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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem stavebních úprav 

základní školy s nástavbou a přístavbou. Projekt je zpracován se zaměřením na hlavní 

stavební objekt, kterým je nástavba. Diplomová práce obsahuje časový a finanční plán, 

studii realizace hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště, návrh strojní 

sestavy, položkový rozpočet hrubé stavby a řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Klí čová slova 

Nástavba, přístavba, staveniště, technologický předpis, bourací práce, časový plán, strojní 

sestava, kontrolní a zkušební plán, položkový rozpočet. 

Abstract 

This diploma thesis deals with the construction technological project of construction works 

elementary school with superstructure and outbuilding. The project is designed to focus 

on major construction project,which is the superstructure. The diploma thesis contains time 

and financial plan, study of implementation of the main technological phases, project site 

equipment, draft machine assembly, itemized budget to rough construction and solution 

of occupational health and safety at work. 

Keywords 

Superstructure, outbuilding, construction site, technnologic regulation, demolitions, time 

schedule, machine assembly, inspection and test plan, itemized budget. 
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ÚVOD 

Tématem této diplomové práce je zpracování technologického projektu stavebních úprav 

základní školy s nástavbou a přístavbou. Konkrétně jde o nástavbu a přístavbu stávající 

budovy základní školy ve městě Tišnov, tvořené třemi 2 až 3 podlažními křídly, 

ohraničujícími školní atrium. Nástavba bude nad všemi 3 křídly. V úrovni vstupního 

podlaží bude na severní straně hlavního pavilonu realizována přístavba stravovacího 

provozu. Nástavba i přístavba budou dispozičně a funkčně propojeny se stávajícími 

prostory školy. Cílem této práce je vytvořit technologický předpis pro zdivo 

z dřevocementových tvárnic včetně kontrolního a zkušebního plánu. Vytvořit položkové 

rozpočty hrubé stavby pro nástavbu i přístavbu, navrhnout harmonogram prací na hlavním 

stavebním objekt, dále zařízení staveniště a strojní sestavu. 
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1. Průvodní zpráva  

1.1 Identifika ční údaje 

 Údaje o stavbě 

Název stavby: NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA ZŠ SMÍŠKOVA 

Místo stavby: ul. Smíškova 840, parcela č. 893, 1847/19, Tišnov 666 01 

Předmět projektové dokumentace: 

Návrh nástavby školní budovy na ulici Smíškova, kde vzniknou nové učebny a kabinety. 

Po vybudování nástavby vznikne 5 kabinetů, 5 kmenových učeben a 7 odborných učeben 

pro 250 až 300 žáků. Projektová dokumentace řeší také přístavbu, díky které bude zvýšena 

kapacita stravovacího provozu a zároveň bude tento provoz odpovídat současným 

požadavkům hygienických norem a předpisů. 

 Údaje o stavebníkovi 

Město Tišnov 

Náměstí míru 111 

Tišnov 666 19 

IČ: 002 82 707 

 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

UNIPROJEKT spol. s r.o. 

Wagnerova 1543 

Tišnov 666 01 

IČ: 440 41 781 

Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Žák, autorizovaný inženýr vedený v evidenci ČKAIT 

pod číslem 1001348  
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1.2 Seznam vstupních podkladů 

Požadavky investora 

Digitální mapové podklady 

Projektová dokumentace stávajících objektů 

Dokumentace inženýrských sítí v areálu 

1.3 Údaje o území 

Stavba se nachází v areálu školy na ulici Smíškova, v klidné části města Tišnov mezi 

zástavbou rodinných domků. Areál je vymezen budovami a oplocením. Terén okolo budov 

je mírně svažitý. Terénní plochy jsou osety a osázeny zelení. Hlavní příjezd ke škole je 

z ulice Husova na ulici Smíškovu ze severní strany, možný příjezd je i z jižní strany z ulice 

Smetanova. Přístup pro pěší k hlavnímu vstupu je z ulic Kvapilova, Smíškova 

a Na Rybníčku. Nástavba bude realizována na stávající budově školy, přístavba 

kuchyňského bloku bude realizována na přilehlé parcele č. 1847/19, která je ve vlastnictví 

investora. 

Objekt se nenachází v památkové zóně ani v záplavovém území. Nejedná se ani 

o poddolované území. Seismicita se nepředpokládá. 

Tabulka A.1 Přilehlé parcely 

Parcela číslo Vlastník 
893 Město Tišnov, Náměstí Míru 111, Tišnov 666 19 
1847/19 Město Tišnov, Náměstí Míru 111, Tišnov 666 19 

1109 
Bílková Dana, Prušánecká 4179/10, Brno, Židenice, 628 00 
Schottenberger František, Horova 945, Tišnov, 666 03 

2352 Město Tišnov, Náměstí Míru 111, Tišnov 666 19 
1834/10 Město Tišnov, Náměstí Míru 111, Tišnov 666 19 

1834/11 
Strážnická Josefa, Na Rybníčku 583, Tišnov, 666 01 
Strážnický Josef, Na Rybníčku 583, Tišnov, 666 01 

1839/8 
Bílková Dana, Prušánecká 4179/10, Brno, Židenice, 628 00 
Schottenberger František, Horova 945, Tišnov, 666 03 

1839/10 
Fiala Oldřich Ing., Smetanova 240, Tišnov, 666 01 
Fialová Zdeňka, Smetanova 240, Tišnov, 666 01 

1847/18 Město Tišnov, Náměstí Míru 111, Tišnov 666 19 
1847/22 Město Tišnov, Náměstí Míru 111, Tišnov 666 19 
1847/31 Město Tišnov, Náměstí Míru 111, Tišnov 666 19 
2642 Město Tišnov, Náměstí Míru 111, Tišnov 666 19 
2643 Město Tišnov, Náměstí Míru 111, Tišnov 666 19 
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1.4 Údaje o stavbě 

Jedná se o nástavbu stávající budovy, tvořené třemi 2 až 3 podlažními křídly, 

ohraničujícími školní atrium. Nástavba bude nad všemi 3 křídly. Zastřešení nástavby bude 

plochou střechou. V úrovni vstupního podlaží bude na severní straně hlavního pavilonu 

realizována přístavba stravovacího provozu. Zastřešení přístavby bude rovněž plochou 

střechou. U dvou bočních křídel si požárně bezpečnostní řešení stavby vyžádalo umístění 

venkovního schodiště pro zajištění bezpečného úniku osob v případě požáru. Nástavba 

a přístavba bude dispozičně a funkčně propojena se stávajícími prostory. 

Projekt respektuje požadavky na pracovní prostředí, požární ochranu, bezpečnost práce 

a vliv na životní prostředí. Stavba se nenachází v ochranném pásmu a sama žádné takové 

ochranné pásmo nevytváří.  

Při návrhu stavby byly respektovány závazné vyhlášky a závazné i doporučené normy 

platné v ČR. Zabudované materiály a zařízení budou mít veškeré potřebné certifikáty 

a prohlášení o shodě. Materiály budou použitelné ve stavebnictví dle platných norem. 

Investor zajistí vytyčení všech inženýrských sítí dotčených realizací přístavby za účasti 

správců těchto sítí a dodrží jejich podmínky.  

SO 01 – Nástavba: obestavěný prostor: 8030 m3 

 zastavěná plocha: 1799 m2 

SO 02 – Přístavba: obestavěný prostor: 1094 m3 

 zastavěná plocha: 170 m2 

SO 03 – Dlážděná komunikace: zastavěná plocha 53 m2 

Předpokládaný termín zahájení stavby: 04/2016 

Předpokládaný termín dokončení: 10/2016 

Orientační náklady stavby: 43,6 mil. Kč bez DPH 

1.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO 01 – Nástavba ZŠ 

SO 02 – Přístavba ZŠ 
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SO 03 – Dlážděná komunikace  

Technologické vybavení stravovacího provozu  
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2. Souhrnná technická zpráva 

2.1 Popis území stavby 

Stavba se nachází v areálu školy na ulici Smíškova, v klidné části města Tišnov mezi 

zástavbou rodinných domků. Areál je vymezen budovami a oplocením. Terén okolo budov 

je mírně svažitý. Terénní plochy jsou osety a osázeny zelení. Hlavní příjezd ke škole je 

z ulice Husova na ulici Smíškovu ze severní strany, možný příjezd je i z jižní strany z ulice 

Smetanova. Přístup pro pěší k hlavnímu vstupu je z ulic Kvapilova, Smíškova 

a Na Rybníčku. Nástavba bude realizována na stávající budově školy, přístavba 

kuchyňského bloku bude realizována na přilehlé parcele č. 1847/19, která je ve vlastnictví 

investora. 

Bylo provedeno doměření stávajícího stavu, průzkum složení stávající stropní konstrukce 

a průzkum existence stávajících inženýrských sítí v místě a okolí stavby. Pro průzkum 

stropní konstrukce byly využity stávající i nové sondy. Vzhledem k charakteru stavby 

nebyl zjišťován radonový index pozemku. V přístavbě jsou navrženy úpravy proti 

pronikání radonu z geologického podloží na střední radonový index pozemku. 

Veškeré stávající inženýrské sítě musí být vytyčeny před zahájením stavebních prací. 

Ponechané inženýrské sítě je nutno předepsaným způsobem chránit před poškozením. 

Stavební práce a činnosti prováděné v ochranném pásmu inženýrské sítě je možno 

provádět pouze po předchozím souhlasu správce sítě a podle podmínek, které stanoví. 

Objekt se nenachází v památkové zóně ani v záplavovém území. Nejedná se ani 

o poddolované území. Seismicita se nepředpokládá. 

Stavebními úpravami se nemění účel využití stavby a z tohoto důvodu nebude mít 

negativní vliv na okolní prostředí. Likvidace odpadů bude probíhat podle stávajících 

pravidel. Únik emisí do ovzduší z důvodu havárie nehrozí. Odpadní vody budou dále 

vypouštěny do kanalizace, která navazuje na ČOV. Odpadní vody z kuchyně budou 

vypouštěny přes stávající lapač olejů a tuků do veřejné kanalizace. 

Z bouracích prací budou prováděny tyto: demontáž krytiny, demontáž krovu, odbourání 

půdní nadezdívky, vybourání půdní dlažby včetně malty a škvárového násypu až na záklop 

(záklop ponechat), odbourání nepotřebných komínových těles až po úroveň podlahy půdy, 

vybourání otvorů ve stropě pro nové schodišťové konstrukce, vybourání otvorů 
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pro instalace, vybourání otvorů pro osazení ocelových nosníků. Při bourání otvorů 

ve stěnách je nutno provést podchycení zdiva nad otvorem a podchycení stropní 

konstrukce. Bourání smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci pod stálým dozorem 

odpovědného pracovníka. Instalace v bouraných částech se musí odpojit a zajistit před 

zahájením bouracích prací. Bourání nesmí být přerušeno, dokud není zajištěna stabilita 

bourané konstrukce nebo její části. V případě zvýšené prašnosti je nutné při bouracích 

pracích kropit vodou. 

Hlavní příjezd k areálu školy je z ulice Husova na ulici Smíškovu ze severní strany, možný 

příjezd je i z jižní strany z ulice Smetanova. Nová parkovací místa nebudou zřizována 

a stávající parkovací plochy před školou zůstanou beze změn. Nově bude vybudovaná 

dlážděná komunikace k rampě pro příjem zboží. Přístup pro pěší k hlavnímu vstupu je 

z ulic Kvapilova, Smíškova a Na Rybníčku. Napojení inženýrských sítí bude provedeno 

v rámci vnitroareálových rozvodů, do prostoru nástavby a přístavby se protáhnou instalace 

ze stávajícího objektu. Stávající areál je napojen na kanalizaci, vodovod, elektřinu a plyn. 

2.2 Celkový popis stavby 

 Účel užívání stavby 

Prostory v budově ZŠ Smíškova jsou po příchodu učitelů a žáků ze zrušené ZŠ 

na Riegrově ulici nedostatečné, proto se některé třídy 1. stupně dále učí v budově 

na Riegrově ulici. Vyučující i žáci tak musí přecházet během přestávek na hodiny jazyků 

a tělesné výchovy z jedné budovy do druhé. Po dopoledním vyučování musí odvádět 

učitelé žáky z Riegrovy ulice na oběd do školní jídelny na Smíškově ulici a potom se zase 

vracejí zpět do školní družiny. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto vypracovat projekt 

nástavby školní budovy na ulici Smíškova. Po vybudování nástavby vznikne 5 kabinetů, 

5 kmenových učeben a 7 odborných učeben pro 250 až 300 žáků. 

Projektová dokumentace řeší také přístavbu, díky které bude zvýšena kapacita 

stravovacího provozu a zároveň bude tento provoz odpovídat současným požadavkům 

hygienických norem a předpisů. Dále bude také nutné nově vybudovat komunikaci 

pro zásobování tohoto provozu. 

SO 01 – Nástavba: obestavěný prostor: 8030 m3 

 zastavěná plocha: 1799 m2 
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SO 02 – Přístavba: obestavěný prostor: 1094 m3 

 zastavěná plocha: 170 m2 

SO 03 – Dlážděná komunikace: zastavěná plocha 53 m2 

 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Stavba je urbanisticky umístěna v klidné části Tišnova mezi zástavbou rodinných domků. 

Hlavní vstup je ze severní strany. Stávající budova je tvořena třemi 2 až 3 podlažními 

křídly. Většina učeben je orientována na východ, to zajišťuje dostatečné proslunění 

v dopoledních a poledních hodinách. Boční křídla jsou propojena schodišti s hlavním 

vstupním křídlem a šatnami, výškový rozdíl je vždy polovina podlaží. 

Architektonické řešení respektuje studii zpracovanou Ing. arch. Radmilou Peškovou. 

Nástavba podlaží je nad všemi 3 křídly. Zastřešení nástavby je plochou střechou. Výhodou 

tohoto řešení je maximální využití plochy nově vzniklého podlaží. V úrovni vstupního 

podlaží bude na severní straně realizována přístavba stravovacího provozu. Zastřešení 

přístavby bude rovněž plochou střechou. U dvou bočních křídel si požárně bezpečnostní 

řešení stavby vyžádalo umístění venkovního schodiště pro zajištění bezpečného úniku osob 

v případě požáru. 

 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provozní řešení stravovacího provozu je podřízeno technologickému vybavení. Nově 

navržené prostory stravovacího provozu vyhovují současným trendům moderního školního 

stravování a také požadavkům, které jsou ve veřejném stravování kladeny na hygienu 

a bezpečnost práce. 

Ve 2.NP je umístěna jídelna, varna, prostor pro výdej jídla, prostor pro mytí nádobí 

a kancelář vedoucí kuchyně. Z chodby je vstup na krytou zásobovací rampu. V 1.NP jsou 

skladové prostory pro kuchyň, hrubá přípravna zeleniny, šatna a sociální zařízení 

pro zaměstnance stravovacího provozu. Je zde umístěna i strojovna VZT pro větrání 

kuchyňského bloku. 2.NP je propojeno s 1.NP pomocí schodiště a nákladního výtahu. 

Dispozice kuchyně je rozdělena na jednotlivé výrobní a přípravné úseky. Konkrétně 

na sklady chlazené a suché, výrobní varnou část, hrubou přípravnu zeleniny, čistou 

přípravnu masa a zeleniny, přípravnu těsta, přípravnu jídel, výdejnu jídel, část pro mytí 
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stolního nádobí a mytí provozního nádobí. Příjem surovin je vyřešen samostatným 

vstupem přes rampu a výtah.     

 Bezbariérové užívání stavby 

Byly navrženy stavební úpravy, aby stavba splnila požadavky pro bezbariérové užívání 

budovy dle vyhlášky č. 398/2009 O obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb. Konkrétně jsou navrženy tyto stavební úpravy. 

Pro bezbariérový přístup se vybudují dvě venkovní rampy ústící ze dvou vstupů 

v západním křídle na terén. Jedna rampa je navržena ze západní strany pro vstup 

do objektu z ulice a druhá je navržena z východní strany pro vstup do objektu ze dvora. 

V současnosti se zde nacházejí venkovní schodiště. V objektu jsou dvě hlavní schodiště, 

které propojují hlavní křídlo s vedlejšími. Obě hlavní schodiště se vybaví schodišťovou 

plošinou obsluhující 1NP (sem bude přístup venkovními nově budovanými rampami), 2NP 

a 3NP. V nástavbě ve vedlejších křídlech se vyskytuje v blízkosti hlavních schodišť ještě 

schodiště, které vyrovnává výškový rozdíl 65cm. Toto schodiště se také vybaví 

schodišťovou plošinou. Ve 3NP je navrženo bezbariérové WC. 

 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena takovým způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo 

nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, např. uklouznutím, pádem, nárazem, 

popálením, zásahem elektrickým proudem a zranění výbuchem. Během užívání objektu 

musí být řádně dodržovány veškeré provozní předpisy, nařízení a obecné bezpečnostní 

předpisy k instalovaným spotřebičům. Uživatel zajistí pravidelnou údržbu veškerých 

zařízení a provádění předepsaných revizí v předepsaných intervalech. Pracovníci budou 

prokazatelně seznámeni s obsluhou jednotlivých zařízení. Součástí dodávky technologie 

bude také provozní řád a pokyny pro údržbu. Pracovníci budou vybaveni předepsanými 

pracovními a ochrannými pomůckami. 

 Základní charakteristika objekt ů 

2.2.6.1 SO01 

Nástavba je zděná, zastřešená plochou střechou s atikou, spád střešních ploch je 

do zaatikových žlabů z důvodu zachování stávajících dešťových svodů. Rozmístění oken 

respektuje polohu oken v nižších podlažích. Zdivo nástavby a stávající zdivo budovy bude 
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zatepleno 140mm tepelné izolace, v soklové části bude zdivo zatepleno 120 mm teplené 

izolace (polystyren, minerální vata podle požadavků požárně bezpečnostního řešení). 

Zemní práce: 

Provedou se výkopy pro základy pod venkovní monolitické železobetonové schodiště a pro 

únikové ocelové točité schodiště. Předpokládaná třída těžitelnosti horniny je III. až IV. 

Výkopy budou zajištěny svahováním, v případě nedostatku prostoru pažením. Při hloubení 

výkopů pro základy je nutno postupovat opatrně- dát pozor na kanalizační potrubí, popř. 

jiné vedení. 

Základy: 

Stávající základy jsou plošné základové pasy zkombinované se základovými patkami. 

Nově budou provedeny základy pro venkovní monolitické železobetonové schodiště a pro 

únikové ocelové točité schodiště. Nové základové pasy a patky budou z betonu C 16/20 

s konstrukční výztuží. Hloubku pasů na styku se stávajícím objektem bude nutno 

přizpůsobit hloubce základů stávajících. Od stávajících základů budou nové základové 

pasy odděleny dilatační spárou vyplněnou deskami z polystyrenu tloušťky 20 mm. 

Při zjištění jiných než v projektu předpokládaných základových poměrů, je nutné 

přehodnotit způsob založení objektu. 

Svislé konstrukce: 

Obvodové nosné zdivo je z pórobetonových tvárnic tl. 300 mm na tenkovrstvou zdící 

maltu, dodatečně zateplené společně se stávajícími obvodovými stěnami. Zdivo 

z pórobetonu bylo zvoleno z důvodů minimalizace dodatečného přitížení stávajících 

konstrukcí. Nad středovými zděnými pilíři spodního podlaží jsou navrženy ocelové 

sloupky 2x U120, které budou sloužit jako podpory stropu. Opláštění těchto sloupků bude 

provedeno ze sádrokartonu. Veškeré dozdívky ve stávající části objektu je nutné provést 

z plných cihel pevnostní třídy P15 na MC 5,0. Tyto dozdívky je nutné řádně zavázat 

a uklínovat. 

Veškeré příčky v nástavbě jsou z důvodů minimalizace zatížení navrženy ze sádrokartonu. 

Příčky jsou provedeny jako jednoduché, oboustranně jednoduše opláštěné tloušťky 

100 mm nebo 125 mm a jako jednoduché, oboustranně dvojitě opláštěné tloušťky 125 mm 

nebo 150 mm. Tloušťky příček a jejich konstrukce respektují normové požadavky 

na zvukovou izolaci mezi místnostmi.  
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Vodorovné konstrukce: 

Stávající strop, tvořící nosnou konstrukci podlahy nástavby, je tvořen železobetonovými 

žebry, které vynáší dřevěné fošny se záklopem a podbitím. Nad záklopem a žebry je 

stávající násyp ze škváry a cihelné půdovky, který se odstraní a na žebra se osadí trapézový 

plech výšky 80 mm. Na trapézovém plechu se vytvoří železobetonová deska, na kterou se 

provede samonivelační stěrka a finální nášlapná vrstva podlahy. V místech, kde je strop 

tvořen místo žebry železobetonovou deskou, se provede po odstranění násypu vyrovnání 

výškových rozdílů pomocí polystyrenových desek.  

Nad otvory v nástavbě se osadí překlady výšky 250 mm s monolitickým jádrem. Překlady 

budou betonované, buď do U profilů v systémovém řešení obvodového zdiva, nebo nad 

okny s venkovními žaluziemi do bednění s vloženým polystyrenem tl. 50 mm z venkovní 

strany. Průvlaky jsou navrženy z válcovaných ocelových nosníků. Ztužující 

železobetonový věnec je z betonu C 20/25 a žebírkové oceli, vybetonovaný do U profilů 

v systémovém řešení zdiva. 

Nad nástavbou budou zhotoveny dřevěné trámové stropy s dřevěným záklopem, trámy 

budou osazeny ve spádu, aby došlo k vytvoření spádu ploché střechy. Nad částí hlavního 

křídla bude místo dřevěných trámů použito ocelových U profilů, svařených do tvaru A 

podle spádu střešních rovin. Pod dřevěné trámy bude v rámci celého půdorysu namontován 

sádrokartonový podhled ve spádu střechy s požární odolností podle požadavků požárně 

bezpečnostního řešení stavby. Pod podhledem s požární odolností bude umístěn další 

vodorovný sádrokartonový podhled. Dutina mezi podhledy bude využita pro vedení 

instalací. 

Zastřešení: 

Zastřešení bude plochou střechou (mírné sedlo) s atikou, odvodnění střešních ploch je 

do zaatikových žlabů z důvodu zachování stávajících dešťových svodů. Nosnou konstrukci 

střechy tvoří dřevěné hranoly (fošny) se záklopem. Nad částí půdorysu hlavního křídla 

bude místo dřevěných trámů použito svařených ocelových U profilů. Krytina střešního 

pláště bude z PVC. 

Okna: 

Většina stávajících oken na škole je již vyměněna za nová plastová a v rámci stavby 

se vymění i zbývající. Nová okna v nástavbě budou také plastová, zasklená izolačním 
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dvojsklem. Okna musí splňovat požadavky normy na součinitel prostupu tepla včetně rámu 

max. Uw =1,2 W/m2K, což je normou doporučená hodnota. Na oknech z východní a jižní 

strany budou osazeny na základě požadavku uživatele venkovní žaluzie. V odborných 

učebnách bude instalováno zatemnění oken. Veškeré nové výplně musí šířkou svého rámu 

umožnit zateplení vnějšího ostění, nadpraží a parapetu v tloušťce 30 mm. Venkovní 

parapety budou z titanzinkového plechu, vnitřní z laminované dřevotřísky. Všechny 

venkovní parapety oken musí být vyměněny za nové. 

Dveře: 

Venkovní dveře budou plastové konstrukce se skleněnou výplní nebo bez výplně. Dveře 

v prosklené stěně budou mít konstrukci z hliníku. Všechny venkovní dveře musí 

vyhovovat požadavkům normy na součinitel prostupu tepla max. Uw =1,2 W/m2K, což je 

normou doporučená hodnota. 

Vnitřní dveře ve výukových prostorech budou dřevěné. Zárubně dveří budou ocelové 

nebo dřevěné obložkové. 

Nová prosklená hliníková stěna u hlavního vstupu do školy bude zasklená izolačním 

dvojsklem bezpečnostním nebo bude skleněná výplň opatřena folií zabraňující rozbití. 

Úpravy povrchů: 

Vnitřní omítky na plynosilikátovém zdivu budou tenkovrstvé systémové, pod obklady 

se provedou cementové omítky, alternativně může být použito lepidlo vyztužené tkaninou. 

Fasáda bude ze silikátové omítky zrnitosti 1,5 v systému zateplení, na soklovou část 

mozaiková omítka rovněž v systému zateplení. Zateplovací systém bude proveden 

i na stávajícím zdivu. 

Ve všech místnostech jsou navrženy sádrokartonové podhledy. Do podhledů budou 

osazena podhledová svítidla, větrací a distribuční mřížky, popřípadě revizní dvířka 

pro ventilátory nebo pro ventily a kohouty na rozvodech instalací. U všech 

sádrokartonových konstrukcí se spáry mezi jednotlivými deskami vyplní tmelem, přebrousí 

a plocha se opatří základním nátěrem pro vyrovnání nasákavosti tmele a sádrokartonu. Na 

finální povrchovou úpravu je zakázáno používat nátěrové hmoty obsahující vápno, vodní 

sklo a silikáty. 
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Podlahy: 

Ve všech učebnách, kabinetech a chodbách včetně nového vnitřního schodiště bude 

na podlaze PVC (vinyl), na sociálních zařízeních keramické dlažby. 

Keramické dlaždice budou kladené do flexibilního lepidla na betonovou mazaninu 

vyrovnanou samonivelační stěrkou. V místnostech s vlhkým prostředím bude použita 

dlažba s protiskluzovou úpravou. Ve všech místnostech s dlažbou, mimo místnosti 

s keramickým obkladem, budou na stěnách provedeny keramické sokly výšky 100 mm. 

Na venkovním schodišti bude použita keramická protiskluzná mrazuvzdorná dlažba. 

Plochy, na které budou kladeny povlaky z vinylu, musí být vyrovnány samonivelační 

stěrkou. Sokly na stěnách kolem podlah z PVC budou provedeny vytažením krytiny 

na stěnu s použitím dutého rohového profilu a samolepící lišty z PVC. Na hranách 

schodišťových stupňů bude nalepen pružný lem schodů z jednoho kusu PVC, který 

poskytuje ochranu podlahové krytiny na schodech a zvyšuje bezpečnost zdrsněným 

neklouzavým povrchem a kontrastní barvou pro lepší viditelnost okraje schodu. 

Obklady: 

Na vnitřní obklady budou použity běžné obkladačky lepené do tmele. K ukončení obkladů 

budou použity ukončující plastové (příp. kovové) lišty v barevném odstínu použitých 

obkladů. 

Vnit řní instalace: 

Všechny instalace v nástavbě budou vybudovány nové – ZTI, vytápění, elektroinstalace, 

slaboproud, MaR, vzduchotechnika. Všechny nové instalace budou napojené na stávající 

areálové rozvody. 

Izolace proti vodě: 

Jako krytina střešního pláště bude použita střešní fólie na bázi PVC-P vyztužená 

polyesterovou mřížkou. Fólie odolává UV záření a může být vystavena přímým 

povětrnostním vlivům. Je určena zejména k provádění jednovrstvých povlakových krytin 

plochých střech, mechanicky kotvených pomocí speciálních kotvících prvků k podkladu, 

bez zatěžovací vrstvy. Fólii lze vzájemně spojovat svařováním horkým vzduchem nebo 

horkým klínem. 
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Izolace tepelné: 

V nástavbě nejsou podlahy tepelně izolovány. Na izolaci ploché střechy jsou použity 

tepelně izolační systémové desky z polystyrenu stabilizovaného, určené pro ploché střechy 

s běžným zatížením. Izolace bude mechanicky kotvená k záklopu.  

Zdivo nástavby bude společně se stávajícím zdivem zatepleno systémem s certifikací 

ETICS 140 mm tepelné izolace, v soklové části 120 mm tepelné izolace - polystyren nebo 

minerální vata podle požadavků požárně bezpečnostního řešení. 

Malby: 

Malby budou provedeny běžnými malířskými nátěrovými hmotami. Na sádrokartonové 

konstrukce stěn a podhledů je zakázáno používat nátěrové hmoty obsahující vápno, vodní 

sklo a silikáty. 

2.2.6.2 SO02 

Přístavba je jednopodlažní, částečně podsklepená zděná budova s plochou střechou 

založená na základových pasech v kombinaci se základovými patkami. Spád střešních 

ploch je do zaatikových žlabů. 

Zemní práce: 

Stavba nezasahuje do hladiny podzemní vody. Sejmutí ornice se neprovádí, přístavba je 

na místě již zpevněných ploch a výskyt ornice se tu nepředpokládá. Hloubka výkopů 

se pohybuje od 2,5 až do 5,2 m pod úrovní terénu. Hodnota 5,2 m je na úrovni základové 

spáry základů stávající budovy. Třída těžitelnosti horniny se předpokládá III. až IV. Stěny 

výkopu budou zajištěny svahováním a to pod úhlem 60°, v případě nedostatku prostoru 

pažením. Při hloubení výkopů pro základy je nutno postupovat opatrně - dát pozor 

na kanalizační potrubí, popř. jiné vedení. 

Základy: 

Objekt bude založen na plošné základové pasy zkombinované se základovými patkami. 

Hloubku základových pasů na styku se stávajícím objektem bude nutno přizpůsobit 

hloubce stávajících základů. Podkladní beton je nutné přetáhnout přes horní líc pasů 

a vyztužit sítí ø 6 s oky 150/150 mm. Od stávajících základů budou nově navržené 

základové pasy odděleny dilatační spárou vyplněnou deskami z polystyrenu tloušťky 



27 

20 mm. Nové základové pasy a patky budou z betonu C 16/20 s konstrukční výztuží. 

Při zjištění jiných než v projektu předpokládaných základových poměrů, je nutné 

přehodnotit způsob založení objektu. Před betonáží základů bude do betonových 

základových pasů uložena zemnící pásovina Fe 30/4, opatřená vývody v dostatečné délce 

pro připojení bleskosvodů, uzemnění elektrických zařízení, popř. dalších zařízení. Před 

zabetonováním základů je nutno provést dílčí revizi zemnící soustavy. 

Svislé konstrukce: 

Obvodové zdivo bude vyzděno z dřevocementových tvárnic s vloženou tepelnou izolací 

z polystyrenu tloušťky 140 mm. Vnitřní zdivo bude z dřevocementových tvárnic 

bez vložené tepelné izolace. Základové zdivo rampy pro příjem zboží a zdivo výtahové 

šachty bude z tvarovek ztraceného bednění, vyplněných betonem C 16/20. Veškeré 

dozdívky ve stávající části objektu je nutné provést z plných cihel pevnostní třídy P15 

na MC 5,0. Tyto dozdívky je nutné řádně zavázat a uklínovat. 

Příčky budou zděné v kombinaci s montovanými příčkami ze sádrokartonu. 

Sádrokartonové příčky jsou provedeny jako jednoduché, oboustranně jednoduše opláštěné 

tloušťky 100 mm nebo 125 mm a jako jednoduché, oboustranně dvojitě opláštěné tloušťky 

125 mm nebo 150 mm. Tloušťky příček a jejich konstrukce respektují normové požadavky 

na zvukovou izolaci mezi místnostmi. 

Vodorovné konstrukce: 

Překlady nad otvory ve stěnách z dřevocementových tvárnic budou vytvořeny vložením 

žebírkové výztuže do tvárnic a zalitím betonem. 

Konstrukce stropu nad 1.NP je navržena jako železobetonová deska tloušťky 250 mm 

z betonu třídy C 30/37 XC1, vyztužená žebírkovou výztuží. Stropní konstrukce nad 2.NP 

bude z dřevěného trámového stropy s dřevěným záklopem. Trámy budou osazeny ve spádu 

pro vytvoření spádu ploché střechy. Pod dřevěné trámy bude v rámci celého půdorysu 

namontován sádrokartonový podhled ve spádu střechy s požární odolností podle 

požadavků požárně bezpečnostního řešení stavby. Pod podhledem s požární odolností bude 

umístěn další vodorovný sádrokartonový podhled. Dutina mezi podhledy bude využita pro 

vedení instalací.  
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Zastřešení: 

Zastřešení bude plochou střechou (mírný pult) s atikou, odvodnění střešních ploch je 

do zaatikových žlabů. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné hranoly (fošny) 

se záklopem. Krytina střešního pláště bude z PVC. V pásu šířky 2,5 m podél stěny 

nástavby bude na střeše z požárních důvodů položena betonová dlažba.  

Okna: 

Nová okna v přístavbě budou plastová, zasklená izolačním dvojsklem. Okna musí splňovat 

požadavky normy na součinitel prostupu tepla včetně rámu max. Uw =1,2 W/m2K, což je 

normou doporučená hodnota. Okna, která zajišťují přímé větrání, musí být zabezpečena 

sítěmi proti vnikání hmyzu a ovladatelná z úrovně podlahy. Venkovní parapety budou 

z titanzinkového plechu, vnitřní z laminované dřevotřísky. Ve varně bude parapet obložený 

keramickým obkladem.  

Dveře: 

Venkovní dveře budou plastové konstrukce se skleněnou výplní nebo bez výplně. Všechny 

venkovní dveře musí vyhovovat požadavkům normy na součinitel prostupu tepla max. 

Uw = 1,2 W/m2K, což je normou doporučená hodnota. 

Ve stravovacím provozu budou dveře dřevěné do ocelové zárubně. Dveře ve vlhkém 

kuchyňském provozu budou posuvné nebo otevíravé v nerezovém provedení z důvodu 

snadné čistitelnosti, nenasákavosti a možnosti dezinfekce.  

Úpravy povrchů: 

Vnitřní omítky stěn budou vápenné štukové opatřené malbou, pod obklady se použijí 

cementové omítky hladké. 

V místnostech bez podhledů budou na stropě omítky vápenné štukové opatřené malbou. 

Ve většině místností jsou sádrokartonové podhledy. Do podhledů budou osazena 

podhledová svítidla, větrací a distribuční mřížky, popřípadě revizní dvířka pro ventilátory 

nebo pro ventily a kohouty na rozvodech instalací. U všech sádrokartonových konstrukcí 

se spáry mezi jednotlivými deskami vyplní tmelem, přebrousí a plocha se opatří základním 

nátěrem pro vyrovnání nasákavosti tmele a sádrokartonu. Na finální povrchovou úpravu je 

zakázáno používat nátěrové hmoty obsahující vápno, vodní sklo a silikáty. 
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Venkovní fasáda bude tvořena jádrovou vápenocementovou omítkou, na kterou bude 

natažena tenkovrstvá silikátová omítka zrnitosti 1,5 mm. Pro sokl bude použita mozaiková 

omítka natažená na cementové jádrové omítce. Výrobce stěnových systémů doporučuje 

vyztužení omítky vloženou armovací tkaninou s oky 8x8 mm, s atestem odolnosti proti 

alkáliím, gramáže minimálně 145 g/m2, umístěnou v horní třetině vrstvy. Finální vrstva 

omítek na hlavní budově a přístavbě musí být shodná. 

Podlahy: 

V jídelně, kanceláři a v šatně je navržena podlaha z PVC, ve varně, sociálních zřízeních 

a technologických provozech jsou navrženy keramické dlažby, popřípadě protiskluzné 

dlažby. 

Keramické dlaždice budou kladené do flexibilního lepidla na betonovou mazaninu 

vyrovnanou samonivelační stěrkou. V místnostech s vlhkým prostředím bude použita 

dlažba s protiskluzovou úpravou. Ve všech místnostech s dlažbou, mimo místnosti 

s keramickým obkladem, budou na stěnách provedeny keramické soklíky výšky 100 mm. 

Na venkovním schodišti bude použita keramická protiskluzná mrazuvzdorná dlažba. 

Plochy, na které budou kladeny povlaky z vinylu, musí být vyrovnány samonivelační 

stěrkou. Soklíky na stěnách kolem podlah z PVC budou provedeny vytažením krytiny 

na stěnu s použitím dutého rohového profilu a samolepící lišty z PVC. Na hranách 

schodišťových stupňů bude nalepen pružný lem schodů z jednoho kusu PVC, který 

poskytuje ochranu podlahové krytiny na schodech a zvyšuje bezpečnost zdrsněným 

neklouzavým povrchem a kontrastní barvou pro lepší viditelnost okraje schodu. 

Obklady: 

Na vnitřní obklady budou použity běžné obkladačky lepené do tmele. K ukončení obkladů 

budou použity ukončující plastové (příp. kovové) lišty v barevném odstínu použitých 

obkladů. 

Vnit řní instalace: 

Všechny instalace budou vybudovány nové – ZTI, vytápění, elektroinstalace, slaboproud, 

MaR, vzduchotechnika, plynoinstalace. Nové instalace budou všechny napojené 

na stávající areálové rozvody. 
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Izolace proti vodě: 

Jako izolace proti zemní vlhkosti je navržena izolace z asfaltových pásů. Tato izolace 

slouží zároveň jako izolace proti pronikání radonu z podloží. Izolace je navržena na střední 

radonový index pozemku. Při provádění hydroizolace je nutné věnovat zvláštní pozornost 

provedení veškerých prostupů a instalací. 

Jako krytina střešního pláště bude použita střešní fólie na bázi PVC-P vyztužená 

polyesterovou mřížkou. Fólie odolává UV záření a může být vystavena přímým 

povětrnostním vlivům. Je určena zejména k provádění jednovrstvých povlakových krytin 

plochých střech, mechanicky kotvených pomocí speciálních kotvících prvků k podkladu, 

bez zatěžovací vrstvy. Fólii lze vzájemně spojovat svařováním horkým vzduchem nebo 

horkým klínem. 

Izolace tepelné: 

V podlahách 1 NP bude tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS 150 S tloušťky 

80 mm. Pod podlahou přístavby 2 NP nad volným prostorem bude osazena tepelná izolace 

z minerální vlny tloušťky 260 mm. Na izolaci ploché střechy jsou použity tepelně izolační 

systémové desky z polystyrenu stabilizovaného, určené pro ploché střechy s běžným 

zatížením. Izolace ploché střechy bude mechanicky kotvená k záklopu.  

Malby: 

Malby budou provedeny běžnými malířskými nátěrovými hmotami. Na sádrokartonové 

konstrukce stěn a podhledů je zakázáno používat nátěrové hmoty obsahující vápno, vodní 

sklo a silikáty. 

 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Kanalizace: 

Z objektu jsou nyní vedeny přípojky jednotné kanalizace DN 100 – 250, které jsou 

zaústěny do veřejné kanalizační stoky. Některé stávající odpady budou využity 

pro napojení nových zařizovacích předmětů. Nové odpady budou napojeny na stávající 

krátkými připojovacími větvemi případně podvěsy pod stropem. Ležatá kanalizace 

pod podlahou bude provedena z PP KG potrubí, uložena do pískového lože s obsypem. 

Svislé odpadní kanalizační potrubí bude vedeno v instalačních šachtách nebo drážkách 

ve zdivu. Vnitřní kanalizace bude provedena z potrubí HT s hrdlovými spoji. Na svislých 
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odpadech budou umístěny čistící kusy. Navržené je odvětrání kanalizace odvětrací hlavicí 

nebo přivzdušňovacím ventilem. Připojovací potrubí od zařizovacích předmětů vede 

v sádrokartonových předstěnách, případně v drážkách zděných stěn tak, aby nebylo potrubí 

nikde viditelné. K svislému potrubí vede ve sklonu minimálně 3%. Odvodnění jednotek 

klimatizace bude do splaškové kanalizace napojeno přes kondenzační sifon, případně 

přímo do zápachové uzávěrky umyvadla. Odvodnění ploché střechy je do střešních vpustí 

s elektrickým vyhříváním. Střešní vpusti jsou napojeny na nové dešťové odpady, které jsou 

vedeny v zateplení fasády a jsou připojeny na stávající ležatou dešťovou kanalizaci. 

Na svislých odpadech budou umístěny čistící tvarovky a v místě napojení budou lapače 

střešních splavenin. 

Voda: 

Budova je nyní napojena stávající přípojkou pitné vody z veřejného vodovodu, která je 

zaústěna do suterénu budovy. Za vodoměrovou sestavou je potrubí rozděleno na požární 

vodovod a rozvod studené pitné vody. Příprava TV je centrální pro celý objekt. V rámci 

současných prostor školy zůstanou veškeré stávající rozvody studené a teplé vody 

s cirkulací beze změn. Pro nástavbu bude vedeno samostatné hlavní stoupací vedení, které 

bude mít samostatný uzávěr. Rozvody budou vedeny na společných konzolách. 

Pro teplotní kompenzaci rozvodů teplé vody a cirkulace jsou provedeny ohyby v trasách. 

Veškeré potrubí je nutné tepelně izolovat včetně kolen a odboček. Před osazením izolace, 

zazděním nebo zakrytím potrubí musí být provedena prohlídka a tlaková zkouška. Veškeré 

nové rozvody kromě požárního vodovodu bude z PPr. Požární vodovod bude proveden 

z pozinkovaných trub závitových a bude připojen ke stávajícímu rozvodu požární vody 

v budově. 

Vytápění: 

Stávající systém vytápění je teplovodní, s nuceným oběhem topného média a s navrženým 

teplotním spádem 90/70˚C. Předávání tepla v jednotlivých místnostech stávající budovy je 

konvekčními článkovými otopnými tělesy z litiny. Tyto tělesa jsou opatřeny 

termohlavicemi. Tepelný výkon stávajícího systému bude pro VZT soustavu, vytápění 

přístavby a upraveného stávajícího objektu plně postačovat. Podle provedených 

předběžných výpočtů bude možno provozovat stávající zdroj tepla celoročně 

v kondenzačním režimu, protože stávající otopný systém umožní celoročně topný režim při 

maximálním teplotním spádu topného média 70/50˚C.  
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Připojení nových okruhů vytápění nástavby bude provedeno samostatným připojením 

na zdroj tepla. Pro zajištění nuceného oběhu bude v kotelně instalována nová soustava 

čerpadel. Nové rozvody budou vedeny v 1. PP pod stropem a následně drážkami ve zdivu 

až do nástavby. Do nástavby budou takto vedena dvě stoupací potrubí. Na tyto potrubí 

bude navazovat připojení hydraulických vyrovnávačů dynamických tlaků a R+S. Na R+S 

budou připojeny vždy dva samostatné okruhy vytápění. Vzniknou tak čtyři samostatné 

okruhy pro vytápění nástavby. Celá nástavba bude automaticky ekvitermně („zónově“) 

regulována – podle momentálních venkovních teplot na fasádách.  

Místnosti přístavby budou vytápěny stávajícím teplovodním systémem. Vybraná otopná 

tělesa budou demontována včetně připojovacího potrubí až ke stoupacím vedením. Na toto 

stoupací vedení, které vede drážkami ve zdivu až do 2. NP budou navazovat nové 

horizontální rozvody a dále pak připojovací potrubí jednotlivých otopných těles. 

Rozvod potrubí bude proveden do dimenze max. DN 32 (včetně) z Cu potrubí spojovaného 

pájením nebo lisováním. Potrubí větších dimenzí bude z ocelových trubek spojovaných 

svařováním. Volně vedené potrubí bude vedeno na volných závěsech kotvených do stropu. 

Potrubí v drážkách ve zdivu budou uchyceny ve volných objímkách s gumovými 

vložkami, aby nedocházelo k přenášením hluku při teplotních výkyvech. Potrubí budou 

vedena také v podlahách ve vrstvách tepelné a kročejové izolace a částečně v podhledech. 

Veškerá potrubí musí být opatřena tepelnými návlekovými izolacemi, ocelové potrubí 

bude navíc opatřeno dvojitým základním nátěrem. 

Předávání tepla bude v místnostech nástavby i přístavby článkovými otopnými tělesy 

z hliníku se spodním středovým připojením. Veškerá otopná tělesa budou opatřena 

termohlavicemi . 

Větrání a vzduchotechnika: 

Místnosti WC a umývárny budou nuceně podtlakově větrány pomocí ventilátorů 

s nastavitelným doběhem opatřených zpětnou klapkou. Přísun vzduchu do takto větraných 

prostor bude z okolních místností přes dveřní mřížku. 

Pro nucené větrání prostoru kuchyně a jídelny je navržen centrální vzduchový systém. 

Jednotka VZT bude zabezpečovat větrání jídelny a kuchyně se zázemím. Dále bude 

zabezpečovat odvod tepelné a vlhkostní zátěže, ohřev a filtraci vzduchu. V kuchyni bude 
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VZT systém vytvářet mírný podtlak oproti okolním místnostem. Distribuci a úpravu 

vzduchu bude zajišťovat centrální VZT jednotka s rekuperací.  

Rozvod upraveného vzduchu bude čtyřhranným pozinkovaným potrubím, případně 

potrubím kruhovým. VZT potrubí na odvodu z kuchyně bude utěsněno tmelem. 

Vodorovné odvodní potrubí bude v mírném spádu a odvodněno v nejnižším místě společně 

se svislým potrubím. Přívod upraveného čerstvého vzduchu do místností bude dvouřadými 

komfortními vyústkami. K odsávání vzduchu z nejvíce zatížených prostor budou použity 

digestoře, které budou nad zařízeními s vývinem tepla, pachů a páry. Digestoře budou 

v celonerezovém provedení včetně osvětlení, lapačů tuku, žlábku a odvodnění. Výfuk 

znehodnoceného vzduchu bude nad střechou objektu. Potrubí bude utěsněno tmelem, 

tepelně izolováno a zakryto akustickou sádrokartonovou konstrukcí. 

Měření a regulace: 

Systém měření a regulace bude doplněn, tak aby bylo možné řídit technologii ústředního 

vytápění v celém areálu školy. Systém bude umět automaticky řídit provoz kotelny, 

spouštět oběhová čerpadla a vyhodnocovat jejich poruchy, ovládat směšování větví, snímat 

tlak v soustavě, snímat a vyhodnocovat teplotu na fasádách. Dále bude systém umět řídit 

provoz celého systému vzduchotechniky od VZT jednotky až po ovládání klapek 

na přívodu a odvodu vzduchu. V případě jakékoliv poruchy bude systém zasílat 

upozornění SMS zprávou proškolené obsluze. 

Plynová zařízení: 

V rámci nového řešení VZT jednotek a provedení nástavby školy bude demontován 

stávající plynový kotel o výkonu 24 kW umístěný v půdním prostoru. Demontováno bude 

také připojovací potrubí a armatury. Dále dojde z důvodu nového dispozičního řešení 

varny k přemístění stávajících plynových spotřebičů. Stávající plynová zařízení budou 

osazena do nové místnosti varny v přístavbě. Tyto spotřebiče budou propojeny 

se stávajícím vnitřním plynovodem. Na přívodu ke spotřebičům bude osazen uzávěr. 

Stávající plynová kotelna zůstane beze změny. S navýšením spotřeby plynu popřípadě 

s umístěním nových plynových spotřebičů se neuvažuje.  

Silnoproud včetně bleskosvodů: 

Přípojka nízkého napětí je stávající. V nástavbě se zřídí nový rozvaděč podlaží, ze kterého 

bude připojen veškerý elektrický rozvod nástavby. Rozvod nástavby bude zahrnovat 
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osvětlení, zásuvkové vývody a připojení technických zařízení. Rozvody v prostorách 

přístavby budou vedeny z nových podružných rozvaděčů příslušných prostor. Na tyto 

rozvody se připojí osvětlení, zásuvkové vývody a technické zařízení (spotřebiče v kuchyni 

a zařízení VZT). Rozvody budou provedeny z kabelů CYKY uloženými pod omítkou nebo 

v podhledech. 

Projektová dokumentace řeší způsob umělého osvětlení nově vzniklých prostor včetně 

specifikace prvků pro různé typy místností. Jednotlivé druhy prvků osvětlení byly zvoleny 

s ohledem na jejich umístění a technické požadavky (zejména na intenzitu osvětlení). 

Je rovněž řešeno nouzové a panikové osvětlení použitím autonomních nouzových svítidel. 

Na svítidlech budou označeny únikové trasy piktogramy. V podlažích, která nejsou 

předmětem řešení, budou chráněné únikové cesty doplněny nouzovým autonomním 

osvětlením napájeným ze stávajících rozvaděčů a dále se doplní nouzová svítidla 

označující vstupy do chráněných únikových cest z ostatních prostor školy. 

Jímací soustava bleskosvodu bude řešena jako mřížová izolovaná, doplněná jímači 

k ochraně vyčnívajících prvků střechy. Uzemnění bude na novou zemnicí soustavu, která 

se propojí se stávající soustavou. Zemnicí soustava bude využita také pro potenciálové 

vyrovnání a uzemnění ochranného vodiče elektrických rozvodu. 

Slaboproud: 

Učebny budou vybaveny zásuvkami pro připojení dataprojektorů u učitelských stolů 

a v podhledech. Dále se v učebnách umístí reproduktory místního rozhlasu a v některých 

učebnách i ozvučení místnosti. V kanceláři kuchyně a kabinetech jsou navrženy zásuvky 

jak pro připojení počítačů k síti, tak i pro telefony. V kanceláři kuchyně bude ještě umístěn 

domácí telefon, ke kterému bude připojené zvonkové tablo u zásobovacího vchodu. 

Na chodbách se bude nacházet WIFI router pro bezdrátový přístup k síti, hodiny 

jednotného času, zvonky a reproduktory místního rozhlasu. Ústředna místního rozhlasu 

bude nově umístěna v kanceláři zástupce ředitele a systém jednotného času bude napojen 

na stávající hlavní hodiny, které se nacházejí v 2. NP.  

 Požárně bezpečností řešení 

Požárně bezpečností řešení objektu bylo zpracováno současně s projektovou dokumentací 

v souladu s platnými normami požární bezpečnosti staveb. Řeší rozdělení stavby 
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do požárních úseků, osazení uzávěru s požární odolností, únikové cesty, osazení hydrantů 

a další.   

 Zásady hospodaření s energiemi 

Všechny konstrukce z hlediska tepelně technických vlastností vyhovují požadavkům 

platných norem. Tepelně technické hodnoty materiálů a konstrukcí jsou obsaženy 

ve výpočtu Průkazu energetické náročnosti, který byl zpracován samostatně jako součást 

projektové dokumentace stavby. 

 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Projekt respektuje všechny základní požadavky na vytvoření podmínek pro řádné zajištění 

a dodržování hygieny práce. V dokumentaci jsou zapracovány požadavky na provedení 

pracovišť s ohledem na denní osvětlení učeben a kabinetů, umělé osvětlení, větrání 

a zajištění vyhovujících mikroklimatických podmínek na pracovišti, vybavení pracovišť 

sanitárními zařízeními, zásobování pracovišť vodou a zajištění požadované teploty 

na pracovišti.  

 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

V projektové dokumentaci přístavby jsou navrženy úpravy proti pronikání radonu 

z podloží na střední radonový index pozemku. 

Ochrana před seizmicitou: 

Stavba se nenachází na seizmicky zatíženém území. 

Ochrana před hlukem: 

Obvodové pláště jsou navrženy tak, aby splňovaly normové požadavky na neprůzvučnost. 

2.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Napojení inženýrských sítí bude provedeno v rámci vnitroareálových rozvodů, do prostoru 

nástavby a přístavby se protáhnou instalace ze stávajícího objektu. Stávající areál je 

napojen na kanalizaci, vodovod, elektřinu a plyn. 
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2.4 Dopravní řešení 

Hlavní příjezd k areálu školy je z ulice Husova na ulici Smíškovu ze severní strany, možný 

je i příjezd z jižní strany z ulice Smetanova. Nová parkovací místa nebudou zřizována 

a stávající parkovací plochy před školou zůstanou beze změn. Nově bude vybudovaná 

dlážděná komunikace k rampě pro příjem zboží. Přístup pro pěší k hlavnímu vstupu je 

z ulic Kvapilova, Smíškova a Na Rybníčku. 

2.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Dřeviny, které budou zachovány, bude nutné během stavebních prací ochránit například 

prkenným bedněním. Přístavba si vyžádá asanaci několika keřů, rostoucích v levé části 

od vchodu do školy. Smrk pichlavý na levé straně od vchodu do školy, v zadní části, bude 

ořezán z důvodu zvýšení podchodné výšky a dále na něm budou ořezány větve směrem 

k budově po konzultaci s odborníkem. Při kácení dřevin musí být dodržena všechna 

bezpečnostní opatření zabraňující šíření parazitických hub a dřevokazného hmyzu. 

Po dokončení stavby se plochy okolo školy uvedou do původního stavu a osejí se travním 

semenem. 

2.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

Stavebními úpravami se nemění účel využití a z tohoto důvodu objekt nebude mít 

negativní vliv na okolní prostředí. Navrženými stavebními úpravami nedojde při užívání ke 

zvýšení hladiny hluku v jejím okolí, což vyplývá z účelu budovy. Provoz budovy 

po dokončení úprav nebude produkovat emise prachové ani pachové. Odpadní vody budou 

vypouštěny do kanalizace, která navazuje na ČOV. Odpadní vody z kuchyně budou 

do veřejné kanalizace vypouštěny přes stávající lapač olejů a tuků. Odpady z papírových 

obalů, proložek a kartonů, PE fólie a podobné budou tříděny a ukládány do odpadních 

nádob v areálu školy. Odpad bude likvidován na základě smlouvy s obcí. 

Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí, a proto investor 

ve spolupráci s dodavatelem stavby učiní taková opatření, aby byly tyto negativní účinky 

na okolí co nejvíce minimalizovány. Pro likvidaci stavebního odpadu a obalových 

materiálů budou na staveništi umístěny uzavíratelné kontejnery, aby se zabránilo 

rozptylování lehkých částí po okolí vlivem větru. Povinně bude prováděno třídění těchto 

odpadů, zejména plastových obalů. Poloha kontejnerů bude operativně měněna dle 
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prováděných prací a potřeby na staveništi. Naplněné kontejnery budou vyváženy 

na řízenou skládku. 

2.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba nebude mít negativní dopady na místní obyvatelstvo. Všechny základní požadavky 

z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva jsou splněny.  

2.8 Zásady organizace výstavby 

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 

Napojení elektřiny bude přes staveništní rozvaděč s elektroměrem. Ten bude napojen 

na hlavní rozvaděč areálu školy, který se nachází v 1. PP východního křídla v dílně. 

Připojení na vodovod bude přes dočasný vodoměr, který se napojí ke stávajícímu rozvodu 

v 1. PP východního křídla v kotelně. 

Odvodnění staveniště: 

Odvodnění staveniště bude napojeno do místní veřejné kanalizace. Toto odvodnění musí 

být řešeno tak, aby nezpůsobovalo zanešení stávajících odvodňovacích prvků. 

Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Na staveniště bude přístup po městských komunikacích. Pro příjezd bude využíván příjezd 

z ulice Smíškova (severní strana) a z ulice Smetanova (jižní strana). 

Vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky: 

Provádění stavby bude mít na okolí minimální vliv. 

Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 

Z bouracích prací budou prováděny tyto: demontáž krytiny, demontáž krovu, odbourání 

půdní nadezdívky, vybourání půdní dlažby včetně malty a škvárového násypu až na záklop 

(záklop ponechat), odbourání nepotřebných komínových těles až po úroveň podlahy půdy, 

vybourání otvorů ve stropě pro nové schodišťové konstrukce, vybourání otvorů 

pro instalace, vybourání otvorů pro osazení ocelových nosníků. Při bourání otvorů 

ve stěnách je nutno provést podchycení zdiva nad otvorem a podchycení stropní 

konstrukce. Bourání smí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci pod stálým dozorem 
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odpovědného pracovníka. Instalace v bouraných částech se musí odpojit a zajistit před 

zahájením bouracích prací. Bourání nesmí být přerušeno, dokud není zajištěna stabilita 

bourané konstrukce nebo její části. V případě zvýšené prašnosti je nutné při bouracích 

pracích kropit vodou. 

Dřeviny, které budou zachovány, bude nutné během stavebních prací ochránit například 

prkenným bedněním. Přístavba si vyžádá asanaci několika keřů, rostoucích v levé části 

od vchodu do školy. Smrk pichlavý na levé straně od vchodu do školy v zadní části bude 

ořezán z důvodu zvýšení podchodné výšky a dále na něm budou ořezány větve směrem 

k budově po konzultaci s odborníkem. Při kácení dřevin musí být dodržena všechna 

bezpečnostní opatření zabraňující šíření parazitických hub a dřevokazného hmyzu. 

Po dokončení stavby se plochy okolo školy uvedou do původního stavu a osejí se travním 

semenem. 

Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé): 

Předpokládá se pouze využití pozemků ve vlastnictví investora. 

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace: 

S odpadem, který vznikne na stavbě, bude nakládáno podle platné legislativy. Na stavbě 

budou kontejnery, do kterých se musí vzniklý odpad ukládat. Kontejnery budou na stavbu 

přistaveny firmou KTS Ekologie s.r.o. Tato firma zajistí likvidaci odpadů ve Sběrném 

dvoře města Tišnov. 

Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

Celkové množství vykopané zeminy bude zhruba 350 m3, z toho bude použito zpět 

na zásyp 150 m3 a zbytek bude uložen na skládku. 

Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

Zhotovitel má povinnost dodržovat základní pravidla ochrany životního prostředí a podle 

toho volí pracovní postupy, technologie a materiály, ze kterých bude stavba provedena. 
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Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: 

Vzhledem k předpokladu více než jednoho zhotovitele na stavbě je potřeba, aby byl 

na stavbě koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který bude dohlížet 

na dodržování BOZP při provádění všech činností na stavbě. Každý pracovník na stavbě 

bude proškolen o bezpečnosti práce a prevenci rizik. 

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

Nepředpokládají se žádná opatření. 

Zásady pro dopravně inženýrské opatření: 

Nepředpokládají se žádná opatření. 

Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: 

Po dobu výstavby budou uzamčeny vstupy u západního a východního křídla a celé 

staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2 m. Hlavní vstup bude jediným 

možným vstupem do školy pro žáky a zaměstnance. 

Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Zahájení stavebních prací: 4. 4. 2016 

Zahájení bouracích prací ve stávajícím objektu: 1. 7. 2016 

Předání díla: 7. 10. 2016 

Nejprve začnou stavební práce na přístavbě. O týden později budou zahájeny práce také 

na nástavbě. Práce na komunikaci započnou ihned po dokončení přístavby. 

Podrobnosti k zařízení staveniště jsou zpracovány v technické zprávě k zařízení staveniště. 
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B. KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI 

VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS 
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1. Poloha stavby 

Stavba se nachází v areálu školy na ulici Smíškova, v klidné části města Tišnov mezi 

zástavbou rodinných domků. Areál je vymezen budovami a oplocením. Příjezd 

na staveniště bude možný z ulice Smíškova (severní strana) a z ulice Smetanova (jižní 

strana). Koordinační situace stavby je zpracována samostatně jako příloha P1. 

 

Obrázek C.1 Poloha stavby (1) 

V nejbližším okolí stavby jsou na přístupových trasách dva kolizní body. Jedná 

se o železniční mosty křižující pozemní komunikace. Poloha těchto bodů je vyznačena 

na obrázku B.1 Poloha stavby. Podjezdná výška v těchto místech je omezena a vozidla 

s výškou přesahující mez vyznačenou na dopravní značce mají pod most vjezd zakázán.  
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První kolizní bod se nachází na ulici Cáhlovská. Jedná se vlastně o dva mosty přes 

komunikaci za sebou. Zde je možná pouze jízda vozidel, jejichž výška není více jak 3,6 m. 

Toto místo na pozemní komunikaci je na obrázku B.2 Kolizní bod č.1. 

 

Obrázek C.2 Kolizní bod č. 1 (2) 

Druhý kolizní bod je na ulici Olbrachtova, kde je maximální povolená výška vozidla dle 

dopravního značení 3,9 m. Tento most je na obrázku B.3 Kolizní bod č.2. 

 

Obrázek C.3 Kolizní bod č. 2 (3) 
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2. Širší dopravní vztahy 

2.1 Trasa odvozu vytěžené zeminy 

Zemina vytěžená během provádění zemních prací určená k uložení na skládku, bude 

postupně odvážena nákladními automobily na skládku společnosti POKROS, spol. s r. o. 

Tato skládka se nachází na okraji nedaleké obce Čebín. Vzdálenost skládky od místa 

stavby je zhruba 4,5 km. Na zvolené trase mezi stavbou a skládkou se nachází kolizní bod 

popsaný v předchozí kapitole Poloha stavby, ale pro průjezd nákladních automobilů je 

povolená výška vozidel 3,9 m dostačující. 

 

Obrázek C.4 Trasa odvozu vytěžené zeminy (4) 

2.2 Trasa dopravy čerstvého betonu 

Čerstvý beton bude odebírán z betonárny TENST, spol. s r. o., která se nachází přímo 

v Tišnově. Trasa dopravy čerstvého betonu je vedena mimo oba kolizní body, protože 

výška autodomíchávače přesahuje povolené výšky v těchto bodech. Zvolená trasa vede 

přes železniční přejezd a je dlouhá 3,8 km. Na této trase se žádné kolizní body nenachází. 
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Obrázek C.5 Trasa dopravy čerstvého betonu (5) 

2.3 Trasa dopravy řeziva 

Veškeré řezivo bude na stavbu dovezeno přímo od zpracovatele dřeva, konkrétně 

od společnosti Tišnovská dřevovýroba, s. r. o. Výrobní prostory této společnosti se nachází 

nedaleko stavby ve vzdálenosti 1,2 km. Na trase dopravy řeziva se nachází kolizní bod 

popsaný v předchozí kapitole Poloha stavby, ale pro průjezd nákladních automobilů je 

povolená výška vozidel 3,6 m dostačující. 

 

Obrázek C.6 Trasa dopravy řeziva (6) 
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2.4 Trasa dopravy dřevocementových tvárnic 

Dřevocementové tvárnice, které budou použity na svislé konstrukce přístavby, se dovezou 

přímo z areálu výrobce a prodejce, kterým je MFC-MORFICO, s. r. o. Areál této 

společnosti se nachází na okraji města Tišnov ve vzdálenosti 1,7 km od stavby. Na trase 

dopravy tohoto materiálu se nachází kolizní bod popsaný v předchozí kapitole Poloha 

stavby, ale pro průjezd nákladních automobilů je povolená výška vozidel 3,9 m dostačující. 

 

Obrázek C.7 Trasa dopravy dřevocementových tvárnic (7) 

2.5 Trasa dopravy hutního a stavebního materiálu 

Hutní materiál pro potřeby stavby (válcované profily, betonářská výztuž, trapézové plechy 

a další) i stavební materiál (kromě čerstvého betonu, řeziva a dřevocementových tvárnic) 
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bude odebírán ze stavebnin RIGI stavební společnost, s. r. o., které se nachází v obci 

Hradčany v blízkosti Tišnova. Trasa dopravy materiálu ze stavebnin je dlouhá 2,6 km 

a nachází se na ní kolizní bod popsaný v předchozí kapitole Poloha stavby, ale pro průjezd 

nákladních automobilů je povolená výška vozidel 3,9 m dostačující. 

 

Obrázek C.8 Trasa dopravy hutního a stavebního materiálut (8) 

2.6 Trasa odvozu odpadů a stavební sutě ze stavby 

Stavební suť a odpad vznikající v průběhu výstavby bude tříděn a ukládán do kontejnerů. 

Kontejnery budou na stavbu přistaveny firmou KTS Ekologie, s.r.o., která provozuje 
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Sběrný dvůr města Tišnov. Tato firma zajistí likvidaci odpadů ve Sběrném dvoře města 

Tišnov vzdáleném 730 m od místa stavby. Na trase mezi stavbou a Sběrným dvorem se 

žádné kolizní body nenachází. 

 

Obrázek C.9 Trasa odvozu odpadů a stavební sutě ze stavby (9) 
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C. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO ZDIVO 

Z DŘEVOCEMENTOVÝCH TVÁRNIC 
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1. Obecné informace 

1.1 Základní údaje o stavbě 

Technologický předpis řeší provádění konstrukcí obvodového a vnitřního zdiva na objektu 

SO 02 – Přístavba. Jedná se o přístavbu ke stávajícímu stravovacímu provozu. Díky 

přístavbě bude zvýšena kapacita stravovacího provozu a zároveň bude tento provoz 

odpovídat současným požadavkům hygienických norem a předpisů.  

Přístavba je řešena jako dvoupodlažní zděná budova s plochou střechou založená 

na základových pasech v kombinaci se základovými patkami. Konstrukce stropu nad 1. NP 

je navržena jako železobetonová deska tloušťky 250 mm z betonu C 30/37 XC1, vyztužená 

žebírkovou výztuží. Stropní konstrukce nad 2. NP bude z dřevěného trámového stropu 

s dřevěným záklopem. Spád střešních ploch je navržen do zaatikových žlabů. 

1.2 Základní údaje o konstrukci 

Předmětem technologického předpisu je zdivo z dřevocementových tvárnic. Toto zdivo 

tvoří u objektu SO 02 – Přístavba obvodové a vnitřní zdivo. Obvodové zdivo bude 

z dřevocementových tvárnic s vloženou tepelnou izolací z polystyrenu tloušťky 140, 110 

nebo 70 mm, tloušťka zdiva bude 350, 320 a 300 mm. Vnitřní zdivo bude 

z dřevocementových tvárnic bez vložené tepelné izolace tloušťky 200 a 300 mm. Zdivo je 

z tvárnic, které se kladou na sucho a následně jsou vyplněny betonem C16/20.  

 

Obrázek C.1 Dřevocementová tvárnice IZOBLOK (10) 
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2. Materiály 

2.1 Použité materiály 

Množství materiálu je převzato z výkazu výměr a částečně dopočítáno. V množství jsou 

zahrnuty i rezervy. 

Tabulka C.1 Soupis materiálu 

Materiál MJ Množství Spotřeba/MJ Spotřeba 
Tvárnice IZOBLOK 35/14 m2 200 4 Ks/m2 800 
Tvárnice IZOBLOK 32/11 m2 36,68 4 Ks/m2 148 
Tvárnice IZOBLOK 30/7 m2 12,71 4 Ks/m2 52 
Tvárnice IZOBLOK 30/0 m2 153,86 4 Ks/m2 616 
Beton C16/20 m3  54 
Výztuž ϕ 14 mm m  375 
Výztuž ϕ 10 mm m  152 
Výztuž ϕ 6 mm m  200 

 

Dále budou potřeba dřevěná prkna na bednění otvorů a spojovací materiál na toto bednění. 

2.2 Doprava 

 Primární 

Doprava čerstvého betonu, dřevocementových tvárnic, výztuže a řeziva bude probíhat 

po trasách, které jsou zpracovány v rámci kapitoly B. Koordinační situace stavby se širšími 

vztahy dopravních tras. 

 Sekundární 

K dopravě betonu na místo zpracování bude sloužit autodomíchávač s čerpadlem 

SCHWING Stetter FBP 24 na podvozku 8x4. Doprava ostatního materiálu bude prováděna 

ručně. 

2.3 Skladování 

Skládka materiálu bude na podkladním betonu prováděné přístavby při provádění zdiva 

1 NP. Při provádění zdiva 2 NP bude materiál uložen na železobetonovou stropní 

konstrukci. Dřevocementové tvárnice není nutné chránit před povětrnostními podmínkami. 
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Výztuž do překladů a na parapety bude uložena ve svazcích na dřevěných hranolech 

o velikosti 150 x 150 mm.  

3. Převzetí pracoviště 

Při převzetí pracoviště musí být hotové základy pro SO 02 – Přístavba. Dále musí být 

provedeny pásy hydroizolace v místech stěn z dřevocementových tvárnic. Provedené práce 

se zkontrolují, jestli jsou v souladu s projektovou dokumentací. O převzetí pracoviště 

se sepíše protokol a provede záznam do stavebního deníku. 

4. Pracovní podmínky 

4.1 Klimatické podmínky 

Ukládání betonu musí probíhat za teploty od 5°C do 30°C, během tuhnutí nesmí teplota 

klesnout pod 5°C. Při betonáži v letních měsících musí být beton chráněn proti 

nadměrnému vysychání např. přikrytím. Při betonáži v zimních měsících musí být zdivo 

chráněno před promrznutím např. zakrytím polystyrénovými deskami, izolačními rohožemi 

apod. tak, aby teplota neklesla pod  5°C a do betonu musí být použity speciální přísady. 

4.2 Vybavení staveniště 

Staveniště je oploceno mobilním oplocením výšky 2 m. Přístup na staveniště je 

uzamykatelnou branou. Příjezd ke staveništi je z ulice Husova. Pro účely prací na SO 02 je 

možné využít přístup z ulice Kvapilova. Jako zařízení staveniště je navrženo šest 

mobilních kontejnerů, které budou složit jako kancelář stavbyvedoucího a mistra, šatna 

k převlékání pracovníků a sklad. Kontejnery budou napojeny na vodovod, do kanalizace 

a k elektrickému staveništnímu rozvaděči, který je napojen na elektrický rozvaděč 

stávajícího objektu. Dále budou na staveništi dvě mobilní toalety. Sousední objekt je 

ve vlastnictví investora. Staveniště bude označeno značkou „NEPOVOLANÝM VSTUP 

ZAKÁZÁN“ v místě vstupu na staveniště.  
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4.3 Instruktáž pracovník ů 

Všichni pracovníci musí být proškoleni o BOZP a PO a seznámeni s provozem na stavbě. 

Pracovníci musí podepsat prohlášení o seznámení s danou problematikou. O školení bude 

proveden zápis do formulářů v deníku BOZP a PO, a ve stavebním deníku. 

5. Personální obsazení 

Tabulka C.2 Personální obsazení 

Funkce Kvalifikace Počet 

Řidič sklápěče s rukou 
Proškolení, profesní 
řidičský průkaz skupiny C 

1 

Řidič autodomíchávače s 
čerpadlem 

Proškolení, profesní 
řidičský průkaz skupiny C 

1 

Četa na zdění 
Vedoucí čety -zedník Proškolení, SOU 1 
Zedník Proškolení 2 
Stavební dělník Proškolení 3 

6. Stroje a nářadí 

6.1 Seznam strojů 

Nákladní automobil MAN 26.414 FNL 2000 s hydraulickou rukou Palfinger PK15500 

Autodomíchávač s čerpadlem SCHWING Stetter FBP 24 na podvozku 8x4 

Automobil Peugeot Boxer Furgon 

6.2 Seznam nářadí 

Ponorný vibrátor Perles CMP s ohebnou hřídelí Perles AM 28,4 

Úhlová bruska Bosh GWS 26-230 LVI Professional 

Pákové dvouruční nůžky 

Kombinované kleště 

Kladivo 

Čelní štípací kleště 
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Svinovací metr 

Pásmo 

Vodováha 2000 mm 

Zednická šňůra 

Kotoučová pila Bosh GKS 65 Professional 

Pracovní lešení 

6.3 Osobní ochranné pomůcky 

Pracovnici budou mít pracovní oděv, pracovní obuv, reflexní vestu, pracovní ochranné 

rukavice, chrániče sluchu, brýle a plastové ochranné přilby. 

7. Pracovní postup 

Založení první řady je na pás hydroizolace. Nejprve se založí rohové tvárnice v rozích 

a krajní tvárnice řady. Pak se mezi ně pokládají tvárnice mezilehlé. Boční styčné i úložné 

plochy tvárnic jsou frézované a díky tomu jsou rovnoběžné a pravoúhlé. Aby mohlo být 

této přednosti využito při zdění, je důležité, aby při zakládání zdiva byla první vrstva 

tvárnic uložena přesně vodorovně a svisle. K vyrovnání nerovnosti úložných ploch 

se používají dřevěné klínky, kterými vyklínkujeme tvárnice do požadované polohy. 

Uložení tvárnic se průběžně kontroluje vodováhou. Alternativou může být i vyrovnání 

nerovností cementovou maltou. V případě potřeby je možné řezat tvárnice úhlovou 

bruskou. 

Další vrstva tvárnic se klade s vazbou 500 mm. Vazba rohu se provede vystřídáním 

rohových tvárnic. Tvárnice se kladou na sucho, uložení se průběžně kontroluje vodováhou. 

Při ukládání tvárnic musí být zajištěno, že sloupce betonového jádra budou probíhat 

na celou výšku podlaží. Po uložení maximálně čtyř řad se tvárnice musí vyplnit betonem. 

Zpracovatelnost tohoto betonu zjištěná zkoušou sednutí kužele se musí pohybovat 

od s=80 mm do s=80 mm.  

Tvárnice se vyplní betonem do výšky 100 mm pod horní hranu tvárnic. Beton se poté 

zhutní pomocí ponorného vibrátoru a povrch tvárnic se očistí. Je důležité mít očištěné 

především horní úložné plochy tvárnic.  
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Práce pokračují vyrovnáním dalších čtyř řad tvárnic a jejich vyplnění betonem 

až do úrovně stropní konstrukce. Pracovní spáry v betonu na výšku jednoho podlaží 

se nedoporučují. Pokud musíme vytvořit pracovní spáru, je nutné ji zajistit trny 

z betonářské výztuže o minimálním ∅ 6 mm. Tyto trny se osadí střídavě u vnějšího 

a vnitřního okraje betonového jádra v maximální vzájemné osové vzdálenosti 500 mm tak, 

aby zasahovaly minimálně 200 mm do betonu spojovaných částí. Pracovní spáru 

v betonovém jádru zdi nemusíme uvažovat, pokud dojde k přerušení betonování minimálně 

100 mm pod úložnou plochou poslední vrstvy tvárnic a pokud se pokračuje s betonováním 

do 24 hodin od přerušení prací. 

 

Obrázek C.2 Vytvoření vazby v rohu 

Po vytvoření první výšky zdiva 1,5 m se dále ve zdění pokračuje z pracovního lešení. Toto 

lešení se postaví s podlážkou v úrovni 1,3 m nad podkladním betonem. 
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Zakončení řady v místě otvoru se může provést buď rohovou tvárnicí, nebo základní 

tvárnicí, jež se z boku zabední pomocí prken. Při vytvoření parapetu u oken se postupuje 

tak, že se do horního výřezu v příčkách tvárnic osadí konstrukční výztuž 2 ∅ 10 mm tak, 

aby zasahovala minimálně 750 mm za ostění otvoru. Pokud je zdivo mezi otvory užší 

než 1500 mm, výztuž se nepřerušuje. V případě, že není za hranou otvoru potřebných 

750 mm pro osazení výztuže, pruty se ohnou do zdi.  

 

Obrázek C.3 Vložení výztuže do parapetu (11) 

Nadpraží otvoru se vytvoří pomocí základních tvárnic. Nadpraží se podbední dřevěnými 

prkny, na ty se uloží spodní výztuž překladu. Výztuž se dává v místě výřezu tvárnice. 

Na bednění se umístí základní tvárnice a vloží se horní výztuž do výřezu v tvárnici 

a výztuž se prováže třmínky podle projektu. Krytí výztuže se zajistí distanční podložkou. 

Překlad se zabetonuje společně s ostatním zdivem. 
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Obrázek C.4 umístění výztuže v překladu 

 

 

Obrázek C.5 Bednění ostění a nadpraží otvoru (12) 

Nad 1 NP je navržena monolitická stropní konstrukce. U tohoto typu stropní konstrukce 

se postupuje tak, že se tvárnice zabetonují do úrovně spodní hrany stropu, případně 

se poslední řada tvárnic zabetonuje zároveň se stropem. Tuto poslední řadu tvárnic je 

možné upravit seříznutím podle výšky podlaží. Při seříznutí se ponechá vnější stěna 

tvárnice s izolací, která vytvoří boční izolaci stropu. Výztuž obvodového věnce je pak tedy 

součástí výztuže stropu. 
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Obrázek C.6 Řešení monolitického stropu (13) 

Po vytvoření monolitické stopní konstrukce a po technologické přestávce se pokračuje 

ve zdění 2 NP. Nejprve se naveze potřebný materiál, který se uloží na stopní konstrukci. 

Opět se provede založení v rozích, pak se položí tvárnice mezilehlé, uloží se další vrstvy 

a vytvoří se betonové jádro tak, jak je popsáno v postupu výše. Postup zdění je stejný 

až do úrovně stropní konstrukce. K zastropení 2 NP je navržena trámová stropní 

konstrukce. U tohoto způsobu zastropení se vytváří železobetonový ztužující věnec pod 

nosné trámy stropní konstrukce tak, že se do tvárnic pod úrovní trámů osadí výztuž věnce. 

V řadě tvárnic, kde budou uloženy stropní trámy, se do tvárnic vyříznou kapsy, které 

se před betonáží zdi vybední. 

 

Obrázek C.7 Vytvoření železobetonového ztužujícího věnce (14) 
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Obrázek C.8 Řešení trámového stropu (13) 

Způsob vytvoření drážek pro vedení instalací ve zdivu z dřevocementových tvárnic je 

následující. Instalace malých průřezů lze vést v drážkách, které se vyříznou nebo vyfrézují 

do stěny tvárnice. Takto lze frézovat drážky až k betonovému jádru. Hloubka těchto drážek 

je tedy maximálně 40 mm. Vytvoření drážek pro instalace větších průřezů je buď 

vyříznutím stěny tvárnice a zhotovením bednění drážky v betonovém jádru nebo vložením 

kónicky seříznutého dřevěného či polystyrenového trámku v místě budoucí drážky, který 

se vloží před betonáží do betonového jádra tvárnice. Po zatvrdnutí betonu se stěna tvárnice 

vyřízne a trámek odstraní.  

 

Obrázek C.9 Vytvoření drážek ve zdivu (13) 
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8. Jakost a kontrola kvality 

Kontroly budou prováděny podle kontrolního a zkušebního plánu, který je 

zpracován samostatně. Kontrolní a zkušební plán je zpracován na základě požadavků, které 

vyplývají z předpisů, norem nebo projektové dokumentace. O provedených kontrolách 

se provede zápis do stavebního deníku. 

8.1 Vstupní kontroly 

Jako vstupní kontroly budou provedeny: kontrola přístupnosti, kontrola ohraničení 

a označení pracoviště, kontrola PD a jiných dokumentů, kontrola podkladu, kontrola 

materiálu. 

8.2 Mezioperační kontroly 

Jako mezioperační kontroly budou provedeny: kontrola klimatických podmínek, kontrola 

ochrany zeleně, kontrola ochranných pomůcek, kontrola způsobilosti pracovníků, kontrola 

technického stavu strojů, kontrola skladování materiálu, kontrola uspořádání pracoviště, 

kontrola provádění zdění, kontrola ukládání a zhutňování betonu, kontrola výztuže 

překladů, kontrola otvorů ve zdi, kontrola ochrany proti povětrnostním vlivům. 

8.3 Výstupní kontroly 

Jako výstupní kontroly budou provedeny: kontrola geometrické přesnosti, kontrola otvorů, 

kontrola čistoty pracoviště. 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

V průběhu realizace budou dodržovány obecné podmínky pro provádění stavby z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví. Každý pracovník na stavbě bude proškolen o bezpečnosti 

práce a prevenci rizik. Při pracích se musí dodržovat povinnosti plynoucí z těchto nařízení 

vlády: 

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

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích 
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Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

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. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je podrobněji popsána v kapitole Bezpečnost 

a ochrana zdraví při práci. 

10. Ekologie a vliv na životní prostředí 

S odpadem, který vznikne na stavbě, bude nakládáno podle platné legislativy. Na stavbě 

budou kontejnery, do kterých se musí vzniklý odpad ukládat. Kontejnery budou na stavbu 

přistaveny firmou KTS Ekologie s.r.o. Tato firma zajistí likvidaci odpadů ve Sběrném 

dvoře města Tišnov. Během realizace se musí dodržovat tyto předpisy: 

Zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Zákon 185/2001 Sb., o odpadech 

Vyhláška 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu 

a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

Tabulka C.3 Likvidace odpadů 

Číselné označení Typ odpadu Doporučená likvidace 
170101 O Beton Recyklace v betonárně 
170405 O Železo a ocel Sběrný dvůr 
170201 O Dřevo Sběrný dvůr 
170204 N Dřevo obsahující nebezpečné 

látky 
Recyklace u výrobce 

200301 O Směsný komunální odpad Sběrný dvůr 
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1. Vstupní kontroly  

Bod 1: Kontrola přístupnosti 

Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují, zda je zajištěna příjezdová 

a přístupová cesta na staveniště. 

Bod 2: Kontrola ohraničení a označení pracoviště 

Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují, zda není poškozené oplocení 

staveniště. Také kontrolují, zda jsou řádně označeny všechny vstupy a vjezdy na pracoviště 

zákazem vstupu. Ohraničení pozemku musí být rozeznatelné i za snížené viditelnosti. 

Bod 3: Kontrola PD a jiných dokumentů 

Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují úplnost, správnost a platnost 

projektové dokumentace, která musí být schválena příslušným stavebním úřadem. Dále 

dokumentaci k nakládání s odpady, odvodu znečištěných a dešťových vod a podmínky 

k ochraně životního prostředí. 

Bod 4: Kontrola podkladu 

Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují rovinnost podkladu (± 15 mm 

na 10 m délky), čistotu podkladu (bez prachu a ropných látek), vyzrálost podkladu (70 % 

pevnosti), provedení hydroizolace (pásy o 150 ± 10 mm širší než stěna, kontrola 

poškození, přesahu a napojení). 

Bod 5: Kontrola materiálu 

Mistr a technický dozor investora kontrolují všechny dodané materiály: 

a) zdící prvky – množství a druh dle PD, a zda nejsou prvky poškozeny, výrobce dokládá 

k výrobkům certifikát kvality  

b) výztuž – délky, průměry a počty jednotlivých prutů dle PD a dodacího listu, výztuž musí 

být dodána s hutním atestem (doklad o jakosti) 

c) čerstvý beton – mistr zkontroluje údaje na dodacím listě, jestli odpovídají specifikaci 

objednaného betonu, která je určena PD. Při přejímce se provádí pouze zkouška sednutí 

kužele, ke které bude na stavbě k dispozici Abramsův kužel. 
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2. Mezioperační kontroly  

Bod 6: Kontrola klimatických podmínek 

Mistr kontroluje při příchodu na stavbu, případně před započetím prací teplotu. Teplota 

prostředí při zdění, tuhnutí a tvrdnutí betonu nesmí klesnout pod 5 °C. Pro zdění se nesmí 

použít zmrzlé tvárnice. Vyplňování tvárnic betonem je přípustné v rozmezí teplot 

od + 5 °C do + 25 °C. V případě poklesu teploty pod + 5 °C je nutné betonování přerušit, 

případně použít speciální přísady do betonu. V případě teploty nad + 25 °C musí být beton 

ošetřován kropením a přikrýváním. 

Bod 7: Kontrola ochrany zeleně 

Mistr kontroluje ochranu zeleně, která nesmí být zasažena stavbou dle normy ČSN 83 

9061. Norma zakazuje znečištění vegetačních ploch látkami (rozpouštědla, minerální oleje, 

kyseliny, barvy, cement) poškozujícími rostliny. Dále mistr kontroluje ochranu kmene 

stromu vypolštářovaným bedněním vysokým nejméně 2m. Toto bednění musí být 

připevněno bez poškození kůry stromu a nesmí být osazeno na kořenech. 

Bod 8: Kontrola ochranných pomůcek 

Mistr kontroluje, zda mají všichni pracovníci předepsané ochranné pomůcky (oděv, obuv, 

přilbu, vestu, rukavice a brýle). 

Bod 9: Kontrola způsobilosti pracovníků 

Mistr, případně stavbyvedoucí kontrolují způsobilost pracovníků vykonávat zadanou práci. 

Pracovníci mohou být podrobeni orientační dechové zkoušce. Svoji způsobilost prokazují 

platnými průkazy, certifikáty, či jinými dokumenty opravňujícími je vykonávat 

specializované práce. 

Bod 10: Kontrola technického stavu strojů 

Strojník, případně mistr kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce. Kontrolují 

technický stav jako je například hladina provozních kapalin, ošetření důležitých součástek 

promazáním, funkčnost výstražných signálů, různá jiná mechanická poškození nebo také, 

zda elektrické přístroje neprobíjejí. 
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Bod 11: Kontrola skladování materiálu 

Technický dozor investora a mistr kontrolují, zda je skladovací plocha rovná a odvodněná. 

Na skladování dřevocementových tvárnic nejsou kladeny žádné další podmínky. Výztuž 

musí být na místě skladování podepřena dřevěnými podložkami o velikosti 150x150 mm. 

Výztuž musí být opatřena viditelnými identifikačními štítky a skladována odděleně podle 

průměru. 

Bod 12: Kontrola uspořádání pracoviště 

Mistr kontroluje šířku pracovního prostoru, který musí být minimálně v rozmezí 

pohybujícím se od 500 mm do 700 mm vedle stavěné zdi. Pří provádění prací z lešení se 

kontroluje výška, stabilita a umístění lešení. V případě, že pracovníkům hrozí pád z výšky 

větší než 1,5 m, musí být výška zábradlí na lešení 1,1 m a u podlahy osazeny zarážky 

výšky 0,15 m. Pokud je podlaha výše než 2 m nad terénem, musí být u zábradlí osazena 

střední tyč případně jiná výplň. Šířka podlážky lešení je minimálně 600mm.  

Bod 13: Kontrola provádění zdění 

Mistr kontroluje, zda je zdivo prováděno v souladu s technologickým předpisem. Dále 

průběžně kontroluje rovinnost a svislost zděné konstrukce. Tolerance odchylek jsou 

uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka D.1 Geometrická tolerance 

Geometrická tolerance 

Svislost 

v rámci jednoho podlaží ±20 mm 
v rámci celkové výšky 
budovy o třech nebo více 
podlažích 

±50 mm 

svislá souosost stěn 
v podlažích nad sebou 

±20 mm 

Rovinnost *) 
v délce kteréhokoliv 1 metru ±10 mm 
v délce 10 metrů ±50 mm 

Tloušťka 
jedné svislé vrstvy stěny **)  

větší z hodnot ±5 mm nebo 
±5 % tloušťky vrstvy 

celé vrstvené dutinové stěny ±10 mm 
*)Odchylka rovinnosti se mění od referenční přímky rovinnosti mezi jakýmikoliv dvěma 
body. 
**) S výjimkou vrstev o tloušťce rovné délce nebo šířce jednoho zdícího prvku, jehož 
tolerance příslušného rozměru podle ČSN EN 771 určuje povolenou odchylku tloušťky 
této vrstvy. 
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Bod 14: Kontrola ukládání a zhutňování betonu 

Mistr nebo stavbyvedoucí kontroluje, aby čerstvý beton nebyl ukládán z výšky větší než 

1,5 m. Dále probíhá kontrola zhutňování. Zhutňuje se ihned po uložení čerstvého betonu. 

Vibrátor musí při zhutňování proniknout minimálně do hloubky 50 – 100 mm předchozí 

vrstvy. Vpichy vibrátoru je nutné vést tak, aby nedošlo ke styku vibrátoru s výztuží nebo 

s tvárnicí.  

Bod 15: Kontrola výztuže překladů 

Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují, zda je výztuž uložená dle 

projektové dokumentace. Kontrolují také počty a průměry výztuže, zabezpečení její polohy 

a zda není nadměrně zkorodovaná. Současně s kontrolou výztuže v překladu se kontroluje 

vložení výztuže v místě parapetu. 

Bod 16: Kontrola otvorů ve zdi 

Mistr kontroluje dodržení velikosti otvoru a jeho polohu podle projektové dokumentace.  

Tolerance velikosti otvoru jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Tabulka D.2 Tolerance velikosti otvoru 

Jmenovité rozměry stavebního otvoru a < 3 m 3 < a <6 m 
Stavební otvor pro okna a vnější dveře 
s neupraveným povrchem 

± 12 mm ± 16 mm 

Stavební otvor pro okna a vnější dveře 
s upraveným povrchem 

± 10 mm ± 12 mm 

 

Tabulka D.3 Přípustné tolerance úhlopříček 

Světlé rozměry otvoru do velikosti (m) 1 3 6 
Max. přípustné tolerance úhlopříček (mm) ± 3 ± 4,0 ± 6,0 
 

Bod 17: Kontrola ochrany proti povětrnostním vliv ům 

Mistr kontroluje, zda je dokončená stěna, nebo stěna na které byly práce přerušeny, 

chráněná (zakrytá plachtou) proti vyplavení betonu při dešti a také proti předčasnému 

vysychání vlivem slunečního záření nebo větru.  
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3. Výstupní kontroly 

Bod 18: Kontrola geometrické přesnosti 

Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují soulad provedení konstrukcí s PD, 

dále kontrolují tloušťku, rovinnost a svislost konstrukce. Tolerance odchylek svislosti, 

rovinnosti a tloušťky jsou uvedeny v tabulce u bodu 13. 

Bod 19: Kontrola otvorů 

Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují dodržení velikosti všech otvorů 

a jejich polohy podle PD. Tolerance velikosti otvoru a úhlopříček jsou uvedeny v tabulce 

u bodu 16. 

Bod 20: Kontrola čistoty pracoviště 

Technický dozor investora a stavbyvedoucí kontrolují, zda bylo pracoviště řádně uklizeno - 

odvezení odpadu do sběrného dvora a úklid použitého nářadí. 

4. Tabulková část 

Tabulková část kontrolního a zkušebního plánu kvality je samostatnou přílohou této práce. 

Zkratky použité v tabulkové části: 

TDI= technický dozor investora 

PD= projektová dokumentace 
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1. Popis stavebního objektu 

V této studii je řešena nástavba stávající budovy základní školy v Tišnově, tvořené třemi 2 

až 3 podlažními křídly, ohraničujícími školní atrium. Nástavba bude realizována nad všemi 

3 křídly. Zastřešení nástavby bude plochou střechou. V úrovni vstupního podlaží bude na 

severní straně hlavního pavilonu realizována přístavba stravovacího provozu. 

U východního i západního křídla budovy bude umístěno venkovního schodiště 

pro zajištění bezpečného úniku osob v případě požáru. Nástavba bude dispozičně 

a funkčně propojena se stávajícími prostory. Bližší popis technického a konstrukčního 

řešení objektu je v technické zprávě, která tvoří samostatnou kapitolu této práce. 

Vzhledem k vzájemnému výškovému uspořádání křídel budovy a jejich velikosti jsou 

činnosti od bouracích prací po vytvoření skladby ploché střechy rozděleny na tři části tak, 

aby probíhaly na jednotlivých křídlech v postupné návaznosti. Práce se zahájí nejdříve na 

hlavním křídle a budou probíhat ve třech etapách postupně na jednotlivých částech 

budovy. Toto rozdělení jsem volil z toho důvodu, abych nevystavoval stavbu zbytečně 

velkému riziku zatečení. Další činnosti už jsem pak do jednotlivých etap nerozděloval. 

 

Obrázek E.1 Rozčlenění stavebního objektu 
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2. Postup provádění prací na jednotlivých křídlech 

Před zahájením prací musí být k dispozici stavební výtah, na který bude navazovat 

v úrovni stávající stropní konstrukce nad 2 NP provizorní vikýř v místě prázdných vazeb. 

Výtah musí být od objektu odsazen tak, aby bylo možné postavit lešení, až bude potřeba. 

Vikýř se vytvoří tak, že se v místě zmiňovaných prázdných vazeb odstraní střešní plášť 

a část krokví se uřízne u vaznice. Osadí se svislé sloupky a provede se zastřešení vikýře 

provizorní pultovou střechou s dostatečným přesahem. Vikýř se zabezpečí proti vstupu 

nepovolaných osob dveřmi, na které se osadí petlice a zámek. Pro přístup z výtahu bude 

zřízena rampa, opatřená na okrajích zábradlím a zarážkami u podlahy.  

 

Obrázek E.2 Spojení výtahu s budovou (15) 

Dále musí být také osazen shoz suti a přistaven kontejner na vybouraný materiál, který 

bude zakrytý plachtou z důvodu zamezení prašnosti. Výtah i shoz se umístí vždy přibližně 

do centrálního místa jednotlivých části. 

Kromě odlišností uvedených u konkrétní činnosti, probíhají dále uvedené činnosti 

na jednotlivých křídlech budovy postupně. 
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2.1 Bourání vrstev stávající podlahy 

Bourání budou provádět pracovníci kvalifikovaní pro bourací práce. Provedou odstranění 

půdní dlažby za pomocí bouracího kladiva. Současně s dlažbou bude odstraněna 

i podkladní vrstva dlažby a násyp ze škváry. Násyp bude odstraněn celý až po úroveň 

stávajícího dřevěného záklopu stropní konstrukce. Veškerý materiál bude shazován 

do připravených kontejnerů a postupně odvážen. 

Na hlavník křídle je oproti zbylým dvěma rozdíl v tom, že bude společně s bouráním 

vrstev podlah probíhat i bourání příčky a komínu. Bourání těchto částí bude postupným 

rozebíráním shora dolů. Před začátkem prací je důležité odpojení a zajištění všech 

instalací.  

2.2 Provedení ŽB desky stropu 2 NP 

Před pokládkou trapézových plechů se musí vytvořit otvor ve střeše, aby bylo možné 

plechy umístit na ponechané nosné prvky stropní konstrukce. Postup vytvoření otvoru je 

obdobný jako u vikýře. Odstraní se střešní plášť a uříznou se krokve prázdných vazeb 

v místě vaznice. Po dopravě plechů autojeřábem na místo zabudování se postupně rozmístí 

a přikotví nastřelením do stávajících železobetonových žeber. Poté následuje uložení 

výztuže a provedení betonáže desky. Otvor vytvořený ve střeše musí být vždy po ukončení 

prací zakrytý plachtou. 

V hlavním křídle se tento postup poněkud liší, protože je část půdorysu zastropena ŽB 

deskou. Horní úroveň této desky je oproti ŽB žebrům níž. Výškový rozdíl se tedy vyrovná 

polystyrénem, na který se položí separační fólie a výztuž nově budované desky. Následně 

probíhá betonáž desky. 

2.3 Provedení ochranné vrstvy 

Po technologické přestávce se na desce vytvoří ochranná hydroizolační vrstva 

z asfaltových pásů natavených v pruzích, která není v projektu navržena, ale vzhledem 

k riziku zatečení srážkové vody do provozovaných částí je výhodné tuto vrstvu realizovat. 

Tato vrstva musí být vytažena na stávající nadezdívku a napojena do střešních vtoků. Jako 

ochrana této vrstvy se použije geotextílie. 
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2.4 Odstranění střešního pláště a rozebrání konstrukce krovu 

Demontáž střešního pláště a konstrukce krovu se bude provádět v opačném pořadí, než 

v jakém se provádí montáž krovu. Postup tedy bude následující. Odstraní se plechová 

krytina střechy, podkladní asfaltová vrstva, bednění, krokve, vaznice a pásky, sloupky, 

vzpěry, kleštiny a nakonec vazné trámy a pozednice. Demontovaný materiál 

se v zapáskovaných balících odklidí pomocí autojeřábu, který tyto balíky uloží na nákladní 

automobil a ten je odveze do nedalekého sběrného dvora. 

2.5 Odbourání nadezdívky a provedení svislých nosných konstrukcí 

V další fázi bude postupným rozebíráním ubourána nadezdívka a provedeno obvodové 

zdivo z pórobetonových tvárnic, které bude ukončeno železobetonovým ztužujícím 

věncem. Ten bude tvořen systémovými U tvarovkami, do kterých se vloží výztuž 

a zabetonuje se. Současně se osadí ocelové sloupky, které tvoří podpěrnou konstrukci 

zastřešení. Doprava materiálu bude zajištěna jeřábem případně výtahem. Vybouraný 

materiál bude shazován prostřednictvím shozů do připravených kontejnerů. 

2.6 Vytvoření nosné konstrukce ploché střechy a dalších vrstev 

střešního pláště 

Na ocelové sloupky se osadí ocelová vaznice svařená z dvou U profilů. Postupně se osazují 

dřevěné nosné prvky střechy, které se kotví do věnce a k vaznici. Horní úroveň vaznice je 

vyš než ztužujícího věnce takže nosné prvky vytváří sklon ploché střechy. Na tyto prvky 

se provede záklop z dřevěných prken a současně se vyzdí atika. Po provedení záklopu 

a vyzdění atiky následuje provedení zateplení atiky pokládka tepelné izolace střechy 

a provedení povlakové krytiny střechy z PVC včetně oplechování atiky. K dopravě 

materiálu na konstrukci střechy bude na stavbě autojeřáb. 

Při provádění konstrukce střechy u hlavního křídla není ve střední části křídla ocelová 

vaznice. V tomto místě tvoří konstrukci střechy U profily svařené ve spádu střechy. Tento 

prvek bude svařen a následně montován jako celek pomocí autojeřábu.  
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2.7 Práce v provozovaných částech školy 

Veškeré bourací práce, zazdívání otvorů, výměny dveří a hlavně celá realizaci schodišť 

(včetně vybourání otvoru) v západním a východním křídle budou s ohledem na bezpečnost 

žáků a zaměstnanců školy probíhat v období letních prázdnin od 1. července. 

2.8 Ostatní práce 

Po těchto hlavních pracích budou následovat práce, jako je osazení oken, úpravy povrchů, 

provádění sádrokartonových příček a podhledů, vedení instalací, provádění obkladů, 

nášlapných vrstev podlah a kompletace. Celý objekt bude zateplen kontaktním 

zateplovacím systémem s tepelnou izolací z polystyrénu tloušťky 140 mm a u východního 

a západního křídla se provede montáž únikového schodiště.  

3. BOZP a ekologie 

Veškeré práce prováděné na stavbě se musí řídit platnou legislativou z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý na stavbě bude proškolen o bezpečnosti 

práce a prevenci rizik. O tomto bude proveden zápis, ve kterém potvrdí každý pracovník 

absolvování školení svým podpisem. Problematice bezpečnosti je podrobněji popsána 

v samostatné kapitole. 

S odpadem, který vznikne na stavbě, bude nakládáno podle platné legislativy. Na stavbě 

budou kontejnery, do kterých se musí vzniklý odpad ukládat. Kontejnery budou na stavbu 

přistaveny firmou KTS Ekologie s.r.o. Tato firma zajistí likvidaci odpadů ve Sběrném 

dvoře města Tišnov. 
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1. Základní koncepce zařízení staveniště 

Zařízení staveniště je navrženo pro provádění přístavby i nástavby. Objekty zařízení 

staveniště budou sloužit po celou dobu realizace. Plochy určené pro lešení budou 

využívány postupně. Objekty zařízení staveniště se umístí na školní dvůr (předpoklad 

betonového povrchu), případné nerovnosti se vyrovnají pomocí řeziva. Plochy určené pro 

skladování jsou znázorněny na výkrese zařízení staveniště. 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2000 mm. Přístup na staveniště bude 

uzamykatelnými branami šířky 5000 mm. Hlavní příjezd ke staveništi je z ulice Husova. 

Pro účely prací na SO 02 je možné využít přístup z ulice Kvapilova. 

Na staveništi budou dvě mobilní toalety a šest mobilních kontejnerů. Na vodovod 

a kanalizaci budou připojeny kontejnery, které slouží jako kanceláře. Na hlavní staveništní 

rozvaděč bude připojen jeden kontejner. Do ostatních se elektřina zavede vzájemným 

propojením kontejnerů. 

2. Potřeby elektrické energie a vody 

2.1 Elektrická energie 

Při výpočtu příkonu spotřebičů, počítám jen s největším odběrem. Venkovní osvětlení 

neuvažuji. Stavba nebude probíhat v nočních hodinách.  

P = 1,1 x ((0,5 x P1 + 0,8 x P2)2 + (0,7 x P1)2)0,5 

1,1 … koeficient ztráty 

0,5 a 0,7 … koeficient současnosti pro elektrické motory 

0,8 … koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

Tabulka F.1 Maximální příkon el. zařízení 

Potřeba pro Příkon [kW] [ks] Celkem [kW] 
P1 – příkon spotřebičů 
Stavební výtah 9 3 27 
Ponorný vibrátor 2 1 2 
Bourací kladivo 1,75 2 3,5 
Pila na tvárnice 1,7 1 1,7 
Příklepová vrtačka 1,3 3 3,9 
Míchadlo 1,15 1 1,15 
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Kotoučová pila 1,6 1 1,4 
Úhlová bruska 2,6 1 2,6 
Svářečka 4,3 1 4,3 
Suma celkem 47,55 
P2 - osvětlení 

Kanceláře 
0,04 4 0,08 
0,01 4 0,02 

Šatny 0,04 6 0,24 
Halogen 2x 500 W 1 2 2 
Suma celkem 2,34 

 

P = 1,1 x ((0,5 x 50,75 + 0,8 x 2,34)2 + (0,7 x 50,75)2)0,5 = 46,22 kW  

Napojení elektřiny bude přes staveništní rozvaděč s elektroměrem. Ten bude napojen na 

hlavní rozvaděč areálu školy, který se nachází v 1 PP východního křídla. 

2.2 Potřeba vody 

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

Qn … vteřinová spotřeba vody [l/s] 

Pn … spotřeba vody za směnu [l/den] 

Kn … koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (1,6 příprava hmot, 2,7 hygienické 

potřeby, 1,25 pomocná výroba 

Tabulka F.2 Spotřeba vody 

Potřeba pro MJ Počet MJ Norma [l/MJ] 
Potřebné 

množství [l] 
A – voda provozní (maximální dlouhodobý odběr) 
Zdění z tvárnic m3 420 250 3000 
B – voda pro hygienické potřeby 
Hygiena 1 osoba 30 40 1200 
C – voda pro údržbu 
Mytí pomůcek    200 

 

Qn = (3000 x 1,6 + 1200 x 2,7 + 200 x 1,25) / (8 x 3600) = 0, 28/s 

Q = Qn + 0,2 Qn = 0,28 + 0,2 x 0,28 = 0,34 l/s 

Napojení na vodovod bude přes dočasný vodoměr. Ten se napojí na stávající rozvod v 1 PP 

východního křídla. 
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3. Objekty zařízení staveniště 

Objekty zařízení staveniště jsou navrženy jen ty nejnutnější pro 30 pracovníků, protože 

většinu doby výstavby se na stavbě předpokládá tento počet pracovníků. Na staveništi bude 

tedy dostačujících šest mobilních kontejnerů, které budou složit jako kancelář 

stavbyvedoucího a kancelář mistra, šatna k převlékání pracovníků a sklad. Dále se budou 

na staveništi nacházet dvě mobilní toalety. 

3.1 Kancelář stavbyvedoucího a mistra 

Jako kancelář je na stavbu navržen kontejner KOMA C3S 04, který je vybavený 

umyvadlem, toaletou, sprchovým koutem a průtokovým ohřívačem. Na stavbě se budou 

nacházet tyto kontejnery dva. Jeden bude kanceláří stavbyvedoucí a druhý kanceláří 

mistra. 

 

Obrázek F.1 Kontejner KOMA C3S 04 (16) 

 

Tabulka F.3 Parametry kontejneru KOMA C3S 04 (16) 

Rám Žárově zinkovaný 
Šířka/výška/délka 2438/2800/6058 mm 
Okno 1765x1335 mm, 600x450 mm 
Okenní roleta Ano 
Podlaha Cementotřísková,  PVC v sanitární části GFC 
Dveře vnější ZK, oboustranně lakované, 875x2000 mm 
Dveře vnitřní Ano 
Elektro 2x380 V,4x220V 4xsvětlo   
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3.2 Záchod 

Na staveništi budou dvě mobilní toalety TOI TOI FRESH, které jsou vybaveny pisoárem, 

zásobníkem na čistou vodu pro mytí rukou, zásobníkem papírových ručníků a dávkovačem 

tekutého mýdla. Počet je pro 30 pracovníků dostatečný. Na dvě sedadla lze uvažovat 11 až 

50 mužů, nebo 11 až 30 žen. Kabiny budou vyváženy specializovanou firmo každý týden. 

 

Obrázek F.2 Mobilní toaleta TOI TOI FRESH (17) 

 

Tabulka F.4 Parametry mobilní toalety TOI TOI FRESH (17) 

Šířka 120 cm 
Hloubka 120 cm 
Výška 230 cm 
Hmotnost 82 kg 
Objem fekální nádrže 250 l 

3.3 Šatna 

Jako šatna budou sloužit tři kontejnery KOMA CL01. Počet vychází z doporučené plochy 

na jednoho pracovníka, která je 1,25 m2.  Předpokládaný počet pracovníků je 30. Z toho 

vyplývá velikost doporučené plochy 37,5 m2. Tři kontejnery mají plochu 44,31 m2, takže je 

toto doporučení splněno. 
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Obrázek F.3 Kontejner KOMA CL01 (18) 

 

Tabulka F.5 Parametry kontejneru KOMA CL01 (18) 

Rám Žárově zinkovaný 
Šířka/výška/délka 2438/2800/6058 mm 
Okno 1765x1335  mm 
Okenní roleta Ano 
Podlaha Cementotřísková s PVC 
Dveře vnější ZK, oboustranně lakované, 875x2000 mm 
Dveře vnitřní Ne 
Elektro 2x380 V,4x220V 2xsvětlo   

3.4 Sklad drobného nářadí a materiálu 

Pro skladování drobného nářadí a materiálu bude sloužit kontejner KOMA ZL 2-20 

 

Obrázek F.4 Kontejner KOMA ZL 2-20 (19) 
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Tabulka F.6 Parametry kontejneru KOMA ZL 2-20 (19) 

Rám Lakovaný, svařovaná ocel 
Šířka/výška/délka 2438/2800/6058 mm 
Okno Ne 
Okenní roleta Ne 
Podlaha Ocel 
Dveře vnější Dvoukřídlá ocelová 
Dveře vnitřní Ne 
Elektro Ne   

4. Skládky 

Dočasné skládky pro materiál budou menšího rozsahu a budou využívány 

pro předzásobení stavby. Většina materiálu bude uložena a skladována rovnou do prostoru 

pracoviště v místě zabudování.  

Materiál bude na stavbu navážen postupně a skladován podle druhu materiálu. 

Na skladování drobného materiálu a nářadí bude na staveništi k dispozici skladový 

kontejner KOMA. Ostatní materiály budou skladovány na skládce materiálu, nebo uvnitř 

objektu.  

5. Výtahy a zvedací zařízení 

Na staveništi jsou navrženy pro dopravu osob a materiálu tři stavební výtahy. Pro každé 

křídlo stavebního objektu jeden. Dále bude během některých prací na stavbě k dopravě 

materiálu využíván autojeřáb Tatra AD 20. 

6. Oplocení 

Okolo staveniště bude umístěno mobilní oplocení, které je tvořeno nosnými patkami. 

Do těchto patek se zasouvají konce jednotlivých plotových dílců. Plotové dílce jsou 

navzájem spojeny v horní části zajišťovací sponou. Plotový dílec váží 17 kg a jeho 

rozměry jsou 2000x2500mm. Nosné patky Tempoline jsou plastové, velikosti 

680x245x140 mm a váží 26 kg. Brány na staveniště jsou vytvořeny z  plotových dílců. 

Vytvoří se tak, že v místě průjezdu se neosadí nosná patka a dílce se nespojí zajišťovací 

sponou. Tím vznikne brána široká 5000 mm. 
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7. Dopravní trasy 

Doprava materiálu na staveniště je možné dvěma cestami. Hlavní příjezd ke staveništi je 

z ulice Husova. Pro účely prací na SO 02 je možné využít přístup z ulice Kvapilova. 

8. Finanční náklady na zařízení staveniště 

Finanční náklady na zařízení staveniště byly stanoveny v rámci propočtu stavby podle 

THU procentem ze základních rozpočtových nákladů. Takto byla stanovena částka 

za zařízení staveniště ve výši 958 765 Kč. 

9. Likvidace zařízení staveniště 

Po dokončení stavby budou kontejnery odpojeny od inženýrských sítí a odvezeny k jejich 

dalšímu použití. Bude demontováno elektrické vedení a staveništní rozvaděč. Dále 

se rozebere mobilní oplocení a celé staveniště se uklidí, a předá 

10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

V průběhu realizace budou dodržovány obecné podmínky pro provádění stavby z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví. Každý pracovník na stavbě bude proškolen o bezpečnosti 

práce a prevenci rizik. Při pracích se musí dodržovat povinnosti plynoucí z těchto nařízení 

vlády: 

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

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

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. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 



86 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je podrobněji popsána v samostatné kapitole. 

11. Ekologie a vliv na životní prostředí 

S odpadem, který vznikne na stavbě, bude nakládáno podle platné legislativy. Na stavbě 

budou kontejnery, do kterých se musí vzniklý odpad ukládat. Kontejnery budou na stavbu 

přistaveny firmou KTS Ekologie s.r.o. Tato firma zajistí likvidaci odpadů ve Sběrném 

dvoře města Tišnov. Během realizace se musí dodržovat tyto předpisy: 

Zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší  

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

Zákon 185/2001 Sb., o odpadech 

Vyhláška 381/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu 

a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 

Tabulka F.7 Likvidace odpadů 

Číselné označení Typ odpadu Doporučená likvidace 
170101 O Beton Recyklace v betonárně 
170405 O Železo a ocel Sběrný dvůr 
170407 O Směsné kovy Sběrný dvůr 
170201 O Dřevo Skládka 
170204 N Dřevo obsahující nebezpečné 

látky 
Recyklace u výrobce 

150102 O Plastové obaly Sběrný dvůr 
170102 O Cihly Skládka 
170203 O Plasty Sběrný dvůr 
200101 O Papír a lepenka Sběrný dvůr 
200301 O Směsný komunální odpad Skládka 
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1. Stroje 

1.1 Autodomíchávač s čerpadlem SCHWING Stetter FBP 24 na podvozku 8x4 

Autodomíchavač bude sloužit k dopravě čerstvého betonu na stavbu a k čerpání betonu 

na místo zpracování. 

 

Obrázek G.1 Autodmíchávač s čerpadlem  SCHWING Stetter FBP na podvozku 8x4 (20) 

 

Tabulka G.1 Parametry Autodomíchávače s čerpadlem SCHWING Stetter FBP (20) 

Délka  [mm] 9511 

Výška [mm] 3965 

Šířka [mm] 2500 

Svislý dosah výložníku [m] 30,5 

Vodorovný dosah výložníku [m] 26,5 

Max. dopravní výkon čerpadla [m3/h] 61 

Počet ramen [ks] 3 

Délka koncové hadice [m] 3 

Objem bubnu domíchávače [l] 7000 

Max. dopravované množství [m3] 4,5 

1.2 JCB Rýpadlo – nakladač 3CX SITEMASTER 

Rýpadlo – nakladač bude složit k hloubení stavební jámy a rýh, následně bude použit 

na zpětný zásyp. 
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Obrázek G.2 JCB Rýpadlo-nakladač 3CX SITEMASTER (21) 

 

Tabulka G.2 Parametry JCB Rýpadla-nakladače 3CX SITEMASTER (22) 

Hmotnost [kg] 8070 

Celková přepravní délka [m] 5,62 

Celková přepravní výška [m] 3,61 

Šířka [m] 2,24 

Max. hloubka dosahu/dosah [m] 5,46 / 6,52 

Šířka lopaty [m] 2,35 

Objem lopaty [m3] 0,83 – 1,0 

Objem lžíce rypadla při šířce 305 mm [m3] 0,06 

1.3 Autojeřáb Tatra AD 20 

Autojeřáb bude využíván při demontáži konstrukce krovu, během prací na stropních 

konstrukcích a obvodovém zdivu. 

 

Obrázek G.3 Autojeřáb Tatra AD 20 (23) 
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Tabulka G.3 Parametry autojeřábu Tatra AD 20 (24) 

Přepravní délka [mm] 10530 

Přepravní výška [mm] 3750 

Přepravní šířka [mm] 2500 

Šířka s vysunutými opěrami [mm] 4600 

Hmotnost [kg] 24560 

Délka výložníku [m] 8,9 až 20,9 

Délka výložníku s nástavcem [m] 28,8 

Nosnost [kg] 20000 

1.4 Vibra ční deska Wacker Neuson DPU 

Vibrační deska se využije především při provádění dlážděné komunikace, ale také při 

hutnění podkladních vrstev základů. 

 

Obrázek G.4 Vibrační deska Wacker Neuson DPU (25) 

 

Tabulka G.4 Parametry vibrační desky Wacker Neuson DPU (26) 

Provozní hmotnost [kg] 160 

Pracovní šířka stroje [mm] 400 

Pracovní výška rukojeti [mm] 800 - 1143 

Max. hutní síla [kN] 25 

Max. rychlost [m/min] 21 

Jmenovitý výkon [kW] 1,5 

Spotřeba paliva [l/h] 0,41 
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1.5 Nákladní automobil Tatra T158 (třístranný sklápěč) 

K přepravě vytěžené zeminy bude složit nákladní automobil Tatra T 158, který umožňuje 

vyklápění do tří stran. 

 

Obrázek G.5 Nákladní automobil Tatra T158 (třístranný sklápěč) (27) 

 

Tabulka G.5 Parametry Nákladního automobilu Tatra T158 (28) 

Pohon  6x6 

Rozvor [mm] 3440 + 1320 

Max. tech. přípustná hmotnost [kg] 30000 

Užitečné zatížení [kg] 19750 

Max. rychlost [km/hod] 85 

Objem korby [m3] 10 

1.6 MAN 26.414 FNL 2000 valník s hydraulickou rukou Palfinger PK15500 

Pro dopravu stavebního materiálu bude využit nákladní automobil s hydraulickou rukou. 

Hydraulická ruka zajišťuje snadné naložení i vyložení materiálu. 
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Obrázek G.6 MAN 26.414 FNL 2000 valník s hydraulickou rukou Palfinger PK15500 (29) 

 

Tabulka G.6 Parametry valníku MAN 26.414 FNL 2000 s hydraulickou rukou Palfinger PK15500 (30) 

Délka korby  [m] 6,2 

Šířka korby [m] 2,5 

Nosnost  [t] 15,5 

Dosah ruky [m] 10,1 

1.7 Automobil Peugeot Boxer Furgon 

Automobil Peugeot Boxer bude sloužit k dovozu menšího materiálu a menších stojů 
na stavbu. 

 

Obrázek G.7Automobil Peugeot Boxer Furgon (31) 
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Tabulka G.7 Parametry automobilu Peugeot Boxer Furgon (32) 

Počet míst k sezení  2/3 

Hmotnost [kg] 1920 

Max. nosnost [kg] 1080 

Objem nákladového prostoru [m3] 8 

Rozměry nákladového prostoru (dxšxv) [mm] 2670x1422x1662 

1.8 Nákladoosobní stavební výtah NOV 620 

Bude sloužit k přepravě osob i stavebního materiálu. 

 

Obrázek G.8 Nákladoosobní stavební výtah NOV 620 (33) 

 

Tabulka G.8 Parametry nákladoosobního stavebního výtahu NOV 620 (34) 

Nosnost [kg] 600 (8 osob) 

Rozměry klece (dxšxv) [mm] 2000x1025x2000 

Napětí [V] 380 

Jištění [A] 25 (jistič typu C, D) 

Příkon [kW] 9 

Výška dílce [m] 1,5 

Hmotnost dílce [kg] 65 

Hmotnost klece [kg] 900 

Hmotnost základního rámu [kg] 850 

Dopravní rychlost [m/s] 0,5 

Kotvení [m] á 8 
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1.9 Plovoucí vibrační lišta Enar Huracan H 

Plovoucí vibrační lišta bude použita na hutnění betonových ploch. Součástí plovoucí 

vibrační lišty je i profil Huracan dlouhý 3 m. 

 

Obrázek G.9 Plovoucí vibrační lišta Enar Huracan H (35) 

 

Tabulka G.9 Parametry plovoucí vibrační lišty Enar Huracan H (35) 

Hmotnost [kg] 14,5 

Objem nádrže [l] 0,7 

Odstředivá síla [kN] 200 

Otáčky motoru [ot] až 9000 

Palivo  Bezolovnatý benzín 

Výkon [HP/ot] 1,6/7000 

Zdvihový objem [cm3] 35,8 

1.10 Svářecí invertor Omicron GAMA 1900M 

Bude používán při svařování ocelových sloupků a nosných prvků stropu. 
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Obrázek G.10 Svařovací inventor Omicron GAMA 1900M (36) 

 

Tabulka G.10 Parametry svařovacího inventoru Omicron GAMA 1900M (37) 

Napájecí napětí [V] 1x230 

Hmotnost [kg] 5,9 

Rozměry [mm] 145x225x305 

Proudový rozsah [A] 10 – 190 

1.11 Stavební míchačka Lescha SM 165S 

Míchačka bude používána pro přípravu zdící malty. 

 

Obrázek G.11 Stavební míchačka Lescha SM 165S (38) 

 

Tabulka G.11  Parametry stavební míchačky Lescha SM 165S (39) 

Napětí [V] 230 

El. příkon [W] 500 

Hmotnost [kg] 83 

Objem bubnu [l] 160 

Max. objem mokré směsi [l] 120 
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1.12 Strojní omítačka PFT G 4 

 

Obrázek G.12 Strojní omítačka PFT G 4 (40) 

 

Tabulka G.12 Parametry strojní omítačky PFT G 4 (39) 

Čerpací výkon [l/min] 85 

Max. čerpací tlak [bar] 30 

Max. dopravní vzdálenost [m] 50 

Hmotnost [kg] 270 

Objem zásobníku [l] 145 

1.13 Ponorný vibrátor Perles CMP s ohebnou hřídelí Perles AM 28,4 

Ke zhutňování základů a výplňového betonu ve zdivu z dřevocementových tvárnic bude 

využit ponorný vibrátor. 

 

Obrázek G.13 Ponorný vibrátor Perles CMP s ohebnou hřídelí Perles AM 28,4 (41) 

 

Tabulka G.13 Parametry ponorného vibrátoru Perless CMP s ohebnou hřídelí Perles AM 28,4 (42) (43) 

Napětí [V] 320 

Hmotnost [kg] 6 
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Otáčky motoru [ot./min] 16000 

El. příkon [W] 2000 

Rozměry (dxšxv) [mm] 320x135x220 

Hutní výkon [m3/hod] 8 

Průměr [mm] 28 

Délka hřídele [m] 4 

1.14 Svařovací automat LEISTER Varimat V2 

Bude použit k provádění svárů horkým vzduchem PVC folií, které tvoří poslední vrstvu 

pláště ploché střechy. 

 

Obrázek G.14 Svařovací automat LEISTER Varimat V2 (44) 

 

Tabulka G.14 Parametry svařovacího automatu LEISTER Varimat V2 (45) 

Napětí [V] 230/400 

Příkon [W] 4600/5700 

Max. teplota [°C] 620 

Rychlost [m/min] 0,7 – 12,0 

Rozsah průtoku vzduchu [%] 50 - 100 

Hmotnost [kg] 35 

Rozměry (dxšxv) [mm] 640x430x330 

Šířka svaru [mm] 40 

1.15 Řezačka polystyrenu ProCut Basic 105 Pro Cut 500070 

Pro snadnou a rychlou úpravu rozměrů polystyrenových desek bude na stavbě k dispozici 

řezačka polystyrenu ProCut. 
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Obrázek G.15 Řezačka polystyrenu ProCut Basic 105 Pro Cut 500070 (46) 

 

 

Obrázek G.16 Varianty řezu (47) 

 

Tabulka G.15 Parametry řezačky na polystyren ProCut Basic 105 Pro Cut 500070 (48) 

Délka řezu  [cm] 105 

Hloubka řezu [cm] 25 

Hmotnost [kg] 9 

Napětí [V] 230 

1.16 Pila na řezání tvárnic DeWALT DW393 

Pila bude používána při úpravě velikosti zdících prvků. 

 

Obrázek G.17 Pila na řezání tvárnic DeWALT DW393 (49) 
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Tabulka G.16 Parametry pily na řezání tvárnic De WALT DW 393 (49) 

Délka řezného nástroje [mm] 425 

Rozměry (dxv) [mm] 490x210 

Délka zdvihu [mm] 38 

Počet zdvihů naprázdno [k/min] 3300 

Příkon [W] 1350 

Výkon [W] 700 

Hmotnost [kg] 4,3 

1.17 Staveništní rozvaděč AROVA SERVIS ESR 4 

Na stavbu je navržen tento typ rozvaděče. Jeho návrh je v technické zprávě zařízení 

staveniště, která je součásti této práce. 

 

Obrázek G.18 Staveništní rozvaděč AROVA SERVIS ESR 4 (50) 

Tabulka G.17 Parametry staveništního rozvaděče AROVA SERVIS ESR 4 (50) 

Přívod 3x380V/63A  
Zásuvky 220V/16A 6 kusů 

3x380V/16A 2 kusy 
3x380V/32A 3 kusy 
3x380V/63A 1 kus 

Zaručené krytí IP 44/21  
Proudový chránič 63/4/0,030A 2 kusy 
Elektroměr  1 kus 
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2. Ruční nářadí a měřící technika 

2.1 Rotační laser Topcon RL-H4C s laserovým senzorem Topcon LS-80L 

Rotační laser bude na stavbě sloužit k zajištění správné výškové polohy budovaných 

konstrukcí. 

 

Obrázek G.19 Rotační laser Topcon RL-H4C s laserovým senzorem Topcon LS-80L (51) 

 

Tabulka G.18 Parametry rotačního laseru Topcon RL-H4C s laserovým senzorem (51) 

Rotační laser Topcon RL-H4C 

Laserový paprsek  Červený viditelný 

Dosah [m] Ø800 

Přesnost [mm/m] 2,4/50 

Rychlost otáček [ot/min] 600 

Provozní doba [hod] 60 

Rozměry [mm] 177x196x217 

Hmotnost [kg] 2,6 

Laserový senzor Topcon LS-80L 

Přesnost [mm] ±1 

Zvukový signál  Ano 

Provozní doba [hod] 120 

Stativ GeoFennel Profi FS20 

Maximální výška [cm] 165 

Minimální výška [cm] 105 

Hmotnost [kg] 3,5 
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Nivelační lať GeoFennel Flexi 

Výsuvná  Ano 

Vhodná pro upevnění snímačů  Ano 

Maximální délka [m] 2,4 

2.2 Kotoučová pila Bosh GKS 65 Professional  

 

Obrázek G.20 Kotoučová pila Bosh GKS 65 Professional (52) 

 

Tabulka G.19 Parametry kotoučové pily Bosh GKS 65 Professional (53) 

Příkon [W] 1600 

Průměr kotouče [mm] 190 

Volnoběžné otáčky  [ot/min] 5900 

Max. hloubka řezu při 90° [mm] 65 

Rozměry  [mm] 335x245 

Hmotnost [kg] 4,8 

2.3 Úhlová bruska Bosh GWS 26-230 LVI Professional 

 

Obrázek G.21 Úhlová bruska Bosh GWS 26-230 LVI Professional (54) 
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Tabulka G.20 Parametry úhlové brusky Bosh GWS 26-230 LVI Professional (54) 

Příkon [W] 2600 

Hmotnost [kg] 5,6 

Volnoběžné otáčky [ot/min] 6500 

Průměr kotouče [mm] 230 

Závit hřídele brusky  M14 

2.4 Úhlová bruska Bosh GWS 15-125 CIE Professional 

 

Obrázek G.22 Úhlová bruska Bosh GWS 15-125 CIE Professional (55) 

 

Tabulka G.21 Parametry úhlové brusky Bosh GWS 15-125 CIE Professional (55) 

Příkon [W] 1500 

Hmotnost [kg] 2,4 

Rozměry (dxv) [mm] 311x103 

Volnoběžné otáčky [ot/min] 11500 

Průměr kotouče [mm] 125 

Závit hřídele brusky  M14 

2.5 Motorová pila STIHL MS 362 C-M VW 

 

Obrázek G.23 Motorová pila STIHL MS 362 C-M VW (56) 
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Tabulka G.22 Parametry motorové pily STIHL MS 362 C-M VW (56) 

Délka lišty [cm] 40 

Hladina akustického tlaku [dB] 103 

Hmotnost [kg] 6 

Objem [cm3] 59 

2.6 Příklepová vrtačka Bosh GSB 21-2 RCT Professional 

 

Obrázek G.24 Příklepová vrtačka Bosh GSB 21-2RCT Professional (57) 

 

Tabulka G.23 Parametry příklepové vrtačky Bosh GSB 21-2 RCT Professional (57) 

Příkon [W] 1300 

Hmotnost [kg] 2,9 

Volnoběžné otáčky [ot/min] 900 – 3000 

Upínací rozsah [mm] 1,5 - 13 

Průměr vrtání beton [mm] 22/13 

Průměr vrtání zdivo [mm] 24/16 

2.7 Aku vrta čka Bosch GSR 18-2-LI Plus Professional 

 

Obrázek G.25 Aku vrtačka Bosh GSR 18-2-LI Plus Professional (58) 

 



105 

Tabulka G.24 Parametry aku vrtačky Bosh GSR 18-2-Li Plus Professional (58) 

Napětí [V] 18 

Hmotnost [kg] 1,49 

Průměr vrtání dřevo [mm] 38 

Průměr vrtání kov [mm] 13 

Kapacita akumulátoru [Ah] 2,0 

2.8 Míchadlo Bosh GRW 11 E Professional 

 

Obrázek G.26 Mííchadlo Bosh GRW 11 E Professional (59) 

 

Tabulka G.25 Parametry míchadla Bosh GRW 11 E Professional (59) 

Příkon [W] 1150 

Hmotnost [kg] 4,2 

Otáčky [ot/min] 280 / 640 

Průměr míchadla [mm] 140 

Kroutící moment [Nm] 17,6 / 8,4 

2.9 Bourací kladivo Bosch GSH 16-30 Professional 

 

Obrázek G.27 Bourací kladivo Bosh GSH 16-30 Professional (60) 
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Tabulka G.26 Parametry bouracího kladiva Bosh GSH 16-30 Professional (60) 

Příkon [W] 1750 

Max. rázová energie [J] 41 

Počet příklepů při jmenovitých otáčkách [ot/min] 1300 

Hmotnost [kg] 16,5 

Upínání nástrojů  vnitřní šestihran 30mm 

3. Další použité nářadí 

Odlamovací nůž 

Vodováha 2000 mm 

Gumové kladivo 

Kladivo 

Postřikovač tlakový 

Měkký kartáč 

Plynový hořák  

Vodící tyč na asf. pásy 

Přítlakový váleček 

Nivelační latě 

Svinovací metr 

Pákové dvouruční nůžky 

Kombinované kleště 

Pásmo 

Zednická šňůra 

Čelní štípací kleště 

Pracovní lešení 
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4. Nasazení strojů v jednotlivých technologických etapách  

Technologická 
etapa Zemní práce Základy 

Svislé 
konstrukce 

Vodorovné 
konstrukce 

Zastřešení 
Vnitřní 
omítky 

Podlahy 
Stroj 

Autodomíchávač s 
čerpadlem   X    X      X 

Rýpadlo - nakladač X             

Autojeřáb     X X X     

Vibrační deska   X         
 

Nákladní automobil 
(třístranný sklápěč) X             

Nákladní automobil 
s hydraulickou 

rukou 
   X X   X     

Automobil Peugeot 
Boxer   X  X X X X X 

Nákladoosobní 
stavební výtah 

    X X X X X 

Plovoucí vibrační 
lišta    X   X      X 

Svářecí inventor     X    X     
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Stavební míchačka     X         

Strojní omítačka           X   

Ponorný vibrátor   X X         

Svařovací automat     X    X     

Řezačka 
polystyrenu       X  X   X  

Pila na řezání 
tvárnic 

    X         

Staveništní 
rozvaděč   X X X X X X 
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1. Legislativa 

Veškeré práce prováděné na stavbě se musí řídit platnou legislativou z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý na stavbě bude proškolen o bezpečnosti 

práce a prevenci rizik. O tomto bude proveden zápis, ve kterém potvrdí každý pracovník 

absolvování školení svým podpisem. O problematice bezpečnosti pojednává zejména tato 

legislativa. 

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

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

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. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

2. Požadavky na staveniště 

2.1 Obecné požadavky 

Investor s dodavatelem provedou opatření, aby na stavbu nemohli vstupovat zaměstnanci 

a především žáci školy (uzavření školního dvoru). 

• Staveniště musí být souvisle oploceno do výšky minimálně 1,8 m. Součástí 

oplocení bude i uzamykatelná brána. Před vstupem na staveniště bude umístěna 

bezpečnostní tabule. Na přilehlých komunikacích budou umístěny značky: pozor, výjezd 

a vjezd vozidel stavby.  
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Obrázek H.1 Bezpečnostní tabule (61) 

Na všech výstražných nebo nařizujících bezpečnostních sdělení musí být použity vhodné 

symboly. 

Materiály a stroje nesmí při manipulaci na staveništi ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických 

osob zdržujících se na staveništi, popřípadě v jeho bezprostřední blízkosti. 

• Skladované materiály musí být ukládány na skládku tak, aby byla zajištěna jejich 

stabilita. Podmínky skladování jednotlivých materiálů stanovuje výrobce. 

• Při provádění stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno 

dostatečné osvětlení. Přenosné světelné zdroje, musí být odolné proti nárazu. 

• Na staveništi musí být koordinátor BOZP, který sleduje, zda jsou dodržovány 

požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provádění práci a upozorňuje na zjištěné 

nedostatky. 

2.2 Zařízení pro rozvod energie 

Stavební rozvaděč musí být navržen tak, aby nebyl zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 

výbuchu. 

• Rozvaděč musí splňovat normové požadavky a ve stanovených časových 

intervalech se musí na rozvaděči provádět revize. 
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• Elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, pokud se na 

staveništi nepracuje, musí být vypnuta a odpojena od přívodu elektrické energie. 

2.3 Pohyb na staveništi 

Komunikace pro pěší musí být široké minimálně 0,75 m (1,5 m při oboustranném provozu) 

• Překážky na komunikacích musí být označeny příslušnými značkami 

• Na staveništi se musí podlahy a komunikace pravidelně uklízet. 

3. Požadavky na bezpečný provoz strojů 

• Obsluhu strojů mohou provádět pouze pracovníci, kteří jsou odborně způsobilý pro 

práci s daným strojem.  

• Před použitím stroje musí být obsluha seznámena s provozními a pracovními 

podmínkami na stavbě mající vliv na bezpečnost práce 

• Stroje se mohou používat pouze k činnostem, pro které jsou určeny. 

• Technický stav stroje musí odpovídat bezpečnému použití. Stroj, kterému chybí nebo 

má poškozené ochranné zařízení, se používat nesmí. 

• Při práci se strojem musí být zajištěn dostatečně velký manipulační prostor se zřetelem 

na organizaci práce. 

• Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením 

stroje pouze nad ložnou plochou. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci nad 

kabinou dopravního prostředku, je nutné zajistit, aby se během nakládání v kabině 

nezdržovaly žádné fyzické osoby 

• Pracovníci zúčastňující se nakládání a vykládání se nesmí zdržovat v těsné blízkosti 

zdvihaného břemene, procházet pod ním ani ho přidržovat v průběhu činnosti 

manipulačního zařízení, aby nebyly ohroženi pádem břemene.  

• Před, během a po uvedení stroje do provozu musí strojník obsluhující daný stroj 

provádět prohlídky stroje a vést o nich záznamy do provozního deníku. 
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• Stroji se nesmí přejíždět elektrické vedení, pokud nejsou kabely vhodně chráněny před 

mechanickým poškozením. 

• Při zjištění závady během provozu, která může narušit bezpečnost práce, musí být stroj 

odstaven a zajištěno odstranění závady. 

• Po skončení práce i při jejím přerušení musí být pracovní zařízení stroje zajištěno proti 

samovolnému pohybu spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy. 

• Při skončení práce musí být stroj zajištěn proti zneužití neoprávněnou osobou 

4. Požadavky při provádění prací 

Bourání musí provádět kvalifikovaní pracovníci pod stálým dozorem odpovědného 

pracovníka. 

Před započetím bouracích prací se určí ohrožený prostor a zajistí se proti vstupu 

nepovolaných osob. 

Instalace v bouraných částech se musí odpojit a zajistit proti použití. 

Vybouraný materiál se nesmí shromažďovat na stropní konstrukci, ale okamžitě odklízet. 

Okraj výkopu nesmí být zatěžován do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu 

Při provádění výkopů se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, kterým je obecně 

vymezen maximálním dosahem pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 

Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesunutí pažením, nebo svahováním.  

Podkopávání svahů je zakázáno. 

Bednění musí být těsné, dostatečně únosné a prostorově tuhé. Při montáži, demontáži 

a používání bednění se postupuje v souladu s dokumentací výrobce a s ohledem 

na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. 

Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí smí být zahájeno jen na pokyn 

fyzické osoby určené zhotovitelem. 

Nářadí se může používat jen k účelům, pro které je určeno. 
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Seřizování, úpravy a čištění nářadí se provádí, je-li zařízení odpojeno od přívodu elektrické 

energie. 

• Před zahájením práci s ručním nářadím si musí pracovník zkontrolovat, jestli není 

poškozené (pevné uchycení násady, dobré ostří u nožů a pil) 

• Úchopové části nářadí je nutné udržovat čisté a suché aby nedošlo k vyklouznutí 

z ruky. 

• Nádoba určená k míchání musí být zabezpečená proti pohybu na podlaze. 

Do nádoby se nesmí během míchání zasahovat. 

• Před připojením elektrického zařízení do sítě se musíme přesvědčit, zda je zařízení 

vypnuté. 

• Všichni pracovníci na stavbě musí být vybaveni ochrannými pracovními 

pomůckami, které musí odpovídat druhu vykonávané práce. 

Ochranu proti pádu je nutné zajistit na pracovištích a přístupových komunikacích, které 

leží ve výšce 1,5 m nad okolní úrovní, popřípadě pokud je pod nimi volná hloubka větší 

než 1,5 m.  

Ochranu proti pádu zajistit prostředky kolektivní ochrany (zábradlí, poklopy, záchytná 

lešení), nebo prostředky osobní ochrany (osobní ochranné pracovní prostředky – systémy 

zachycení pádu). 

Zábradlí, které zabraňuje pádu, se skládá z horního madla ve výšce 1,1 m nad podlahou 

a zarážky u podlahy o výšce 0,15 m. Při výšce nad okolní úrovní větší než 2 m se musí 

do prostoru mezi madlem a zarážkou doplnit střední tyč proti propadnutí osob. 

Otvory v podlahách, které mají půdorysné rozměry ve všech směrech větší než 0,25, musí 

být zakryty poklopy s dostatečnou únosností a zajištěny proti posunu. 

Na žebříku se může pracovník pohybovat pouze s břemenem o hmotnosti do 15 kg. 

Na jednom žebříku může pracovat pouze jedna osoba. 

Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 

0,18 m a u paty musí být ze strany přístupu zachován volný prostor alespoň 0,6 m.  
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Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, 

za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého 

žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 

Materiál, nářadí i pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách 

tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu. 

Prostory, kde hrozí nebezpečí pádu osob, nebo předmětů je nutné zajistit zejména 

vyloučením provozu a ohrazením těchto ohrožených prostorů při současném použití 

konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v místě práce. 

Ohrožený prostor je stanoven vyhláškou 362/2005 Sb. a jeho šířka od volného okraje 

pracoviště je závislá na výšce, ve které jsou práce prováděny. Při práci ve výšce od 3 m 

do 10 m je šířka minimálně 1,5 m, při výšce od 10 m do 20 m je šířka minimálně 2 m. 

Pokud jsou prováděny práce na plochách se sklonem větším než 25 stupňů, zvětšuje se 

šířka ohroženého prostoru o 0,5 m. 

Lešení musí být zajištěno proti podklouznutí tak aby byla zajištěna stabilita lešení. Musí 

tvořit prostorově tuhý celek zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení, překlopení 

nebo posunutí.  

Lešení lze používat až po předání odborně způsobilou osobou odpovědnou za montáž 

osobě odpovědné za jeho užívání. O předání a převzetí se musí vyhotovit zápis. Zápis 

se nevyžaduje u lehkých typizovaných pracovních lešení s výškou pracovní plochy 

do 1,5 m.  

Podlahy lešení jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném 

používání neposouvaly.  

Shazování předmětů a materiálů na níže položená místa lze pokuj je místo dopadu 

zabezpečeno proti vstupu osob, okolí místa dopadu je chráněno proti případnému odrazu 

a materiál je shazován uzavřeným shozem. 

Při nepříznivé povětrností situaci musí být přerušeny práce ve výškách. Za nepříznivou 

povětrností se považuje bouře, déšť, tvorba námrazy, dohlednost menší než 30 m, teplota 

menší než -10 °C, vítr o rychlosti nad 11 m/s (8 m/s při práci na pojízdných lešeních a při 

použití závěsů na laně pracovních polohovacích systémů). 
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5. Zajištění bezpečnosti osob v okolí budovy školy 

Vzhledem k rozsahu prací nelze stavbu realizovat za období letních prázdnin, které je 

nejdelším obdobím, kdy je provoz budovy vyloučen. Stavební práce budou tedy probíhat 

i za provozu školy a proto je nutné zajistit bezpečnost všech žáků a zaměstnanců školy. 

Z toho důvodu bude nutné poučit zaměstnance školy i žáky (s ohledem na jejich chápání) 

s riziky, která jim hrozí při nedodržení zákazu vstupu na staveniště, ale také 

na přístupových komunikacích ke škole kde se bude pohybovat stavební mechanizace. 

Po dobu výstavby budou uzamčeny vstupy u západního a východního křídla a celé 

staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2 m. Hlavní vstup bude jediným 

možným vstupem do školy pro žáky a zaměstnance. Prostor ohrožený pádem osob 

a předmětů je v případě prací na střeše hlavního křídla budovy (práce ve výšce do 10 m) 

2 m. Celý tento prostor se nachází za oplocením staveniště s výraznou rezervou. Vstupní 

prostor do školy s plochou střechou vystupuje před budovu přibližně o 10 m. Z toho 

vyplývá, že není nutné zřizovat ochrannou konstrukci, protože prostor před vstupem už 

není ohroženým prostorem. Je ale nutné vytvořit ochranu ploché střechy. Tu bude tvořit 

geotextílie zakrytá OSB deskami. Dále jsou veškeré práce, které budou probíhat 

ve využívaných prostorách naplánovány tak, aby proběhly v období prázdnin. Do konce 

srpna tedy musí být zapraveny drážky pro vedení instalací a práce spojené s budováním 

schodiště do 3 NP. Tím jsou eliminována rizika spojená s prováděním prací 

v provozovaných prostorech. 
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Obrázek H.2 Přístup do budovy školy během stavebních prací 

6. Rizika při provádění prací na stavbě 

Přehled vybraných rizik a bezpečnostních opatření je samostatnou přílohou této práce. 
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I. PROPOČET STAVBY PODEL THU 
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Propočet stavby dle THU 

Cena stavebních prací pro jednotlivé stavební objekty byla stanovena propočtem dle 

Cenových technicko hospodářských ukazatelů ve stavebnictví pro rok 2014. Cenové 

ukazatele udávají pro jednotlivé druhy stavebních objektů průměrnou cenu za měrnou 

jednotku (m3, m2, m) na základě dlouhodobých statistik. Třídění druhů stavebních objektů 

vychází z Jednotné klasifikace stavebních objektů (JKSO).  

Stavební objekty dle JKSO: 

SO 01 – Nástavba:  

801 Budovy občanské výstavby 

801.3 Budovy pro výuku a výchovu 

801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol 

801.32.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků 

801.32.1.4 nástavba, přístavba apod. objektu (rozšíření objektu) 

 

SO 02 – Přístavba 

801 Budovy občanské výstavby 

801.8 Budovy pro obchod a společné stravování 

801.86 budovy stravoven pro žáky a studenty 

801.86.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků 

801.86.1.4 nástavba, přístavba apod. objektu (rozšíření objektu) 

 

SO 03 – Dlážděná komunikace 

822 Komunikace pozemní a letiště 

822.2 Komunikace pozemní 

822.29 komunikace pozemní ostatní 
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822.29.3 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný 

822.29.3.1 novostavba objektu 

 

Tabulka I.1 Základní rozpočtové náklady 

ZÁKLADNÍ ROZPO ČTOVÉ NÁKLADY 
Stavební objekt JKSO MJ Počet 

MJ 
Kč/MJ Cena bez 

DPH 
SO 01 – Nástavba 801.32.1.4 m3 8030 4 535 36 416 050 
SO 02 – Přístavba 801.86.1.4 m3 1094 5 625 6 153 750 
SO 03 – 
Dlážděná 
komunikace 

822.29.3.1 m2 53 795 42 135 

∑ ZRN 42 611 935 
 
VEDLEJŠÍ ROZPO ČTOVÉ NÁKLADY  
Zařízení 
staveniště 

2,25 % ze ZRN 958 765 

 
∑ Celkem za stavbu 43 570 700 
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J. NÁVRH ZMĚNY SKLADBY 
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Během práce na zadání diplomové práce jsem odhalil nedostatek v projektu. V projektu 

nebylo vůbec uvažováno s vrstvou kročejové izolace, která by zabraňovala přenosu 

kročejového hluku do konstrukce v rámci stropu 2 NP u objektu nástavby.  

Navrhl jsem tedy změnu skladby podlahy, která spočívá pouze v doplnění vrstvy kročejové 

izolace a vytvoření roznášecí vrstvy plovoucí podlahy ze samonivelačního cementového 

potěru. Přidání těchto dvou vrstev má dopad na cenu a v rozpočtu hrubé stavby byla 

zohledněna. Změnu časového plánu jsem neprováděl. Vytvoření těchto vrstev by nemuselo 

ovlivnit konec stavby, ale způsobilo by pouze navýšení potřebného počtu pracovníků. 

 

 

Obrázek J.1 Původní navržená skladba 
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Obrázek J.2 Návrh změny skladby 

 

  



125 

ZÁV ĚR 

Během psaní této diplomové práce jsem poznal, jaké komplikace jsou spojené 

s prováděním stavebních úprav na stávajícím provozovaném objektu a také jaké varianty 

postupu prací lze volit. Řešení postupu prací při tomto druhu stavby pro mě bylo vcelku 

nové a velice poučné. Jsem si jistý, že vědomosti získané při psaní této diplomové práce 

v budoucnu jistě využiji. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

SO – stavební objekt 

ZŠ – základní škola 

ČOV – čistička odpadních vod 

NP – nadzemní podlaží 

PP – podzemní podlaží 

VZT – vzduchotechnika 

ZTI – zdravotechnika 

PD – projektová dokumentace 

ŽB – železobeton 
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