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Abstrakt 
Práce se zabývá stavebně technologickým projektem pro přístavbu školy. Obsahem 

stavebně technologického projektu je technická zpráva projektu, studie realizace 

hlavních technologických etap, technická zpráva zařízení staveniště, návrh strojní 

sestavy a další. Podrobně se práce zabývá nosnými konstrukcemi z dřevěných křížem 

lepených CLT panelů a je pro ně vypracován technologický předpis, kontrolní a 

zkušební plán.  

  

Klíčová slova 
stavebně technologický projekt, studie realizace hlavních technologických etap, CLT, 

KLH, technická zpráva, technologický předpis, přístavba, časový plán, BOZP, 

položkový rozpočet  

  

  
  

Abstract 
Diploma thesis deals with construction technological project for extension of school. 

Contents of construction technological project are project engineering report, study of 

realization of main technological stages, engineering report of site equipment, proposal 

of construction machines, etc. In detail thesis deals with load-bearing structure of cross 

laminated timber and the technological note, inspection and testing plan.  

  

Keywords 
construction technological project, study of realization of main technological stages, 

CLT, KLH, engineering report, technological note, extension, time schedule, OSH, 

items budget  

  



- 7 - 

Bibliografická citace VŠKP 

  
Bc. Lucie Cimflová Přístavba školy – stavebně technologický projekt. Brno, 2016. 

150 s., 31 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce Ing. Jitka Vlčková.  

  



- 8 - 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prohlášení: 
  

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) 

všechny použité informační zdroje. 

  

  

  

V Brně dne 12.1.2016  

  

  

  

                                                             …………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                       Bc. Lucie Cimflová  



- 9 - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Poděkování 

  

Chtěla bych poděkovat své vedoucí Ing. Jitce Vlčkové za odborné konzultace při 

zpracování diplomové práce, za její cenné rady, připomínky a trpělivost. 

Dále bych chtěla poděkovat firmě ABETE dřevostavby s.r.o. za propůjčení projektové 

dokumentace. 

  

  

V Brně dne 12.1.2016  

  

  

  

                                                             …………………………………………………… 

                                                                                           podpis autora 

                                                                                       Bc. Lucie Cimflová



 

OBSAH 

ÚVOD ....................................................................................................................................12 

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉMU PROJEKTU ......13 

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE......................................................................................................... 14 
1.2 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ .................................................................................................. 14 
1.3 CHARAKTERISTIKA STAVBY ................................................................................................ 19 
1.4 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ ...................................................... 24 

2 KOORDINAČNÍ SITUACE SE ŠIRŠÍMI VZTAHY DOPRAVNÍCH TRAS...............29 

2.1 DOPRAVA CLT PANELŮ ...................................................................................................... 30 
2.2 DOPRAVA BETONU ............................................................................................................. 31 
2.3 TRASA K PŮJČOVNĚ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ .......................................................................... 32 
2.4 TRASA NA SKLÁDKU ODPADU ............................................................................................. 33 
2.5 PŮJČOVNA AUTOJEŘÁBU ..................................................................................................... 34 
2.6 KOORDINAČNÍ SITUACE ...................................................................................................... 34 

3 STUDIE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP .................................................35 

3.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE......................................................................................................... 36 
3.2 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ ......................................................................................... 36 
3.3 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ .......................... 36 
3.4 CHARAKTERISTIKA STAVBY SO 100 .................................................................................... 37 
3.5 CHARAKTERISTIKA INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ ...................................................................... 39 
3.6 JEDNOTLIVÉ TECHNOLOGICKÉ ETAPY PRO STAVEBNÍ OBJEKT SO 100.................................... 39 

4 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ .....................................................52 

4.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE......................................................................................................... 53 
4.2 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ ......................................................................................... 53 
4.3 POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ .............................. 53 
4.4 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ .......................................................................................... 56 
4.5 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ .................................................................................................... 66 
4.6 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU .............. 66 
4.7 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY .................................................. 68 
4.8 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE,DEMOLICE, 

KÁCENÍ DŘEVIN .................................................................................................................. 68 
4.9 MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (DOČASNÉ / TRVALÉ) ................................................ 69 
4.10 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, 

JEJICH LIKVIDACE ............................................................................................................... 69 
4.11 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN ............................. 70 
4.12 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ ................................................................. 70 
4.13 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI, 

POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.......................................................... 70 
4.14 ÚPRAVA PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB ............................. 71 
4.15 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ ................................................................................. 71 
4.16 STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ............................................. 71 
4.17 POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY ............................................................... 71 

 



 

5 NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO TECHNOLOGICKOU ETAPU ..........................72 

5.1 STAVEBNÍ STROJE ............................................................................................................... 73 

6 TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO SVISLÉ A VODOROVNÉ 

KONSTRUKCE Z CLT PANELŮ ..................................................................................85 

6.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE......................................................................................................... 86 
6.2 OBECNÉ INFORMACE .......................................................................................................... 86 
6.3 MATERIÁL ......................................................................................................................... 88 
6.4 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ ....................................................................................................... 90 
6.5 PRACOVNÍ PODMÍNKY......................................................................................................... 90 
6.6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ....................................................................................................... 92 
6.7 STROJE, NÁŘADÍ, POMŮCKY ................................................................................................ 92 
6.8 PRACOVNÍ POSTUP .............................................................................................................. 93 
6.9 JAKOST, KONTROLA ............................................................................................................ 99 
6.10 BOZP .............................................................................................................................. 100 
6.11 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY ................................................. 101 

7 PLÁN ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJŮ PRO DŘEVĚNÉ 

CLT PANELY ................................................................................................................ 102 

7.1 VÝPOČET PRO CLT PANELY .............................................................................................. 103 

8 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN KVALITY PRO KONSTRUKCE 

Z CLT PANELŮ ............................................................................................................ 104 

8.1 VSTUPNÍ KONTROLY ......................................................................................................... 105 
8.2 MEZIOPERAČNÍ KONTROLY: .............................................................................................. 107 
8.3 KONTROLY VÝSTUPNÍ:...................................................................................................... 110 
8.4 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN .......................................................................................... 112 

9 PLÁN RIZIK PRO MONTÁŽ KONSTRUKCÍ Z DŘEVĚNÝCH CLT PANELŮ ..... 114 

9.1 ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ................................................................................. 115 
9.2 REGISTR RIZIK.................................................................................................................. 116 

10 NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ STAVBY .................................................................................. 122 

10.1 OBECNÉ ZÁSADY .............................................................................................................. 123 
10.2 ZÁSADY TÝKAJÍCÍ SE ZÁRUKY INVESTORA ......................................................................... 123 
10.3 POSTUP PŘI POŽADOVÁNÍ ODSTRANĚNÍ NALÉHAVÝCH OPRAV ............................................. 124 
10.4 POSTUP PŘI VYŽADOVÁNÍ ZÁRUČNÍCH OPRAV .................................................................... 126 
10.5 SPECIFIKACE STAVEBNÍCH PRVKŮ DLE OBJEKTŮ ................................................................ 127 
10.6 TECHNICKÉ VYBAVENÍ ..................................................................................................... 137 
10.7 REVIZE ............................................................................................................................ 141 
10.8 PŘÍLOHA Č. 1 .................................................................................................................... 142 

11 POLOŽKOVÝ ROZPOČET ......................................................................................... 143 

ZÁVĚR ................................................................................................................................ 145 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ .................................................................................... 146 

SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................. 150 

 

 



12 

ÚVOD 

Tato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt přístavby školy ISP 

v Praze. Celá stavba byla rozdělena na jeden stavební objekt SO 100 a sedm inženýrských 

objektů. Práce je zaměřena hlavně na stavební objekt SO 100. Při návrhu stavby byl 

investorem kladen důraz na rychlost výstavby, která musela proběhnout během letních 

prázdnin žáků školy, a proto projektant navrhl nosnou konstrukci přístavby z dřevěných 

křížem lepených CLT panelů. Právě touto konstrukcí se práce podrobně zabývá 

v technologickém předpisu, kontrolním a zkušebním plánu a dalších navazujících 

kapitolách. 

Mezi další vypracované kapitoly patří podrobný časový plán výstavby, návrh 

strojní sestavy a zásady organizace výstavby včetně výkresů zařízení staveniště. Nad 

rámec hlavních úkolů byl vypracován položkový rozpočet stavby, registr rizik BOZP, 

návod na užívání stavby a detaily vybraných částí přístavby včetně několika navržených 

skladeb podlah. 

Cílem práce je navrhnout postup výstavby tak, aby byl splněn požadavek 

investora. Přitom je kladen důraz na bezpečnost, efektivitu a ekonomiku celého projektu. 
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1.1 Identifikační údaje 

Název stavby:   INTERNATIONAL SCHOOL OF PRAGUE –  

     North Wing Project, SO100 – Přístavba 

Místo stavby:   Nebušická 700, 164 00 Praha 

Parcelní číslo:   1184/4, 1185/2 

Výměra:    65 799 m2 

Katastrální území:  Nebušice (okres hlavní město Praha) 

Druh stavby:   Občanská vybavenost 

Charakter stavby:  Školské zařízení – přístavba 

Účel stavby:   Zkvalitnění provozu školy 

Orientační náklady stavby: 30 000 000 Kč 

1.2 Charakteristika území 

1.2.1 Charakteristika pozemku 

Stavba bude realizována v uzavřeném areálu stávající školy, který se nalézá 

v zastavěném území městské části Nebušice, na pozemku o rozloze 65 799 m2. Areál 

s budovami, venkovními hřišti a parkovištěm je oplocený. Jižní strana pozemku přiléhá 

k hlavní komunikaci procházející Nebušicemi (ulice Nebušická) a od ní se pozemek 

mírně svažuje k severu i východu, maximální rozdíl absolutních výšek pozemku je asi 

5,5 m. Ze západní, severní a východní strany jsou pozemky školy obklopeny vilovou 

obytnou zástavbou. Celý areál školy koresponduje s okolní zástavbou a doplňuje čtvrť. 

Objekty školy byly postaveny v roce 1996 a v letech 2002 a 2011 k nim byly přistavěny 

další dílčí objekty. 

V místě budoucí přístavby a souvisejících inženýrských sítí je nyní travnatá 

svažitá plocha s rozdílem výšek asi 2,5 m na 30 metrech a částečně také zpevněná 

komunikace a chodníky. Na předmětném pozemku se nachází podzemní závlahový 

systém, větve dešťové kanalizace a v těsné blízkosti také areálová síť podzemního NN. 
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1.2.2 Průzkumy pozemku 

V místě stavby byl proveden podrobný inženýrsko-geologický průzkum. 

Informace o podloží byly získány provedením několika průzkumných sond v podobě 

inženýrsko-geologických a hydro-geologických vrtů. Základové poměry v místech 

uvažovaných staveb byly vyhodnoceny jako složité. Základovou půdu zde tvoří spraše 

a sprašové hlíny náležející do skupiny zemin zvláštních, které mohou být prosedavé. 

V každém případě se jedná o zeminy ve styku s vodou silně rozbřídavé. Jejich konzistence 

podle provedené penetrační i archivní sondáže kolísá v rozmezí od pevné po tuhou. Skalní 

podloží tvořené drobovými břidlicemi kolísá v hloubkovém rozmezí od cca 2 do 11m pod 

povrchem terénu. Z tohoto důvodu byly stávající objekty ISP do povrchu skalního 

podloží založeny hloubkovým způsobem na opěrných pilotách. Se stejným způsobem 

zakládání je počítáno u navrhované přístavby. 

Projektovanou přístavbu s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími 

s podkrovím lze považovat vzhledem k jejím rozměrům za staticky náročnou. Dle 

ČSN EN ISO 1997-1 se jedná o 2. geotechnickou kategorii, která zahrnuje obvyklé typy 

konstrukcí a základů s běžným rizikem. 

Hladina podzemní vody nebyla v dosahu vrtných prací zastižena a její vliv na 

základové konstrukce neuvažujeme. Je ale zapotřebí poukázat na negativní vliv vody 

povrchové, která při případném kontaktu se sprašovými zeminami v podzákladí může 

způsobit ztrátu jejich pevnosti a jejich následné sedání. Je nutné navrhnout taková 

opatření, která dodatečný kontakt základové půdy se sekundární vodou vyloučí. 

U vícepatrové budovy je doporučeno provést založení na vrtaných pilotách. 

Hornina vhodná pro vetknutí pilot byla měřena v hloubce 9,5 m p. t. (278,53 m n. m.). 

Zájmové území spadá do kategorie území s nízkým radonovým indexem a není 

nutné provádět protiradonová opatření. 

Kurzívou je vyznačen text převzatý z geologického průzkumu stavby. 
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1.2.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stávající objekty školy ani nově navržená přístavba se nenachází v ochranných 

pásmech vymezených územním plánem. 

Stávající i nová ochranná pásma se vztahují k vedení inženýrských sítí a 

dopravních komunikací místního charakteru. Tato ochranná pásma musí být stavbou 

respektována dle příslušných ČSN a zákona č. 274/2001 Sb. 

1.2.3.1 Vodovod a kanalizace 

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny 

potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 

a) 1,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 

b) 2,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m 

c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno 

je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti 

podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. 

Pro vedení rozvodu vody a kanalizace v zastavěných územích a pod 

komunikacemi platí hodnoty stanovené ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí 

technického vybavení. 

1.2.3.2 Elektrické vedení 

U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou 

po obou stranách krajního kabelu ve vzdálenosti: 

a) do 110 kV………1 m 

b) nad 110 kV……..3 m 

1.2.3.3 Plynovody 

U plynovodů a plynárenských zařízení se ochranným pásmem rozumí prostor ve 

vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys. 
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Ochranná pásma činí: 

Dle 458/2000 Sb. – 1,0 metru v zastavěném území, mimo zastavěné území 4,0 m 

– na dimenzi nezáleží 

a) u plynovodu a přípojek 

b) nad průměr 500 mm……………………12 m 

c) od průměru 200 mm do 500 mm………. 8 m 

d) do průměru 200 mm včetně……………. 4 m 

e) nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území 

obce…………………………………..…1 m 

f) u technologických objektů………..…….4 m 

g) u vysokotlakých a velmi vysokotlakých plynovodu v lesních průsecích musí být 

udržován volný pruh pozemků o šířce 2 m na obě strany od osy plynovodu 

1.2.3.4 Telekomunikační sítě 

Pro dálkové podzemní kabely je ochranné pásmo široké 1,5 m (dle zákonu 

151/2000 Sb. O telekomunikacích) a probíhá po celé délce kabelové trasy. Nadzemní 

kabely – MTS – 1,0 m a DK – 2,0 m. V některé trase se může toto pásmo v určitých 

bodech rozšiřovat až na 3 m. Hloubka ochranného pásma činí 3m a výška též 3 m (měřeno 

od úrovně terénu). Stejné hodnoty platí i pro zařízení, která jsou součástí těchto vedení.  

Dotčené území se nachází v oblasti předpokládaného výskytu archeologických 

nálezů, je tedy chráněno dle zákona o státní památkové péči. Před započetím zemních 

prací bude dle požadavku NPÚ odbornou firmou proveden archeologický průzkum na 

náklady investora. 

1.2.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Podle povodňového plánu ČR a hlavního města Prahy stavba neleží v záplavovém 

území. Nenachází se ani v poddolovaném či jinak nevhodném území. 

1.2.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry území 

Budoucí přístavba se bude nacházet uvnitř areálu školy (nejkratší vzdálenost 

k hranici pozemku je 14 m) a nebude negativně působit na okolní stavby a pozemky. 
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Svými plánovanými rozměry bude odpovídat dosavadnímu rázu budov školy a bude 

splňovat předepsané technické požadavky na stavby.  

Práce na stavbě budou probíhat od 6:00 do 18:00 v pracovní dny. V případě 

vzniku hluku je třeba dbát na to, aby nebyly překračovány jeho přípustné hladiny. 

Výstavbou vzniknou nové plochy střech v místech, kde je nyní travnatá plocha. 

Řešení kanalizace bude respektovat požadavky pro dané území na rychlost a množství 

odtékající dešťové vody do dešťové kanalizace. Uvažuje se o rozšíření stávající retenční 

nádrže. 

1.2.6 Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje asanace ani kácení dřevin. Demolice se bude týkat pouze 

stávajících komunikačních ploch, tj. přístupových chodníčků a vyrovnávacích terénních 

schodišť, částí obslužné komunikace a dále asanace podzemní kanalizační jímky. 

V přípravě území dojde k dílčím přeložkám inženýrských sítí a k zajištění stávajících 

objektů při budování základové jámy. V PD je počítáno s případnými prostupy vnitřních 

médií, které napojují nově budované křídlo. 

1.2.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Přístavba je umístěna na parcele nezastavěných ploch, které jsou v katastru 

nemovitostí vedeny druhem pozemku orná půda se zařazením způsobu ochrany jako 

zemědělský půdní fond. 

Vynětí bylo souhlasem MHMP č. j. 587849/2007/OOP/VII/509/G ze dne 21. 2. 2008 

vyňato ze ZPF. 

1.2.8 Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu) 

Dopravní napojení areálu je řešeno samostatným vjezdem a výjezdem v ulici 

Nebušická ze stávajícího parkoviště školy. Další přístupy jsou bránou z ulice K Parku 

a z mlatové cesty navazující na ulici U Házů. Na veřejné komunikace navazují areálové 

komunikace s parkovištěm a chodníky. Areálová komunikace v blízkosti nové přístavby, 
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která slouží jako zásahová cesta, bude pozičně upravena včetně posunu vjezdové brány. 

Příjezdová cesta je součástí samostatného objektu IO 102 Komunikace a zpevněné 

plochy. 

Území je připojeno na technickou infrastrukturu stávajícími přípojkami, které 

nebudou měněny. Nové objekty budou napojeny pomocí areálových rozvodů. 

V případech, kdy výpočtem dochází k navýšení odběru, bylo zažádáno u příslušného 

správce o navýšení odběru. Veškeré nové trasy k přístavbě budou řešeny jako areálové 

rozvody bez zásahu do práv druhých osob.  

1.2.9 Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Investor klade velký důraz na časovou souslednost stavebních prací, a tím vysoký 

nárok na výběr konstrukčního systému stavby a technologických postupů. Stavba musí 

být realizována a zprovozněna během letních prázdnin žáků školy. Objektový časový plán 

a podrobný časový plán objektu SO100 je zpracován v samostatné příloze č. 2 a 7.  

1.3 Charakteristika stavby 

1.3.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Stávající komplex budov školy se skládá z více objektů, které tvoří společně jeden 

celek a které jsou vzájemně propojeny. Celý komplex školních budov je tvořen několika 

funkčními celky. Nachází se zde mateřská, základní a střední škola a dále také společné 

prostory: tělocvična, knihovna, divadlo, jídelna a venkovní sportoviště. 

Dokumentace pro stavební řízení řeší přístavbu k budově na severní straně školy 

ISP a související inženýrské sítě a zpevněné plochy. V objektu budou umístěny nové 

učebny základní a střední školy, kabinet vyučujících, šatny a sociální zařízení pro 

venkovní sportoviště, technické místnosti, IT server a prostory údržby areálu. Nový 

vícepodlažní (částečně jednopodlažní se střešní terasou) objekt bude bezprostředně 

provozně navazovat na budovu školy. 
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1.3.2 Orientační údaje stavby 

Půdorysné rozměry stavby       11×23,20×31  m 

Maximální výška stavby od ÚT  13,5   m 

Zastavěná plocha    764  m2 

Obestavěný prostor    6081  m3 

Užitná plocha     1247  m2 

1.3.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Přístavba severního křídla dispozičně a provozně bezprostředně navazuje 

na stávající prostory školy. V místě přístavby dnes ústí dva východy směrem ven. 

Napojení je technicky provedeno přes mezipodesty dvou schodišť a přístavba je tedy 

výškově posunuta o půl patra oproti stávajícím objektům. 

Čtyřpodlažní část přístavby má následující dispoziční řešení. V 1. PP se nachází 

zázemí údržby areálu, které je přes rampu přímo přístupné z venkovní části areálu. Jsou 

zde také šatny pro dívky a chlapce s nutným sociálním zázemím včetně úklidové 

místnosti. Tyto šatny slouží hlavně pro venkovní sportovní aktivity studentů. Z těchto 

šaten je také možno přímo vystoupit do venkovní části areálu pomocí rampy. V 1. NP 

se nachází dvě učebny a toalety chlapců. Je zde také chodba se schodištěm směrem 

k jednopodlažní části přístavby. Ve 2. NP jsou opět dvě učebny, toalety pro dívky včetně 

úklidové komory. Z chodby je možný přímý přístup na terasu nad jednopodlažní část 

přístavby. Ve 3. NP je situován prostor velké učebny, kabinet učitelů, strojovna VZT 

a server IT. Všechna podlaží jsou vertikálně spojena schodištěm, z něho je možné 

se na úrovni mezi 1. NP a 2. NP dostat na okolní terén. 

Jednopodlažní část přístavby spojuje provozně chodbou dvě páteřní schodiště 

stávající školy. Nachází se zde dvě učebny a jeden multifunkční prostor, dále pak 

úklidová komora se skladem a kabinet učitelů. Na střeše se nachází terasa se světlíky 

prosvětlujícími chodbu a částečnou zelení. 

1.3.4 Bezbariérové užívání stavby 

Řešení bezbariérového užívání veřejně přístupných ploch a komunikací komplexu 

splňuje požadavky vyhlášky, kterou se stanoví obecné technické požadavky 



21 

zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Hlavní 

vstup do objektu je navržen přímo z úrovně peších komunikací bez vyrovnávacích stupňů. 

Venkovní chodníky jsou sklonu max. 1:12. Minimální šířka ramp je 2500 mm. 

Na parkovištích jsou parkovací místa pro invalidy min. šířky 3,5 m s mezinárodním 

symbolem přístupnosti. Bezbariérově přístupné je 1. PP vícepodlažního západního křídla 

přístavby. Investor neplánuje využití nového objektu osobami s omezenou schopností 

pohybu, čemuž odpovídá řešení nových prostor. 

1.3.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Dokumentace je zpracována v souladu s platnými právními předpisy, které 

upravují podmínky bezpečného užívání staveb, zvláště pak s vyhláškou č. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby. Bezpečnost užívání stávajících prostor školy není 

navrženou stavbou ovlivněna. Návod na užívání stavby je zpracován v samostatné 

kapitole č. 10. 

1.3.6 Rozdělení stavebních a inženýrských objektů 

SO 100 Přístavba 

IO 101  Zajištění stavební jámy a piloty 

IO 102  Komunikace a zpevněné plochy 

IO 103  Přípojka, areálové rozvody a přeložka dešťové kanalizace 

IO 104  Přípojka a areálové rozvody splaškové kanalizace 

IO 106  Areálový rozvod NN a přeložka NN 

IO 110  Retence a likvidace dešťových vod 

IO 111  Oplocení a ostatní úpravy 

1.3.7 Základní technický popis stavby 

1.3.7.1 Stavební řešení SO 100 – Přístavba 

Stávající objekt je zděný, založený na pilotách, zastřešený konstrukcí 

z ocelových válcovaných profilů. 

Nový objekt přístavby bude postaven v pažené stavební jámě, která bude směrem 

ke stávajícím objektům ošetřena kombinací kotveného mikrozáporového pažení a pažící 

pilotové stěny z vrtaných pilot, vždy v kombinaci se stříkaným betonovým torkretem. 
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Objekt bude od stávajícího oddilatován. Zakládání bude provedeno pomocí pilot 

o průměru 1200 mm a o hloubce cca 10 m. Objekt samotný bude založen na základových 

železobetonových pasech – pro rychlost výstavby zvolena prefabrikace. 

Suterénní podlaží a zdivo ve styku se zemním prostředím je navrženo jako stěnový 

zděný systém z tvárnic ztraceného bednění se zastropením pomocí prefabrikovaného 

betonového stropu ze systému Spiroll. Zbylá podlaží včetně konstrukcí jsou navržena 

jako dřevostavba z plnostěnných panelů typu CLT (CLT panel je masivní velkoformátový 

konstrukční materiál skládající se z několika vrstev dřevěných lamel, které jsou k sobě 

plošně slepeny a sousední vrstvy svírají úhel 90°). V místech větších rozponů dřevěných 

panelů CLT budou stropní panely podepřeny vloženými ocelovými nosníky nebo ve 3. 

NP příčnými ocelovými střešními rámy. 

Hlavní schodiště v objektu je v suterénu železobetonové monolitické, ostatní 

pokračující ramena a ostatní schodiště v přístavbě školy jsou navržena z plnostěnných 

dřevěných panelu CLT. 

Dělící vnitřní nenosné konstrukce jsou navrženy pro zrychlení výstavby jako 

montované sádrokartonové příčky. 

Obvodový plášť tvoří spolu s nosnou konstrukcí CLT panelu kontaktní 

zateplovací systém (ETICS) s minerální izolací (160, resp. 120 mm) a silikonovou 

probarvovanou omítkou. Lokálně jsou v místech meziokenních pilířů voleny efektní 

prvky barevných fasádních obkladu z cembonitových desek. 

Střešní plášť bude rovněž z plnostěnných dřevěných panelů spřažených táhly 

a podporovaných ocelovým rámem. Střecha nad jednopodlažní částí přístavby bude 

částečně pochůzná a částečně vegetační. 

Okna i fasádní otvorové výplně jsou navrženy jako hliníkové. Vnitřní výplně 

budou dřevěné a v interiéru se nacházejí i vnitřní prosklené dělící stěny. 

1.3.8 Konstrukční a materiálové řešení 

Nosný systém objektu je vzhledem k půdorysné i výškové členitosti, osazení 

do terénu a zejména s ohledem na požadovanou rychlost výstavby, navržen převážně 
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v technologiích montovaných konstrukcí. V celém suterénu a na obvodu přízemí ve styku 

se zásypy a zemním prostředím je systém doplněn stěnami z betonových tvárnic 

ztraceného bednění. Stropní konstrukce nad suterénním podlažím je navržena z 

prefabrikovaných předpínaných železobetonových panelů Spiroll tl. 20,0 cm, doplněných 

výměnami z válcovaných ocelových profilů. V ostatních částech budou jak svislé, tak 

i vodorovné nosné konstrukce tvořeny masivními dřevěnými panely z plošně lepených 

lamel svírajících úhel 90°. V místech větších rozponů budou stropní dřevěné panely 

podepřeny vloženými ocelovými nosníky nebo ve 3. NP příčnými ocelovými střešními 

rámy. 

Prostorová tuhost budovy bude zajištěna nosnými stěnami obvodovými 

a vnitřními, a také rámovým účinkem spojení svislých nosných konstrukcí a stropu, 

ztužidel a průvlaků. 

Vzhledem k délkovému rozměru budoucího objektu je konstrukce navržena jako 

jedna dilatační část. 

Použité materiály: 

• Nosné železobetonové konstrukce jsou navrženy z betonu: 

- C25/30-XC2-S3 – základová deska 

- C30/37-XC2-XF1-S3 – základové pasy 

- C25/30-XC1-S3 – nosné železobetonové stěny a věnce 

• Betonářská ocel B 500B 

• Dřevo – křížem dřevěné lepené CLT panely 

• Válcovaná ocel S235  
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1.4 Základní charakteristika inženýrských objektů 

1.4.1 IO 101  Zajištění stavební jámy a piloty 

V místě mezi stávajícím objektem a přízemní částí budoucí novostavby je 

z důvodu malého prostoru navrženo kotvené mikrozáporové pažení. Z upravené úrovně 

na kótě - 0,90  m se budou vrtat jak mikrozápory, tak i kotvy. Mikrozápory jsou vrtány 

s průměrem min. 240 mm, s pažením ocelovými pažnicemi. Do vrtů vyplněných 

cementovou zálivkou jsou osazeny nosníky HEB 140 ocel S235. Zároveň se záporami 

jsou vrtány i dvoupramencové trvalé kotvy délky 6,0 m s 3,0 m dlouhým injektovaným 

kořenem – mezní pevnost pramenců R = 1700 MPa. Průměr vrtů je min. 150 mm. 

Pro zálivky vrtů a vysokotlaké injektáže kořenů kotev je použita cementová zálivka. 

Injektáž může být ukončena po dosažení injektážního tlaku 1,9 – 2,0 MPa. Stejná směs 

je použita i pro zalití vrtů mikrozápor. Napínání kotev bude přes dvojice usazených 

U nosníků přivařených k mikrozáporám. Poté se na kotvy nanese beton C 20/25. Po 

napnutí je možné ihned provést odkopání zeminy o cca 1,0 m. Na této úrovni se provede 

stříkaný beton C 20/24 s kari sítí tloušťky 6 mm s velikostí ok 10 cm. Poté se provede 

odkop na potřebnou hloubku a provede se stříkaný beton ve zbývající části odkopu. 

Jelikož je v místě mezi stávající budovou a vícepodlažní částí novostavby již větší 

odstup, jde zde navržena dočasná pažící pilotová stěna z vrtaných pilot. Je tvořena 

samostatnými pilotami průměru 0,63 m vrtanými pomocí ocelových pažnic. Líc stěny je 

tvořen stříkaným betonem tloušťky 5 – 15 cm s kari sítí tloušťky 6 mm s velikostí ok 

10 cm kotvenou do pilot. Stříkaný beton C 16/20 je hlazený. Piloty jsou z betonu C 25/30, 

ocel výztužných armokošů B500 A. Stabilita stěny je opět zajištěna předpjatými 

pramencovými kotvami. Jejich provedení je podobné jako u výše popsaných kotev. 

Z důvodu urychlení prací jsou kotvy vrtané ze stejné úrovně jako u pažících pilot. 

Napínání kotev je přes úpalky štětovnic, které jsou opřeny do sousedních pilot. 

Líc všech pažících konstrukcí je navržen 50 mm za rubem izolační vrstvy. Mezera 

je vyplněna výplňovou izolací. Před zahájením prací se na každý sousední objekt osadí 

dvě nivelační značky pro sledování chování sousedních objektů. 
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1.4.2 IO 102  Komunikace a zpevněné plochy 

Stávající dopravní řešení nebude stavbou měněno. Dopravní napojení areálu 

je řešeno samostatným vjezdem v ulici Nebušická u stávající vrátnice pres bránu. Výjezd 

z areálu je řešen taktéž samostatným výjezdem s automatickým otevřením brány při najetí 

s odbočením do ulice Nebušická. Další přístupy jsou bránou z ulice K Parku a z mlatové 

cesty navazující na ulici U Házů. Na veřejné komunikace navazují areálové komunikace 

a chodníky, které budou v blízkosti nové přístavby upraveny a doplněny včetně posunu 

vjezdové brány z ulice K Parku. 

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu se stavbou nemění. Přes ulici 

Nebušickou, na které jsou v těsné blízkosti areálu také zastávky autobusu městské 

hromadné dopravy a ulici Horoměřickou, je území napojeno na komunikaci č. 7 v ulici 

Evropská a tím na systém městských dopravních okruhů. 

1.4.2.1 Doprava v klidu 

Požadavky dopravy v klidu pro potřeby mezinárodní školy jsou řešeny 

dle vyhlášky č. 26/1999 hl. m. Prahy O obecných technických požadavcích: 1 stání 

na 6 studentů. 

Požadovaný počet stání pro kapacitu 900 studentů a 219 zaměstnanců 

N = 900 : 6 = 150 stání  

Dnes areál disponuje 197 parkovacími místy vesměs na povrchu. Tento počet 

plnohodnotně s rezervou vyhoví potřebám školy. 

1.4.3 IO 103  Přípojka, areálové rozvody dešťové kanalizace 

1.4.3.1 Stávající stav 

Stávající objekt je odkanalizován systémem gravitačních přípojek do areálové 

gravitační dešťové kanalizace. Areálová kanalizace je zaústěna čtyřmi veřejnými 

přípojkami do veřejné dešťové stoky v ulici K Parku. Napojení do veřejné kanalizace 

je provedeno přes dešťové usazovací nádrže sloužící k zavlažování zatravněných ploch 

kolem objektu. 
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Na přípojkách č. 1 a č. 4 mají tyto retence částečnou retenční schopnost. 

U přípojek 2 a 3 tyto nádrže mají přepad do dešťové kanalizace a nemají funkci retenční 

nádrže – nemají řízený odtok ze dna. Areálové kanalizace a přípojky jsou i pro 

dostavované objekty kapacitní. 

1.4.3.2 Navrhovaný stav 

Dešťové vody z nové přístavby budou svedeny do stávající areálové dešťové 

kanalizace. Pro novou přístavbu bude vybudována nová retenční nádrž o užitném objemu 

23 m3. Odvodnění střech přístavby bude řešeno vnitřními i vnějšími dešťovými svody. 

Na vnějších svodech je na terénu osazen lapač střešních splavenin. Dešťové střešní vtoky 

budou vyhřívané. Budou použity vtoky s příslušným izolačním límcem a s nástavci pro 

danou skladbu střechy. 

Vnitřní svislé odpady, které uskakují v podhledu, musí být zhotoveny z tichého 

potrubí. Tiché potrubí bude uchyceno pomocí příslušných pružných objímek, 

dle požadavků výrobce. Tak aby byl zaručen maximální možný zvukový útlum, bude 

potrubí zaplentováno předstěnou o dostatečné plošné hmotnosti, popř. zvukově izolačním 

SDK se zvukovou izolací. Pro ještě lepší zvukový útlum je možné kanalizační potrubí 

zaizolovat, zvukovou izolací Isol. Na svislé části potrubí bude osazen čistící kus 

s revizním otvorem. V předstěně budou osazena revizní dvířka. 

Objekty budou napojeny do stávající areálové dešťové kanalizace. Střešní vpusti 

budou opatřeny příslušným izolačním límcem a opatřeny potřebnými nástavci dle skladby 

střechy, ve které budou umístěny. 

U venkovních stávajících střešních svodů, které kolidují s novými přístavbami, 

bude upravena jejich poloha, aby nekolidovala s atikou přístavby. Před vstupem 

do střechy budou svody změněny na plastové a dále budou pokračovat v budově. Průchod 

střechou bude dostatečně zaizolován proti vlhkosti. Nad podlahou 1. PP bude osazen 

čistící kus s revizním otvorem. V předstěně budou osazena revizní dvířka. 
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1.4.4 IO 104 Přípojka a areálové rozvody splaškové kanalizace 

1.4.4.1 Stávající stav 

Stávající kanalizace v objektu je z roku 1995 a je oddílná. Do areálových 

splaškových svodů je zaústěna domovní kanalizace na několika místech. Splašková 

areálová kanalizace je zaústěna jednou přípojkou na splaškový řad v ulici K Parku 

a jednou přípojkou na řad v ulici Nad Markytou. Dimenze přípojek i areálové kanalizace 

je DN 300 mm, materiál je hrdlové kameninové potrubí. Stav kanalizace bude prověřen 

průzkumem na místě a kamerovou zkouškou. Vzhledem ke stáří kanalizace se dá 

předpokládat dobrý stav svodů. Při rekonstrukci bude v co největší míře využito 

stávajících potrubí. Areálová kanalizace a přípojky jsou i pro dostavované objekty 

kapacitní. 

1.4.4.2 Navrhovaný stav 

Splašková kanalizace od přístavby bude napojena do stávající areálové kanalizace. 

Dojde ke zkrácení přípojky splaškové kanalizace č. 2 KT DN 300 mm z důvodu nového 

umístění splaškové stoky ústící z objektu SO 100. Zkrácena bude o 28,7 m tedy na 3,3 m 

a bude zde osazena nová revizní šachta. 

Zařizovací předměty budou napojeny na nově navrženou kanalizaci. Připojovací 

potrubí od zařizovacích předmětů bude nově vedeno v drážkách ve stěnách 

a v předstěnách. Odpadní potrubí bude provedeno z potrubí PP-HT, ležaté potrubí 

ve spádu min. 2 %, připojovací potrubí ve spádu min. 3 %. Stoupací potrubí bude vedeno 

z trub PP-HT, popř. z „tichého“ potrubí, např. Poloplast 3S, tam kde vede stoupací potrubí 

z pater v příčkách či podhledech v učebnách. Tiché potrubí bude uchyceno pomocí 

příslušných pružných objímek, dle požadavku výrobce. Tak aby byl zaručen maximální 

možný zvukový útlum, bude potrubí zaplentováno předstěnou o dostatečné plošné 

hmotnosti, popř. zvukově izolačním SDK se zvukovou izolací. Pro ještě lepší zvukový 

útlum je možné kanalizační potrubí zaizolovat, zvukovou izolací. Nové svodné potrubí 

bude vedeno pod podlahou suterénu (v základech). Bude provedeno z trub PVCKG (pro 

uložení do země). Potrubí bude vedeno ve sklonu min. 2 % a bude položeno do pískového 

lože a obsypáno. Svodné potrubí vedené pod stropem bude z materiálu PP-HT. Potrubí 

bude vedeno v minimálním sklonu 2 %. 
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1.4.5 IO 106 Areálový rozvod NN a přeložka NN 

Základní kabelový rozvod: 3 PEN, AC 50 HZ, 400 V, TN – C 

Ochrana před bleskem uzemněním dle ČSN EN 62 305 ed. 2 

Příkon:           Pi      β     Ps 

Osvětlení      15,0 kW  0,8  12,0 kW 

VZT (MaR)     50,0 kW   0,7  35,0 kW 

ZTI       0,50 kW  0,2  0,10 kW 

Technologie, zásuvky    30,0 kW   0,6  18,0 kW 

Objekt SO 200 – Nafukovací hala   22,0 kW   0,7  15,4 kW 

Drobné spotřebiče a rezerva    10,0 kW   0,6  6,00 kW 

_____________________________________________________________ 

Celkem      127,0 kW   86,4 kW 

Plánovaný odběr: (87 kW × 12 hod × 0,7) × 365 dnů × 0,95 = 253 MWh / rok 

Měření spotřeby elektrické energie bude instalováno v hlavní rozvodně 

stávajícího objektu školy. V objektu SO 100 přístavba budou instalovány podružné 

měřiče spotřeby elektrické energie pro objekt SO 200 – Nafukovací hala. Kabelové 

vedení bude vedeno v zemi v chráničce (volný terén, pod chodníkem a komunikací). 

Kabelový rozvod: 

Jednoduchá délka vedení – SO 100 – Přístavba:   150 m 

Jednoduchá délka vedení – SO 200 – Nafukovací hala: 160 m 

Jednoduchá délka vedení – Přeložka NN:      40 m 

1.4.6 IO 111  Oplocení a ostatní úpravy 

V řešeném území se nyní nachází zeleň, dotvářející okolí budov a venkovních 

zpevněných ploch. Základ tvoří velké plochy pravidelně koseného parkového trávníku se 

stromořadími, skupinami stromů a keřů a živými ploty. Převažují naše domácí druhy 

jehličnanů a listnatých stromů. 

V rámci přístavby (SO100) nebude zasaženo do vzrostlé zeleně. 
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2.1 Doprava CLT panelů 

STAVENIŠTĚ: Přístavba školy ISP  Nebušická 700, 164 00 Praha 

VÝROBCE CLT: KLH Massivholz GmbH Katsch an der Mur, 8842 Rakousko 

 

Výchozí cesta začíná v rakouské městě Katsch an der Mur po silnici B75, dále 

pokračuje po silnici B114 směrem na Triebener. Dále po zpoplatněné silnici A9 a A7 

až do města Linec. Následně k hraničnímu přechodu Dolní Dvořiště, kdy v České 

Republice pokračujeme směrem na Kaplice, České Budějovice, Písek, Dobříš a po dálnici 

D4 se přibližujeme k Praze. U Prahy využijeme Pražský okruh D0 a k oblasti Nebušice 

sjíždíme na sjezdu č. 2 dálnice D7. 

Celková délka trasy je 450 km. Při přepravě CLT panelů se nejedná o nadměrný 

náklad a charakteristika dopravy odpovídá klasické kamionové přepravě. Tudíž se 

na trase nepočítá s žádným dopravním omezením. 



31 

2.2 Doprava betonu 

STAVENIŠTĚ: Přístavba školy ISP  Nebušická 700, 164 00 Praha 

BETONÁRNA: ZAPA beton a.s.  Suchdolská, 252 62 Horoměřice 

  

Betonárna je vzdálena 7 km od staveniště s dojezdem do 15 minut. Trasa je vedena 

pouze po silnici II. třídě. Nenacházejí se zde žádná dopravní omezení, která by bránila 

průjezdu autodomíchávače. 

Betonárna s maximálním ověřeným hodinovým výkonem až 80 m³ čerstvého 

betonu je plně automatizována řídícím systémem. Disponuje možností dávkování 6 frakcí 

kameniva, 4 druhy cementu nebo popílku a 6 druhů přísad. Betonárna vlastní certifikát 

systému managementu kvality pro výrobu, dopravu a ukládání transportbetonu a maltové 

směsi pro zdění.  
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2.3 Trasa k půjčovně zařízení staveniště 

STAVENIŠTĚ: Přístavba školy ISP  Nebušická 700, 164 00 Praha 

PŮJČOVNA:  SVP – půjčovna s.r.o.  Vídeňská 158/128, 148 00 Praha 

 

Celková trasa je navržena na 22 km z ulice Nebušická, po ulici Horoměřická 

a Střešovická na Městský okruh. Dále po Městském okruhu Strahovským tunelem, přes 

Barandovský most na ulici Vídeňská. Trasa nákladním autem vede přes dálnici MO, kde 

není žádné dopravní omezení pro tento typ přepravy.  
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2.4 Trasa na skládku odpadu 

STAVENIŠTĚ: Přístavba školy ISP  Nebušická 700, 164 00 Praha 

RECYKLAČNÍ STŘEDISKO: B & P spol. s r.o. – Recyklační středisko Hájek 

     Kukulova, 169 00 Praha 

 

Celková vzdálenost je 8 km, kdy na trase nejsou žádná dopravní omezení, která 

by bránila průjezdu nákladnímu automobilu se sutí, betonovým recyklátem, zeminou 

apod. Dopravní trasa je plánována převážně po silnici II. třídy, 3km z celkové trasy 

spadají pod silnici I. třídy.  
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2.5 Půjčovna autojeřábu 

STAVENIŠTĚ: Přístavba školy ISP  Nebušická 700, 164 00 Praha 

AUTOJEŘÁBY: Milan Červený s.r.o.  U Školy 3, 252 68 Kněževes 

 

Autojeřáb je zajištěn od společnosti Milan Červený s.r.o., která sídlí v nedaleké 

Kněževsi vzdálené 8 km od staveniště. Trasa vede přes dvě malé obce po silnici III. třídy. 

Žádná dopravní omezení na trase nejsou. 

 

2.6 Koordinační situace 

Výkres koordinační situace se nachází v příloze č. 1. 
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3.1 Identifikační údaje 

Název stavby:   INTERNATIONAL SCHOOL OF PRAGUE –  

     North Wing Project, SO100 – Přístavba 

Místo stavby:   Nebušická 700, 164 00 Praha 

Parcelní číslo:   1184/4, 1185/2 

Výměra:    1579 m2 

Katastrální území:  Nebušice (okres hlavní město Praha) 

Druh stavby:   Občanská vybavenost 

Charakter stavby:  Školské zařízení – přístavba 

Účel stavby:   Zkvalitnění provozu školy 

Orientační náklady stavby: 30 000 000 Kč 

3.2 Charakteristika staveniště 

Staveniště se nachází na pozemku školy v jeho severní části. Je ohraničeno 

stávajícím oplocením, rozebíratelným staveništním oplocením výšky 2,0 m a stávající 

částí objektu. Celková plocha staveniště je cca 5 000 m2. Vjezd na staveniště je z ulice 

Nebušická. Staveništní komunikace, která bude po celé délce oplocena rozebíratelným 

staveništním oplocením výšky 2,0 m, zabere část parkoviště školy a příjezdovou cestu 

k severní části školy.  

3.3 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

3.3.1 Stavební objekty 

 

SO 100 Přístavba 

3.3.2 Inženýrské objekty 

 

IO 101  Zajištění stavební jámy a piloty 

IO 102  Komunikace a zpevněné plochy 

IO 103  Přípojka, areálové rozvody a přeložka dešťové kanalizace 

IO 104  Přípojka a areálové rozvody splaškové kanalizace 

IO 106  Areálový rozvod NN a přeložka NN 
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IO 110  Retence a likvidace dešťových vod 

IO 111  Oplocení a ostatní úpravy 

3.4 Charakteristika stavby SO 100 

3.4.1 Účel užívání stavby 

Předmětem je přístavba školy skládající se ze dvou částí: přízemní budovy se 

střešní terasou a třípodlažní budovy s jedním podzemním podlažím. Obě tyto části jsou 

těsně připojeny ke stávajícím budovám školy. V přístavbě jsou navrženy nové učebny 

základní a střední školy, kabinety vyučujících, šatny a sociální zařízení pro venkovní 

sportoviště, technické místnosti, IT server a prostory pro údržbu areálu. S projektem 

souvisí také napojení inženýrských sítí a úprava terénu a zpevněných ploch. 

3.4.2 Orientační údaje stavby 

Půdorysné rozměry stavby:       11×23, 20×31  m 

Maximální výška stavby od ÚT  13,5   m 

Zastavěná plocha    764  m2 

Obestavěný prostor    6081  m3 

Užitná plocha     1247  m2 

3.4.3 Stavební a konstrukční řešení 

Nosný systém objektu je vzhledem k půdorysné i výškové členitosti, osazení 

do terénu a požadavku na rychlost výstavby navržen převážně v technologiích 

montovaných konstrukcí. Celý suterén a obvod přízemí ve styku se zásypy je proveden 

z betonových tvárnic ztraceného bednění. Stropní konstrukce nad suterénním podlažím 

je navržena z prefabrikovaných předpínaných železobetonových panelů Spiroll tloušťky 

20,0 cm doplněných výměnami z válcovaných ocelových profilů. V ostatních částech 

budou jak svislé, tak i vodorovné nosné konstrukce tvořeny masivními dřevěnými panely 

typu CLT. V místech větších rozponů budou stropní dřevěné panely podepřeny 

vloženými ocelovými nosníky nebo ve 3. NP příčnými ocelovými střešními rámy. 

Veškeré spoje ocelové konstrukce jsou svařované. Ocelové nosné konstrukce jsou 

navrženy z oceli S235 s povrchovou úpravou tvořenou dvouvrstvým nátěrovým 
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systémem. Ochrana ocelové konstrukce se předpokládá pro stupeň korozní agresivity 

prostředí C3 dle ČSN EN ISO 12944-2. 

Dvouramenné schodiště z 1. PP do 1. NP v třípodlažní části objektu je navrženo 

z monolitického železobetonu, všechna ostatní schodiště jsou tvořena z dřevěných 

lepených panelů včetně podest a schodišťových stupňů. 

Dělící vnitřní nenosné konstrukce v 1. PP jsou navrženy pro zrychlení výstavby 

jako montované sádrokartonové příčky. 

Úpravy vnitřních povrchů budou omítky v 1. PP a dvojité sádrokartonové obklady 

na hliníkovém roštu budou provedeny v ostatních podlažích na dřevěných CLT panelech. 

V sanitárních prostorách jsou zvoleny obklady do výšky 2,02 m. 

Na základovou konstrukci bude použita lehká plovoucí podlaha s vyrovnávací 

spodní vrstvou z betonové mazaniny. Pro urychlení dalších procesů jsou zvoleny (oproti 

původnímu návrhu projektanta) suché podlahy provedené ze suchého podsypu, záklopu 

z OSB desek, polystyrenové tepelné izolace, ve které povedou rozvody ÚT, kročejové 

izolace, dvou vrstev OSB desek a nášlapných vrstev. Opět se jedná o lehkou plovoucí 

podlahu. Nášlapnými vrstvami jsou epoxidový nátěr, linoleum, keramická dlažba 

a koberec. 

Obvodový plášť tvoří spolu s nosnou konstrukcí CLT panelu kontaktní 

zateplovací systém (ETICS) s minerální izolací (160, resp. 120 mm) a silikonovou 

probarvenou omítkou. Lokálně jsou v místech meziokenních pilířů voleny efektní prvky 

barevných fasádních obkladů z cembonitových desek zavěšených na pozinkovaném 

fasádním roštu. 

Střešní plášť je rovněž z plnostěnných dřevěných panelů spřažený táhly a je 

podporovaný ocelovým rámem. Je zde zvolena podobná střešní taška jako u zbývajících 

budov školy. Střecha nad jednopodlažní částí přístavby je plochá, částečně pochůzná 

a částečně vegetační. 

Okna i fasádní otvorové výplně tvoří dřevěná EURO okna. Vnitřní výplně jsou 

dřevěné a v interiéru se nacházejí i vnitřní prosklené dělící stěny. 
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3.4.3.1 Založení objektu 

Objekt je založen na pilotových základech s ohledem na geotechnickou stavbu 

území, požadovanou rychlost výstavby a také z důvodu minimalizace sedání jednotlivých 

částí objektu, zejména v místě různě vysokých částí. Jedná se o samostatné 

železobetonové piloty, které budou na obvodu a pod vnitřními stěnami překlenuty 

železobetonovými základovými prefabrikovanými pasy. Piloty jsou vrtané s ocelovými 

pažnicemi o průměru 1,20 m. Tento profil je zvolen z důvodu osazování 

prefabrikovaných základů přímo na hlavy pilot. Je použit beton C 25/30 XC1 a výztuž 

B500 A. Pata pilot bude ukončena v horninách třídy R5. Přes železobetonové 

prefabrikované pasy je na podkladní beton provedena monolitická železobetonová 

podlahová deska tloušťky 10,0 cm, do které se kotví obvodové stěny. 

3.4.3.2 Prostorová tuhost a členění objektu 

Prostorová tuhost budovy je zajištěna svislými nosnými stěnami vnitřními 

i obvodovými a také rámovým účinkem spojení svislých nosných konstrukcí a stropů, 

ztužidel a průvlaků. Vzhledem k délkovému rozměru budoucího objektu je konstrukce 

navržena jako jedna dilatační část. 

3.5 Charakteristika inženýrských objektů 

Viz samostatná kapitola č. 1 Technická zpráva ke stavebně technologickému 

projektu. 

3.6 Jednotlivé technologické etapy pro stavební objekt SO 100 

 

1) Přípravné práce 

2) Bourací práce 

3) Zajištění stavební jámy 

4) Zemní práce 

5) Základy 

6) Hydroizolace spodní stavby 

7) Svislé konstrukce ze ztraceného bednění 
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8) Montovaný strop z panelů Spiroll nad suterénem 

9) Svislé konstrukce z CLT panelů 

10)  Vodorovné konstrukce z CLT panelů 

11)  Střešní konstrukce  

12)  Nenosné příčky 

13)  Osazení výplní otvorů 

14)  Fasáda 

15)  Omítky 

16)  Obklady 

17)  Zámečnické a klempířské práce  

18)  Podlahy 

19)  Podhledy 

20)  Malířské a natěračské práce 

3.6.1 Přípravné práce 

Přípravné práce zahrnují pasportizaci okolních objektů, která bude odsouhlasena 

vlastníky nemovitostí. Každý sousední objekt se osadí dvěma nivelačními značkami pro 

sledování chování sousedních objektů.  

Dále budou ve stávajícím objektu zhotoveny, z důvodu oddělení stavebního 

provozu od provozu investora, dočasné sádrokartonové příčky (SDK desky II. jakosti – 

pohledové vady) v místech, kde budou vybourány otvory pro přechod do nových objektů. 

3.6.2 Bourací práce 

V rámci stavební připravenosti pro novou výstavbu se provedou demolice 

stávajících komunikačních ploch, přístupových chodníčků, vyrovnávacích terénních 

schodišť a opěrných zídek. Dále budou dočasně demontovány střešní svody a 

hromosvody, které by zasahovaly do nově budované přístavby.  

U stávajícího objektu budou ubourány šikmé fasádní pilíře v celém rozsahu včetně 

základů, stávající fasáda bude zapravena, očištěna a dodatečně nově omítnuta. 

V 1. NP v místnosti 140 budou vybourána dvě stávající dřevěná okna 

2260 × 2480, otvor bude zazděn do kapes ve zdivu. U okna blíže ke schodišti bude 



41 

ubourán i stávající zděný parapet v. 800 – poslouží jako montážní otvor pro provedení 

potřebných prací v meziprostoru mezi novým a stávajícím objektem. Po provedení prací 

bude celý otvor zazděn do kapes ve zdivu. V zádveří za schodištěm bude vybourána 

stávající prosklená hliníková stěna se dveřmi 1500 × 2600. Na stejném schodišti budou 

ve zdivu osazeny překlady do kapes a poté bude vybourán otvor ve zdivu 650 × 850 o 

výšce parapetu 100. Z fasády, která bude těsně přiléhat k jednopodlažnímu objektu 

novostavby, budou ubourány falešné pilíře z meziokenních prostor. Fasáda bude poté 

zapravena, očištěna a nově omítnuta. Poslední bourací prací bude stávající prosklená 

hliníková stěna se dveřmi 2910 × 7670. Dozdívky a osazení překladu bude provedeno do 

kapes ve zdivu. 

Veškeré bourací práce musí probíhat tak, aby došlo k co nemenšímu poškození 

stávajícího objektu. Práce budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací a 

nebudou nijak zásadně zasahovat do nosných konstrukcí objektu. 

3.6.3 Zajištění stavební jámy 

Tyto stavební práce se týkají samostatného inženýrského objektu IO 101 Zajištění 

stavební jámy a piloty. Postup provedení je již uveden v kapitole č. 1.4.1. 
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3.6.4 Zemní práce 

Po zajištění stavební jámy se provedou výkopové práce. Před zahájením zemních 

prací se vytyčí veškeré podzemní inženýrské sítě. V blízkosti těchto sítí budou výkopové 

práce provedeny ručně. Nejprve bude sejmuta ornice cca 200 m3 a uložena na místo pro 

deponie a mezideponie. Dále se bude těžit zemina celkem o objemu cca 1400 m3. 

U vícepodlažní části je navržena stavební jáma se dnem na úrovni -4,210 m a u přízemní 

části se dnem na úrovni -2,760 m. Na těchto úrovních se provede výkop rýh šířky 700 mm 

o hloubce 550 mm na úroveň -4,760 m u vícepodlažní části a šířky 600 mm o hloubce 

450 mm na úroveň -3,210 m u přízemní části. Zemina je těžena strojně a je uložena 

na staveništi na plochu určenou pro deponii a mezideponii. Většina zeminy bude použita 

při terénních úpravách pozemku investora u samostatného IO 111 Oplocení a ostatní 

úpravy. Dno stavební jámy se nachází nad úrovní podzemní vody. Povrchové srážky 

budou vsakovány. S čerpáním vody se vzhledem k rychlosti výstavby nepočítá. Začištění 

dna s odstraněním posledních 100 mm v rýze je nutné provést těsně před prováděním 

pilot. 

Současně s výkopovými pracemi bude provedeno napojení na stávající přípojky 

inženýrských sítí a přeložky stávajících inženýrských sítí IO 103 Přípojka, areálové 

rozvody a přeložka dešťové kanalizace, IO 104 Přípojka a areálové rozvody splaškové 

kanalizace, IO 106 Areálový rozvod NN a přeložka NN a IO 110 Retence a likvidace 

dešťových vod. 

3.6.5 Základy 

Základové poměry jsou vyhodnoceny jako složité, proto bude založení provedeno 

na pilotách opřených do povrchu skalního podloží. Pilotové založení bude provedeno 

z pilot průměru 1200 mm vrtaných s pažením ocelovými pažnicemi. Pata pilot bude 

ukončena v horninách třídy R5. Postupně budou piloty armovány výztuží B500A a 

vyplňovány betonem C25/30 z autodomíchávače. 

Na piloty do vykopaných rýh se nanese podkladní beton tloušťky 100 mm. Dále 

budou osazeny prefabrikované železobetonové základové pasy. Ty budou ukládány 

pomocí autojeřábu. Provede se přivaření výztuže pilot s výztužemi železobetonových 

pasů. Nyní se použije vytěžená zemina pro zásyp rýh kolem železobetonových pasů (kde 
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je podle PD navržena tepelná izolace základu, nebude zatím zásyp proveden). Zásyp se 

zhutní a na úrovni -4,210 m a -2,760 m bude proveden podkladní beton C 12/15 v tloušťce 

80 mm. Poté se připraví výztuž dle projektové dokumentace pro železobetonovou 

základovou desku tloušťky 100 mm a vybetonuje se z autodomíchávače 

betonem C 20/25. Z desky bude vytažena výztuž pro zakotvení obvodové stěny 

ze ztraceného bednění v 1. PP vícepodlažní budovy. Čerstvý beton bude hutněn pomocí 

ponorných vibrátorů a vibračních lišt. 

 

Obr. Schéma základové konstrukce 

3.6.6 Hydroizolace spodní stavby 

Po uběhnutí 4 denní plánované technologické přestávky se na čistý povrch 

betonové desky nanese penetrační nátěr 0,3l/m2, nechá se proschnout do následujícího 

dne a na něj bude v pásech pod budoucí zdivo s přesahy minimálně 150 mm na obě strany 

položen hydroizolační elastomerbitumenový natavovací pás tloušťky 4 mm 

s polyesterovou výztužnou vložkou o plošné hmotnosti 180 g/m2. Pásy budou lepeny 

celoplošně na podklad, spoje budou svařeny. Skrz asfaltové pásy budou procházet pruty 

výztuže vytažené pro zdivo ze ztraceného bednění. Tyto prostupy budou důkladně 

utěsněny. Zbývající vodorovná izolace v 1. PP a 1. NP bude položena před prováděním 

vyrovnávací vrstvy z cementového potěru tloušťky 50 mm. Na vystupující hydroizolaci 

po obvodu stěn bude po dokončení obvodových zdí přitavena svislá hydroizolace, která 

bude vytažena až nad terén minimálně 300 mm. 

PILOTA 

PREFA 

ŽB PAS PODKLADNÍ VRSTVA  

ŽB DESKA 

PODKLADNÍ BETON 
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3.6.7 Svislé konstrukce ze ztraceného bednění 

V suterénu vícepodlažní budovy bude provedeno zdivo z tvárnic ztraceného 

bednění tloušťky 250 mm s probetonováním a betonářskou výztuží. Na očištěné 

hydroizolační pásy se vyznačí rohy zdí, na sucho se osadí rohová tvárnice a naváže se 

na připravenou svislou armaturu vystupující ze základové desky. Mezi rohovými 

tvárnicemi se natáhne zednická šňůra, na podklad se nanese tenká vrstva zdící malty a 

postupně se do ní usazují jednotlivé tvárnice a vyrovnávají se podle šňůry gumovou 

palicí. Po dokončení řady se zalijí bednící tvarovky do poloviny betonem pomocí 

čerpadla a autodomíchávače. Provede se zhutnění betonu ponorným vibrátorem v každé 

tvarovce. Další řady tvarovek se díky své přesnosti s rozměrovou odchylkou ± 1 mm 

budou klást na sucho, nebo v místě styku pouze bodově na řídkou maltu. Postupně bude 

napojena svislá výztuž u všech tvárnic a v každé řadě bude provedeno vodorovné 

provázání výztuže. Po dosažení výšky 1500 mm se postaví kozové lešení a další zdící, 

vazačské a betonářské práce budou probíhat z něj. Nad dveřními a okenními otvory budou 

osazeny prefabrikované překlady. Nakonec se připraví podle projektové dokumentace 

výztuž věnců, připevní se bednění a stejným betonem jako u tvarovek se vybetonují věnce 

pouze do výšky, na kterou budou uloženy stropní panely Spiroll. 

 
Obr. Schéma výztuže zdiva ze ztraceného bednění 
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3.6.8 Montovaný strop z panelů Spiroll nad suterénem 

Po předchozí betonáži věnců proběhne 3 denní technologická přestávka. Poté se 

na věnce nanese 10 mm podkladní malty MC 10, do které se pomocí autojeřábu, lan a 

úvazů usadí jednotlivé stropní dílce typu Spiroll tloušťky 200 mm doplněné výměnami 

z ocelových válcovaných profilů. Provede se provázání výztuže panelů s výztuží věnců a 

vybetonuje se druhá část věnců. Ze spár mezi dílci budou odstraněny všechny nečistoty, 

do spár se vloží zálivková výztuž, která bude ukotvena do věnců a spáry se zalijí 

zálivkovým betonem minimálně C 20/25 pomocí posuvného truhlíku. Zhutnění tohoto 

betonu se provede vibrační lištou. 

3.6.9 Svislé konstrukce z CLT panelů 

Vytyčí se obrysy stěn a osadí se ocelové úhelníky. Na hydroizolační pásy 

železobetonové desky a dokončené konstrukce z panelů Spiroll se nanese vyrovnávací 

malta. K ocelovým úhelníkům se na měkké maltové lože postupně usazují dřevěné CLT 

panely opatřeny na spodní straně vodotěsnou lepicí páskou. Pomocí vrutů se kotví do 

úhelníků. Postupuje se podle projektové a výrobní dokumentace. Mezi jednotlivé panely 

se lepí ve dvou pruzích těsnící páska. Spoje jsou prováděné na tupo nebo ve tvaru písmene 

T a jsou zajištěny stavebními vruty v předepsaných vzdálenostech. V dalších patrech se 

panely kladou na suchou na vodorovnou konstrukci z CLT panelů. 

Podrobný technologický postup je zpracován v samostatné kapitole č. 6 – 

Technologický předpis pro svislé a vodorovné konstrukce z CLT panelů. 

3.6.10 Vodorovné konstrukce z CLT panelů 

U přízemní části budou nejdříve do kapes svislých dřevěných CLT panelů osazeny 

ocelové nosníky IPE 200H, IPE 300H, IPE 400H a poté na ně postupně uloženy dřevěné 

stropní panely.  

U vícepodlažní části budou panely uloženy přímo na svislé dřevěné panely. Mezi 

spoje dřevěných panelů bude vložena těsnící páska a spoje budou provedeny jako u svislé 

konstrukce. V místech větších rozponů budou stropní dřevěné panely podepřeny 

vložnými ocelovými nosníky. 



46 

Podrobný technologický postup je zpracován v samostatné kapitole č. 6 – 

Technologický předpis pro svislé a vodorovné konstrukce z CLT panelů. 

3.6.11 Střešní konstrukce 

Střecha na objektu přístavby přízemní části je plochá jednoplášťová a 

na vícepodlažní části šikmá. U obou tvoří nosnou konstrukci masivní dřevěné CLT 

panely uložené na ocelové konstrukci. 

U ploché pochůzní střechy bude nejprve nalepena izolace za studena. Jedná se 

o samolepící hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu vyztužený hliníkovou 

nosnou vložkou. Spoje budou provedeny s přesahem 80 mm. Poté se položí spádová 

vrstva z desek ze stabilizovaného samozhášivého pěnového polystyrenu EPS 150 S. 

Spádový klín 2 % a tloušťka desky je minimálně 40 mm. Klíny budou kladeny do 

termicky aktivované vrstvy asfaltového pásu. Na spádovou vrstvu se za studena pomocí 

speciálního lepidla nalepí druhá vrstva desek z polystyrenu EPS 150 S. Poté bude 

položena netkaná polypropylenová geotextílie Filtek 300 zpevněná vpichováním. Na ní 

se mechanicky přikotví hydroizolační mPVC střešní fólie Dekplan 77 tloušťky 1,5 mm. 

Opět se položí stejná netkaná geotextílie. Pochůzní vrstva bude vytvořena 

z  dřevoplastových WPC desek uložených na rektifikovatelných terčích. Tloušťka této 

vrstvy bude 40 mm. 

U zelené střechy bude hydroizolace, spádová vrstva a tepelná izolace provedena 

stejně jako u pochůzní části střechy. Na tepelnou izolaci se za studena nalepí podklad 

z hydroizolace – samolepící elastomerbitumenový samolepící pás tloušťky 3 mm 

vyztužený spřaženou vložkou. Na tento podklad se celoplošně nataví vrchní 

hydroizolační pás tloušťky 5,2 mm s výztužnou polyesterovou poměděnou vložkou 

250 g/m2, která je odolná proti prorůstání kořínků a má atest pro zelené střechy. Dále se 

položí polyesterová rohož RMS 500 g/m2, která bude mít schopnost akumulace vody. 

Následuje drenážní vrstva z nopové fólie výšky 25 mm a vegetační substrát o hmotnosti 

25 kg/m2. Při konečných sadbových úpravách bude zelená střecha osázena rostlinami dle 

návrhu zahradního architekta. 
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U šikmé střechy se za studena nalepí samolepící pás z SBS modifikovaného 

asfaltu s hliníkovou vložkou Topdek Al Barrier. Tepelná izolace na pero a drážku Topdek 

022 PIR na bázi polyisokyanurátu bude připevněna pomocí kotevních vrutů do nosné 

konstrukce střechy. Jednotlivé řady desek se posouvají vůči sobě na vazbu. Na desky 

tepelné izolace bude nalepen samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu jako 

doplňková hydroizolační vrstva. Nyní budou přes všechny vrstvy až do nosné konstrukce 

střechy ukotveny kontralatě pomocí vrutů Topdek Assy (A) na minimální hloubku 

80 mm. U okapu bude do PIR izolace zapuštěna OSB deska tloušťky 22 mm, která bude 

jednou řadou vrutů ukotvena do nosné konstrukce střechy (A) a dalšími řadami pouze 

do izolace (C). Nyní budou na kontralatě přivrtány latě v roztečích dle typu krytiny. 

Ta bude zvolena podobná jako u celé stavby školy. 

 

Obr. Schéma kotvení kontralatě a OSB desky 

3.6.12 Nenosné příčky 

V objektu budou z lehčeného pórobetonového materiálu provedeny pouze vnitřní 

dozdívky. Zdění bude prováděno na tenkou vrstvu malty. Svislé spáry se maltou 

nevyplňují. Je třeba dodržet vazbu zdiva. U vyšších dozdívek se provede provázání zdiva 

ocelovými pásky připevněnými vhodně do přiléhajících konstrukcí. Pro splnění 

protihlukové a protipožární ochrany budou styky spár mezi ostatními konstrukcemi 

vyplněny maltou a odolným tmelem, případně minerální vlnou.  

Sádrokartonové příčky budou montovány pouze v 1. PP a 1. NP přízemní části. 

Prováděny budou dle pokynů výrobce na systémové kovové profily z pozinkovaného 

plechu připevněné k podkladu z betonového potěru. Pod R-UW profily se nalepí pěnové 
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těsnění a pomocí vhodných vrutů (podle materiálu) se připevní záklop z OSB desek a 

strop. Poté se vloží stojiny z R-CW profilů po 60 cm od sebe její otevřenou stranou 

ve směru montáže. Poté připevňujeme SDK desky z jedné strany ve dvou vrstvách tak, 

aby se překryly spáry desek. Vloží se veškeré instalace, případně výztužné vložky 

pro zavěšení WC apod. Dutina příčky se vyplní izolací z minerálních vláken a provede se 

dvouvrstvé opláštění z druhé strany. Nakonec se provede přetmelení a přebroušení spár. 

3.6.13 Osazení výplní otvorů 

Jedná se o osazení ocelových zárubní dveří. Některé budou osazeny v průběhu 

zdění nebo montáže sádrokartonových příček, další budou osazeny při montáži SDK 

obkladů stěn z dřevěných CLT panelů.  

Dále budou osazeny okenní otvory dřevěnými Euro okny s izolačním trojsklem a 

střešními okny Velux. Stejně jako okna budou vstupní dveře dřevěné. Na ocelové zárubně 

budou nasazeny dřevěné dveře s bílým lakováním. 

3.6.14 Fasáda 

Jedná se o kontaktní zateplovací systém (ETICS). Na minerální tepelnou izolaci 

tloušťky 160 mm s podélnou orientací vláken se celoplošně nanese cementová lepící 

hmota pro dřevěný podklad (u zdiva ze ztraceného bednění se použije dvousložkové 

živičné lepidlo) a desky se postupně lepí zdola nahoru, horizontálně a na vazbu. 

Pro ukotvení izolačních desek se použijí fasádní talířové hmoždinky. Poté se připevní 

výztužná síť ze sklotextilní síťoviny a nanese se paropropustná lepící stěrka tloušťky 

3,5 mm na bázi cementu. Po úpravě povrchu univerzálním základním nátěrem bude 

provedena tenkovrstvá silikonová fasádní omítka. 

U meziokenních pásů bude osazen fasádní obklad. Provedení zateplovacího 

systému bude stejné, ale místo tepelné izolace tloušťky 160 mm se použije tloušťka 

120 mm. Na předem určené body pak budou ještě mezi tepelnou izolaci přikotveny 

k podkladu nosné Spidi kotvy podložené pryžovou podložkou. Na tyto kotvy se připevní 

nosné hliníkové profily a na ně se osadí vláknocementové fasádní desky. 
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3.6.15 Omítky 

Na zdivu ze ztraceného bednění budou provedeny dvouvrstvé vápenocementové 

hladké omítky a budou provedeny před položením nášlapných vrstev podlah. Omítat se 

budou pouze stěny. Očistí se podklad od prachu, nečistot a mastnoty. Prohlubně a trhliny 

větší než 10 mm se vyspraví zdící maltou minimálně 5 dní předem. Zdivo se před 

začátkem prací navlhčí vodou. Nanese se jádrová omítka, vyrovná se, po vyzrání bude 

nanesena vrchní omítka, provede se penetrace a vyhlazení. 

3.6.16 Obklady 

Všechny stěny z dřevěných CLT panelů budou opatřeny dvojitým SDK obkladem 

kotveným do hliníkového nosného roštu tloušťky 50 mm. Sádrokartonové obklady budou 

provedeny až po vytvoření vyrovnávací vrstvy z Liaporu a dokončeného záklopu 

podlahy. Hliníkové rošty se vytvoří podobně jako u SDK příček, ale budou do dřevěných 

panelů kotveny pomocí stavěcích třmenů. Jelikož se jedná o školní budovu, bude do 

obkladu umístěna izolace z minerálních pro zlepšení vzduchové neprůzvučnosti a použijí 

se dvě vrstvy SDK desek kvůli vyšší pevnosti obkladu (oproti návrhu projektanta). 

V hygienických a sanitárních místnostech budou provedeny obklady stěn 

do výšky 2,02 m z keramických obkladů lepených na lepící tmel. Nakonec budou 

spárovací hmotou vytvořeny spáry. 

3.6.17 Zámečnické a klempířské práce 

U zámečnických prací se budou provádět zejména madla a zábradlí vnitřních 

schodišť. Jedná se o zábradlí uchycená do nosných konstrukcí schodišť. Použitým 

materiálem je žárově pozinkovaná ocel. Klempířské práce se týkají hlavně oplechování 

parapetů, atiky, světlíků, štítu a stěn, dále vytvoření úžlabí, osazení krycích lišt a lemování 

potrubí VZT. Jako materiál se použije titan-zinek a eloxovaný hliník.  

3.6.18 Podlahy 

Před vytvořením podlah na železobetonové základové desce se dokončí pokládka 

hydroizolačních asfaltových pásů, na ně se poté nanese vyrovnávací cementový potěr. 
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Pro urychlení prací budou v dalších podlažích objektu provedeny suché podlahy 

(oproti původnímu návrhu projektanta). Na napojené asfaltové pásy resp. položenou 

PE fólii se nanese vyrovnávací vrstva ze suchého podsypu Liapor frakce 1 – 4 mm. 

Tloušťka podsypu je různá u jednotlivých typů podlah viz skladby podlah, přílohy č. 14 

a 15. Vyrovnána bude pomocí dřevěných trámků, které se postupně odstraňují a na 

vyrovnaný povrch se rovnou pokládá záklop v podobě OSB desek P+D. Tento záklop je 

ihned pochozí. 

 

Obr. Vyrovnávací podsyp Liapor 

Další skladba podlahy a postup prací bude stejný u všech podlah ve všech podlaží. 

Po vytvoření SDK příček a SDK obkladů se položí lehká plovoucí podlaha. Po celém 

obvodu všech místností se nainstalují okrajové pásky tepelné izolace. Mezitím se 

na záklopu z OSB desek resp. na izolaci z PE folie provedou rozvody ÚT. Položí se desky 

tepelné izolace z EPS tloušťky 70 mm a na ně desky kročejové izolace ROCKTON 

tloušťky 40 mm, tak aby se překrývaly spáry. Jako roznášecí vrstva se opět použijí desky 

OSB P+D 18+18 mm ve dvou vrstvách. Proti vrzání budou vrstvy desek k sobě slepeny 

a na závěr ještě prošroubovány. Dále budou položeny pásy kročejové izolace Mirelon a 

zhotoví se jednotlivé typy nášlapných vrstev (dlažba, linoleum, epoxidový nátěr 

a koberce). 

3.6.19 Podhledy 

Jedná se o jednoplášťový sádrokartonový podhled zavěšený na hliníkové 

konstrukci. V podhledech povedou elektroinstalace a vzduchotechnika. Na stopní 

konstrukci ať už dřevěnou, ocelovou nebo železobetonovou se přikotví noniové závěsy 
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pro rošt z hliníkových profilů. Do profilů se připevní SDK desky tloušťky 12,5 mm (dle 

typu prostředí), spoje se přetmelí a přebrousí. 

3.6.20 Malířské a natěračské práce 

Ve všech místnostech bude použita jednotná bílá výmalba. Nejprve se provede 

penetrace SDK desek a poté se provedou minimálně 3 vrstvy nátěru. Na chodbách a 

schodištích bude poslední nátěr proveden z omyvatelného silikonového nátěru.  
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4.1 Identifikační údaje 

Název stavby:   INTERNATIONAL SCHOOL OF PRAGUE –  

     North Wing Project, SO100 – Přístavba 

Místo stavby:   Nebušická 700, 164 00 Praha 

Parcelní číslo:   1184/4, 1185/2 

Výměra:    1579 m2 

Katastrální území:  Nebušice (okres hlavní město Praha) 

Druh stavby:   Občanská vybavenost 

Charakter stavby:  Školské zařízení – přístavba 

Účel stavby:   Zkvalitnění provozu školy 

Orientační náklady stavby: 30 000 000 Kč 

4.2 Charakteristika staveniště 

Staveniště se nachází na pozemku školy v jeho severní části. Je ohraničeno 

stávajícím oplocením, rozebíratelným staveništním oplocením výšky 2,0 m a stávající 

částí objektu. Celková plocha staveniště je cca 5 000 m2. Vjezd na staveniště je z ulice 

Nebušická. Staveništní komunikace, která bude po celé délce oplocena rozebíratelným 

staveništním oplocením výšky 2,0 m, zabere část parkoviště školy a příjezdovou cestu 

k severní části školy. Staveniště bude napojeno dočasnými sítěmi na elektrickou energii 

a vodu. Součástí zařízení staveniště budou stavební buňky (kancelář, šatny, sociální 

zařízení), uzamykatelné kontejnery pro skladování nářadí, kontejner na odpad a mycí 

linka nákladních automobilů. Prvky budou umístěny na stávající zpevněné ploše 

parkoviště v blízkosti přístavby SO 100, buňky a mycí linka budou napojeny na dočasné 

inženýrské sítě. Splaškovou kanalizaci nebylo možné zřídit a bude nutné pod sanitární 

buňku umístit fekální tank.  

4.3 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění  

Potřeby medií budou na staveništi zajištěny dočasnými sítěmi napojenými 

na stávající nebo nově vybudované inženýrské sítě. Jedná se o elektrickou energii a vodu. 

Sítě budou opatřeny zařízeními pro měření spotřeby pro následné vyúčtování s majitelem 

a v místech předpokládaného namáhaní nebo poškození budou opatřeny chráničkami. 
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Předpokládané náklady zařízení staveniště jsou zpracovány v příloze č. 5 – Časový a 

finanční plán budování a likvidace zařízení staveniště. 

Ze stávajícího elektrického rozvaděče bude napojen staveništní rozvaděč, který se 

umístí mezi staveništní buňky a kontejnery. Další staveništní rozvaděč bude umístěn 

v 1. NP vícepodlažní budovy a bude napojen na nově vybudovaný objektový rozvaděč. 

Z nejbližšího objektového rozvaděče stávající budovy bude také napojena staveništním 

rozvodem mycí linka nákladních automobilů. Všechna napojení provedou odborně 

způsobilí elektrikáři dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Staveništní vodovod bude vyveden 

z vodovodní šachty Š80 a povede podél staveništní komunikace až k sanitární buňce. 

Zhruba uprostřed této sítě bude dočasně vybudována vodovodní šachta pro potřeby 

použití vody při výstavbě. Další staveništní vodovod bude vybudován z vodovodní šachty 

v blízkosti mycí linky nákladních automobilů. Místo kanalizačního potrubí bude pod 

sanitární buňku umístěn fekální tank a spolu s nádržemi mycí linky bude dle potřeby 

několikrát vyvezen. 

4.3.1 Výpočet potřeby vody 

Vzhledem k technologii výstavby dřevostavby se nepředpokládá příliš velká 

spotřeba vody. Základové konstrukce jsou z části monolitické a z části prefabrikované 

a pouze spodní část stavby – 1. PP je navržena ze ztraceného bednění. Dále bude voda 

potřeba až při dokončovacích pracích. 

Voda pro výrobní účely: 

Činnost Potřeba vody Koeficient nerovnoměrnosti Doba odběru 

Ošetřování betonu 100 l/m3 1,25 12 h 

Zdění z tvárnic 40 l/m3 1,50 12 h 

Dokončovací práce 25 l/m2 1,60 12 h 

Myčka automobilů 1000 l/auto 2,00 12 h 

* Myčka nákladních automobilů využívá recyklaci vody. Proto její spotřeba je 

poprvé 1000 l/auto a poté jen 25 l/auto.   
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Voda pro hygienické účely: 

Typ pracovníka Počet Potřeba vody Potřeba celkem 

Administrativa 5 60 l/os. 300 l/den 

Výroba 50 90 l/os. 4 500 l/den 

Pn = 7 800 l/den 

Předpokládaná doba výstavby: 60 dní 468 m3 

kn = 2,7 

Qn1 = (Pn × kn) / (t × 3600) 

Qn1 = (100 × 1,25+40 × 1,50+ 25 × 1,60+1000 × 2,00+7800 × 2,7) / (12 × 3600) 

Qn1 = 0,54 l/s × 1,25  (25% ztráty) 

Qn  = 0,675 l/s 

Návrh dimenze: DN 25 

 

Qn…vteřinová spotřeba vody [l/s]  

Pn…spotřeba vody [l] na směnu, den atd., kterou určíme z tabulek  

kn…koeficient nerovnoměrnosti spotřeby vody, určený z tabulek  

t…..doba odběru vody [hod] 

4.3.2 Výpočet potřeby el. energie 

 

Potřeba el. energie pro zařízení staveniště: 

Zařízení staveniště Počet buněk kW/ks Celkem kW 

Kancelář 1 1,5 1,5 

Šatny, sanita 7 2,0 14,0 

P1= 15,5 

Potřeba el. energie pro výstavbu: 

Druh odběru Pi (kW) Soudobost Ps (kW) 

Čerpadlo betonu 34,5 0,8 27,6 

Omítací stroj 5,5 0,8 4,4 

Mycí linka 7,1 0,8 5,7 

Ponorný vibrátor 2,3 0,8 1,8 

Ruční nářadí 12,37 0,8 9,9 

P2 = 49,4 
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Výpočet maximálního zdánlivého příkonu: 

 

S = 1,1× ((0,5×P1+P2)2+(0,8×P1)2)1/2 

S = 1,1× ((0,5×15,5+49,4)2+(0,8×15,5)2)1/2  

S = 64,33 kW 

 

Staveništní přípojka a rozvaděče budou dimenzovány na max. příkon 65 kW. 

4.4 Objekty zařízení staveniště 

4.4.1 Kancelářský kontejner C3L 01 

Kontejner bude sloužit jako zázemí pro vedoucí pracovníky stavby. Jeho umístění 

je na stávající zpevněné ploše ve východní části staveniště v blízkosti dalších 

staveništních kontejnerů. Kontejner se umístí pomocí nákladního automobilu a jeřábu. 

Napojení na elektrickou energii bude provedeno ze staveništního rozvaděče umístěného 

vedle tohoto kontejneru. 

Technické parametry: 

Typ C3L 01 – Obytný kontejner 

Rám žárově zinkovaný 

Šířka 2438 

Výška 2800 

Délka 6058 

Okno 1765×1335 

Podlaha cementotřísková s PVC 

Dveře vnější ANO 

Dveře vnitřní NE 

Elektro 400V/32A, 2×osvětlení 

Stohovatelnost 3× 
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Obr. Kancelářský kontejner C3L 01 

4.4.2 Kontejnery pro šatny C3L 05, C3L 08, C3L 07 

Propojením tří kontejnerů vznikne prostor šaten pro zaměstnance, dimenzovaný 

pro ukládání osobních věcí i pro konzumaci jídla. Dle maximálního počtu pracovníků 

(50 osob) budou umístěny tyto kontejnery ve dvou řadách nad sebou – celkem 

6 kontejnerů. Pro přístup k horním šatnám bude instalováno ocelové schodiště. 

Kontejnery budu umístěny pomocí nákladního automobilu a jeřábu ve východní části 

stávající zpevněné plochy zařízení staveniště. Ze staveništního rozvaděče budou 

kontejnery napojeny na elektrickou energii. 

Technické parametry: 

Typ C3L 05, C3L 08, C3L 07 

Rám žárově zinkovaný 

Šířka 2438 

Výška 2800 

Délka 6058 

Okno 1765×1335 

Podlaha cementotřísková s PVC 

Dveře vnější ANO;  NE;  NE 

Dveře vnitřní NE 

Elektro 400V/32A, 2×osvětlení 

Stohovatelnost 3× 
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Obr. Kontejnery pro šatny  
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4.4.3 Sanitární kontejner C3S 10 

Sanitární kontejner je navržen z důvodu zajištění hygienických požadavků 

na zařízení staveniště. Sanitární kontejner bude stejně jako ostatní kontejnery umístěn 

ve východní části stávající zpevněné plochy zařízení staveniště a to pomocí nákladního 

automobilu a jeřábu. Na elektrickou energii bude napojen ze staveništního rozvaděče a na 

vodu dočasným staveništním vodovodem. Z důvodu absence splaškového kanalizačního 

potrubí v blízkosti kontejneru je navrženo umístění fekálního tanku. Sanitární kontejner 

bude obsahovat 2×WC, 2×pisoár, 5×umývadlo a 3×srpchový kout. Dále je vybaven 

vlastním ohřevem vody. 

Technické parametry: 

Typ C3S 10 

Rám žárově zinkovaný 

Šířka 2438 

Výška 2800 

Délka 6058 

Okno 2× 600/540 sklopné, sklo ditherm 

Podlaha GFK s podlahovou vpustí 

Dveře vnější ZK 875/2000mm, oboustr. lakované 

Dveře vnitřní 1× 800/1970 2× sání 

Elektro 2×380V, 4×220V, 2×osvětlení 

Stohovatelnost 3× 

 

Obr. Sanitární kontejner  
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4.4.4 Skladovací kontejner ZL 2-20‘ 

Skladovací kontejner bude určen pro uložení drobného materiálu a nářadí. 

Zabezpečení bude zajištěno uzamykatelným bezpečnostním zámkem. Umístění 

skladovacího kontejneru bude ve východní části stávající zpevněné plochy zařízení 

staveniště a to pomocí nákladního automobilu a jeřábu. 

Technické parametry: 

Typ ZL 2-20‘ 

Rám Lakovaný, svařovaná ocel 

Šířka 2438 

Výška 2800 

Délka 6058 

Okno NE 

Podlaha ocel nebo překližka 350kg/m2 

Dveře vnější dvoukřídlé ocelové 

Dveře vnitřní NE 

Elektro NE 

Stohovatelnost 3× 

 
Obr. Skladovací kontejner 

4.4.5 Kontejner na odpad  

Na staveništi bude umístěn kontejner na staveništní odpad. Bude místěn ve 

východní části stávající zpevněné plochy zařízení staveniště pomocí nákladního 

automobilu s hydraulickou rukou. Bude vyvážen dle potřeby a naplnění. 

Technické parametry: 
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Vnější délka 3,400 m 

Vnitřní délka 3,220 m 

Vnější výška 1,620 m 

Vnitřní výška 1,460 m 

Vnější šířka 2,000 m 

Vnitřní šířka 1,920 m 

Hmotnost 600 kg 

Nosnost 3 t 

 

Obr. Kontejner na odpad 

4.4.6 Staveništní oplocení 

Pro zajištění bezpečnosti staveniště a zabránění vstupu nepovolaných osob 

je navrženo neprůhledné mobilní oplocení Heras výšky 2 m. Toto oplocení jednak 

zabraňuje průhledu na staveniště, a zároveň omezuje prašnost a hluk ze staveniště vůči 

stávající zástavbě. Dodávaným příslušenstvím jsou bezpečnostní spony a zavětrovací tyče 

s kolíky fixující oplocení pevně k zemi. Při vjezdu na staveniště bude oplocení osazeno 

dvoukřídlou uzamykatelnou bránou. 
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Technické parametry: 

Délka 2,20 m 

Výška 2,00 m 

Hmotnost 39 kg 

Materiál Ocelový rám, trapézový plech 

 

Obr. Mobilní oplocení Heras 

4.4.7 Dočasné sádrokartonové příčky 

Pro oddělení vnitřního prostoru školy ve stávající budově od prostoru staveniště 

a pro zamezení šíření prachu, hluku a nečistot budou zbudovány dočasné sádrokartonové 

příčky. Musí být zhotoveny před začátkem bouracích prací a budou odstraněny při 

dokončovacích pracích. 

4.4.8 Silo na sypké směsi 

Silo na sypké směsi bude na staveništi umístěno v blízkosti nově vybudovaného 

objektu SO 100 dle výkresu Zařízení staveniště – dokončovací práce. Bude sloužit právě 

při dokončovacích pracích pro uskladnění omítkových směsí 

apod. Dodavatel těchto směsí zajistí dopravu sila a jeho umístění 

na staveništi. 

Technické parametry: 

Objem 12,5 m3 

Celková výška 5,285 m 

Průměr 2,400 m 

Max. provozní tlak 0 – 6 bar 

Materiál Ocelový plech St. 37 (S235 JRG 2) 



63 

4.4.9 Fasádní lešení 

Lešení bude použito ve dvou etapách při dokončovacích pracích tak, jak je 

naznačeno ve výkresu č. 4 Zařízení staveniště – dokončovací práce. Nad vstupy do nově 

vybudovaného objektu SO 100 bude umístěna ochrana proti padajícímu materiálu. Lešení 

bude na stavbu dodáno pomocí nákladního automobilu a bude sestaveno dle pokynů 

výrobce. Ukotveno bude bodově do konstrukce objektu. 

Technické parametry: 

Šířka 0,65 m 

Výška (1 patra) 2,00 m 

Schodiště Vnější 

Materiál Ocel (žárový pozink), dřevo 

 

 

Obr. Fasádní lešení 
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4.4.10 Mobilní lešení 

Mobilní lešení může být použito prakticky při celém průběhu stavby, kdykoliv 

to bude potřeba. Jelikož je ve vlastnictví stavební firmy, která stavbu provádí, neplatí se 

za něj žádný pronájem. Jeho hlavní využití bude při montování konstrukcí z dřevěných 

CLT panelů. 

Technické parametry: 

Šířka 1,5 m 

Pracovní výška 4,00 m 

Délka 2,00 m 

Materiál Ocel (žárový pozink), dřevo 

 
Obr. Pojízdné lešení 

4.4.11 Skládka materiálu 

Severně v blízkosti budovaného objektu se nachází skládka materiálu o velikosti 

10 × 22 m. Jedná se o zpevněnou plochu z betonového recyklátu určenou pro uložení 

rozměrných materiálů zejména betonových dílců základové konstrukce a betonových 

panelů Spiroll. Při použití plachty proti dešti, je možné zde uložit i výztuž, případně 

dřevěné křížem lepené panely podložené dřevěnými hranoly. 
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4.4.12 Deponie a mezideponie 

Plocha o rozměrech 11 × 25 m bude sloužit k dočasnému uložení zeminy. Nachází 

se severně od skládky materiálu. 

4.4.13 Pracovní prostor 1. NP 

Po vybudování 1. NP vícepodlažní části stavby bude v tomto podlaží zřízen 

pracovní prostor o rozměrech 7,8 × 5,6 m se staveništním rozvaděčem připojeným 

na nově vybudovaný objektový rozvaděč. Bude sloužit pro úpravy dřevěných panelů 

a dalších materiálů.  

4.4.14 Skladovací prostor 1. PP 

Skladovací prostor bude zřízen před započetím dokončovacích prací z důvodu 

uložení materiálu, který musí být v suchu. Jedná se o tepelnou izolaci, sádrokartonové 

desky apod.  

4.4.15 Mycí linka na podvozky nákladních automobilů 

Linka je určena pro mytí podvozků a kol nákladních automobilů a stavebních 

strojů odjíždějících ze staveniště na veřejnou komunikaci. Skládá se z mycí rampy, 

ocelových nájezdů, ocelových nádrží, vodního a kalového hospodářství, čerpadel 

a řídicího systému. Znečištění se z mycí vody průběžně odstraňuje a voda se používá 

opakovaně. Odstraněné nečistoty jsou shromažďovány v ocelovém kontejneru 

a odváženy. Linka bude na vodu připojena dočasnou staveništní sítí z vodovodní šachty 

stávajícího vodovodního řádu. Na elektrickou energii bude připojena staveništním 

rozvodem z objektového rozvaděče nejbližší stávající budovy. 

Technické parametry: 

Šířka 3,5 m 

Délka rampy (bez nájezdů) 4,5 m 

Rozměry kal. hospodářství 8 × 5 m 

Materiál Ocelová kce s žárovým pozinkem 

Množství vody pro umytí 1000 l/ auto 
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Ztráty vody při mytí 25 l/ auto 

Příkon 7,1 kW 

Spotřeba el. energie 0,13 kWh/ auto 

 

Obr. Mycí linka nákladních automobilů a strojů 

4.5 Odvodnění staveniště 

Dešťová voda bude při mírných deštích vsakována zeminou. Při nadměrných 

srážkách bude odvodnění staveniště zajištěno nově vybudovanou sítí dešťové kanalizace, 

která je připojena do nově zbudované retenční nádrže o objemu 23 m2. Staveništní 

komunikace a další zpevněné plochy budou se spádem min 2 %. 

4.6 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu  

Vjezd i výjezd ze staveniště bude umožněn pouze z ulice Nebušická. Značnou část 

staveništní komunikace tvoří stávající plocha parkoviště školy a stávající komunikace 

procházející mezi školou a fotbalovými hřišti až k severní části, kde se nachází plocha 

pro budovanou přístavbu SO 100. V tomto místě bude vybudována nová komunikace bez 

vrchního krytu vozovky a zpevněná bude cementovou směsí zalitou do zhutněné 
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štěrkodrti. Pro otáčení vozidel na staveništní komunikaci bude vybudováno v severní 

části také obratiště o rozměrech 19 × 11 m zpevněné zhutněným betonovým recyklátem. 

Pro otáčení bude také využita stávající zpevněná plocha bezprostředně navazující 

na obratiště, viz výkresy č. 3 a 4 – Zařízení staveniště. Z důvodu bezpečného průjezdu 

nákladních automobilů a strojů zatáčkou kolem přístavby SO 100 je provedeno rozšíření 

staveništní komunikace zpevněnou plochou ze zhutněného betonového recyklátu. 

Předpokládá se dostatečná únosnost stávajících komunikací, avšak při případném 

poškození komunikací zajistí zhotovitel jejich přebudování. Pro zajištění ochrany nově 

vybudovaných inženýrských sítí bude v místě parkování nákladního automobilu, z něho 

bude prováděna montáž dřevěných panelů, zhotovena staveništní komunikace ze systému 

E+S. Jedná se o ocelové svařované panely o rozměrech 2,34 × 3,80 m propojené 

spojovacími oky. Pokládka bude provedena pomocí kolového rypadla a závěsného řetězu. 

 
Obr. Panely staveništní komunikace Systém E+S 

V půdoryse stavby vedou inženýrské sítě, které bude nutné při výkopových 

pracích přeložit. Jedná se o přeložku dešťové kanalizace IO 103 a přeložku NN, která je 

součástí IO 106. Dále se v blízkosti vyskytuje podzemní vedení VN, jehož ochranné 

pásmo (1 m na každou stranu) však nezasahuje do oblasti staveniště. 
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4.7 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  

Stavba se nachází ve čtvrti s rezidenčním bydlením. Během provádění stavebních 

prací může mít stavba negativní vlivy – zejména hluk a prach – na blízké rodinné domy. 

Pro minimalizaci hluku ze staveniště budou použity pro stavební práce stroje 

a mechanismy v dobrém technickém stavu a jejich hlučnost nebude překračovat hodnoty 

stanovené v technickém osvědčení. Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené 

hladiny hluku pro dané období stanovené v NV č.272/2011 o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Dále musí být vozidla vyjíždějící ze staveniště řádně očištěna pomocí mycí linky 

podvozků nákladních automobilů a strojů příp. dočtěna ručně smetákem, aby nedocházelo 

ke znečišťování veřejných komunikací zeminou, betonovou směsí apod. Případné 

znečištění musí být pravidelně odstraňováno. Nesmí dojít k omezení provozu na obecní 

komunikaci a k porušení práv třetích stran. Pracovní doba na stavbě bude stanovena 

v denních hodinách mezi 6:00 a 18:00 hodinou, aby bylo zamezeno rušení nočního klidu. 

4.8 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin  

Okolí staveniště chráněno neprůhledným oplocením o výšce 2 m s uzamykatelnou 

dvoukřídlou bránou opatřenou cedulí s nápisem: „Zákaz vstupu na staveniště“.  

Budou provedeny demolice fasádních pilířů související s napojením přístavby 

na stávající budovy. Stavební suť bude odvážena v uzavíratelných kontejnerech 

k zamezení nadměrné prašnosti. Transport sutě bude prováděn výhradně ručně. Dále 

budou provedeny demolice stávajících zpevněných ploch již při budování zařízení 

staveniště.  

Z důvodu pohybu nákladních automobilů a strojů po stávajících plochách 

parkoviště školy bude nutné vykácet několik stromů a další stromy bude nutné opatřit 

ochranným bedněním (viz výkres č. 1 – Koordinační situace). 
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4.9 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Trvalý zábor pro umístění administrativního a sociálního zázemí stavby bude 

zřízen na zpevněné ploše ve východní části staveniště. Dále budou severně od navrženého 

objektu zabrány plochy pro skládku materiálu, deponie a mezideponie. 

4.10 Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při 

výstavbě, jejich likvidace 

 Podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech budou odpady, které na stavbě 

vzniknou, likvidovány odvozem do sběrných dvorů nebo na skládky. Na staveništi bude 

umístěna popelnice na komunální odpad a kontejner na stavební odpad. Při výstavbě je 

nutné dbát na ochranu životního prostředí. Je potřeba kontrolovat všechny stavební stroje 

a nákladní automobily, aby se zamezilo úniku ropných a olejových látek do zeminy nebo 

spodní vody. Stavební stoje a nákladní automobily jsou vybaveny spalovacími motory 

s produkcí CO2 a jiných výfukových plynů. Tyto motory podléhají zákonným kontrolám 

měření emisí, proto budou na staveništi použity výhradně stroje, které splňují české 

legislativní parametry na produkci výfukových plynů. 

Výčet hlavních druhů odpadu: 

Druh odpadu Katalog. č. Kategorie Způsob likvidace 

Beton 17 01 01 O Skládka, recyklace 

Dřevo 17 02 01 O Materiál. využití, skládka 

Sklo 17 02 02 O Recyklace 

Železo, ocel 17 04 05 O Materiálové využití 

Plasty 17 02 03 O Materiálové využití 

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O Materiálové využití 

Plastové obaly 15 01 03 O Materiálové využití 

Dřevěné obaly 15 01 03 O Spalovna nebo skládka 

Obaly od nebezpeč. látek 15 01 10 N Spalovna NO, skládka NO 

Směsný komunální odpad 20 03 01 O Skládka nebo spalovna 

Zatřízení bylo provedeno podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a 

podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a č. 477/2001 Sb. o obalech. 
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4.11 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin  

Kvalitní ornice se na pozemku nenachází. Objekt má navrženo jedno částečné 

podzemní podlaží. V rámci stavby se předpokládá přebytek výkopku, který bude uložen 

na plochu pro mezideponie a později bude použit pro terénní úpravy IO 111 na pozemku 

investora. Deponie zeminy na pozemku se předpokládá pouze pro skladování svrchní 

vrstvy zeminy, která bude sloužit pro konečné terénní úpravy. 

4.12 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Jak již bylo zmíněno, stavební stroje, nářadí a zařízení pro výstavbu musí, být 

v dobrém technickém stavu a nesmí dojít k úniku pohonných hmot a dalších 

nebezpečných látek do půdy a následně do podzemních vod. Odpad na staveništi bude 

shromažďován do odpadního kontejneru a poté bude likvidován podle platných předpisů 

zákona č. 185/2001 Sb.  

Zákony týkající se ochrany životního prostředí: č. 19/1992 Sb. o životním 

prostředí, č. 114/1992 Sb. o ochraně krajiny a č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů 

na životní prostředí. 

4.13 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci podle jiných právních předpisů 

 Při provádění stavebních prací je třeba striktně dodržet ustanovení nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., č. 362/2005 Sb. a č. 378/2001 Sb. a zákon č. 309/2006 Sb. 

Bližší informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je zpracován 

v samostatné kapitole č. 9 – Plán rizik pro montáž konstrukcí z dřevěných CLT panelů. 

Posouzení potřeby koordinátora: dle zákona č. 309/2006 Sb. musí být na staveništi 

určen koordinátor, jestliže budou na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele. Vzhledem k tomu, že stavbu bude provádět pouze jedna stavební firma se 

svými zaměstnanci, není potřeba využívat koordinátora BOZP. 
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4.14 Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

 Stavba objektu přístavby SO 100 se nachází na ohrazeném pozemku investora 

bez možnosti vstupu osob se sníženou schopností pohybu či orientace. Přípojky stavby 

nebudou napojovány z veřejných sítí, ale dojde k napojení na inženýrské sítě stávající 

budovy školy. 

4.15 Zásady pro dopravní inženýrství 

Vjezd a výjezd ze staveništní komunikace bude osazen několika dopravními 

značkami. Další značení bude umístěno také na ulici Nebušická v blízkosti tohoto vjezdu 

(výjezdu). Bližší specifikace značení je patrná z výkresu č. 1 – Koordinační situace. 

4.16 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  

Stavba bude provedena v období letních prázdnin (začínajících z tohoto důvodu 

mimořádně 13. 6. 2016). Celá realizace musí tedy proběhnout během cca 60 pracovních 

dní. Je třeba zajistit dostatečně dopředu koordinaci pracovníků a dodávek hlavních 

materiálu. Nasazení pracovníků je zpracováno v samostatné příloze č. 8 Bilance 

pracovníků a dodávka dřevěných křížem lepených panelů v samostatné kapitole č. 7 Plán 

zajištění materiálových zdrojů pro dřevěné CLT panely. Dále je podrobně vypracován 

časový plán objektu SO 100 (příloha č. 7) a objektový časový plán celé stavby 

(příloha č. 2). 

4.17 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Termín výstavby SO 100  13. 6. 2016 – 2. 9. 2016 

Podrobný rozpis termínů stavebních prací je zpracován v samostatné příloze č. 7 

Časový plán objektu SO100. V další samostatné příloze č. 5 je zpracován časový plán 

budování a likvidace objektů zařízení staveniště. 
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5.1 Stavební stroje 

5.1.1 Autojeřáb Liebherr LTM 1035 

 

Technické údaje: 

Hmotnost: 24 t 

Délka: 10,1 m 

Šířka: 2,5 m 

Šířka s patkama: 6,0 m 

Výška: 3,5 m 

Maximální výška: 44 m 

Maximální vyložení: 40 m 

Maximální nosnost: 35 t 

Autojeřáb Liebherr LTM 1035 bude na stavbě nejdéle ze všech strojů. Bude určen 

pro ukládání železobetonových prefabrikovaných pásů, pro osazení ocelových konstrukcí 

a největší vytíženost se předpokládá při montáži samotné nosné konstrukce z dřevěných 

CLT panelů. V samostatné příloze č. 6 je zobrazena nosnost jeřábu pro nejtěžší a 

nejvzdálenější břemeno. 
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5.1.2 Dozer New Holland D150 

 

Technické údaje: 

Hmotnost: 15 t 

Délka: 5,6 m 

Šířka: 2,5 m 

Výška: 3 m 

Výkon motoru: 104 kW 

Dozer bude sloužit k sejmutí ornice a k rozhrnutí betonového recyklátu pro 

dočasnou staveništní komunikaci. Na staveniště bude dopraven pomocí podvalníku.  

5.1.3 Rýpadlo Nakladač JCB 3CX SITEMASTER 
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Technické údaje: 

Hmotnost: 8,0 t 

Délka: 5,6 m 

Šířka: 2,3 m 

Výška: 3,6 m 

Výkon motoru: 63 kW 

Max. hloubka výkopu: 5,9 m 

Max. kapacita nakladače: 1,0 m³ 

Výsypná výška: 2,7 m 

Rypadlo nakladač bude sloužit k vytěžení zeminy při hloubení stavební jámy. 

Zeminu bude nakládat na nákladní automobil. Rypadlo nakladač bude dopraven 

na podvalníku. 

5.1.4 Nákladní automobil T158-8P5R33 
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Technické údaje: 

Hmotnost: 16 t 

Délka: 7,35 m 

Šířka: 2,5 m 

Výška: 3,2 m 

Výkon: 300 kW 

Maximální rychlost: 85 km/h 

Užitečné zatížení:  20 t 

Objem třístranně sklopné korby: 10 m³ 

Nákladní automobil bude sloužit k převážení vytěžené zeminy, stavební suti a 

betonového recyklátu. 

5.1.5 Vrtná souprava BAUER BG 12 H 

 

Technické údaje: 

Hmotnost: 41 t 

Délka: 7,15 m 

Šířka: 3,5 m 

Výška: 3,3 m – 16,0 m 

Výkon: 153 kW 

Maximální průměr piloty: 1,2 m 

Vrtná souprava bude sloužit pro vytvoření vrtů, do který bude následně provedena 

pilotáž a mikropilotáž. Vrtná souprava bude dopravena na podvalníku. 



77 

5.1.6 Autodomíchávač Setter C3 BASIC LINE AM 12 C 

 

Technické údaje: 

Hmotnost: 4,9 t 

Jmenovitý objem: 12 m³ 

Průměr bubnu: 2,4 m 

Výška násypky: 2,5 m 

Průjezd. výška bez pomocného rámu: 2,6 m 

Stupeň plnění: 62,6 % 

Sklon bubnu: 10 ° 

Max. kapacita nakladače: 1,0 m³ 

Výsypná výška: 2,7 m 

Autodomíchávač bude sloužit pro vybetonování pilot a mikropilot, dále pro 

betonáž základové desky a pro zalití zdiva ze ztraceného bednění betonem. 

5.1.7 Betonové pístové čerpadlo Putzmeister P 718 TD 
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Technické údaje: 

Hmotnost: 2,3 t 

Délka: 4,5 m 

Šířka: 1,6 m 

Výška: 1,75 m 

Max. dodávka směsi: 17,3 m³/h 

Výkon: 34,5 kW 

Hlavní pracovní válec: 230 × 2100mm 

Svislý dosah výložníku: 15 – 30 m 

Vodorovný dosah výložníku: 70 m 

Pomocí čerpadla bude čerpán čerstvý beton do výše uvedených konstrukcí. 

Dopraveno na stavbu bude spolu s autodomíchávačem. 

5.1.8 Podvalník Goldhofer STZ-L 5 AF2 

 

Technické údaje: 

Hmotnost: 76 t 

Nosnost: 58,4 t 

Délka: 13 m 

Šířka: 2,5 m 

Výška: 3,9 m 

Ložná plocha délka: 14,2 m 

Ložná plocha šířka: 2,75 m 

Podvalník slouží především pro přepravu velkých stavebních strojů. Na stavbu 

jím bude přepraven rypadlo nakladač a dozer. 
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5.1.9 Omítací stroj MASTER 

 

Technické údaje: 

Hmotnost: 170 kg 

Délka: 1,4 m 

Šířka: 0,7 m 

Výška: 1,5 m 

Napájecí napětí: 400 V 

Výkon motoru: 5,5 kW 

Objem násypky: 130 l 

Výkon: 5 – 45 l/min 

Dopravní vzdálenost: 40 m 

Dopravní výška: 20 m 

Pracovní tlak: 30 bar 

Omítací stroj bude použit při dokončovacích pracích. 

5.1.10 Stavební míchačka Scheppach MIX 180 

Technické údaje: 

Objem bubnu: 180 l 

Napájecí napětí: 230 V 

Příkon: 800 W 

Hmotnost: 64 kg 

Délka: 1,3 m 

Šířka: 0,8 m 

Výška: 1,4 m 
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5.1.11 Ponorný vibrátor TREMIX MAXIVIB + VH 48 

Technické údaje: 

Hmotnost: 5,1 kg 

Napájecí napětí: 230 V 

Příkon: 2,3 kW 

Otáčky:  12500 ot/min 

Průměr hlavice: 48 mm 

Délka hlavice: 370 mm 

 

Ponorný vibrátor bude sloužit ke zhutnění čerstvého betonu. 

5.1.12 Svářečka Kühtreiber KITin 150 

Technické údaje: 

Napájecí napětí: 230 V 

Jištění 16 A 

Svařovací proud: 10-150 A 

Příkon: 4,3 kW 

Hmotnost: 5,5 kg 

Rozměry: 310x143x220 mm 

 

 

5.1.13 Vibrační válec LP6505 
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Technické údaje: 

Hmotnost: 84 kg 

Délka: 1,1 m / 2,5 m 

Šířka: 0,7 m 

Výška: 1,1 m 

Výkon motoru: 7,2 kW 

Odstředivá síla: 20,3 kN 

Hlučnost: 107 dB(A) 

Vibrační válec bude sloužit pro zhutnění betonového recyklátu při budování 

dočasné staveništní komunikace. Dále bude použit pro zhutnění dna stavební jámy před 

betonáží podkladního betonu.  

5.1.14 Pěch vibrační LT800 

 

Technické údaje: 

Hmotnost: 767 kg 

Délka: 0,81 m 

Šířka: 0,42m 

Výška: 1,1 m 

Šířka desky: 280 mm 

Délka desky: 330 mm 

Výkon motoru: 3,4 kW 

Odstředivá síla: 20,3 kN 

Hlučnost: 107 dB(A) 
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5.1.15 Elektrická vrtačka NAREX EV 16 K-2 

Technické údaje: 

Příkon 1050 W 

Hmotnost  3,6 kg 

Otáčky 1. / 2. rychlost 0-970 / 0-1750 ot/min 

Max. vrtání v oceli 16 mm 

Max. vrtání v hliníku  20 mm 

Max. vrtání ve dřevě 60 mm 

 

Veškeré ruční nářadí bude na staveništi po celou dobu výstavby. Uloženo bude ve skladovacím 

kontejneru. 

5.1.16 Úhlová bruska NAREX EBU 18-25 

Technické údaje: 

Příkon: 2 500 W 

Hmotnost: 4,5 kg 

Závit na vřetenu: M 14 

Otáčky naprázdno: 8 500 ot/min 

Průměr kotoučů: 180 mm 

 

 

 

5.1.17 Okružní pila NAREX EPK 16 D 

Technické údaje: 

Příkon: 1 100 W 

Hmotnost: 3,4 kg 

Závit na vřetenu: M 14 

Otáčky naprázdno: 4 700 ot/min 

Rozměr kotouče: 160 x 20/2,5 mm 
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5.1.18 Přímočará pila NAREX EPL 10-5 BE 

Technické údaje: 

Příkon: 720 W 

Hmotnost: 2,4 kg 

Počet zdvihů: 1000 – 2900 ot /min 

Délka zdvihu: 26 mm 

Řez ve dřevu: 120 mm 

Řezu v hliníku / oceli 20/10 mm 

 

 

 

5.1.19 Drážkovací frézka Bosch GNF 35 CA 

Technické údaje: 

Příkon: 1400 W 

Hmotnost: 4,1 kg 

Otáčky: 9.300 ot/min 

Šířka drážky: 3 – 39 mm 

Hloubka drážky: 0 – 35 mm 

  

 

 

 

5.1.20 Hřebíkovačka Bosch GSN 90-34 DK 

Technické údaje: 

Pracovní tlak: 5 – 8 bar 

Hmotnost: 3,8 kg 

Průměr hřebíků: 2,8 – 3,3 mm 

Délka hřebíku: 50 – 90 mm 
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5.1.21 Kompresor Scheppach HC 53 

Technické údaje: 

Příkon: 2,2 kW 

Napětí: 230 V 

Hmotnost: 45 kg 

Pracovní tlak max.: 10 bar 

Sací výkon: 412 l/min 

Plnící výkon: 272 l/min 
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6.1 Identifikační údaje 

Název stavby:   INTERNATIONAL SCHOOL OF PRAGUE –  

     North Wing Project, SO100 – Přístavba 

Místo stavby:   Nebušická 700, 164 00 Praha 

Parcelní číslo:   1184/4, 1185/2 

Výměra:    65 799 m2 

Katastrální území:  Nebušice (okres hlavní město Praha) 

Druh stavby:   Občanská vybavenost 

Charakter stavby:  Školské zařízení – přístavba 

Účel stavby:   Zkvalitnění provozu školy 

Orientační náklady stavby: 30 000 000 Kč 

6.2 Obecné informace 

6.2.1 Základní údaje 

Technologický předpis je zpracován pro přístavbu školy, která se nachází 

v zastavěném území městské části Nebušice. Parcela je vymezena z jižní strany ulicí 

Nebušická, ze západní severní a východní strany vilovou obytnou zástavbou.  

Stavba bude mít z části jedno nadzemní podlaží a z části tři nadzemní a jedno 

podzemní podlaží. Založení bude na pilotách, prefabrikovaných železobetonových 

pásech a základové desce. Podzemní podlaží bude provedeno z tvárnic ztraceného 

bednění a stropních panelů Spiroll. Další svislé i vodorovné konstrukce budou zhotoveny 

z velkoformátových dřevěných panelů z masivního dřeva (CLT). Celá stavba bude 

zateplena kontaktním zateplovacím systémem. Objekt bude zastřešen plochou pochozí a 

zelenou střechou v přízemní části a sedlovou střechou na vícepodlažní části. 

6.2.2 Vlastní konstrukční část 

Nadzemní část objektu bude zhotovena z velkoformátových dřevěných panelů 

z masivního dřeva vyrobeného technologií CLT. Jedná se o výrobky, zhotovené 

z nejméně tří vrstev křížem lepených lamelových desek. Materiál je lepen ekologickým 

lepidlem. Zvolený stavební materiál má řadu výhod: 
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 pozitivní bilance CO₂ 

 ekologická a trvale udržitelná stavební technologie 

 nižší hmotnost oproti betonu a cihlám 

 výborné izolační vlastnosti 

 krátká doba výstavby, snadná montáž a vysoká míra prefabrikace 

 špičkové statické vlastnosti 

 suchá výstavba 

 až o 10% více obytné plochy 

 příjemné a zdravé klima v místnostech 

 

 

Obr. Montáž stropu z CLT panelu 

Na svislé konstrukce budou použity křížem lepené panely z pěti vrstev tloušťky 

160 mm a 120 mm, označení C5s. Výšky a délky těchto panelů budou objednané přesně 

podle projektové dokumentace. Ve výrobě budou do panelů vyřezány otvory pro okna a 

dveře také podle projektové dokumentace. Stropní konstrukce bude vytvořena z křížem 

lepených panelů z pěti vrstev tloušťky 200 mm a 120 mm a s otvory pro schodiště. 

Svislé konstrukce vícepodlažní části budou uloženy na expanzní maltu a ukotveny 

ke stropním panelům Spiroll pomocí L – profilů dle statických požadavků. Svislé 

konstrukce přízemní části objektu budou uloženy na izolaci proti vodě a ukotveny 

k základové desce. Rohové spoje desek a spoje ve tvaru písmene T budou provedeny jako 
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šroubové. Spoje dvou stropních panelů budou provedeny sesazením stropu pomocí 

spárové desky a šroubů. V místě uložení na svislé konstrukce budou šroubové spoje 

opatřeny páskou pro izolaci spár. 

6.3 Materiál 

6.3.1 Specifikace materiálu 

Dřevěné panely CLT (Cross Laminated Timber) se skládají z pěti (tří) křížem 

lepených jednovrstvých lamelových desek. Pro konstrukci obvodových stěn budou 

použity panely typu C o tloušťce 160 mm se strukturou lamel C L C L C (C = 40 mm, 

L = 20 mm), pro vnitřní stěny budou použity panely typu C o tloušťce 120 mm 

se strukturou C L C1 L C (C = 30 mm, C1 = 20 mm, L = 20 mm) a panely typu L o tloušťce 

200 mm se strukturou lamel L C L C L (L = 40 mm, C = 40 mm). Všechny panely budou 

mít broušený povrch v pohledové kvalitě z interiérové strany (označení jakosti VI).  

 

Obr. Označení jakosti VI 

Podle doporučení výrobce budou průrazy a drážky na instalace vytvořeny 

ve výrobním závodě, aby nedošlo ke statickému oslabení důležitých oblastí. 

Součástí dodávky dřevěných panelů je potřebné příslušenství. Jedná se o závěsné 

šrouby, excentrické závěsy, vratné zdvihací popruhy, jeřábnické popruhy, ráčny, 

spojovací a těsnící materiál (L profily, šrouby, vruty s talířovou hlavou, hřebíky, 

hmoždinky, silikon, PUR tmel a PUR lepidlo), dřevěné podložky na podložení panelů. 

Výpis konstrukčního materiálu je podrobněji zpracován v položkovém rozpočtu  

příloha č. 10 a dodávka materiálu v samostatné kapitole č. 7 Plán zajištění materiálových 

zdrojů pro dřevěné CLT panely. 
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6.3.2 Doprava, skladování 

6.3.2.1 Primární doprava 

Materiál se na stavbu bude dopravovat pomocí nákladního automobilu s návěsem. 

Na standardní návěs se při naložení naležato může naložit max. 25 t, ložná délka činí max. 

13,6 m, ložná šířka max. 2,4 m a výška 2,6 m. K výpočtu nakládací hmotnosti se uvažuje 

hustota 470 kg/m3. Panely CLT bude potřeba podložit v první vrstvě minimálně 8 kusy 

podkladových hranolů 75 × 75 mm, dále se následující vrstvy panelů nakládají přímo 

na sebe. Panely se zajistí třemi pásy na každé straně proti bočnímu sklouznutí a mezi ně 

se vloží chrániče hran z kartonu. Panely pohledových jakostí budou ve výrobním závodě 

obaleny ochrannou fólií proti UV záření. Nakonec bude celý náklad zakryt plachtou 

nákladního vozidla kvůli ochraně panelů proti povětrnostním vlivům. Při nakládání 

panelů na návěs je třeba dbát na to, aby byly naloženy v pořadí, v jakém budou poté 

postupně zabudovány do konstrukce. 

 

Obr. Doprava panelů 

O způsobu vykládky se provede záznam do dodacího listu. Spolu s panely bude 

na stavbu dodáno i potřebné příslušenství a spojovací materiál. 

6.3.2.2 Sekundární doprava 

Pro montáž stěnových a stropních panelů bude použit autojeřáb Liebherr 1035. 

Při vykládce se stěnové panely musí opatřit dvěma a stropní panely čtyřmi uvazovacími 

body. Pro tento účel budou do panelů seshora (u stropních z obou stran) zavrtány závěsné 

šrouby s excentrickým závěsem. Při transportu panelů pohledové jakosti je třeba dbát 

zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k jejich poškození. 
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Obr. Způsob zavěšení a excentrický závěs 

6.3.2.3 Skladování 

Velkoformátové dřevěné panely nebudou nikde skladovány a po doručení 

na stavbu budou přímo z nákladního automobilu postupně zabudovány do konstrukce. 

Nářadí a drobný materiál bude uložen do uzamykatelného skladového kontejneru.  

6.4 Převzetí pracoviště 

Před zahájením montážních prací bude v přízemní části dokončena základová 

deska s co nejpřesnější geometrií. U vícepodlažní části bude dokončena stropní 

konstrukce z panelů Spiroll. U obou konstrukcí budou položeny hydroizolační pásy. Při 

přejímce od předchozí čety se kontroluje soulad provedených prací s projektovou 

dokumentací, provede se kontrola úhlopříček a vše bude zapsáno do stavebního deníku. 

6.5 Pracovní podmínky 

6.5.1 Povětrnostní (teplotní) podmínky 

Montáž panelů nelze provádět za deštivého počasí. Je nutné tedy naplánovat 

montáž dle předpovědi počasí. Krátkodobé zvlhnutí panelů nepoškozuje jejich technickou 

funkčnost, ale může dojít k poškození pohledových stran skvrnami způsobenými vodou. 

Dokud nebude vytvořena těsnost proti dešti, je třeba dbát na plošné zakrytí hrubé stavby 

fóliemi či plachtami. Pokud vítr dosáhne větší rychlosti než 8 m/s, musí být přerušena 

práce s jeřábem a dřevěnými panely. Dále je třeba montáž z bezpečnostních důvodů 

přerušit při náledí, námraze nebo snížené viditelnosti. 
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6.5.2 Vybavenost staveniště 

Areál staveniště je částečně oplocen stávajícím oplocením a dále rozebíratelným 

staveništním oplocením výšky 2 m. Vjezd na staveniště je z ulice Nebušická dvoukřídlou 

bránou šířky 4 m. Staveništní komunikace je z části stávající, z části se jedná o budoucí 

komunikaci, která je ze zhutněné štěrkodrti zpevněné cementovou směsí (bez vrchního 

krytu vozovky) a pro otáčení automobilů je zde zbudováno obratiště ze zhutněného 

betonového recyklátu. Pro umístění návěsu nákladního automobilu a ochranu 

inženýrských sítí jsou v blízkosti stavby uloženy systémové panely E+S. Odvodnění je 

zajištěno vsakem přímo do zeminy. Vodu je možné čerpat z vybudovaného dočasného 

staveništního vodovodu. Rozvod elektrické energie (220 V a 360 V) je zajištěn 

ze staveništních rozvaděčů, jeden je umístěn v blízkosti stavebních buněk a druhý 

u pracovního prostoru v 1. NP vícepodlažní budovy. Na staveništi se nachází stavební 

buňky s kanceláří, šatnami a sociálním zázemím. Dále je k dispozici skladovací kontejner 

a kontejner na odpad. 

6.5.3 Instruktáž pracovníků 

Veškeré práce budou provedeny osobami kvalifikovanými pro montáž dřevěných 

CLT panelů. Pracovníci budou proškoleni BOZP, PO a budou seznámeni s pracovním a 

provozním řádem na stavbě a staveništi. Dále musí být seznámeni s přesnou technologií 

provádění montáže přístavby školy z dřevěných CLT panelů. Nad skupinou pracovníků 

bude provádět dozor vedoucí čety. 
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6.6 Personální obsazení 

Pracovník Počet Kvalifikace, odpovědnost 

Vedoucí pracovní čety 1 

SOŠ s maturitou, řízení montáže dle 

TP, přidělování prací, odpovědnost za 

kvalitu provedené práce 

Montážní pracovníci 8 

Výuční list, průkaz jeřábníka, 

Odpovědnost za bezpečné používání 

stroje, manipulaci s materiálem 

Jeřábník 1 
Výuční list, průkaz jeřábníka, 

Odpovědnost za bezpečné používání 

stroje, manipulaci s materiálem 

Pomocní dělníci 2 Výuční list 

6.7 Stroje, nářadí, pomůcky 

6.7.1 Velké stroje 

Nákladní automobil Mercedes Benz Actros, ložná plocha 13,6 × 2,5 × 2,95 m. 

Mobilní autojeřáb Liebherr LTM 1035, nosnost 35 tun a dosah až 40 m. 

6.7.2 El. nářadí, pomůcky 

Pokosová pila, ruční okružní pila s vodící lištou, přímočará pila, příklepová 

vrtačka, aku vrtačka, elektrický hoblík, úhlová bruska, motorová řetězová pila, 

drážkovací fréza, kompresor s provozním tlakem min. 8 barů spolu s pneumatickou 

hřebíkovačkou a sponkovačkou, hadovité vrtáky, Forstnerovy vrtáky, krabicové vrtáky. 

6.7.3 Ruční nářadí 

Tesařské kladivo, odlamovací nůž, ráčna, páčidlo, klíč na kotvy, tesařská tužka. 

6.7.4 Měřící technika, pomůcky 

Nivelační přístroj, úhelník, vodováha (2 m, 0,8 m), svinovací metr (min. 8 m), 

značkovací šňůra. 
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6.7.5 Pomocné prostředky 

Závěsné šrouby, excentrické závěsy, kladky, vratné zdvihací popruhy, jeřábnické 

popruhy, nastavitelné vzpěry pro zajištění panelů ve svislé poloze, napínák trámů, PUR 

tmel, PUR lepidlo, silikon, butylkaučuková těsnící páska, dřevěné podložky, latě, fošny, 

žebříky, mobilní a fasádní lešení, páska pro zalepování styčných spár, čisticí prostředky, 

kbelíky, hadry, smeták. 

6.7.6 OOPP 

Ochranné brýle, rukavice, pracovní obuv, reflexní vesty, přilby, pracovní postroje, 

pracovní úvazy. 

6.8 Pracovní postup 

6.8.1 Vyznačení pozic stěn a osazení úhelníků 

Na základové konstrukci a konstrukci z panelů Spiroll se na hydroizolační pásy 

nanese expanzní malta. Pracovníci přesně rozměří pozice jednotlivých stěn včetně 

dveřních otvorů dle projektové dokumentace s přesností na milimetr a vyznačí je pomocí 

značkovací šňůry. Úhly by měly být několikrát zkontrolovány měřením diagonál. 

Na naznačený obrys se z jedné strany osadí ocelové úhelníky ve vzdálenosti 1000 mm 

a minimálně 200 mm od konce panelu nebo otvoru v panelu. Ocelové úhelníky 

se k betonovému podkladu připevní kotevními šrouby. Šířka pro obvodové a vnitřní 

nosné stěny je 160 mm a pro vnitřní nenosné stěny 120 mm. 

 

Obr. Expanzní malta a ukotvený úhelník 
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6.8.2 Příprava panelů pro montáž 

Všechny stěnové panely jsou opatřeny identifikačními štítky s uvedením pozice. 

Štítky jsou umístěny na horní hraně a v dolní části panelu, u obvodových stěn je tím 

označena vnitřní strana panelu. Do horní hrany budou zavrtány závěsné šrouby. Pokud 

již nebylo provedeno ve výrobě, opatří pracovníci spodní části panelů, které budou 

ve styku s expanzní maltou, izolační páskou proti vlhkosti. 

6.8.3 Montáž a zajištění stěnových panelů v 1. NP 

Do závěsných šroubů se upevní excentrické závěsy a ty se uchytí do zdvihacích 

popruhů autojeřábu. Nyní je možné panel zdvihnout přímo z návěsu nákladního 

automobilu. Pracovníci budou koordinovat pohyb panelu směrem k jeho určené poloze, 

osadí jej na připravený podklad a zkontrolují správnou polohu. Montážně se přikotví 

k ocelovým úhelníkům vrutem, pro případnou možnost úpravy jeho polohy. Přebytečná 

výplňová malta se odebere zednickou lžící. Před odepnutím prvku z jeřábu je nutné 

zajistit jeho prostorovou stabilitu. Ta se zajistí vzpěrami. Po celou dobu výstavby budou 

na pohledových stěnách ponechány ochranné UV fólie, aby nedošlo k jejich ušpinění či 

poškození.  

 

Obr. Zajištění panelu vzpěrou 
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Na další panel se před jeho osazením k předchozímu panelu nalepí vzduchotěsná 

butylkaučuková páska ve dvou pruzích. Páska je vzduchotěsná při stlačení na minimálně 

4 mm a její těsnost je zaručena až do stlačení 1 mm. Mezera mezi panely musí být tedy 

v intervalu (1 mm; 4 mm). Pro dosažení neprodyšnosti budovy budou spoje CLT panelů 

dodatečně utěsněny na vnější straně pomocí pásek pro zalepování styčných spár. Panel se 

opět zajistí vzpěrou, případně pomocí stahovacích ráčen (v případě pohledových stěn se 

umístí ve spodní části panelu) a přikotví k ocelovým úhelníkům vrutem. 

V dalších podlažích pak stejným způsobem pracovníci rozměří a zakreslí 

na stropní dřevěnou konstrukci budoucí stěny a opět upevní ocelové úhelníky pomocí 

vrutů do dřevěného podkladu. Dále je třeba na podkladní část pod panely nalepit těsnící 

pásku. Při montáži dalších podlaží u vícepatrové části bude použito mobilní lešení.  

 

Obr. Spojení strop - stěna 

6.8.4 Rohový spoj 

Panely se v rozích spojují na tupo. Rohový spoj bude zajištěn stavebními vruty 

RAPI-TEC SK 8,0×160/80+R, které se šroubují tak, aby byly v krajních prknech 

stěnového panelu (cca 18 mm od vnější hrany). Pro snížení rizika pnutí panelu budou 

otvory do dřeva předvrtány vrtákem o průměru 6 mm. Vruty budou umístěny střídavě 

ve dvou řadách ve svislé vzdálenosti 250 mm a 50 mm od horního okraje. 
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Obr. Rohový spoj a rozmístění vrutů 

6.8.5 Spoj ve tvaru písmene T 

Tento spoj je možné provést stejným způsobem a stejnými prvky jako rohový spoj 

uvedený v bodě 1.8.4. 

 

Obr. Spoj ve tvaru písmene T 

6.8.6 Zapravení montážních otvorů 

Otvory po závěsných šroubech je potřeba zapravit. Do otvorů po celém obvodu se 

nanese PUR tmel a vloží se dřevěný kolík. 

6.8.7 Montáž nosné stropní konstrukce 

Stropní konstrukce bude vytvořena z dřevěných CLT panelů tloušťky 200 mm. 

Manipulace se provádí pomocí autojeřábu. Do panelů budou vyvrtány čtyři otvory 
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ze dvou protilehlých hran a do nich pak zavrtány závěsné šrouby. Do závěsných šroubů 

se upevní excentrické závěsy a ty se uchytí do zdvihacích popruhů autojeřábu. Nyní je 

možné panel zdvihnout přímo z návěsu nákladního automobilu a uložit na obvodové a 

nosné stěny opatřené na horní hraně vzduchotěsnou butylkaučukovou páskou ve dvou 

pruzích. Při montáži stropních desek použijí pracovníci podle potřeby lokálně fasádní 

lešení a přestavitelné mobilní lešení. 

6.8.8 Sesazení stropu 

Stropní panely budou v přízemní části ukládány na připravenou ocelovou 

konstrukci z ocelových nosníků. U vícepodlažní budovy bude u stropů použito jen 

několik stropních průvlaků z ocelových nosníků. Spoj stropních panelů bude proveden 

stupňovitou drážkou. Ta bude připravena na panelech již ve výrobním závodě. Před 

dosazením druhého panelu bude první drážka prvního panelu opatřena těsnící páskou pro 

izolaci spár. Nyní se osadí druhý stropní panel a provedou se šroubové spoje u spojení 

dvou panelů. Spoje strop – obvodová stěna a strop – nosná stěna (vnitřní stěna) budou 

provedeny stejně jako u spojení stěn tzn. rohový spoj a spoj ve tvaru písmene T. 

 

Obr. Stupňovitá drážka stropní konstrukce 

6.8.9 Montáž samonosného dřevěného schodiště 

Schodiště je opět navrženo z křížem lepených CLT panelů, ze kterých budou 

na stavbě smontována jednotlivá ramena a podesty schodišť dle projektové dokumentace. 

Jedná se o dvouramenná dřevěná schodiště, která budou pomocí vrutů upevněna přímo 

do dřevěných CLT panelů stěnových i stropních. Do konstrukce budou zabudována 

pomocí vratných popruhů a autojeřábu. 



98 

 

Obr. Montáž prefabrikovaného schodiště 

6.8.10 Montáž a zajištění panelů ve 2. NP, 3, NP 

Montáž dřevěných panelů ve 2. NP a 3. NP bude probíhat podobně jako v 1. NP. 

Panely však budou místo na maltu ukládány pouze na vzduchotěsnou butylkaučukovou 

páskou ve dvou pruzích. Další postup je shodný. Panely budou ukotveny pomocí L profilů 

a zajištěny vzpěrami. Šroubové spoje budou provedeny tak jako v předchozích případech. 

Pro práci ve výšce nad otevřenou plochou využijí pracovníci mobilní lešení (v případě 

nutnosti i fasádní lešení). Nakonec provedou zapravení všech otvorů po závěsných 

šroubech. 

6.8.11 Řešení panelů přiléhajících k fasádě stávající budovy 

Jelikož se jedná u přístavbu, budou některé části budovy přiléhat k budově 

stávající. Vzhledem k malému meziprostoru není možné provést fasádní zateplení ETICS 

dodatečně, a proto bude montáž tohoto zateplení provedena ještě před montáží samotných 

panelů. Při manipulaci takto upraveného panelu je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby 

nedošlo k poškození minerální izolace. 
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Obr. Manipulace s panelem opatřeným zateplením ETICS 

6.9 Jakost, kontrola 

6.9.1 Vstupní kontrola 

 Kontrola projektové dokumentace 

 Kontrola připravenosti staveniště 

 Kontrola připravenosti pracoviště 

 Kontrola materiálu 

 Kontrola dopravy a skladování 

 Kontrola strojů a pracovních pomůcek 

6.9.2 Mezioperační kontrola 

 Kontrola klimatických podmínek 

 Kontrola kvalifikace a způsobilosti dělníků 

 Kontrola panelů pro montáž 

 Kontrola montáže stěnových panelů 

 Kontrola montáže stropních panelů 

 Kontrola spojů 

 Kontrola montáže schodiště 
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6.9.3 Výstupní kontrola 

 Kontrola rozměrů, geometrie, rovinnosti a svislosti 

 Kontrola pohledových stěn 

Jednotlivé kontroly jsou podrobně rozepsány v kapitole č. 7 Kontrolní a zkušební 

plán kvality pro konstrukce z CLT panelů. 

6.10 BOZP 

Při realizaci montáže dřevěných CLT panelů budou pracovníci proškoleni 

o BOZP a budou povinni používat přilbu, ochrannou obuv, reflexní vestu, pracovní 

rukavice, příp. pracovní úvazy a další ochranné pomůcky úměrné rizikům vykonávané 

činnosti. S těmito riziky a následnými opatřeními budou pracovníci obeznámeni. 

Důkladně budou seznámeni s projektovou dokumentací, správným používáním nářadí 

a strojů, technologickými předpisy a postupy prací.  

Rizika a jejich opatření jsou samostatně zpracována pro celou stavbu v kapitole 

č 9 Plán rizik pro montáž konstrukcí z dřevěných CLT panelů. 

Související normy, vyhlášky a nařízení: 

• zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce 

• nařízení vlády 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při  

práci na staveništích  

• nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a  

pracovní prostředí  

• zákon 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci 

• nařízení vlády 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při  

nebezpečí pádu  

• zákon 378/2001 Sb., požadavky na bezpečný provoz a používání strojů 

• nařízení vlády 362/2005 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při  

nebezpečí pádu 
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6.11 Ochrana životního prostředí, nakládání s odpady 

Odpady, které při montáži vzniknou, budou likvidovány podle zákona č. 185/2001 

Sb. O odpadech. Odpad bude uložen do kontejneru na odpad, a ten bude poté odvezen na 

skládku. 

Dřevo    170201 O 

Izolace    170603 N 

Hliník    170402 O 

Železo, ocel   170405 O 

Směsný komunální odpad 200301 O 

Zatřízení bylo provedeno podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb. 
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7.1 Výpočet pro CLT panely 

Na standardní návěs se při naložení naležato může naložit max. 25 t, ložná délka 

činí max. 13,6 m, ložná šířka max. 2,4 m a výška 2,95 m. K výpočtu nakládací hmotnosti 

se uvažuje hustota 470 kg/m3. 

Mezi naloženými panely budou mezery, proto rozměry pro naložený materiál 

vezmeme 13 × 2 × 2,5 = 65 m3. Podle výše uvedené hustoty by to bylo 30 t, což přesahuje 

maximální nosnost návěsu. Snížíme proto objem materiálu na 50 m3 na návěs, což je 

23,5 t.  

Celkový objem dřevěných panelů je 311,37 m3.  

311,37 ÷ 50 = 6,6 ≈ 7 návěsů 

 

Podrobné navržení dodávek dřevěných CLT panelů uvedeno v samostatné příloze 

č. 9 Plán zajištění materiálových zdrojů pro CLT. 
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8.1 Vstupní kontroly 

Vstupní kontroly se provádí před započetím montážních prací. Jedná se o tyto 

kontroly: 

8.1.1 Kontrola projektové dokumentace 

Stavbyvedoucí spolu s technickým dozorem investora zkontrolují úplnost 

a správnost projektové dokumentace. Ta musí být odsouhlasena autorizovaným 

projektantem. Provede se zápis do stavebního deníku.  

Obsahem projektové dokumentace bude: 

• Technická zpráva a výkres zařízení staveniště   

• Technologický předpis pro konstrukce z panelů CLT 

• Výkresy konstrukcí, detaily spojů 

• Výkaz výměr a časový plán materiálového zajištění 

• Výrobní dokumentace, předávací protokoly 

8.1.2 Kontrola připravenosti staveniště  

Vedoucí pracovníci na staveništi zkontrolují jeho zabezpečení, zpevněnou plochu 

staveništní komunikace, plochu pro odstavení návěsu nákladního automobilu, a zda jsou 

skladovací kontejner a plochy určené pro skladování materiálu volné. Staveniště bude 

vybaveno dle výkresu č. 3 Výkres zařízení staveniště – montáž CLT panelů. O kontrole 

bude proveden zápis do stavebního deníku. 

8.1.3 Kontrola připravenosti pracoviště 

Při převzetí pracoviště provede stavbyvedoucí a vedoucí čety kontrolu základové 

konstrukce přízemní části objektu. Změří úhlopříčky základové desky, její rovinnost 

může mít maximální toleranci ± 2 mm/2 m. 

U vícepodlažní budovy se provede kontrola stropní konstrukce z panelů Spiroll 

nad 1. PP. Provede se stejné měření jako u základové desky s maximální tolerancí 

rovinnosti ± 2 mm/2 m. 
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Dále bude u obou těchto ploch provedena kontrola položené hydroizolace pod 

budoucí stěny dřevěných panelů. U hydroizolace se kontrolují především spoje a její 

neporušenost. Všechny naměřené údaje a zjištěné informace budou zaneseny 

do stavebního deníku. 

8.1.4 Kontrola materiálu 

Vedoucí čety bude při přejímání jednotlivých dodávek materiálu kontrolovat 

podle výrobní dokumentace jeho množství, rozměry a kvalitu. Vše bude souhlasit 

s dodacím listem. U dřevěných panelů je třeba se zaměřit na kontrolu rozměrů, otvorů 

a drážek pomocí svinovacího metru nebo pásma, na nepoškozenost materiálu, a pokud se 

jedná o pohledovou stranu, zda je opatřena ochrannou UV fólií. Dále se zkontroluje 

správné proložení panelů, jestli nedochází k deformacím. Spolu s panely bude dodáván 

pomocný materiál (butylkaučové těsnící pásky, vzpěr, napínáků, apod.), u kterého je také 

potřeba zkontrolovat množství podle dodacího a objednacího listu. 

Pokud bude vše v pořádku, stvrdí stavbyvedoucí nebo vedoucí čety svým 

podpisem převzetí materiálu do dodacího listu, uschová jeho kopii a provede zápis 

do stavebního deníku. Nesrovnalosti bude třeba řešit ihned, aby nedocházelo 

k nežádoucímu prodlužování termínu stavby. Z tohoto důvodu bude materiál dovážen na 

stavbu v dostatečném předstihu. Vedoucí čety pravidelně kontroluje termíny dodání 

materiálu a urguje případné zpoždění. Montáž bude prováděna vždy z jednoho návěsu a 

druhý již bude přistaven na volném místě na parkovišti, aby byla zajištěna plynulost 

montáže. Všechny tyto informace zanese vedoucí čety do stavebního deníku. 

8.1.5 Kontrola dopravy a skladování 

V průběhu dopravy a manipulace s materiálem nesmí dojít k jeho poškození nebo 

znehodnocení. Panely budou položeny na dřevěné hranolky, hrany panelů budou 

chráněny a celé budou zabaleny do ochranné fólie, která tvoří ochranu před vlhkostí a UV 

zářením (hlavně pohledové strany). Při vykládce vedoucí čety zkontroluje neporušenost 

výrobcem doporučených šroubových závěsů a zdvihacích popruhů, aby nedošlo k utržení. 

Panely budou do konstrukce ukládány přímo z návěsu nákladního automobilu. 

Odpadá tedy mezikrok skládání materiálu na skládku materiálu, při kterém by mohlo dojít 
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k zbytečnému poškození materiálu, a také by se prodlužovala doba montáže. Dále bude 

průběžně prováděna kontrola uložení příslušenství, spojovacího materiálu, pomocných 

prostředků a nářadí do skladovacího kontejneru. Důležité je jeho uzamykání. 

8.1.6 Kontrola strojů a pracovních pomůcek 

Vedoucím čety bude kontrolován technický stav použitých strojů, nástrojů 

a zařízení, umístění bezpečnostních vypínačů a jejich správná funkčnost, kabely 

el. energie (neporušenost, umístění). Každý stroj musí mít aktuální protokol o technické 

prohlídce. Dále kontroluje správné umístění autojeřábu, správné sestavení a zajištění 

fasádního a mobilního lešení. Autojeřáb musí být zapatkován a patky podloženy 

tvrzenými deskami proti propadnutí. O technickém stavu všech strojů, nástrojů a 

el. rozvodů bude proveden zápis do stavebního deníku, stejně tak o umístění autojeřábu 

a lešení. 

8.2 Mezioperační kontroly: 

Kontroly probíhají při pracovním postupu resp. montáži panelů. 

8.2.1 Kontrola klimatických podmínek 

Stavbyvedoucí provede kontrolu klimatických podmínek před započetím montáže 

panelů a poté ji každý den provádí vedoucí čety. Kontroly budou prováděny vizuálně 

a měřením, informace o aktuálním stavu počasí budou zapsány do stavebního deníku. 

První měření probíhá před začátkem pracovní směny, další několikrát během dne. 

Zásadní je kontrola srážek. Montáž panelů nelze provádět za deštivého počasí. 

Při vytrvalých deštích je třeba všechny dřevěné panely zajistit plachtami proti promáčení. 

Mohlo by dojít k nenávratné změně barvy dřeva, případně by vznikly nevzhledné fleky, 

které jsou nežádoucí zejména u pohledových stran. Několikaminutová přeháňka by panel 

poškodit neměla, vše je však na zvážení vedoucího čety či stavbyvedoucího. 

Důležitá je také kontrola síly větru při manipulaci jeřábu s břemeny. Zvedne-li se 

vítr, je třeba dbát zvýšené opatrnosti při transportu panelů. Vedoucí čety ihned 

zkontroluje sílu větru. Překročí-li rychlost větru 8 m/s, je třeba jeřábnické práce dočasně 

přerušit a dostatečně zajistit osazené dřevěné panely pomocí vzpěr. Z bezpečnostních 
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důvodů bude montáž jeřábem přerušena také při snížené viditelnosti a opět bude 

obnovena, až tyto nepříznivé podmínky ustanou. 

Jelikož probíhá montáž v letních měsících, předpokládá se, že teplota neklesne 

pod 10°C. Překročí-li teplota vzduchu 30°C, zajistí stavbyvedoucí pro pracovníky 

dostatečný přísun pitné vody, případně ochranné nápoje dle ZP § 133a odst. 3, 

ZP § 104 odst. 3 a Nařízení vlády 178/2001 Sb. 

8.2.2 Kontrola kvalifikace a způsobilosti dělníků 

Vedoucí čety odpovídá za dostatečnou kvalifikaci pracovníků čety, proto před 

začátkem montážních prací zkontroluje jejich odbornou způsobilost podle předložených 

výučních listů, certifikátů a průkazů. Dále musí být pracovníci proškoleni BOZP 

a podrobně seznámeni s projektovou dokumentací a technologickým postupem stavební 

činnosti, kterou budou provádět a s časovým plánem montáže. Proškolení potvrdí 

pracovníci svými podpisy do protokolu, který je veden ve stavebním deníku. Při montáži 

bude vedoucí čety kontrolovat, zda pracovníci dodržují BOZP, zda nosí předepsané 

ochranné pomůcky a zda se řídí předloženým technologickým postupem a časovým 

plánem. 

8.2.3 Kontrola vyznačení pozic stěn, osazených úhelníků a expanzní malty 

Vedoucí čety provede kontrolu vyznačených pozic jednotlivých stěn a přeměří 

diagonály pomocí pásma. Podle projektové dokumentace zkontroluje svinovacím metrem 

šířky vyznačených stěn. Průběžně kontroluje používaný materiál zejména správné 

kotevní šrouby pro upevnění ocelových úhelníků k betonovému podkladu. Dále se 

provede kontrola konzistence a tloušťky nanesené podkladní malty. O provedených 

kontrolách zanese zápis do stavebního deníku. 
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Obr. Osazení úhelníků na stropní dřevěné konstrukci 

8.2.4 Kontrola panelů pro montáž 

Před montážemi jednotlivých dřevěných panelů zkontroluje vedoucí čety podle 

projektové dokumentace a identifikačních štítků na panelech (číslo panelu, tloušťka, 

umístění panelu,…) jejich totožnost, aby nedošlo k záměně. Dále kontroluje správné 

zavrtání závěsných šroubů. O kontrolách panelů bude pravidelně vést záznamy 

do stavebního deníku. 

8.2.5 Kontrola montáže stěnových panelů 

Při provádění montáže dřevěných stěnových panelů bude vedoucí čety a 

stavbyvedoucí kontrolovat správné zavěšení panelů při manipulaci autojeřábem, ukotvení 

k připraveným ocelovým úhelníkům, celoplošné usazení panelů na podkladní maltu 

(nebo na dřevěný panel opatřený izolační páskou) a zajištění prostorové stability před 

odepnutím prvku z jeřábu vzpěrami. Panely osazené do malty musí být ve spodní části 

opatřeny izolační páskou proti vlhkosti. Dále bude provedena kontrola umístění dvou 

izolačních pásků před osazením dalšího panelu. Po osazení dalšího panelu je důležitá 

kontrola mezery mezi panely. Ta musí být v rozmezí 1 – 4 mm, aby vzduchotěsná páska 

plnila svoji funkci. Poté vedoucí čety zkontroluje zapravení montážních otvorů, 

dodatečné utěsnění styčných spár páskou k tomu určenou a zajištění dvou panelů pomocí 

stahovacích ráčen. Dále vedoucí čety dohlíží na použití mobilního lešení při montáži 

dalších pater vícepatrové budovy. Všechny provedené kontroly budou průběžně 

zaznamenávány do stavebního deníku. 
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8.2.6 Kontrola montáže stropních panelů 

Kontrola montáže stropních panelů probíhá stejně jako u panelů stěnových. Navíc 

je nutné zkontrolovat nalepení izolační pásky ve stupňovité drážce panelu před dosazením 

druhého stropního panelu. Vedoucí čety opět dohlíží na použití mobilního lešení při 

ukládání jednotlivých panelů stropu. Kontroly budou zaneseny do stavebního deníku. 

8.2.7 Kontrola spojů 

Vedoucí čety bude kontrolovat několik druhů použitých spojů. U rohového spoje 

na tupo a spoje ve tvaru písmene T bude kontrolováno použití správných stavebních 

vrutů. Vruty musí být umístěny střídavě v krajních prknech stěnového panelu – 18 mm 

od vnější hrany. Je třeba zkontrolovat jejich předvrtání. Svislá vzdálenost vrutů je 

maximálně 250 mm a vzdálenost od horního okraje maximálně 50 mm. Vedoucí čety toto 

průběžně kontroluje vizuálně a namátkově přeměřením. 

U spoje stropních panelů sesazením budou vruty v jedné rovině opět minimálně 

18 mm od vnější hrany. Vzdálenost vrutů bude podle projektové dokumentace a 

doporučení statika, maximálně však 250 mm a od okraje maximálně 50 mm. U ostatních 

spojů stropních panelů se stěnami budou prováděny stejné kontroly jako u spojů na tupo. 

Výsledky kontrol budou zapsány do stavebního deníku. 

8.2.8 Kontrola montáže schodiště 

Při montáži schodiště vedoucí čety zkontroluje označení schodiště, jeho správné 

uchycení na jeřáb, následné osazení, podložení dřevěnými prkny a uchycení potřebným 

počtem vrutů do dřevěných panelů podle návrhu statika. O kontrolách bude proveden 

zápis do stavebního deníku. 

8.3 Kontroly výstupní: 

Závěrečná kontrola po dokončení všech prací. 

8.3.1 Kontrola rozměrů, geometrie, rovinnosti a svislosti 

Pomocí 2m latě provede stavbyvedoucí a vedoucí čety kontrolu svislosti, 

rovinnosti a tloušťky. Odchylka svislosti v rámci jednoho podlaží je ± 10 mm, rovinnosti 
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v délce 1 metru 0 mm a v délce jednoho panelu ± 10 mm. Panely by měly být vyrobeny 

s nejvyšší přesností rozměrů. Odchylka u tloušťky panelů se netoleruje. Všechny kontroly 

budou zapsány do stavebního deníku. 

8.3.2 Kontrola pohledových stěn 

Vedoucí čety provede závěrečnou kontrolu všech pohledových stěn, jestli 

nedošlo k jejich ušpinění či poškození. Výsledek závěrečné kontroly zapíše 

do stavebního deníku. 
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8.4 Kontrolní a zkušební plán 

č.k. Název kontroly Kritéria Kontrolu provede Četnost kontroly Způsob kontroly Výsledek kontroly Vyhověl/nevyhověl Kontrolu provedl Kontrolu prověřil Kontrolu převzal

1
Kontrola projektové 

dokumentace

PD,TP, VV, ZOV, ČP, výkres ZS, detaily, 

z.č.185/2001, v.č.381/2001Sb., 

v.č.383/2001Sb., n.v.č.591/2006 Sb., 

v.č.62/2013,Sb.,z.č.183/2006Sb., 

v.č.268/2009 Sb.

SV, TDI Jednorázově Vizuálně Zápis do SD, protokol 

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

2
Kontrola připravenosti 

staveniště

ZOV, TL, výkres ZS, n.v.č. 591/2006 Sb.,                               

a v.č. 362/2005 Sb.
SV, TDI, VČ Jednorázově Vizuálně, měřením Zápis do SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

3
Kontrola připravenosti 

pracoviště

PD, VD, ČSN 730420-2, ČSN 732011,       

ČSN 730205, ČSN EN 1992-1-1,
SV, VČ Jednorázově Vizuálně, měřením Zápis do SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

4 Kontrola materiálu
PD, VD, DL, OL, PZM,ČSN EN 14374,               

ČSN ISO 1803,   
SV, VČ

Každá dodávka, 

pravidelné termíny
Vizuálně, měřením

Zápis do SD, kopie dodacího 

listu

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

5
Kontrola dopravy a 

skladování
PD, VD, DL, výkres ZS, ČSN 73 2810 SV, VČ Každá dodávka Vizuálně Zápis do SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

6
Kontrola strojů a pracovních 

pomůcek

TP,ZOV,výkres ZS,TL,nařízení vlády č. 

378/2001 Sb., ČSN EN 12077-2+A1, ČSN 

ISO 7363, ČSN ISO 4306-1

VČ, ST 1 × týdně Vizuálně Zápis do SD, PDS

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

7
Kontrola klimatických 

podmínek

TP, v.č.362/2005 Sb.,n.v.178/2001 Sb., 

zákon č. 262/2006 Sb 
VČ, (SV)

Každý den před 

začátkem směny a při 

změně

Vizuálně, měřením Zápis do SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

8
Kontrola kvalifikace a 

zpusobilosti dělníků

BOZP,z.č. 262/2006 Sb., n.v. 591/2006 Sb., 

průkazy, certifikáty, výuční listy, 
VČ

Jednorázově,  

náhodně
Vizuálně Zápis do SD, protokol 

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

9
Kontrola vyznačení pozic stěn 

a osazených úhelníků

PD, TP, ČSN 73 2810, ČSN EN 14374, 

ČSN EN 912, ČSN EN 14545, ČSN 

730210-1, ČSN 730420-2

VČ Průběžně Vizuálně, měřením Zápis do SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

10 Kontrola panelů pro montáž TP, VL, ČSN EN 14374, ČSN ISO 1803 VČ Před montáží Vizuálně, měřením Zápis do SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

11
Kontrola montáže stěnových 

panelů

TP, PD, VD,ČSN 73 1702,ČSN EN 

14374,ČSN 73 2810,ČSN EN 1995-1-

1,ČSN EN 408+A1

VČ Průběžně Vizuálně, měřením Zápis do SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

12
Kontrola montáže stropních 

panelů

TP, PD, VD,ČSN 73 1702,ČSN EN 

14374,ČSN 73 2810,ČSN EN 1995-1-

1,ČSN EN 408+A1

VČ Průběžně Vizuálně, měřením Zápis do SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

13 Kontrola spojů
TP,PD,ČSN EN 13271, ČSN EN 14545, 

ČSN EN 912
VČ Průběžně Vizuálně, měřením Zápis do SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

14 Kontrola montáže schodiště
TP, PD, VD, ČSN EN 1995-1-1, ČSN 73 

1702, ČSN EN 16481
VČ Průběžně Vizuálně, měřením Zápis do SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

15
Kontrola rozměrů, geometrie, 

rovinnosti a svislosti

TP, PD, ČSN 73 0205, ČSN 73 0210-1, 

ČSN EN 1995-1-1, ČSN ISO 1803
SV, VČ Jednorázově Vizuálně, měřením Zápis do SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

16 Kontrola pohledových   stěn TP, PD, VD, ČSN EN 1995-1-1 SV,M Jednorázově Vizuálně Zápis do SD

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Jméno:

Datum:

Podpis:V
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ZKRATKY A LEGISLATIVA 

 

ZKRATKY: POUŽITÁ LEGISLATIVA:

BOZP BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

ČP ČASOVÝ PLÁN ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě - Přesnost osazení

DL DODACÍ LIST ČSN 73 0420-2 - přesnost vytyčování staveb - část 2: vytyčovací odchylky

OL OBJEDNACÍ LIST ČSN 73 1702 - Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

PD PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ČSN 73 2810 - Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

PDS PROVOZNÍ DENÍK STROJE ČSN EN 12077-2+A1 - Bezpečnost jeřábů - Zdravotní a bezpečnostní požadavky - Část 2: Omezující a indikující zařízení

PZM PLÁN ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLU ČSN EN 13271 - Spojovací prostředky pro dřevo - Charakteristické únosnosti a moduly posunutí spojů se speciálními hmoždíky

ST STROJNÍK ČSN EN 14374 - Dřevěné konstrukce - Vrstvené dřevo na nosné účely - Požadavky

SV STAVBYVEDOUCÍ ČSN EN 14545 - Dřevěné konstrukce - Spojovací prostředky - Požadavky

TDI TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA ČSN EN 16481 - Dřevěná schodiště - Navrhování únosnosti - Metody výpočtu

TL TECHNICKÝ LIST ČSN EN 1995-1-1 - Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

TP TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS ČSN EN 408+A1 - Dřevěné konstrukce - Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo - Stanovení některých fyzikálních a mechanických vlastností

VČ VEDOUCÍ ČETY ČSN EN 912 - Spojovací prostředky pro dřevo - Specifikace pro speciální hmoždíky pro dřevo

VD VÝROBNÍ DOKUMENTACE ČSN ISO 1803 - Pozemní stavby - Tolerance - Přesnosti rozměrů

VV VÝKAZ VÝMĚR ČSN ISO 4306-1 - Jeřáby - Slovník - Část 1: Všeobecně

ZOV ZÁSADY A ORGANIZACE VÝSTAVBY ČSN ISO 7363 - Jeřáby a zdvihací zařízení. Technické charakteristiky a přejímací dokumenty

ZS ZAŽÍZENÍ STAVENIŠTĚ Nařízení vlády 361/2007 Sb. - stanovení podmínek ochrany zdraví při práci

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích

Novelizovaná vyhláška č.62/2013 Sb. - o dokumentaci staveb

Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Vyhláška č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Vyhláška č. 381/2001Sb. - Katalog odpadů

Vyhláška č. 383/2001Sb. - o podrobnostech nakládání s odpady

Zákon č. 183/2006 Sb. -  o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce

Zákon č.185/2001 - o odpadech
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9.1 Základní bezpečnostní opatření 

Staveniště bude z části zabezpečeno mobilním oplocením s plným profilovaným 

plechem o výšce 2 m a z části stávajícím oplocením investora. Oplocení je zabezpečeno 

bezpečnostními spojkami a zajištěno vzpěrami proti větru. Vjezd na staveniště (který 

současně slouží i jako výjezd ze staveniště) bude opatřen tabulkou „Zákaz vstupu 

nepovolaným osobám“ a informační tabulí o výjezdu vozidel ze stavby. Dále bude vjezd 

osazen několika dopravními značkami a to: „Stůj, dej přednost v jízdě“, „Zákaz vjezdu 

na staveniště, mimo vozidel stavby“, „Pozor, chodci!“, „Zákaz zastavení“, „Obousměrný 

provoz“ a značky upravující rychlost na maximální povolenou 30 km/h a 10 km/h. 

Umístění značek je patrné z výkresu č. 1 Koordinační situace. 

V buňce vedoucích pracovníků bude umístěna lékárnička pro potřeby první 

pomoci. Z důvodu bezpečnosti budou pracovníci na stavbě udržovat pořádek a čistotu a 

budou povinni nosit ochrannou přilbu a další ochranné pracovní pomůcky, předepsaný 

pracovní oděv a obuv. Pracovníci budou řádně proškoleni a budou vykonávat práci, 

na kterou mají kvalifikaci. Dále budou dodržovat předepsané technologické předpisy a 

budou se řídit projektovou dokumentací stavby a pokyny vedoucích pracovníků. 
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9.2 Registr rizik 

Zdroje rizik Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

Klimatické podmínky 

- pád nezajištěného materiálu 

- pád břemene při manipulaci 

jeřábem 

- pád staveništního oplocení 

- přehřátí, úpal v letním období 

- oslnění, zánět spojivek 

- úraz způsobený bleskem 

- zajištění nezabudovaného 

stavebního materiálu vzpěrami 

- přerušení prací, překročí-li 

rychlost větru 8 m/s 

- zajištění staveništního oplocení 

vzpěrami 

- poskytování nápojů 

- přestávky v práci 

- použití slunečních brýlí 

- přerušení prací v případě bouřky 

Ruční manipulace 

s břemeny 

- pád materiálu při manipulaci 

- pořezání rukou o ostré hrany 

- pád špatně uloženého panelu, 

nebo nezajištěného panelu 

- použití OOPP – přilba 

- použití pracovních rukavic a 

obuvi 

- dodržování TP 

Pohyb na staveništi a 

pracovišti 

- zakopnutí a pád, naražení 

různých částí těla po pádu 

v prostorách staveniště 

- podvrtnutí nohy při chůzi po 

staveništních komunikacích 

- propíchnutí chodidla ostrým 

předmětem 

- ohrožení nepovolaných osob 

- pád do otvorů a jam 

- úklid staveniště a pracoviště 

- udržování, čištění a úklid podlah, 

pochůzných ploch a komunikací 

- udržování komunikací volně 

průchodných, bez překáže a bez 

zastavování stavebním 

materiálem 

- vedení pohyblivých přívodů a el. 

kabelů mimo komunikaci 

- ukládání materiálu na plochy 

k tomu určené 

- ukládání pracovních nástrojů a 

pomůcek do stavebního 

kontejneru 

- ukládání stavebního odpadu a 

obalů do kontejneru na odpad 

- používání předepsané pracovní 

obuvi 

- oplocení staveniště a umístění 

výstražných a zákazových tabulí 

- zabezpečení a označení výkopů 
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Pohyb pracovníků nad 

volnou plochou, 

pohyb pracovníků na 

lešení a dalších 

pomocných konstrukcí 

- pád pracovníka z výšky 

z volných nezajištěných okrajů 

staveb, konstrukcí a schodišť 

- pád při práci a pohybu na 

lešení 

- pád z nezajištěné podlahy při 

odebírání břemen 

dopravovaných autojeřábem  

- při šplhání a vystupování po 

konstrukci lešení 

- pád při montáži a demontáži 

lešení, převrácení 

nekotveného a pojízdného 

lešení 

- pád z vratkých konstrukcí 

a předmětů, které nejsou 

určeny pro práci ve výšce ani 

k výstupům na zvýšená 

pracoviště 

- pád předmětu, nástroje 

z výšky s ohrožením a 

zraněním hlavy 

- pád žebříku i s pracovníkem po 

ztrátě stability 

- prasknutí, zlomení příčle 

žebříků s následným pádem 

pracovníka 

- vybavení stavby konstrukcemi 

pro práci ve výškách (lešení, 

žebříky 

- průběžné zajišťování volných 

okrajů, kde je rozdíl výšek větší 

než 1,5 m ochranným dřevěným 

zábradlím 

- zamezení přístupu k místům, kde 

se nepracuje a jejichž volné 

okraje nejsou zajištěny proti 

pádu 

- používání ochranných a 

pomocných konstrukcí jen pokud 

jsou řádně ukotveny, zajištěny, 

zatíženy a předány do užívání 

- dodržování zákazu seskakování 

z lešení 

- montáž a demontáž mohou 

provádět pouze kvalifikovaní 

pracovníci 

- zajištění pevného stabilního 

podkladu pro lešení a žebříky 

- zákaz používání vratkých a 

nevhodných předmětů pro práci 

i ke zvyšování místa práce 

- bezpečně ukládat materiál mimo 

okraje konstrukce 

- zabránění vstupu osob pod 

místa, kde dochází k práci 

- zajištění krytí vstupů 

- žebříky používat jen pro 

krátkodobé, fyzicky nenáročné 

práce 

- při výstupu na žebřík musí být 

pracovník čelem k němu 

- po žebříku mohou být vynášena 

jen břemena o hmotnosti do 15 

kg 

- udržovat žebříky v dobrém 

technickém stavu 

- nepoužívat poškozené žebříky 

- používání OOPP (ochranná 

přilba) 
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Obr. Obranné dřevěné zábradlí 

Nákladní automobily 

a stroje  

- sjetí vozidla nebo stroje mimo 

vozovku, zpevněnou 

komunikaci, převrácení 

vozidla 

- sražení osoby vozidlem 

- ohrožení osob při couvání 

- dopravní nehoda 

- vyznačení nebezpečných míst 

v blízkosti svahů, výkopů a dalších 

nebezpečných míst 

- zajištění odstaveného vozidla 

proti nežádoucímu ujetí 

- zvýšená opatrnost řidiče 

- zajištění volných průjezdů 

- dodržování silničních předpisů 

- dodržování rychlosti na staveništi 

- výstražné znamení při couvání 

- nezdržovat se za couvajícím 

vozidlem 

- zvýšená pozornost pracovníků při 

projíždění vozidla staveništěm 

Skládání materiálu 

z nákladního 

automobilu a strojů 

- pád materiálu při manipulaci 

- zachycení, přitlačení 

materiálem 

- zasažení materiálem a 

předměty při otevření bočnic 

a zadního čela 

- skládání materiálu dle TP, použití 

předepsaných úvazů 

- zákaz zvedání materiálu ručně 

- zvýšená opatrnost pracovníku při 

manipulaci s břemeny 

- při otevírání bočnic stát bokem, 

aby nebyl pracovník zasažen 

padající materiálem 

- nošení OOPP (přilba, rukavice) 
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Autojeřáb, 

manipulace s 

břemeny 

- zachycení, přitlačení 

materiálem 

- shození pracovníka ramenem 

jeřábu či zavěšeným 

břemenem z pracovní plošiny 

- pád materiálu při vysmeknutí 

nebo utržení úvazů či závěsů 

- pád materiálu na pracovníka 

- poškození materiálu a 

následný pád 

- pád autojeřábu, jeho 

poškození a zranění osob 

- přiražení končetiny mezi 

spouštěné břemeno a pevnou 

konstrukci 

- přetížení autojeřábu - ztráta 

stability, převrácení 

- podání informací o TP 

- zvýšená opatrnost pracovníků 

- nošení OOPP (přilba, rukavice)) 

- proškolení strojníka a upozornění 

na možná rizika 

- dodržení stanovišť a zakázaných 

zón se zavěšeným břemenem 

podle výkresu ZS 

- používání předepsaných úvazů a 

závěsů 

- zákaz pohybu pracovníků pod 

břemenem 

- zapatkování autojeřábu, 

podložení patek deskami, 

dodržení maximální nosnosti 

jeřábu 

- správný způsob podávání 

informací, znamení a signalizace 

pro jeřábníka 

- nepřetěžování jeřábu 

(dodržování max. nosnosti 

v závislosti na vyložení)  

- funkční signalizace upozorňující 

blížící se stav přetížení 

- zabrždění podvozku autojeřábu 

proti nežádoucímu samovolnému 

pojezdu 

Čištění a mytí vozidel 

- uklouznutí a pád osoby 

- zranění očí, zranění očí při 

zasažení prudkým, silným 

proudem kapaliny 

- vhodná pracovní obuv 

s protiskluzovou podrážkou 

- zvýšená opatrnost pracovníků při 

práci a pohybu po znečištěném, 

mastném a mokrém povrchu 

mycí rampy a v jejím okolí 

- předpokládání odraz proudu 

kapaliny od plochy čištěného 

vozidla 
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Ruční nářadí, kladivo  

- pořezání, vznik pohmožděnin 

a zlomenin na rukou a nohou 

- odlétnutí třísek, zasažení očí 

a obličeje 

- nadměrný tlak na části ruky 

(puchýře, otlaky, mozoly) 

- dlouhotrvající jednostranné 

zatížení organismu, 

jednostranné pracovní polohy 

- dodržení předepsaného použití 

nářadí 

- použití OOPP (rukavice, přilba, 

pracovní obuv) 

- kontrola stavu nářadí 

- ukládání nářadí na určené místo 

- provedení a úprava úchopové 

části nářadí, vhodný tvar 

- zácvik, praxe, správná technika 

práce  

Elektrické nářadí, 

motorová a pásová 

pila, vrtačka 

- zachycení volně vlajících části 

oděvu rotujícím nástrojem 

(riziko navinutí), zachycení 

vlasů (skalpování) 

- řezné, tržné rány na rukou 

a nohou, zhmoždění, 

vykloubení a zlomení prstů 

- odlétnutí částic, zasažení očí 

a obličeje 

- poškození zraku 

- popálení kůže 

- vzplanutí hořlavého materiálu 

od jisker 

- vymrštění pilového pásu ze 

stroje v případě přetržení a 

zasažení obsluhy, případně 

jiných osob 

- zajištění správného ustrojení 

obsluhy (upnuté rukávy) 

- nepoužívání rukavic při vlastní 

obsluze 

- dodržení zákazu dotýkat se 

pohybujícího se nástroje 

- použití OOPP (přilba, brýle, 

nehořlavé oblečení, pracovní 

obuv, svářecí kukla) 

- správné držení řezaného nebo 

vrtaného materiálu 

- správný pracovní postoj 

- dodržení předepsaného použití 

nářadí dle TP 

- používat nářadí na místech k 

tomu určená 

- kontrola technického stavu 

nářadí, použití ochranných krytů 

- ukládání nářadí na určené místo 

- zkušenosti pracovníků s nářadím 

- odborná kvalifikace 

- dodržování návodu k použití 

- nepoužívání vadně spojené či 

poškozené pilové pásy 

- zajištění kvalitního a odborného 

provedení spoje pilového pásu 
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Elektrická zařízení – 

úraz elektrickým 

proudem 

- úrazy následkem zasažení 

pracovníka el. proudem při 

běžné činnosti, při dotyku na 

nekryté a nezajištěné živé 

části el. zařízení a následný 

pád z výšky 

- vytržení přívodní šňůry 

nešetrnou manipulací 

- nemožnost rychlého vypnutí 

el. proudu v případě 

nebezpečí 

- nepřístupný hlavní vypínač 

- zabránění neodborných zásahů 

do el. instalace 

- udržování prozatímních el. 

zařízení v bezpečném stavu 

- šetrné zacházení s přívodními 

šňůrami 

- připojování prodlužovacích šňůr 

k ochrannému vodiči 

- vhodné umístění hlavního 

vypínače 

- udržování volného prostupu a 

přístupu k hlavním vypínačům 
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Obsahem tohoto dokumentu jsou závazná nebo doporučená pravidla užívání 

stavby po jejím dokončení pro investora, uživatele příp. správce přístavby školy: 

INTERNATIONAL SCHOOL OF PRAGUE – North Wing Project. 

10.1 Obecné zásady 

Dřevostavby z CLT panelů poskytují vysokou kvalitu vnitřního bytového či 

občanského prostředí, funkčnost a estetickou hodnotu stavby. Pro uchování těchto hodnot 

jsou v tomto návodu rozvedeny základní zásady správného užívání díla.  

10.2 Zásady týkající se záruky investora 

Smlouva o dílo (dále jen SoD), která byla uzavřena se společností ABC, je 

rozhodujícím dokumentem při určování toho, které opravy budou poskytnuty zdarma. 

Jako všeobecná zásada platí to, že závady způsobené nevyhovující stavební technologií 

nebo vadným materiálem budou odstraněny společností ABC na její náklady. Závady 

způsobené následným užíváním nejsou zahrnuty do rámce záruky. Záruka také nepokrývá 

práce provedené v době platnosti záruky pracovníky nepověřenými společností ABC. 

10.2.1 Záruka na stavební dílo 

Na stavební prvky, které obsahuje stavební dílo, se vztahuje smluvní záruční doba 

sjednaná v SoD v délce 24 měsíců (není-li touto smlouvou sjednána lhůta odlišná). Tato 

záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí stavebního díla. Pokud však kupující 

v dohodnuté lhůtě, dané SoD, nepřevezme předmět převodu kvůli vlastním důvodům, 

začíná záruka běžet dnem právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru 

nemovitostí.  

10.2.1.1 Stavební závady a nedodělky 

Před převzetím stavebního díla od společnosti ABC byl investor vyzván, aby si 

prohlédl kvalitu jeho zhotovení a připravil seznam zjištěných závad a nedodělků. Tento 

„Soupis vad a nedodělků“ je součástí předávacího protokolu o převzetí a předání 

stavebního díla. Jakékoli položky, které jsou uvedeny na tomto seznamu, musí být 
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odstraněny společností ABC v příslušných zákonem stanovených lhůtách nebo dle 

vzájemné dohody. Pokud bude mít investor dotazy, týkající se provedení oprav 

uvedených v předávacím protokolu, prosíme kontaktovat osobu uvedenou v Příloze č. 1 

tohoto dokumentu. 

10.2.2 Následné škody 

Záruka se nevztahuje na části stavebního díla, na kterých byly vlastníkem 

stavebního díla provedeny stavební nebo montážní zásahy, nebo na závady prokazatelně 

způsobené užíváním, které není možno považovat za běžné. Obdobně se nevztahuje 

na závady způsobené užíváním v rozporu s návody na užívání přístrojů, zařizovacích 

předmětů a instalovaného vybavení. Jestliže investor zjistí závadu, která bezprostředně 

vyvolává riziko vzniku dalších škod na majetku, je nutné, neprodleně učinit všechny 

nezbytné kroky k zabránění či minimalizaci těchto možných škod (například uzavřením 

hlavního uzávěru rozvodu vody v případě havárie vodovodního potrubí apod.). 

10.3 Postup při požadování odstranění naléhavých oprav 

Společnost ABC se zavazuje poskytovat novému majiteli přiměřené a účinné 

služby souběžně s tím, jak jejich potřeba může v průběhu omezené záruční doby 

vzniknout. Harmonogram realizace oprav může být ovlivněn povahou řešeného 

problému, dostupností náhradních dílů a závislostí na povětrnostních podmínkách. 

Jestliže výskyt stavební závady bezprostředně vyvolává riziko vzniku dalších škod 

na majetku, je vyžadováno naléhavé provedení opravy. Požadavky naléhavých oprav 

budou řešeny ihned, jakmile bude společnosti ABC problém oznámen. 

10.3.1 Vyžádání naléhavých oprav a služeb 

V případě, že stavební dílo vykazuje potřebu naléhavé opravy v případě 

havarijních situací, měl by investor ihned podniknout kroky vedoucí ke snížení možných 

škod (například uzavřením hlavního uzávěru rozvodu vody v případě havárie 

vodovodního potrubí apod.), a poté neprodleně kontaktovat středisko záručních závazků. 

Konkrétní osobní kontakty jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto dokumentu. 
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10.3.2 Koho přivolat v případě naléhavých oprav po pracovní době 

V případě, že k problému dojde mimo běžnou pracovní dobu (např. v noci, 

o víkendech či svátcích), doporučujeme neprodleně volat havarijní službu. 

Konkrétní osobní kontakty jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto dokumentu. Pokud 

bude přivolána havarijní služba a bude zjištěno, že potřeba opravy nebyla tzv. naléhavá, 

bude si firma následně účtovat náklady spojené s příjezdem této služby. 

10.3.3 Typické problémy, které vyžadují naléhavé opravy 

Zde je uveden seznam situací, které jsou typicky považovány za naléhavé: 

10.3.3.1 Elektřina 

Jakýkoli problém, který se týká nesprávného fungování dodávky elektrické 

energie, může být považován za naléhavý (před přivoláním havarijní služby se však 

ujistěte, zda problém přetrvává i tehdy, když jsou elektrické jističe v poloze ZAPNUTO, 

včetně hl. jističe před elektroměrem). Jestliže dochází k jiskření a elektrickým zkratům, 

podnikne oprávněná osoba okamžité kroky vedoucí k vypnutí hlavních jističů. Problémy 

s nízkonapěťovými kabely (domovní telefon, kabelová televize, počítačové sítě atd.) 

se nepokládají za nutně vyžadující naléhavé opravy. 

10.3.3.2 Vodovodní potrubí 

Voda není pod tlakem (neteče). Jestliže existuje alespoň některé místo, kde teče 

pitná voda, situace není považována za naléhavou a opravy budou provedeny během 

pracovní doby. 

Jestliže lze vodu zastavit při havárii vodovodního potrubí pouze uzavřením 

hlavního uzávěru pro přívod vody, což má za následek znemožnění používání záchodů a 

pitné vody, potom je problém naléhavý.  

10.3.3.3 Kanalizační potrubí 

Všechny záchody nebo většina záchodů či kanalizačních vývodů jsou ucpány. 

Jestliže bude později zjištěno, že ucpání způsobil uživatel nevhodným používáním, budou 
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investorovi společností ABC vyúčtovány náklady na zásah havarijní služby a náklady 

na opravu. 

10.3.3.4 Vytápění a teplá voda 

V budově neteče teplá voda déle než 2 hodiny. V topné sezóně (září – květen) 

netopí těleso v žádné místnosti a teplota v místnostech je déle než 12 hodin nižší než 

+18 °C (před kontaktováním havarijní služby se však ujistěte, zda jsou správně nastavené 

termostatické ventily, případně prověřte, zda jsou uzavírací ventily v poloze otevřeno). 

10.4 Postup při vyžadování záručních oprav 

Během prvního roku užívání stavby po jejím stavebním dokončení se mohou 

projevit vady tím, jak si bude stavba sedat a materiály reagovat na sezonní klimatické 

změny, např. praskliny v sádrokartonu nebo ve spárách mezi různými stavebními 

materiály. V druhém roce se obvykle toto sedání a sezonní vlivy stabilizují a přestane již 

docházet ke změnám. Společnost ABC je připravena opravit tyto vady, ke kterým 

přirozeně dochází, neboť jsou součástí stavebního procesu. Během prvních let po předání 

stavebního díla přebírá společnost ABC jako součást své záruky odpovědnost za opravy 

vad, které se mohou objevit. 

Pokud zjistíte závady související s jednou nebo více stavebními položkami nebo 

součástmi, prosíme, kontaktovat středisko záručních závazků na adrese a telefonních 

číslech uvedených v Příloze č. 1 tohoto dokumentu. Zástupce střediska záručních závazků 

společnosti ABC se setká s investorem, projednají způsob provedení opravy, zajistí 

v případě potřeby dodání nového materiálu a určí společně vhodný termín provedení 

práce. Během schůzky bude zástupce informovat investora o tom, zda se na práci vztahuje 

záruka dle SoD, a pokud tomu tak nebude, o důvodech odmítnutí a možnostech dalšího 

postupu. 

10.4.1 Objednávání oprav v záruční době 

Jestliže investor žádá o záruční opravu, měl by neprodleně po zjištění závady 

kontaktovat středisko záručních závazků, aby zabránil dalším škodám, které mohou 

původní problém doprovázet. Zjištěnou závadu je třeba nahlásit souladu s Reklamačním 
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řádem, který je přílohou SoD. Toto hlášení musí být podáno po zjištění závady bez 

zbytečného prodlení a před vypršením příslušné záruční lhůty pro dané zařízení/materiál 

a vždy písemnou formou. Součástí reklamačního požadavku musí být jméno klienta, 

adresa, nejlépe číslo mobilního telefonu a stručný popis vady nebo závady.  

10.4.2 Organizace doby provádění oprav 

S výjimkou případů naléhavých oprav budou opravářské práce na stavebním díle 

prováděny po dohodě s investorem, na jeho požadavek mimo vyučovací dobu, 

tj. od pondělí do pátku v době od 14:00 do 18:30. Na základě podmínek SoD se 

od investora vyžaduje, aby během této doby umožnil přístup do budovy. Společnost ABC 

vynaloží veškeré úsilí na to, aby zajistila a dohodla s investorem předem oboustranně 

vhodný termín (nebo alternativní termíny) oprav, které mají být provedeny. V závislosti 

na povaze opravované vady nemusí být materiály a náhradní díly ihned k dispozici a bude 

třeba je objednat. Společnost ABC nemůže zaručit, že dodávka těchto dílů nebo materiálů 

bude vždy provedena přesně podle plánu, v případě prodlení bude investor informován. 

Při změně dohodnutého termínu investor neprodleně informuje zástupce Střediska 

záručních závazků společnosti ABC. Pokud tak neučiní, může být požadováno uhrazení 

nákladů spojených s marným výjezdem techniků dodavatele. 

10.4.3 Potvrzení provedené opravy 

Po ukončení opravy bude investor vyzván zástupcem Střediska záručních závazků 

k potvrzení formuláře o odstranění reklamované závady. 

10.5 Specifikace stavebních prvků dle objektů 

10.5.1 SO 100 Přístavba 

10.5.1.1 Stěny, stropy, střecha – panely CLT 

Uvedení do provozu 

Masivní dřevěné panely CLT jsou vyráběny a dodávány na stavbu ve vysušeném 

stavu při vlhkosti dřeva 12 ± 2 %, která je velmi blízko předpokládané provozní vlhkosti 

zabudovaných dřevěných prvků. V průběhu montáže jsou panely chráněny před zvýšenou 

vlhkostí plachtováním a především rychlou montáží. Přes všechna tato opatření může 
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v závislosti na ročním období a vlhkostních podmínkách při montáži dojít ke zvýšení 

vlhkosti CLT panelů a při následném vysychání zabudované vlhkosti k tvorbě trhlin a 

efektu praskání. Tento efekt souvisí s přirozenými vlastnostmi dřeva. Dochází k němu 

pouze v rámci jednotlivých lamel a nemá vliv na tvarovou stabilitu a mechanickou 

odolnost celého panelu a stavby a proto není předmětem reklamace díla. Pokud k tomuto 

efektu dojde, doporučujeme k jeho zmírnění v první topné sezóně plynulý náběh topného 

režimu. 

Prostředí v průběhu užívání 

Masivní dřevěné panely CLT jsou vyrobeny z křížem lepených lamel. Tato 

technologie umožňuje eliminovat nežádoucí tvarové změny, které souvisejí s bobtnáním 

a sesycháním dřeva. Stále se však jedná o přírodní materiál, který se přizpůsobuje vlhkosti 

a teplotě prostředí, ve kterém je zabudován.  Panely CLT jsou certifikovány pro použití 

v třídách provozu 1 a 2 dle ČSN EN 1995-1-1 (tzn.: vlhkost dřeva nepřesahuje 20%). Pro 

zajištění dlouhodobé funkčnosti a bezporuchovosti stavby je nezbytné, aby provozovatel 

po celou dobu užívání stavby provozoval a udržoval stavbu tak, aby nedocházelo 

k nadměrnému zvyšování vlhkosti dřevěných prvků v důsledku nesprávného užívání 

nebo poruch hydroizolačních vrstev. Toho lze dosáhnout zejména dodržováním 

následujících zásad: 

 Udržovat teplotu vnitřního povrchu stěn v průběhu celého užívání stavby 

nad teplotou rosného bodu (12 °C). 

 Při vytápění dodržet požadavek nejnižší přípustné teploty v místnostech - 

16°C. 

 Relativní vlhkost vzduchu ve vnitřních prostorách udržovat 

v optimálním rozmezí 50 – 60 %. 

 Provádět pravidelné kontroly stavby (zejména obvodového a střešního 

pláště) a provádět včasné opravy případných poruch, které by mohly mít 

za následek nežádoucí zvýšení vlhkosti nosné konstrukce zatečením. 

 Nemanipulovat s otevřeným ohněm. 
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Změny a zásahy do konstrukce 

Nosná konstrukce stavby z CLT panelů byla navržena a posouzena 

autorizovaným inženýrem v oboru statika a dynamika staveb s přihlédnutím 

k parametrům zadaným v projektu. Jakékoliv dodatečné úpravy, které nebyly 

specifikovány v prováděcí projektové dokumentaci (zásahy do nosné konstrukce – 

drážky, prostupy, změny stavebních otvorů; zásahy do skladeb konstrukcí – dodatečné 

hydroizolační nebo tepelněizolační vrstvy) je možné provádět pouze na základě 

dodatečného posouzení příslušným autorizovaným inženýrem, který za dané změny 

přebírá zodpovědnost. 

10.5.1.2 Okna a dveře 

Pro zachování dlouholeté funkčnosti oken a dveří a zajištění provozní bezpečnosti 

je nutné dodržovat následující pokyny: 

 Manipulaci s klikou u oken a balkónových dveří provádět zásadně jen při 

zavřeném křídle (např. změna polohy z otevírání na sklápění). 

 Zákaz zatěžování okenního nebo dveřního křídla, zejména otevřeného. 

 Zákaz vkládání překážek do otvoru mezi křídlo a rám. 

 Zabránit přitlačení křídla na hranu okenního otvoru neúměrným 

otevřením. 

 Při jakékoliv manipulaci s okenními nebo dveřními křídly počítejte 

s jejich vysokou hmotností (okenní až 60 kg a dveřní až 100 kg). 

 Zajistit okenní a dveřní křídla proti větru a průvanu, aby nedošlo 

ke zranění či rozbití křídla. 

Běžné zašpinění oken a dveří prachem a deštěm lze jednoduše odstranit běžnými 

mycími prostředky a teplou vodou. Nedoporučuje se používat přípravky obsahující písek 

a brousící látky, protože by se zdrsnila povrchová plocha. Je zakázáno používat k čištění 

benzín a nitroředidla. 
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V tabulce jsou uvedeny nejběžnější druhy znečištění a jejich způsob odstranění: 

Druh znečištění Vytření hadrem 

do sucha 

Setření mokrým 

hadrem 

Setření běžným 

čisticím 

prostředkem 

Školní křída X - - 

Fix - - X 

Propiska - X - 

Organické tuky - - X 

Správce objektu je povinen jednou za rok promazat všechny pohyblivé části 

kování čirým olejem, aby nedošlo k vytvoření skvrn na okenních rámech. Dále je povinen 

překontrolovat těsnění, odvodňovací otvory.  

Rosení skel a rámů není způsobeno žádnou vadou okna. Jedná se o srážení 

vlhkosti vzniklé uvnitř místnosti, proto se doporučuje pravidelně větrat nebo používat 

funkci mikroventilace.  Pouze rosení okna v meziskelním prostoru znamená skutečnou 

závadu, kterou je třeba reklamovat. 

10.5.1.3 Vnitřní povrchy 

V přístavbě je použito několik druhů nášlapných vrstev podlah. Všechny tyto 

materiály mají specifické požadavky na úklid a údržbu. Pro všechny povrchy se 

doporučuje pravidelně odstraňovat tvrdé nečistoty (písek, kamínky), neboť způsobují 

mechanické poškození povrchu a následné zvýšené usazování nečistot. Je třeba zabránit 

nepřiměřenému zatížení (ostré předměty, těžký nábytek, chemie). Čisticí prostředek je 

třeba používat podle návodu na ředění uvedeného na obalu.  

Keramická dlažba, obklad 

Jedná se o keramickou dlažbu položenou na flexibilní lepidlo. V koutech je použit 

silikonový tmel.  
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Při prvním úklidu po výstavbě je důležité odstranění zbytků cementu nebo 

cementových spárových hmot. Ty na sebe poutají nečistoty a kazí vzhled keramiky. Je 

doporučeno použít profesionální odstraňovač nečistot a zbytků cementu CL 802. Povrch, 

zejména spáry, je nutné důkladně namočit vodou, mopem nebo kartáčem aplikovat čistící 

roztok, nechat působit 10 až 15 minut a po čištění důkladně opláchnout čistou vodou. Pro 

odstranění zbytků organických hmot, silikonu a epoxidu je vhodné použít prostředky se 

specifickými účinky CL 805 a CL 806. 

Pro snazší údržbu se dále doporučuje použít impregnace dlažby CL 809. Velmi 

tenká vrstva impregnace nemění barvu ani protiskluznost povrchu, ale výrazně omezuje 

zanášení povrchu nečistotami.  

 Při běžném úklidu se keramické obklady a dlažba doporučuje omývat čistou 

vodou s prostředkem CL 803 (dle návodu na prostředku), který má čistící i leštící účinky. 

Po určité době nebo na silně znečištěné keramické prvky je doporučeno použít prostředek 

CL 803 a CL 810, který odstraní mastné nečistoty a zanesenou špínu. Po každém čištění 

je nutné povrch vždy opláchnout čistou vodou. 

Epoxidový nátěr 

Při prvním úklidu je třeba povrch důkladně vysát a odstranit písek a prach. 

Následně povrch vyčistit mokrým procesem za pomoci tlakové vody, mopu a neutrálním 

až mírně alkalickým čisticím prostředkem (Jontec Futur, Dr.Schulz). Poté podlahu setřít 

dostatečným množstvím čisté vlažné vody a nechat úplně oschnout.  

Po prvním úklidu je možné ošetřit podlahovou krytinu ochranným prostředkem 

(vosk Jontec Matt, Jontec Luna, Jontec Futur), který snižuje dopady mechanických a 

obarvujících procesů na povrchu a usnadňuje běžný úklid. Po určitém čase je třeba znovu 

zopakovat aplikaci ochranného prostředku. 

Běžný úklid se provádí podle druhu a stupně znečištění pomocí čisticích, 

ošetřujících a ochranných prostředků určených ro příslušnou formu úklidu. Pro mokrý 

proces úklidu se doporučuje použít čisticí prostředek Jontec Futur. 
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PVC antistatické 

Podlahovina je celoplošně lepena k podkladu disperzním lepidlem. Spoje jsou 

svařeny šňůrou v barvě podlahoviny.  

Nově položená podlahová krytina musí být před používáním důkladně vyčištěna, 

aby byly odstraněny veškeré zbytky výrobních a montážních nečistot. K tomuto čištění 

je doporučeno použít CC-Základní čistící přípravek R zředěný dle návodu na obalu. 

Čistící roztok se nanese stejnoměrně na podlahu a po 10 minutách působení je třeba celou 

podlahu mechanicky vydrhnout. Poté se podlaha setře a dočistí čistou vodou.  

Po tomto čištění by mělo bezprostředně následovat ošetření povrchu před 

samotným používáním podlahy. Pro vytvoření ochranného filmu, který snižuje následné 

zašpinění, ulehčuje běžný úklid a působí antistaticky, je třeba ošetřit povrch čistícím 

přípravkem CC-R 1000. Namíchá se roztok dle návodu na obalu, podlaha se vytře a nechá 

zaschnout a ještě jednou se postup zopakuje. V závislosti na zatížení prostoru je nutné 

tento proces opakovat každých 6 – 12 měsíců. 

Běžný úklid se provádí odstraněním prachu a nečistot stíráním vlhkým mopem 

nebo impregnovanou netkanou textilií. K odstranění ulpívajících nečistot je třeba použít 

CC-R 1000 čistící přípravek v nízké koncentraci, podlahu vytřít a dočistit čistou vodou. 

K odstranění skvrn od gumových podpatků slouží odstraňovač skvrn CC-Elatex, který se 

nanese přímo na čistící textilii a skvrny se mechanicky odstraní. 

Přírodní linoleum 

Linoleum v pastelových barvách je použito na chodbách a schodištích. 

Nově položená podlahová krytina musí být před používáním důkladně vyčištěna, 

aby byly odstraněny veškeré zbytky výrobních a montážních nečistot. Jelikož má materiál 

ochranný film z výroby, je první čištění snadnější. Použije se CC-Aktivní čistící přípravek 

R 280 v koncentraci dle návodu na obalu, nanese se na povrch, 10 minut se nechá působit 

a poté se podlaha mechanicky vyčistí. Dočištění se provede čistou vodou. Při tomto 

způsobu čištění zůstane finální ošetření povrchu z výroby zachováno.  
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Pro vytvoření ochranné vrstvy se použije CC-Tvrdá ochranná vrstva s leskem 

nebo CC-Secura-tvrdá ochranná vrstvá (hedvábně matná). Nanese se neředěná ve formě 

tenkého rovnoměrného filmu. CC-Lasičkou se speciálním potahem se vrstvy nanášejí 

do kříže. Mezi jednotlivými vrstvami je třeba dbát na to, aby předchozí vrstva byla 

dostatečně suchá. Po důkladném zaschnutí poslední vrstvy, které by mělo probíhat 

nejlépe přes noc (alespoň 12 hodin) je povrch připraven k užívání. 

Běžný úklid a odstraňování skvrn od podpatků je totožný s úklidem antistatického 

PVC, viz výše.  

Koberec 

V učebnách jsou navrženy vpichované koberce do extrémně namáhaných prostor 

(Forbo Flotex Classic, tl. 4,3 mm, š. role 2,0 m).  

Běžné čištění se provádí denně nebo několikrát týdně důkladným vysáním 

koberce výkonným kartáčovým vysavačem, aby byl účinně odstraněn prach a volně ležící 

nečistoty z povrchu i hloubky vlákna a vlákno nabylo znovu svůj tvar.  

Odstraňování skvrn je třeba provádět ihned, nechat skvrny zaschnout není 

žádoucí. Čerstvé skvrny je třeba bodově odsát savým hadříkem. V žádném případě se 

nedoporučuje používat obvyklé domácí čističe nebo saponátové prostředky. K odstranění 

skvrn je určen CC-Fleckendoktor 1 a 2 ve spojení se speciálním CC-Microfaster-

Fleckweg-Tuch. Odstraňovač nanést na hadřík a bodově vmasírovat. Vždy je třeba 

postupovat od kraje ke středu skvrny. Rozpuštěná nečistota se postupně odsaje částí 

hadříku nebo papírovým ubrouskem. Poté se přečistí vodou, ale koberec se nesmí dřít ani 

promáčet. Přebytečnou vodu a vlhkost lze odsát savým hadříkem. 

Vzhledem k tomu, že jsou koberce umístěny na dřevěných stropech, nedoporučuje 

se mokré extrakční čištění koberců. Lze je ovšem nahradit suchým extrakčním čištěním, 

na které doporučujeme povolat odbornou firmu. 

10.5.1.4 Pochozí střecha a vegetační střecha 

Střecha se nachází nad přízemní částí přístavby školy. Je jednoplášťová s atikou 

po obvodu a vnitřními střešními vtoky. Všechny vtoky jsou elektricky vyhřívané proti 
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zamrznutí. Funkci vyhřívání je nutné v zimním období průběžně kontrolovat. Dále je 

potřeba provádět čištění žlabů, kontrolních šachet, střešních vpustí a jiných 

odvodňovacích zařízení. Jako vegetační vrstva zde připadá v úvahu pouze speciální 

trávníkový substrát s velkou vodoakumulační schopností, ale zároveň dobrou 

propustností a dostatečným obsahem vzduchových pórů. Pochozí část střechy je třeba 

udržovat v čistotě. Při teplotách kolem 0 °C se doporučuje zamezení přístupu na střechu. 

Minimální hladina vody je zajištěna navrženou drenážní vrstvou. V suchém 

období je nutné pravidelné řádné zavlažování postřikem z hadice nebo rozprašovačů.  

Údržba trávníkových ploch na střechách zahrnuje: sečení, odstranění pokosu, 

odstranění plevele, hnojení, zavlažování, ochrana rostlin, odstraňování listí, vertikulaci, 

provzdušnění, popískování.  

10.5.1.5 Odvodnění 

Dešťové vody z nové přístavby budou svedeny do stávající areálové dešťové 

kanalizace. Pro odvodnění střech přístavby bude řešeno vnitřními i vnějšími dešťovými 

svody. Na vnějších svodech je na terénu osazen lapač střešních splavenin. Dešťové střešní 

vtoky budou vyhřívané. 

Správce objektu je povinen v pravidelných intervalech provádět kontroly a čištění 

dešťových svodů, lapačů střešních splavenin, revizních otvorů a v zimním období také 

kontrolovat funkčnost vyhřívaných vtoků. Při nedodržení těchto kontrol hrozí zanesení 

dešťových svodů a následně vytékání či zatékání dešťové vody na a za fasádu. Následkem 

tohoto problému může dojít k nevratnému poškození fasády nebo dřevěných panelů. Na 

takto vzniklá poškození se nevztahuje záruka a investor bude muset provést opravy na 

vlastní náklady. 

10.5.2 IO 101 Zajištění stavební jámy a piloty 

Jedná se o inženýrský objekt, do kterého sám investor ani uživatelé stavby 

nemohou nijak zasáhnout nebo ovlivnit jeho vlastnosti a změny. Zásadní je pouze 

monitoring okolních objektů, u kterých byla provedena pasportizace. V průběhu trvání 

záruky bude v předem stanovených termínech stavební firma ABC kontrolovat a sledovat 
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chování sousedních objektů. V případě změn, které nejsou považovány za běžné, bude 

nutné přikročit k dodatečným opatřením podchycení okolních stavebních objektů. 

Náklady za tato opatření v době záruky uhradí stavební firma ABC, po uplynutí záruční 

doby je uhradí investor. 

10.5.3 IO 102 Komunikace a zpevněné plochy 

Jedná se o obnovu stávající komunikace pro pěší, která současně plní funkci 

přístupové komunikace pro IZS, dále se jedná o novu část přístupové komunikace pro 

IZS, komunikace pro pěší a schody na této komunikace.  

Nejsou zde kladeny žádné zvláštní požadavky na užívání těchto komunikací. 

Přístupová komunikace pro IZS je navržena tak, že v případě nutnosti umožňuje průjezd 

i těžkých vozidel IZS.  

Systém odvodnění stávající komunikace bude plně zachován. Pouze budou 

opraveny poruchy způsobené stavbou. Povrchová srážková voda je z nové části 

přístupové komunikace odvedena příčným sklonem žlabu z betonových tvárnic. Tento 

žlab je zaústěn do horské vpusti osazené na konci nové části přístupové komunikace. 

Srážková voda z chodníku je odvedena pásovým odvodňovačem do kanalizace. Pro 

investora příp. správce platí, že pro správný odvod vody je potřeba udržovat žlaby, 

odvodňovače a vpusti čisté.  

V případě jakýchkoli poškození komunikace, její propadnutí nebo popraskání, 

kontaktuje investor společnost ABC. Další kroky pro nápravu a opravu komunikací 

budou následně projednány. 

10.5.4 IO 103 Přípojka, areálové rozvody dešťové kanalizace 

Dešťové vody z nových zpevněných ploch jsou svedeny do stávající dešťové 

kanalizace. Pro novou přístavbu bude vybudována nová retenční nádrž o užitném objemu 

23 m3.  

Správce objektu je povinen tuto nádrž pravidelně kontrolovat a čistit, aby 

nedocházelo k jejímu ucpávání a hromadění dešťové vody na zpevněných plochách. 
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10.5.5 IO 104 Přípojka a areálové rozvody splaškové kanalizace 

V tomto případě se jedná o napojení na stávající dvě přípojky, z nichž jedna bude 

zkrácena o 28,7 m tedy na 3,3 m a bude osazena nová revizní šachta. Nejsou zde kladeny 

žádné zvláštní požadavky na užívání splaškové kanalizace.  

Správce objektu je povinen pravidelně kontrolovat revizní šachtu. Kanalizace je 

navržena dostatečně kapacitní a nemělo by dojít k neodtékání.  

Areálová kanalizace bude zaústěna do přesunuté neutralizační jímky. Správce 

objektu musí dodržovat technické instrukce výrobce neutralizační jímky např. dodržení 

správného dávkování vápenného mléka pro neutralizaci odpadních vod. Dále je potřeba 

v pravidelných intervalech odvážet z jímky oddělené pevné části. 

10.5.6 IO 106 Areálový rozvod NN a přeložka NN 

10.5.6.1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 

 základní: zajištěna izolací živých částí nebo přepážkami a kryty 

 při poruše: ochranným uzemněním a ochranným pospojováním 

 při poruše: automatickým odpojením v případě poruchy 

 před bleskem: uzemněním 

Správce objektu je povinen provádět pravidelné kontroly kabelových rozvodů. 

Pokud bude zjištěno poškození kabelů nebo dalších částí rozvodů je třeba sjednat s firmou 

ABC výměnu těchto kabelů nebo částí rozvodů. V záruční době se na toto poškození 

vztahuje záruční právo. Pokud by však bylo zjištěno cizí zavinění nebo nesprávné užívání, 

bude požadováno po investorovi uhrazení veškerých nákladů spojených s výměnou 

kabelů.  

10.5.7 IO 111 Oplocení a ostatní úpravy 

U oplocení je kladen požadavek na pravidelné natírání kovových částí ochranným 

nátěrem. Na ostatní úpravy nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky na užívání. 
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10.6 Technické vybavení 

10.6.1 Systém vytápění 

Zdrojem tepla je plynová kotelna o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 

1 080 kW umístěná v 1. PP.  Všechny prostory jsou vytápěny stěnovými konvektory 

s termostatickými ventily a hlavicemi. Větrání je zabezpečeno VZT jednotkami 

s teplovodními výměníky. 

Otopná tělesa a armatury potřebují pravidelný servis. Kontrola se provádí 

vizuálně, armatury je vhodné občas otevřít – zavřít i mimo topnou sezonu. 

10.6.2 Zařízení vzduchotechniky a chlazení 

Chlazení vybraných prostor je řešeno autonomním přímým systémem chlazení 

VRV a Split systém. Větrání VZT jednotkami je navrženo dle hygienického minima 

na 50, resp. 70 m3/h. Technologické větrání je osazeno v místnostech technického 

vybavení objektu (rozvodna, serverovna, UPS stanice,…), ve kterých to vyžadují 

technologické předpisy. Tímto je zajištěn odvod škodlivin a technologické tepelné zátěže. 

Pro ohřev vzduchu VZT a KLM jednotek slouží topná voda, pro chlazení kondenzační 

jednotky umístěné na střeše objektu a v přípravné stavební komoře v podkroví. 

Navržené vzduchotechnické a klimatizační jednotky jsou řízeny a regulovány 

samostatným systémem měření a regulace, který zajišťuje následující funkce: 

 regulace teploty přiváděného vzduchu (ohřívač, chladič) 

 regulace teploty vzduchu v prostoru 

 protimrazová ochrana ohřívače (dvoustupňová) 

 signalizace poruchových stavů 

 hlídání zanesení filtrů VZT systému 

 plynulá regulace otáček ventilátorů – řízena frekvenčním měničem 

 dodávka frekvenčních měničů 

 dodávka servopohonů 

 možnost vzdáleného ovládání 

 příslušné ochrany 

 časový program – týdenní nastavitelný program provozu VZT 
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 zkušební provoz 1 rok, úpravy software, zaškolení obsluhy, spolupráce 

s uživatelem 

Je třeba provádět pravidelné čištění všech elementů VZT a KLM (ventilátorů, 

vzduchových filtrů, regulačních klapek,…). Dále je třeba provádět občasnou kontrolu 

kulisových tlumičů. Po montáži vzduchotechnických rozvodů se provede jejich vyčištění 

a případně dezinfekce. 

10.6.3 Zdravotně technické instalace 

10.6.3.1 Vnitřní vodovod 

Nově navržený domovní vodovod je proveden z potrubí PPR STABI (TV a 

cirkulace), spojovaného polyfúzním svařováním. Potrubí studené vody je provedeno 

z pozinkované oceli. Potrubí vedené v příčkách a předstěnách je provedeno z PPr PN20. 

Při zaznamenání hluku v potrubí (bouchání, klepání, …) je nutné potrubí zkontrolovat. 

Může se jednat o vysoký tlak vody nebo o náhlé uzavírání vypouštěcích ventilů, což 

neznamená závadu. Příčinou hluku mohou ovšem být opotřebované nebo uvolněné 

podložky a matice, uvolněné části kohoutů. Hlasité klepání může upozornit na rozsáhlejší 

závadu, kterou bude nutné bezodkladně opravit. 

Výtokové baterie jsou pákové směšovací stojánkové a jsou odolné proti poškození 

– typ Antivandal. Ke správné funkci je zapotřebí občasné pročištění vnitřních sítek 

(zejména po opětovném napojení na zdroj vody po předchozím výpadku). 

Ohřev TUV je ponechán stávající centrální. Systém má dostatečné rezervy pro 

vybudovanou přístavbu. 

Požární vodovod – hydranty typu D – 0,3 l/s jsou napojeny na rozvod studené 

vody, který je z tohoto důvodu z ocelového pozinkovaného potrubí. Dle vyhlášky 

o požární prevenci se na požární vodovod vztahuje povinnost provádět kontroly jeho 

provozuschopnosti před uvedením do provozu (výchozí kontrola) a poté v pravidelných 

intervalech (periodická kontrola). Kontrolu provede požární technik.  
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Doporučuje se alespoň 1x ročně zkontrolovat funkčnost a stav vodoměrů a 1× za 

6 měsíců zkontrolovat armatury proti zpětnému proudění. Je vhodné vést záznamy 

o údržbě. 

10.6.3.2 Kanalizace splašková a dešťová 

Splašková kanalizace od přístavby bude napojena z trub PVC-KG do stávající 

areálové kanalizace. Zařizovací předměty budou napojeny na nově navrženou kanalizaci. 

Připojovací potrubí v trub PP-HT od zařizovacích předmětů bude nově vedeno v drážkách 

ve stěnách a v předstěnách. 

Odvodnění střech je řešeno vnitřními i vnějšími dešťovými svody. Vnitřní svislé 

odpady jsou zhotoveny z tichého potrubí s pružnými objímkami. 

Je povinná údržba kanalizačních armatur: 2× ročně kontrola funkce přivětrávací 

hlavice, 2× ročně kontrola kondenzátního potrubí z VZT a KLM jednotek, pravidelné 

čištění lapače střešních splavenin a střešních vpustí. 

10.6.4 Silnoproudá zařízení a bleskosvod 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je stanovena v kapitole 10.5.6.1. 

V objektu je provedena přepěťová ochrana pro silnoproudá elektrická zařízení 

zajišťující koordinaci izolace kategorie II, III a IV. Rozvaděč RH je osazen v místnosti 

č. 338. V jednotlivých patrech přístavby jsou osazeny zapuštěné rozvodnice RS1 až RS4. 

Z těchto rozvodnic jsou napojeny světelné, zásuvkové vývody včetně napájení 

technologie nižších příkonů. 

U jednotlivých rozvodnic RS1 až RS4 jsou umístěné pod ochranným sklem 

vypínače Central STOP. Rozvaděč RH bude vypínán pomocí Total STOPu umístěném 

u hlavních vstupních dveří. 

V případě výpadku elektrické energie je základní orientace zajištěna pomocí 

nouzových svítidel a svítidel s nouzovým zdrojem. Svítidla s piktogramy jsou umístěny 

nad únikovými dveřmi a na hlavních směrech úniku. 
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Pro udržení stálé hladiny osvětlení je nutné provádět údržbu a včasnou výměnu 

světelných zdrojů. 

V provozním a školním řádu přístavby bude uvedeno, že žáci a studenti sami 

připojovat elektrická zařízení do zásuvek, nesmí nijak zasahovat do elektrických rozvodů 

ani rozvodů osvětlení. 

10.6.4.1 Bleskosvod 

Objekt je vybaven jímací soustavou, která je k střešnímu plášti připevněna pomocí 

typových podpěr. Jímací soustava je provedena vodičem FeZn 8 mm, na který jsou 

připojeny veškeré kovové součásti střechy. Svodové vedení propojí přes zkušební svorku 

jímací vedení a uzemňovací soustavu (pásek FeZn 30x4 mm). 

Správce objektu provádí pouze vizuální kontrolu, odbornou údržbu provede 

revizní technik. 

10.6.5 Slaboproudá zařízení 

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je stanovena v kapitole 10.5.6.1. 

Jedná se o poplachový zabezpečovací systém (PZS), elektrickou požární 

signalizaci (EPS), evakuační rozhlas (ES), přístupový systém (ACS), strukturovanou 

kabeláž (SK), kamerový systém (CCTV), audio-video techniku (AV) a domácí 

videotelefon (DVT). 

Osoba zodpovědná za provoz, údržbu a obsluhu těchto zařízení: 

 zodpovídá za provoz a správné využívání,  

 kontroluje činnost osob pověřených obsluhou,  

 musí provádět prohlídky a údržbu zařízení dle pokynů výrobců, 

 může provádět opravy v rozsahu stanoveném, výrobcem 

 zodpovídá za řádné vedení provozní knihy. 
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10.7 Revize 

Správce objektu je povinen v pravidelných intervalech provádět revize, má-li 

na to odborné oprávnění, nebo povolat odbornou firmu, aby revizi provedla. Jmenovitě 

se jedná o tyto revize a lhůty: 

 Elektro – silnoproud    jednou za 5 let 

 Elektro – slaboproud    jednou za 8 let 

 Rozvody kanalizace a vodovodu  jednou za 10 let 

(kontrola těsnosti) 

 Odsávání VZT    jednou za 10 let 

 Vzduchotechnika    jednou za rok 

 Bleskosvod     jednou za 2-5 let 

 Výtah      jednou za 3 měsíce 

 Střešní plášť     jednou za 8 let    
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10.8 Příloha č. 1 

Adresa stavby:  International School of Prague s.r.o. 

   Nebušická 700, 164 00 Praha 

 

Správce budovy: Jan Novák 

   tel.: 266 333 444, mobil: 602 002 002 

   email.: novak.j@seznam.cz 

 

Středisko záručních závazků firmy ABC: 

   Pražská 123, 160 00 Praha 

 

   Martin Nováček – vedoucí střediska 

   tel.: 266 111 222, mobil: 602 555 332 

   email.: novacek.m@ABC.cz 

 

   Petr Nový – reklamační technik 

tel.: 266 111 223, mobil: 602 555 333 

   email.: novy.p@ABC.cz 

 

   Michal Veselý – havarijní služba 

tel.: 266 111 224, mobil: 602 555 334 

   email.: vesely.m@ABC.cz 

 

Provozní doba střediska:  pondělí – pátek: 7:00 – 17:00 

    havarijní služba: nonstop 

 

mailto:novak.j@seznam.cz
mailto:novacek.m@ABC.cz
mailto:novy.p@ABC.cz
mailto:vesely.m@ABC.cz
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11.1 Předpokládané náklady 

Podle původního projektu byly navrženy orientační náklady na stavbu ve výši 

30 000 000 Kč. V rámci diplomové práce byla cena výstavby stanovena podle finančního 

objektového plánu, položkového rozpočtu a finančního plánu zařízení staveniště 

na celkovou částku 34 328 000 Kč. 

Podrobný položkový rozpočet je zpracován v příloze č. 10. 
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ZÁVĚR 

Tématem diplomové práce bylo řešení stavebně technologického projektu 

pro přístavbu školy ISP v Praze. Počátečním úkolem bylo vyřešit rozmístění zařízení 

staveniště a vypracovat položkový rozpočet bez předem daného výkazu výměr. V další 

fázi bylo důležité vytvořit časový plán, který by odpovídal požadavku investora provést 

stavbu během letních prázdnin. Což se podařilo díky ústupku, že letní prázdniny začnou 

žákům již v polovině června. Dále bylo potřeba skloubit časový plán s bilancí pracovníků 

na stavbě a na to navazujícím návrhem počtu stavebních kontejnerů. 

Pro vypracování technologického postupu konstrukcí z dřevěných CLT panelů 

bylo potřeba nastudovat dostupné materiály výrobců těchto panelů a jejich doporučení 

na dopravu, skladování a postup výstavby. Na základě těchto informací jsem dále 

vypracovala několik detailů a navrhla skladbu suché podlahy pro zrychlení prací. 
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