P2. Hlavním zařízením je pak stavební míchačka Atika Profi 
145 s objemem bubnu 145 l a napětím 230 V. 
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5.1 Výkaz výměr 
 Výkaz výměr je vypracován společně s položkovým rozpočtem stavby pomocí 
programu BUILDpowerS. 
 Příloha P1 – Položkový rozpočet  
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6.1 Obecné informace 
 

6.1.1 Obecné údaje o stavbě 
Název akce:   Rozšíření kapacity Základní školy Ždírec nad Doubravou 

Místo akce:  Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou 

    Chrudimská 77, 582 63 Ždírec nad Doubravou  
    katastrální území Ždírec nad Doubravou [795640] 
    parcelní čísla pozemků 201/1, 201/4 

Investor:   Město Ždírec nad Doubravou 

    Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou 

Projektant:  STAPROM CZ, spol. s r.o. 
Ing. Petr Labounek, jednatel firmy 

    Otakara Březiny 398, 790 01 Jeseník 

Vypracovala:  Daniela Soukupová 

Zastavěná plocha:  nástavby – 693,20 m2 
    přístavby – 64,50 m2 

Obestavěný prostor: nástavby – 3 230,00 m3 

    přístavby – 736,50 m3 

    
 Jedná se rozšíření kapacity Základní školy Ždírec nad Doubravou, konkrétně  
o přístavbu nouzových schodišť k pavilonům P2 a P3 z důvodu rozšíření kapacity, a tedy 
bezpečných úniků z budovy z důvodů požární bezpečnosti staveb. A nástavbu pater na 
střechy obou pavilonů a spojovacích krčků. Kapacita žáků se nezvýší, zajišťujeme pouze 
rozšíření možností učeben. Jedná se o ocelovou montovanou stavební soustavu systému 
KORD, která vznikla v roce 1965 v Jeseníku. Školní areál byl realizován v letech 1978-1985.  

V tomto technologickém předpisu se soustředíme konkrétně na pavilon P2. 
 

6.1.2 Identifikační údaje 
Název akce:  Rozšíření kapacity Základní školy Ždírec nad Doubravou 

Místo stavby:  Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou 
    Chrudimská 77, 582 63 Ždírec nad Doubravou  
    katastrální území Ždírec nad Doubravou [795640] 
    parcelní čísla pozemků 201/1, 201/4 

Kraj:   Vysočina 

Investor a uživatel: Město Ždírec nad Doubravou 
    Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou 

Projektant:   STAPROM CZ, spol. s r.o. 
    Ing. Barbora Toušková  
    Otakara Březiny 398, 790 01 Jeseník 
    IČ 267 99 375, DIČ CZ26799375 
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    autorizovaný inženýr oboru Pozemní stavby 
ČKAIT 1201685 

Vypracovala:  Daniela Soukupová 
    Hlubocká 263, 582 66 Krucemburk 

Stupeň PD:  projekt pro provedení stavby 
 

6.1.3 Obecné informace o procesu 
Ocelová montovaná konstrukce systém KORD Jeseník. Celý vypočet a statické řešení 
provedl specializovaný odborník Ing. Jaroslav Matějíček, Jeseník. Pro přístavbu schodišť 
budou vystavěny nové základové patky a pasy. Pro nástavbu pater bylo nutné odstranit 
vrstvy střešní konstrukce ve čtvercích 1x1 m v místech původních sloupů dostatečně 
hluboko, aby vznikl prostor pro nástavbu nových sloupů, které se montují pomocí 
speciálních ocelových hlav vytvořených k nastavení pro nové sloupy. Řešíme správné 
uložení správných prvků na jejich místo, rovinnost a správné umístění a kotvení sloupů, 
správné rozmístění nosníku a průvlaku, rozmístění a správní provedení ztužidel – vše 
podle statického výpočtu a projektové dokumentace. Z důvodu přitížení celé konstrukce 
o další patro je důležité, aby byla dovyztužena i současná patra konstrukce, aby nedošlo 
k deformaci nosných prvků spodních pater. Současná nosná konstrukce není nijak 
zakrytá, dojde tedy jen k přidání ztužidel na místa určená statickým výpočtem. 

Současně s konstrukcí bude vystavěno i ocelové schodiště, které je dvouramenné 
s mezipodestou.  

Zaklopení konstrukce bude provedené pomocí trapézových plechů 55/250/0,88 
mm po šířkách 1 m. 
 

6.2 Materiály 
 Jednotlivé prvky a schodiště jsou vytvořené z oceli S235 z tyčových průřezů (IPE 100, 
IPE 140, IPE 160, IPE 180, U 100, U 120, U 200, U 240, U 140, HEA 160, I 200, IPE 200, IPE 
220, IPE 240, IPE 270) nebo z profilů čtyřhranných uzavřených svařovaných (120/120/5 
mm, 120/120/4 mm, 80/80/4 mm, 60/60/4 mm, 60/40/4 mm) svařované spolu s plechy 
(tlouštěk 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm). 

Veškeré nosné prvky už jsou opatřeny ochranným nátěrem. 
 Ocelová konstrukce je pak zaklopená trapézovým plechem 55/250/0,88 mm. 
 
6.2.1 Výpis materiálů 

PAVILON P2 

KS OZNAČENÍ DÉLKA [m] HMOTNOST [kg] HMOTNOST – CELKEM 

2 sloup S1.1 7,420 157,78 315,56 

2 průvlak P1.1 2,530 73,65 147,30 

1 nosník N1.1 7,030 190,05 190,05 

2 nosník N1.1a 0,200 2,58 5,16 

1 nosník N1.2 7,760 203,31 203,31 

5 nosník NZ1.1 1,994 16,15 80,75 

1 ztužení Z1 4,600 110,92 110,92 

1 ztužení Z2 4,410 101,17 101,17 
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1 ztužení Z3 3,160 319,00 319,00 

1 doplňky DDS 0,180 27,09 27,09 

21 kotvení - 26,00 546,00 

11 sloup S2.1 3,441 68,37 752,07 

3 sloup S2.2 3,441 75,07 225,21 

2 sloup S2.3 3,481 68,94 137,88 

1 sloup S2.4 3,481 75,64 75,64 

1 sloup S2.5 3,441 81,77 81,77 

1 sloup S2.6 3,721 67,33 67,33 

2 sloup S2.7 3,551 69,94 139,88 

2 průvlak P2.1 7,955 343,44 686,88 

2 průvlak P2.2 7,320 323,07 646,14 

2 průvlak P2.3 8,105 348,85 697,70 

1 průvlak P2.4 8,740 369,21 369,21 

1 průvlak P2.5 8,740 268,32 268,32 

1 průvlak P2.6 3,340 83,77 83,77 

6 nosník N2.1 7,860 205,93 1235,58 

10 nosník N2.2 7,525 197,16 1971,60 

1 nosník N2.3 7,525 197,16 197,16 

7 nosník N2.4 4,602 93,97 657,79 

7 nosník N2.4a 0,317 7,06 49,42 

3 nosník N2.5 6,275 146,91 440,73 

15 nosník NZ2.1 1,194 9,67 145,05 

8 nosník NZ2.2 1,494 12,10 96,80 

2 ztužení Z2.1 1,900 3,00 6,00 

9 ztužení Z2.2 1,600 2,53 22,77 

3 ztužení Z2.3 1,300 2,05 6,15 

1 ztužení Z1 4,600 94,52 94,52 

2 ztužení Z2 4,140 87,77 175,54 

1 doplňky DDS 0,180 153,25 153,25 

1 průvlak P2.7 2,890 196,44 196,44 

1 nosník N2.6 9,095 342,84 342,84 

7 nosník NZ2.3 1,807 14,64 102,48 

1 doplňky DDS 0,180 22,14 22,14 

1 nosník N2.15 3,480 91,18 91,18 

2 schodnice 5 4,406 165,66 331,32 

2 schodnice 6 3,790 157,72 315,44 

1 schod. Stupně 1,600 672,27 672,27 

1 podesta D2.3 3,300 275,44 275,44 

1 podesta D2.4 3,480 72,87 72,87 

34 kotvení - 26,00 884,00 

10 sloup S3.1 3,811 73,65 736,50 

7 sloup S3.2 3,811 80,35 562,45 

2 sloup S3.3 3,861 76,03 152,06 

1 sloup S3.4 3,821 75,46 75,46 

1 sloup S3.5 3,771 73,08 73,08 
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7 sloup S3.6 3,591 70,51 493,57 

4 sloup S3.7 3,541 69,80 279,20 

2 sloup S3.8 3,541 76,50 153,00 

2 průvlak P3.1 6,455 272,95 545,90 

1 průvlak P3.2 6,455 204,66 204,66 

1 průvlak P3.3 9,788 308,93 308,93 

1 průvlak P3.4 5,660 183,25 183,25 

1 průvlak P3.5 7,540 248,63 248,63 

1 průvlak P3.6 3,940 120,10 120,10 

1 průvlak P3.7 11,855 345,94 345,94 

2 průvlak P3.8 10,055 290,74 581,48 

1 průvlak P3.9 10,055 298,78 298,78 

1 průvlak P3.10 3,695 71,41 71,41 

3 nosník N3.1 9,312 343,53 1030,59 

1 nosník N3.2 9,312 351,12 351,12 

1 nosník N3.3 9,312 350,99 350,99 

14 nosník N3.4 7,512 198,46 2778,44 

1 nosník N3.5 7,352 196,07 196,07 

1 nosník N3.6 9,312 245,62 245,62 

3 nosník N3.7 5,374 102,13 306,39 

2 nosník N3.8 7,517 142,42 284,84 

12 nosník N3.9 3,574 45,06 540,72 

3 nosník N3.10 3,917 49,28 147,84 

2 nosník N3.11 2,255 18,27 36,54 

1 nosník N3.12 2,045 16,56 16,56 

27 nosník NZ3.1 1,794 14,53 392,31 

17 ztužení Z3.1 1,900 3,00 51,00 

3 ztužení Z3.2 1,300 2,05 6,15 

3 Rám RS1 1,794 85,56 256,68 

1 Rám RS2 1,194 38,20 38,20 

6 ztužení Z1 4,600 97,52 585,12 

1 doplňky DDS 0,240 201,00 201,00 

1 lišty pláště 8,400 4021,62 4021,62 

   
CELKEM [kg] 32109,09 

   
CELKEM [t] 32,1091 

Tab. 2 Výpis prvků – ocelová konstrukce 

Lišty pláště: max. délka 8,4 m, max. hmotnost jednoho z prvků 68,25 kg. 
SCHODIŠTĚ P2 

KS OZNAČENÍ DÉLKA [m] HMOTNOST [kg] HMOTNOST – CELKEM 

2 sloup S1.2 11,540 392,20 784,40 

2 sloup S1.3 11,540 406,93 813,86 

2 sloup S1.4 11,540 389,51 779,02 

1 průvlak P1.2 2,962 82,90 82,90 

1 průvlak P1.3 2,314 110,12 110,12 
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2 nosník N1.3 3,380 94,22 188,44 

2 nosník N1.4 4,880 112,94 225,88 

2 nosník N1.5 2,972 41,88 83,76 

2 nosník N1.6 2,616 36,40 72,80 

1 průvlak PP1.1 2,848 142,20 142,20 

1 průvlak PP1.2 2,848 142,20 142,20 

2 ztužení Z6 6,000 165,07 330,14 

2 schodnice 1 4,494 162,90 325,80 

2 schodnice 2 4,408 165,11 330,22 

1 schod. stupně 1,300 542,68 542,68 

1 podesta D1.1 3,850 907,50 907,50 

1 podesta D1.2 2,700 190,34 190,34 

1 doplňky DDS 0,180 42,79 42,79 

1 průvlak P2.12 2,962 82,90 82,90 

1 průvlak P2.13 2,314 177,95 177,95 

2 nosník N2.16 3,380 94,22 188,44 

2 nosník N2.17 4,880 113,22 226,44 

2 nosník N2.18 2,972 41,88 83,76 

2 nosník N2.19 2,616 36,40 72,80 

1 průvlak PP2.1 2,848 142,20 142,20 

1 průvlak PP2.2 2,848 142,20 142,20 

2 ztužení Z7 5,870 161,59 323,18 

2 schodnice 3 4,428 168,40 336,80 

2 schodnice 4 4,428 165,56 331,12 

1 schod. stupně 1,300 539,74 539,74 

1 podesta D2.1 3,830 901,20 901,20 

1 podesta D2.2 2,700 190,46 190,46 

1 doplňky DDS 0,180 40,44 40,44 

1 průvlak P3.16 2,848 37,66 37,66 

2 nosník N3.16 3,380 57,92 115,84 

2 nosník N3.17 4,880 123,73 247,46 

5 nosník N3.18 2,972 41,88 209,40 

2 průvlak PP3.1 2,848 128,52 257,04 

2 ztužení Z8  5,590 154,09 308,18 

1 ztužení Z9 5,580 62,63 62,63 

1 ztužení Z10 4,500 48,53 48,53 

1 doplňky DDS 0,180 35,74 35,74 

1 lišty pláště 11,900 1174,34 1174,34 
 

  
CELKEM [kg] 12371,50 

 
  

CELKEM [t] 12,3715 

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ [t] 44,4806 
Tab. 3 Výpis prvků – schodiště 

Lišty pláště: max. délka 11,9 m, max. hmotnost jednoho z prvků 44,70 kg. 
Kotevní materiál je započítám v tabulce na tuny.  
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2.NP TRAPÉZOVÝ PLECH 55/250/0,88 mm - 8,64 kg/m2 

OZN POPIS – FeZn KS DÉLKA [m] PLOCHA [m2] HMOTNOST [kg] 

1 55/250 - 2 100  10 2,100 21,00 181,44 

2 55/250 - 2 450 8 2,450 19,60 169,34 

5 55/250 - 3 700 6 3,700 22,20 191,81 

8 55/250 - 4 300 8 4,300 34,40 297,22 

9 55/250 - 4 600 34 4,600 156,40 1351,30 

13 55/250 - 6 100 8 6,100 48,80 421,63 

    
CELKEM [kg] 2612,74 

    
CELKEM [t] 2,6127 

      

3.NP TRAPÉZOVÝ PLECH 55/250/0,88 mm - 8,64 kg/m2 

OZN POPIS – FeZn KS DÉLKA [m] PLOCHA [m2] HMOTNOST [kg] 

5 55/250 - 3 700 19 3,700 70,30 607,39 

6 55/250 - 3 950 4 3,950 15,80 136,51 

7 55/250 - 4 000 2 4,000 8,00 69,12 

10 55/250 - 5 450 4 5,450 21,80 188,35 

11 55/250 - 5 500 19 5,500 104,50 902,88 

12 55/250 - 5 800 31 5,800 179,80 1553,47 

17 55/250 - 7 600 9 7,600 68,40 590,98 

18 55/250 - 7 900 2 7,900 15,80 136,51 

    
CELKEM [kg] 4185,22 

    
CELKEM [t] 4,1852 

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ [t] 6,7980 
Tab. 4 Výpis prvků – trapézové plechy 

Nastřelovací hřebíky do oceli – 6 ks/m2 – 786,8/6 = 131,13 ks –> 2 krabice  
 - 1 krabice 100 ks 
Protipožární nátěr na ocelové konstrukce – Plamostop P9 -> 1 balení 
- s teoretickou vydatností 4,2 kg/m2 – balení 20 kg 
 - destička 300/300 mm = 900 mm2 = 0,09 m2 x 57 sloupů = 5,13 kg 
Hydroizolační fólie z PVC-P v šířce 1,6 m role po 15 m –> 6 rolí  
 - zakrytí 57 sloupů x 1,5 m = 85,5 m  
 - 85,5 m / 15 m role = 5,7 = 6 rolí 
Plech pozinkovaný 0,8/1x2 m – 2 m2 -> 8 plechů  
 - spotřeba na sloup cca 0,25 m2 x 57 = 14,25 m2 / 2 m2 = 7,125 = 8 ks 
 

6.2.2 Doprava materiálu primární 
- Přeprava drobnějšího materiálu bude pomocí užitkového automobilu Ford 

Transit Van L3. 
- Hlavní výroba nosných ocelových prvků je přímo v Jeseníku. Trasa je tedy 166,2 

km dlouhá, vzdálená přibližně 2,34 h. Doprava proběhně pomocí zaplachtovaných návěsů 
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Krone Mega Liner SDP 27 eLG4-CS s ložnou plochou 13 620 x 2 480 x 3 000 mm 
s únosností 29 580 kg. 

 
Obr. 10 Zaplachtovaný návěs Krone Mega Liner SDP 27 

 
Obr. 11 Mapa – trasa Ždírec nad Doubravou – Jeseník 

- Trapézové plechy a kotevní materiál budou dovezeny ze Stavebnin Málkovi Ždírec 
nad Doubravou vzdálených asi 1 km, přibližně 2 minuty cesty. 

 
Obr. 12 Mapa – trasa Ždírec nad Doubravou škola – Stavebniny Málkovi 
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6.2.3 Doprava materiálu sekundární 
 - Vertikální doprava: - autojeřáb Liebherr LTM 1030   
    s nosností 35 t a délkou ramene 30 m 

 
Obr. 13 Autojeřáb Liebherr LTM 1030 

Křivka únosnosti – kritická (nejtěžší a nejvzdálenější) břemena. 

 
Obr. 14 Graf únosnosti – autojeřáb 
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- osobonákladní stavební výtah NOV 650 D 
   nosnost 650 kg, rozměr klece 1,3 x 2 m 
 
- Horizontální doprava:  vysokozdvižný vozík – DVHM 3522 TX K  

          nosnost: 3,5 t, zdvihací zařízení triplex do 8,3 m 

 
Obr. 15 Vysokozdvižný vozík DVHM 3522 TX K 

 

6.2.4  Skladování 
 Skladování materiálu bude na zpevněné ploše bývalého asfaltového hřiště. Konkrétní 
materiál musí být skladován podle požadavků od výrobce. Materiál je nutné skladovat 
v suchu při teplotách od +5°C do +35°C, aby nedošlo k degradaci materiálu. Skladování 
ocelových prvků bude na proložkách z dřevěných hranolů asi 80/80 mm maximálně v 5 
patrech nad sebou. Musí se dodržovat manipulační uličky 600 mm pro průchod a vázání 
prvků. Role izolace se skladují na stojato ve stávajících uzamykatelných prostorech školy, 
aby je nepoškodily povětrností vlivy a nebyly odcizeny. Společně s izolací skladujeme i 
barvu, kotevní materiál a drobné nářadí. 
 

6.3 Připravenost a převzetí pracoviště 

 

6.3.1 Připravenost staveniště 
 Po celou dobu výstavby je staveniště opatřeno mobilním oplocením výšky 2 m kvůli 
ochraně zdraví a majetku, hlavně ale kvůli zabránění vstupu neoprávněných osob na 
staveniště. Vjezd a výjezd je možný z vedlejší ulice Spojovací a je opatřen uzamykatelnou 
bránou. Hlavní výstavba je plánovaná na dobu letních prázdnin a v prostorách školy by se 
neměly vyskytovat neoprávněné osoby. Poté je velmi důležité důkladně oddělit výstavbu 
od provozu školy. 
 

6.3.2 Připravenost pracoviště 
 Před začátkem etapy ocelové konstrukce musí být hotové a předané předchozí etapy, 
to jsou zemní práce a základy. Proběhne také vstupní kontrola za účasti stavbyvedoucího, 
technického dozoru stavebníka. Kontrolujeme především rovinnost základkových 
konstrukcí, správné provedení pro navázání na ocelovou konstrukci a odstranění střešní 
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konstrukce ve čtvercích 1x1 m v místech stávajících sloupů pro napojení ocelové 
konstrukce. O všem bude proveden zápis do stavebního deníku. 
 

6.4 Pracovní podmínky 
 

6.4.1 Klimatické podmínky 
 Výstavba ocelové konstrukce bude probíhat v období letních prázdnin, tedy 
v měsících červenci a srpnu, kdy jsou vyloučeny teploty blízké 0 °C, protože při práci ve 
výškách by teploty neměly být nižší než -10 °C. Pozor se musí spíše dát na maximální 
teploty, které by při větší fyzické zátěži neměly překročit 24 °C. Práce se musí přerušit při 
bouři, dešti a při rychlosti větru větší než 8 m/s při práci na zavěšených plošinách, žebřících 
nebo pojízdných lešeních, jinak maximálně 11 m/s. Viditelnost nesmí být menší než 30 m. 
Klimatické podmínky měří stavbyvedoucí nebo mistr 4x denně (aritmetický průměr 
měření – ráno, v poledne a 2x večer) a provádí se zápis do stavebního deníku. 
 

6.4.2 Vybavenost staveniště 
 Hygienické a sociální zázemí bude vyhraněno v současných prostorech školy. 
V blízkosti staveniště bude buňka pro kancelář stavbyvedoucího a mistra a buňka pro 
šatny pracovníků společně s mobilní WC toaletou. Vedení vody a elektrické energie bude 
přímo z budovy školy.  
 

6.4.3 Proškolení pracovníků 
 Před zahájením práce musí být stavbyvedoucí a mistr seznámeni s projektovou 
dokumentací a technologickým postupem výstavby. Pracovníci budou seznámeni 
s montážním postupem ocelové konstrukce a budou proškoleni o pokynech BOZP při 
práci ve výškách. Musí být proškoleni i o práci s elektrickým nářadím a stroji. Proběhne 
zápis do stavebního deníku a jako souhlas pracovníků bude sloužit jejich podpis. 
Pracovníci jsou povinni užívat ochranné pomůcky – ochranné helmy, pracovní oděv a 
rukavice, pracovní obuv, reflexní vesty a ochranné brýle. Pracovní doba bude standardně 
pondělí až pátek, 8 hodin denně s půlhodinovou přestávkou na oběd. 
 

6.5 Personální obsazení 
 Jednotlivé čety musí být proškoleny o BOZP, požární bezpečnosti a ochraně životního 
prostředí. Pracovníci musí mít příslušnou kvalifikace k provádění ocelových konstrukcí, 
případně musí mít příslušná řidičská oprávnění 
 Pracovní četa: 

- vazači břemen   2 osoby 
- stavební zámečníci  5 osob  
- řidič vysokozdvižného vozíku 1 osoba 
- jeřábník    1 osoba 
- řidič nákladního automobilu 2 osoba 
- svářeč    1 osoba 
- pomocní pracovníci  2 osoby 
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6.6 Stroje a pracovní pomůcky  

 

6.6.1 Velké stroje  
 - věžový jeřáb Liebherr 81 K.1 – LM s nosností 1 100 kg a vyložením 48 m 
 - vysokozdvižný vozík – DVHM 3522 TX K, nosnost 3,5 t 
 - ohýbačka ocelových plechů 
 

6.6.2 Elektrické nářadí a stroje 
 - svařovací agregát – Powermat S-MAT 220 svářečka Co2 230/400 V 

 
Obr. 16 Svařovací agregát – Powermat S-MAT 220 

- digitální plně automatický prachem poháněný přístroj pro páskované hřeby HILTI 
DX 5-MX 

 
Obr. 17 Nastřelovací pistole HILTI DX 5-MX 

- úhlová bruska 
- horkovzdušná pistole 2 000 W s příslušenstvím  
 

6.6.3 Ruční nářadí 
  - ruční pilka na kov 
  - momentový klíč 
  - klíče 
  - kleště kombinované, siko, štípací 
  - gola sada 
  - ráčna 
  - štětce 
  - nůžky na plech 
  - zalamovací nůž 
  - ocelový kartáč 
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6.6.4 Měřicí pomůcky 
  - svinovací metry 

- laserová měřidla 
- vodováhy 0,6 m, 1 m, 2 m 
- měřící lať 2 m 
- permanentní fixy na kov 
 

6.6.5 Pomůcky BOZP 
  - ochranná helma 

- pevná pracovní obuv  
- pracovní oděv  
- pracovní rukavice 
- reflexní vesty 
- záchytné lešenářské sítě 
 

6.7 Pracovní postup 
 

6.7.1 Osazení sloupů 
 U přístavby probíhá osazení sloupů na nově vybudované patky, ve kterých jsou již 
připravené 4 závitové tyče ø 16 mm – po zatvrdnutí betonu budou vyvrtány díry v přesné 
rozteči, do kterých se ukotví závitové tyče na chemickou kotvu. Na tyče se nasadí prvek 
sloupu, veškeré prvky budou svařené, připravené a ošetřené ochranným protipožárním 
nátěrem již z výroby. Pomocí autojeřábu dostaneme sloup na jeho místo, kde probíhá 
jeho kotvení, u kotvení každého prvku musí být vždy minimálně dva pracovníci. Všechny 
čtyři matky u paty sloupu musí být řádně dotaženy. Nadbytečné části závitových tyčí 
z patek budou opatrně odstraněny pomocí úhlové brusky se řezným kotoučem na ocel 
tak, aby nedošlo k poškození ochranného nátěru. 
 U nástavby mám pro práci připravený pracovní prostor v místě současných sloupů 
odstraněním střešní konstrukce ve čtvercích 1x1 m. Nástavba sloupů pak probíhá pomocí 
speciálně vytvořených ocelových hlav, které nasadí na stávající sloupy. 

 
Obr. 18 Ocelová hlava 
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Na speciálně ocelovou hlavu se následně přivaří ocelové destičky připravené s místy pro 
šrouby. Celá nová destička a hlava se musí opatřit ochranným nátěrem a nechat řádně 
zaschnout (alespoň 24 hodin). Okolní prostor se pak dosype původním materiálem. A celý 
výkop 1x1 m se pak před samotnou výstavbou musí zakrýt, aby nedošlo k průsakům 
možné srážkové vody do konstrukce, pomocí hydroizolační PVC-P fólie. Před osazením 
sloupů se pak odstraní dočasná hydroizolační fólie a na připravenou ocelovou hlavu a 
destičku se osadí sloup, který musí být správně přikotven a všechny šrouby musí být řádně 
dotaženy. Mezi destičku a sloup se ještě vloží pozinkovaný plech tl. 0,8 mm, který slouží 
jako ztracené bednění při budoucí betonáži hrubých podlah. 
 

 
Obr. 19 Připravená ocelová destička s ochranným nátěrem 

 
Obr. 20 Dosypaný a dobedněný prostor s osazeným sloupem 
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6.7.2 Montáž průvlaků/nosníků 
 Na sloupy osazujeme nejprve průvlaky, kde podle označení prvků klademe na 
správná místa podle projektové dokumentace. Z výroby jsou na prvcích již připravené 
příložky s otvory pro upevnění šroubů. Všechny šrouby musí být řádně dotažené.  

 

 
Obr. 21 Osazení průvlaků na sloupy 

 Na připravené průvlaky pak montujeme nosníky na příložky průvlaků, uložení 
příslušných prvků stále kontrolujeme podle projektové dokumentace. Všechny šrouby 
musí být řádně dotaženy. 
 

 
Obr. 22 Osazení nosníků na průvlaky 
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6.7.3 Montáž ztužidel 
 Ztužení celé konstrukce musí být v příčném i ve vodorovném směru. Musí být 
dovyztužena i stávající konstrukce. Příložky pro ztužila jsou navařeny na průvlacích a 
sloupech. Opět musí být všechny šrouby řádně dotažené. 

 
Obr. 23 Horizontální a vertikální ztužidla 

6.7.4 Montáž schodiště  
 Z výroby jsou schodišťové stupně přivařeny ke schodnicím a montují se jako jeden 
prvek o celkové hmotnosti (cca 600 kg). Schodnice se kotví k průvlakům a schodišťovým 
nosníkům. Na připravené schodišťové nosníky se osadí podesty, které jsou zároveň 
nejtěžším prvkem konstrukce (cca 900 kg) a kotví se ke sloupům. Všechny prvky musí 
souhlasit podle projektové dokumentace a všechny šrouby musí být dotaženy.  

 
Obr. 24 Schodiště 
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6.7.5 Ukončovací lišty konstrukce 
 Po celé výšce nové konstrukce připevňují ukončovací lišty. Příložky jsou přivařeny na 
průvlaky nebo na nosníky. Všechny šrouby u jednotlivých lišt musí být správně dotaženy. 
 

6.7.6 Dotažení šroubů 
 Pracovníci si pomocí permanentních fixů budou označovat dotažené šrouby, pro 
následnou kontrolu to pak bude jednodušší.  
 Případné nedostatky, jako je například přivaření pásků, u kterých je nutný správně 
provedený svarový spoj, pak musí být řádně očistěné a opatřené nátěrem. 

 
Obr. 25 Křížkem označené dotažené šrouby a dodatečně doplněný pásek 

6.7.7 Montáž trapézových plechů 
 Trapézové plechy klademe podle výkresu projektové dokumentace. Plechy jsou 
pomocí nastřelovací pistole připevněny do nosných prvků konstrukce, do průvlaků a 
nosníků. Nastřelovací hřebíky jsou v množství asi 6 ks/m2. 

 
Obr. 26 Provedení trapézových plechů 
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6.8 Kontrola kvality 
 Řešeno v samostatném 8. bodě bakalářské práce kontrolní a zkušební plán – ocelová 
konstrukce. 

6.8.1 Vstupní kontroly 
- Kontrola projektové dokumentace 
- Kontrola pracoviště 
- Kontrola materiálu 
- Kontrola dokladů a kvalifikace pracovníků 
- Kontrola strojů 
- Kontrola ochranných pomůcek a BOZP  

6.8.2 Mezioperační kontroly 
- Kontrola skladování materiálu 
- Kontrola klimatických podmínek 
- Kontrola pracovníků 
- Kontrola odkrytí střešní konstrukce v místě stávajících sloupů 
- Kontrola dílců 
- Kontrola lešení 
- Kontrola osazení sloupů 
- Kontrola montáže nosníků/průvlaků 
- Kontrola montáže ztužidel 
- Kontrola napojení  
- Kontrola svarů 
- Kontrola poškození ochranného nátěru 

6.8.3 Výstupní kontroly 
  - Kontrola detailů a celistvosti 
  - Kontrola polohy, rovinnosti a rozměrů celé konstrukce 

6.9 Bezpečnosti a ochrana zdraví při práci 
  Pracovníci musí být zhotovitelem seznámeni s pracovním a technologickým 
postupem. Musí být vybaveni ochrannými pracovními pomůckami a seznámeni s jejich 
používáním a dodržováním pravidel BOZP. O proškolení se provádí zápis do stavebního 
deníku, kde pracovníci svým podpisem stvrzují svůj souhlas. Na pracovišti pak bude 
lékárnička pro první pomoc při drobných úrazech. 
 Z důvodu požární ochrany se pak bude na pracovišti nacházet ruční hasicí přístroj. 
Přibližně 200 m od stavby se nachází umělá vodní nádrž pro zásobování požární vodou.  
 Důležité právní předpisy, platná legislativa BOZP: 

- zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

- zákon č. 181/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony 

- zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
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bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy  

- Nařízení vlády č.136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení 
vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 

6.10 Ekologie 
 Vzniklé odpady budou tříděny dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů  
a zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a zákon č. 149/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 
477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších 
předpisů. Na okraji staveniště z ulice Spojovací budou umístěny kontejnery pro uložení 
vzniklých odpadů. Budou vyváženy na sběrný dvůr Ždírec nad Doubravou. Odpad bude 
likvidován dle platných předpisů. 
 U strojů pak budeme kontrolovat jejich technický stav, zda nedochází k únikům 
nebezpečných látek. 

kód 
odpadu 

odpad likvidace  

15 01 01 papírové a lepenkové obaly řízená skládka (0) 
15 01 02 plastové obaly řízená skládka (0) 
17 02 01 dřevo řízená skládka (0) 
17 04 05 železo a ocel sběrné suroviny (0) 
17 04 07 směs kovů sběrné suroviny (0) 

Tab. 5 Tabulka odpadů 

6.11 Literatura 
 Použité zdroje a literatura jsou uvedeny na konci bakalářské práce. 
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7.1 Rizika a opatření při realizaci 

 

7.1.1 Zemní práce 
Rizika: 

- pád osob do výkopu 

- poškození inženýrských sítí 
- pád stroje 

- poškození stávající konstrukce 

- poranění o stroje  

Opatření: 
- označení výkopů, použití přechodových lávek a zabezpečení zábradlím, 

zabezpečení rýh proti sesunutí 
- vytyčení a označení stávajících inženýrských sítí před zahájením prací, případné 

práce provádět ručně 
- správné zapatkování stroje proti překlopení v dostatečné vzdálenosti od výkopu 

jako ochrana před sesuvem půdy 
- ve vzdálenosti 1 m od stávající konstrukce probíhají zemní práce ručně 
- používání ochranných pomůcek – ochranné helmy, reflexní vesty, pracovní 

rukavice, pracovní oděv, pevná pracovní obuv 
- stroje budou vypnuté a zabezpečené po ukončení prací 
- stroje nebudou uvedené do chodu, pokud nebudou pracovníci v dostatečné 

vzdálenosti 

7.1.2 Výstavba ocelové konstrukce 
Rizika: 

- pád z výšky 
- práce s břemeny 
- ukládání prvků 
- pád stroje 

Opatření:  
- pracovníci budou předem seznámeni s technologickým postupem a proškoleni o 

bezpečnosti práce a ochraně zdraví při výstavbě i při práci ve výškách a nad 
hloubkou 

-  použití ochranných pomůcek – pracovní rukavice, pevná obuv, ochranné helmy, 
reflexní vesty, pracovní oděv, bezpečnostní postroje  

- pracovníci se nepohybují pod místem, kde se manipuluje s břemeny 
- břemena budou upevněna minimálně na dvou místech 
- při ukládání prvků pracovníci navádějí prvek pomocí kovových háků 
- pracovníci se domlouvají pomocí vysílaček s obsluhou jeřábu 
- stroj musí být pečlivě založen, aby nedošlo k jeho převrácení při manipulaci 

s materiálem 
- stroje budou vypnuté a zabezpečené po ukončení prací 
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7.1.3 Betonáž 
Rizika: 

- pád z výšky 
- zranění při ukládání betonové směsi  
- práce s čerpadlem betonu 

Opatření:  
-  proškolení pracovníků, použití ochranných pomůcek – ochranné helmy, pracovní 

holínky, pracovní rukavice, reflexní vesta, pracovní oblečení 
- ukládání betonu podle technologického postupu – max. výška čerpání 1,5 m 
- v blízkosti výložníku čerpadla nesmí být přítomni pracovníci, manipulace probíhá 

pouze ve stabilizované poloze 
- při čerpání betonu je nutno přes vysílačky zařídit komunikaci mezi obsluhou 

čerpadla a pracovníkem 

7.1.4 Práce ve výškách 
 Všichni pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce a ochraně zdraví ve 
výškách a nad hloubkou. Jedná se o jakoukoliv práci při větší výšce než 1,5 m, práce na 
pohyblivých plošinách, při práci za žebříkách ve výšce větší než 5 m.  
Rizika: 

- pád z otvoru konstrukce 
- pád z nezajištěného okraje konstrukce 
- pád z lešení 
- pád z žebříku 
- pád materiálu 

Opatření:  
-  kolektivní jištění – zábradlí, dočasné konstrukce – lešení, záchytné konstrukce, 

poklopy 
- osobní jištění – bezpečností postroje  
- zajištění bezpečného přístupu k práci ve výškách a bezpečný způsob dopravy 

materiálu 
- kontrola klimatických podmínek – v případě deště, bouřek, sněžení, při tvorbě 

námrazy, při teplotě nižší než -10 °C, při viditelnosti menší než 30 m a při větru 
větším než 8 m/s při práci na lešení a žebřících vyšších než 5 m nebo pokud je vítr 
větší než 11 m/s, je nutné práce ve výškách ukončit 

- zabezpečit volné okraje konstrukce zábradlím nebo lešením 
- po žebříku se může pohybovat vždy jen jedna osoba čelem k žebříku a nesmí mít 

těžší břemeno než 15 kg, žebřík pak musí být pevný a stabilní 
- veškerý materiál musí být pečlivě zabezpečen proti pádu, nesmí se nacházet  

u volných okrajů 

7.1.5 Lešení 
Rizika: 

- zřícení lešení 
- zřícení při montáži a demontáži 
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- pád pracovníka při práci nebo při výstupu nebo sestupu 
- pád materiálu z lešení 

Opatření:  
-  konstrukce lešení musí být stabilní, řádně založená a zabezpečená – vše podle 

přechozího výpočtu, oprávněné osoby s patřičnými znalostmi, tato osoba bude 
řídit i montáž a demontáž lešení 

-  jednotlivé prvky lešení musí být v patřičném stavu – schopné přenášet veškerá 
zatížení 

- materiál na lešení musí být rovnoměrně rozložen, aby nedošlo k přetížení 
konstrukce – lešení bude mít lištu u podlážek ve výšce 0,15 m 

- mezera mezi lešením a konstrukcí nesmí překročit 0,25 m, musí mít zábradlí 
v minimální výšce 1,1 m 

- pracovníci se mohou pohybovat jen po určených žebřících, vždy po jednom a čelem 
k žebříku 

7.1.6 Stroje a doprava 
Rizika: 

- pád stroje 
- pád materiálu 
- poranění pracovníka strojem nebo pádem materiálu 

Opatření:  
-  použití pouze způsobilých strojů, které jsou v patřičném technickém stavu a splňují 

kontroly, revize a emise 
- obsluhu provádějí pouze způsobilí pracovníci s patřičnými znalostmi a 

oprávněním, kteří dávají pozor na veškerý děj i kolem stroje 
- při údržbě musí být stroj vždy vypnutý, při manipulaci pak vypnutý nebo 

zabezpečený – např. zapatkovaný při manipulaci s břemeny 
- stroj nesmí přesáhnout svoji únosnost u kritických břemen a pracovníci by se 

neměli pohybovat v nebezpečném dosahu stroje 
- materiál musí být správně přikotven, aby nedošlo k jeho uvolnění při manipulaci 
- pracovníci musí dbát na použití ochranných pomůcek – ochranné helmy, pracovní 

rukavice, pevná pracovní obuv, pracovní oděv, reflexní vesty 
- pokud bude mít pracovník prvky na ochranu sluchu, musí dbát zvýšené pozornosti 

při pohybu po pracovišti 

7.1.7 Skladování materiálu 
Rizika: 

- pád materiálu  

Opatření:  
-  označení skládky materiálu, plocha musí být patřičně zpevněná, únosná, rovná a 

odvodněná 
- k manipulaci materiálu se používají patřičné stroje podle hmotnosti a velikosti 

břemen, při manipulaci musí být břemena řádně přikotvena 
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- ocelové prvky konstrukce se mohou skladovat maximálně v pěti patrech nad 
sebou do výšky maximálně 1,5 m 

- barvy a další tekutý materiál bude v uzavřených nádobách, které budou postavené 
otevíráním nahoru 

- sypký materiál pak bude skladován do výšky 1,5 m, aby nedošlo k jeho sesunutí 

7.1.8 Ostatní rizika a opatření 
Rizika: 

- zasažení elektrickým proudem 
- riziko požáru 
- zranění pracovníka nebezpečným materiálem 

Opatření:  
-  proškolení pracovníků, revize elektrických zařízení a strojů, vše kontrolovat i 

vizuálně před užíváním 
- elektrické rozvory je důležité mít v chráničkách, chránění před mechanickým 

poškozením, ale i před vodou 
- na pracovišti se musí nacházet několik příslušných hasicích přístrojů 
- nebezpečný materiál musí být označen a při jeho použití dbát na bezpečnost – 

používání ochranných prvků a na jeho bezpečnou likvidaci 

 

7.2  Rizika a opatření staveniště 
 Všichni pracovníci musí být proškoleni o užívání osobních ochranných pomůcek  
a proškoleni. 
Rizika:  

- vstup nepovolaných osob – především žáků, učitelů a zaměstnanců 
- poranění o překážky na staveništi 
- pád břemen při výstavbě 
- pád materiálu z přepravních a dopravních vozidel 
- poranění o stavební stroje 

Opatření:  
- oplocení staveniště – stávající oplocení doplněné mobilním oplocením o výšce  

2,0 m s uzamykatelnou bránou u vjezdu a výjezdu staveniště, vše označené 
výstražnými cedulemi 

- uzamčení všech možných dveří vedoucích ke staveništi – klíče budou mít pouze 
oprávněné osoby 

- označení chodeb s výstražnými informačními cedulemi a jejich případné uzavření  
- zabednění současných schodišť před vniknutím žáků a zaměstnanců do nově 

vzniklých pater pavilonů 
- pravidelný úklid staveniště 
- používání ochranných prvků pracovníků – ochranné helmy, reflexní vesty, pracovní 

rukavice, pracovní oděv, pevná pracovní obuv 
- správné kotvení materiálu 
- bezpečnost při užívání strojů 
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7.3 Legislativa  
 Je velmi důležité, aby pracovníci používali osobní ochranné pomůcky a byli pravidelně 
školeni o bezpečnosti práce. Při výstavbě je zvýšené riziko úrazů, proto by se pracovníci 
měli řídit bezpečnostními pravidly. 
 

- zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy 

- zákon č. 32/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony 

- nařízení vlády č. 246/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým 
se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- nařízení vlády č.136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a 
nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z 
odborné způsobilosti 

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 

- vyhláška č. 323/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.  

- Nařízení vlády č. 405/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se 
stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů 

- ČSN 73 8101 Lešení – společná ustanovení, prosinec 2018 
- ČSN EN 13000 Jeřáby – Mobilní jeřáby, duben 2005  
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 Kontrolní a zkušební plán je vypracován na ocelovou konstrukci. Skládá se ze tří 
hlavních bodů – vstupních kontrol, mezioperačních kontrol a výstupních kontrol. 
Jednotlivé části jsou zobrazeny a vysvětleny v přílohách. 

 
8.1 Tabulka – kontrolní a zkušební plán 
 Příloha P8 – Kontrolní a zkušební plán –- ocelová konstrukce – tabulka  
 

8.2 Textová část – kontrolní a zkušební plán 
 Příloha P9 – Kontrolní a zkušební plán – ocelová konstrukce – textová část 
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ZÁVĚR BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
  
 Cílem práce bylo shrnout a popsat průběh výstavby přístavby a nástavby Základní školy 
Ždírec nad Doubravou, konkrétně u pavilonů P2 a P3. 
 Jako první seznámení s projektem jsem zpracovala technické právy. Postupně jsem pak 
vypracovala položkový rozpočet v programu BUILDpowerS s výkazem výměr, časový 
harmonogram a bilanci pracovníků pak v programu Contec.  
 Důležitými částmi jsou technologická studie celé výstavy a technologický předpis na 
výstavbu ocelové konstrukce. Na ocelovou konstrukci jsem vypracovala i kontrolní a 
zkušební plán, kde jsou popsány jednotlivé kontroly v kapitolách vstupních, 
mezioperačních a výstupních kontrol. 
 Zásadní částí je zařízení staveniště, které jsem vypracovala ve dvou variantách, jak pro 
věžový jeřáb, tak pro autojeřáb. Při porovnání obou jeřábů je jasnou volnou autojeřáb. 
Výstavba s ním trvá kratší dobu, a to je zásadní, protože chceme výstavbu hrubé stavby 
stihnout už v období letních prázdnin, i když je pronájem dražší než u věžového jeřábu. 
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