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Abstrakce v �eském jazyce
Tato diplomová práce se zabývá technologickým projektem sportovní haly v Novém Veselí. 
Tato práce zahrnuje stavebn� technologickou studii k za�ízení staveništ�, ZOV, technologické 
p�edpisy, za�ízení staveništ�, širší dopravní vztahy, rozpo�et, propo�et, �asový plán, kontrolní 
a zkušební plán, návrh stroj�, bezpe�nost práce na tuto stavbu, bilance zdroj�. 
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Abstraction in English language 
This Master&apos;s thesis deals with the technological project of sports hall in New Veseli . 
This work includes the construction and technological equipment for the study site , ZOV , 
technological regulations, building equipment, wider transport relations, budget calculation , 
time planning , inspection and test plan , design mechanisms , job security this building , 
balance resources.  
  
�

Keywords in the English language 
Calculation, budget, building equipment, time planning, mechanical assembly, technological 
regulations, safety work, mobile crane, prefabricated steel timber frame, construction cell 
wider transport links  



Bibliografická citace VŠKP 

VAN�K, J. Technologický projekt sportovní haly v obci Nové Veselí : diplomová práce.

Brno, 2011. 150 s. , 83 s. p�íl. Vysoké u�ení technické v Brn�. Fakulta stavební. Ústav 
technologie, mechanizace a �ízení staveb. Vedoucí diplomové práce Ing. JITKA VL�KOVÁ 





Pod�kování  

Pod�kování pat�í nejvíce vedoucí mé diplomové práce paní Ing. Jitce Vl�kové za pomoc, 
ochotu, rady a p�ipomínky, které mn� dávala k mé diplomové práci. 

V neposlední �ad� mé dík pat�í i mým p�átel�m a rodin� za tolerantní p�ístup a podporu. 



Obsah textu diplomové práce: 

A1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBN� TECHNOLOGISKÉ STUDIE ............................ 1 
    A1. 1. a) Základní údaje o stavb� ........................................................................................... 2 
    A1. 1. b) Urbanistické a architektonické �ešení stavby .......................................................... 3 
    A1. 2. �len�ní stavby na stavební objekty ............................................................................. 4 
    A1. 3. Popis staveništ� ............................................................................................................ 4 
    A1. 4. Charakteristika hlavních stavebních objekt� ............................................................... 5 
    A1. 5. Studie realizace hlavních technologických etap ........................................................ 10 
    A1. 5. a) Zemní práce ........................................................................................................... 10 
    A1. 5. b) Základové konstrukce ........................................................................................... 11 
    A1. 5. c) Hrubá vrchní stavba ............................................................................................... 12 
    A1. 5. d) Zast�ešení .............................................................................................................. 13 
    A1. 5. e) Provád�ní p�í�ek a instalací ................................................................................... 14 
    A1. 5. f) Provád�ní vnit�ních omítek a pot�r� ...................................................................... 16 
    A1. 5. g) Provád�ní podlah, povrch� a technologie ............................................................. 17 
    A1. 5. h) Vnit�ní kompletace ................................................................................................ 18 
    A1. 5. ch) Vn�jší úpravy ....................................................................................................... 19 
    A1. 5. i) Kontrola kvality a p�ejímka.................................................................................... 20 
      
A2 - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTABVY........................................................................21 
    A2. a) informace o rozsahu a stavu staveništ�, p�edpokládané úpravy 
              Staveništ�, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p�íjezdy a p�ístupy 
              na staveništ� ................................................................................................................ 22 
    A2. b) významné sít� technické infrastruktury ..................................................................... 22 
    A2. c) napojení staveništ� na zdroje vody, elekt�iny, odvodn�ní staveništ� apod ............... 22 
    A2. d) úpravy z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví t�etích osob,  
                 v�etn� nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace ........ 23 
    A2. e) uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných zájm�................. 24 
    A2. f) �ešení za�ízení staveništ� v�etn� využití nových a stávajících objekt� ...................... 24 
    A2. g) popis staveb za�ízení staveništ� vyžadujících ohlášení ............................................. 25 
    A2. h) stanovení podmínek pro provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti a ochrany .......... 25 
    A2. i) podmínky pro ochranu životního prost�edí p�i výstavb� ............................................ 25 
    A2. j) orienta�ní lh�ty výstavby ............................................................................................ 26 

A3 - SPOT�EBA VODY A ELEKTRICKÉHO P�ÍKONU NA STAVENIŠTI .................... 27 
    A3. 1. Výpo�et spot�eby vody pro za�ízení staveništ� ......................................................... 28 
    A3. 2. Výpo�et spot�eby el. p�íkonu pro za�ízení staveništ� ................................................ 29 

A4 - STROJNÍ SESTAVA NA SPORTOVNÍ HALU V NOVÉM VESELÍ .......................... 30 
    A4. a) P�íprava území + HTÚ .............................................................................................. 31 
    A4. b) Stroje pro zemní práce ............................................................................................... 32 
    A4. c) Stroje na p�epravu materiál� a stroj� ......................................................................... 39 



    A4. d) Stroje pro vertikální dopravu materiál�..................................................................... 45 
    A4. e) Hutnící stroje ............................................................................................................. 48 
    A4. f) Stroje pro výrobu betonové podlahové konstrukce.................................................... 51 
    A4. g) Stroje pro zd�ní ......................................................................................................... 53 
    A4. h) Drobné stroje na stavb� ............................................................................................. 56 
    A4. ch) Drobné pracovní ná�adí na stavbu ........................................................................... 59 
    A4. i) Harmonogram nasazení stroj� .................................................................................... 60 

A5 - TECHNOLOGICKÝ P�EDPIS - OCELOD�EV�NÝ SKELET ................................... 61 
    A5. 1. Obecné informace ...................................................................................................... 62 
    A5. 2. Materiál ...................................................................................................................... 63 
    A5. 3. Pracovní podmínky .................................................................................................... 67 
    A5. 4. P�evzetí pracovišt� ..................................................................................................... 67 
    A5. 5. Obecn� pracovní podmínky ....................................................................................... 68 
    A5. 6. Personální obsazení ................................................................................................... 68 
    A5. 7. Stroje a pracovní pom�cky ........................................................................................ 70 
    A5. 8. Pracovní postup ......................................................................................................... 73 
    A5. 9. Jakost a kontrola kvality ............................................................................................ 81 
    A5. 10. Bezpe�nost práce ..................................................................................................... 83 
    A5. 11. Ekologie ................................................................................................................... 83 
    A5. 12. Literatura.................................................................................................................. 84 

A6 - TECHNOLOGICKÝ P�EDPIS - DRÁTKOBETONOVÁ KONSTRUKCE ................. 85 
    A6. 1. Obecné informace ...................................................................................................... 86 
    A6. 2. Materiál ...................................................................................................................... 87 
    A6. 3. Pracovní podmínky .................................................................................................... 89 
    A6. 4. P�evzetí pracovišt� ..................................................................................................... 90 
    A6. 5. Obecn� pracovní podmínky ....................................................................................... 90 
    A6. 6. Personální obsazení ................................................................................................... 90 
    A6. 7. Stroje a pracovní pom�cky ........................................................................................ 91 
    A6. 8. Pracovní postup ......................................................................................................... 96 
    A6. 9. Jakost a kontrola kvality .......................................................................................... 100 
    A6. 10. Bezpe�nost práce ................................................................................................... 101 
    A6. 11. Ekologie ................................................................................................................. 102 
    A6. 12. Literatura................................................................................................................ 102 
  
A7 - NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ STAVBY PRO UŽIVATELE ................................................ 103 
    A7. 1. Zásady užívání sportovní haly ................................................................................. 104 
    A7. 1. a) Podmínky vlhkosti hale ....................................................................................... 104 
    A7. 1. b) Tepelné dilatace ................................................................................................... 105 
    A7. 1. c) Sedání stavby ....................................................................................................... 105 
    A7. 2. Konstrukce ve sportovní hale .................................................................................. 106 
    A7. 2. a) Základy ................................................................................................................ 106 
    A7. 2. b) Opat�ení proti vlhkosti ........................................................................................ 106 



    A7. 2. c) Vnit�ní konstrukce a prvky .................................................................................. 107 
    A7. 2. d) Schodišt�, chodby ................................................................................................ 107 
    A7. 2. e) Dve�e ................................................................................................................... 107 
    A7. 2. f) Okna, balkonové dve�e ........................................................................................ 108 
    A7. 2. g) Tribuny ................................................................................................................ 108 
    A7. 2. h) Povrchy ................................................................................................................ 109 
    A7. 2. ch) Podlahy .............................................................................................................. 109 
    A7. 2. i) Vytáp�ní ............................................................................................................... 110 
    A7. 2. j) Za�izovací p�edm�ty - koupelny a WC ................................................................ 110 
    A7. 2. k) Kanalizace ........................................................................................................... 110 
    A7. 2. l) Elektroinstalace .................................................................................................... 111 
    A7. 2. m) Záme�nické konstrukce ...................................................................................... 111 
    A7. 2. n) R�zné konstrukce a komunikace ......................................................................... 111 
    A7. 1. tab. orienta�ní životnost funk�ních díl� .................................................................. 112 

A8 - BU�KY ZA�ÍZENÍ STAVENIŠT� ............................................................................. 115 
    A8. a) Bu	ka pro stavbyvedoucího a šatny pro pracovníky ............................................... 116 
    A8. b) Bu	ka WC a umývárny pro pracovníky .................................................................. 117
    A8. c) Bu	ka pro skladování malých stroj� a materiálu .................................................... 118 

A9 - INFORMACE KE ZPRACOVÁNÍ BEZPE�NOSTNÍHO PLÁNU ............................. 120 
    A9. 1. Úvod k informa�nímu zpracování bezpe�nostního plánu ....................................... 121 
    A9. 2. Základní údaje o stavb� ........................................................................................... 121 
    A9. 3. Ú�el vydání bezpe�nostního plánu .......................................................................... 121 
    A9. 4. Odpov�dnost BOZP na pracovišti ........................................................................... 123 
    A9. 5. Zajišt�ní BOZP na staveništi ................................................................................... 124 
    A9. 6. Rizikové práce a �innosti na stavb� ......................................................................... 126 
    A9. 7. Požadavky kladené práce a na staveništ� ................................................................ 127 

Záv�r diplomové práce ........................................................................................................... 130 
Seznam obrázk� ...................................................................................................................... 131 
Seznam tabulek ....................................................................................................................... 134 
Seznam použitých zdroj�........................................................................................................ 135 
Citace ...................................................................................................................................... 137 
Seznam p�íloh ......................................................................................................................... 138 
      



Úvod do diplomové práce

Po prop�j�ení projektové dokumentace sportovní haly v Novém Veselí, jsem vytvo�il a 
zpracoval Technologický projekt sportovní haly v Novém Veselí. 
Objekt má reálnou podobu, který je na projektové dokumentaci. Výstavba je od roku 2006 
dokon�ena. Objekt jsem �ešil jako celek, kde jsem popsal jednotlivé postupy a jednotlivé 
etapy celé výstavby sportovní haly v Novém Veselí. Vytvo�il �asový harmonogram a rozpo�et 
celé stavby, jednotlivé technologické p�edpisy, bilance pracovník�, zdroj�. 
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1. Základní údaje o stavb�

Název stavby:  Obec Nové Veselí - Sportovní hala 

Místo stavby:  Nové Veselí 

Okres:   Ž�ár nad Sázavou 

Ú�el stavby:  ob�anská vybavenost (sport, kultura) 

Charakter stavby: novostavba 

Katastrální území: Nové Veselí 

Krajský ú�ad:  Jihlava 

Stavební ú�ad:  Ž�ár nad Sázavou 

Zhotovitel:  dle výb�rového �ízení 

Urbanistické a architektonické �ešení stavby

Novostavba sportovní haly v Novém Veselí je �ešena prostorov� a funk�n� jako samostatná 
stavba. Novostavba sportovní haly je situována v okrajové zástavb� Nového Veselí v zón�
sport. 

Archektonicky je stavba pojednávána jako haly s viditelným nosným systémem sloup� a s 
p�istav�ným objektem zázemí (šatny, Wc, atd). Objekt je navržen jako jednopodlažní 
nepodsklepená jednolodní hala s hrací výškou 7,5 m se sociálním p�ístavkem (šatny, 
umývárny) o sv. 3,1 m. V rámci haly jsou �ešeny tribuny pro diváky. Vstup pro sportovce a 
diváky je odd�len. Hlavní vstup je �ešen ze severní a jižní stany, severní vchod je ur�ený pro 
sportovce a jižní vchod je ur�en pro diváky. 

Ú�el užití sportovní haly - ob�anská vybavenost (sportovní, kulturní) - stavba bude využívána 
pro ve�ejnost, neuvažuje se pro školní ú�ely. Objekt je navržen aby nebránil okolní zástavbu.  
Okolí výstavby tvo�í zástavbu stávajícího h�išt� a sokolovna na jižní stran�, na stran�
východní se nachází pole, na stran� severní se nachází objekty autoservisu a východních hal, 
na stran� západní p�es silnici je zóna rodinných dom�. Ovlivn�ní okolní zástavby nov�
navrženou sportovní halou je pojednáno v tomto projektu. 
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Konstrukce objektu je navržena jako ocelod�ev�ný skelet jednolodní  navazující sníženou 
p�ístavbou zázemí. Povrchy fasád omítkové v odstínu cihlovém a bílém, horní štíty šedé. Sokl 
je navržen betonový bez nát�ru. Výpln� otvoru s �irým zasklením, rámy plastové, výpln� u 
vstupu d�ev�né. Mírn� šikmá st�echa o sklonu cca 15 ° s výškou �ímsy +8,25 m a výška 
b�emene +12,60 m. Výšková úrove� podlahy je navržena ± 0,000 = 570,10 Bpv. 
Sportovní hala je ur�ena p�edevším  pro házenou o rozm�ru 44*24 m, dále se uvažuje 
volejbal. 
Stavba provozu se p�edpokládá i minimální využití pro kulturní pot�eby obce. 

Parametry stavby 
Zastav�ná plocha  :  1685,0 m2 
Obestav�ný prostor (SO-02) :  14870,0 m3 
Bilance ploch �ešeného území  
- zpevn�né plochy   :  1150,0 m2 
- garážová stání   :     --- 
- parkovací místa   :  28+2  

P�edpokládaná doba výstavby:       Zahájení - kv�ten 2012 
     Ukon�ení - �erven 2013 

2.�len�ní stavby na stavební objekty

SO-01 P�íprava území +HTÚ 
SO-02 Sportovní hala 
SO-03 Zpevn�né plochy 
SO-04 Terénní a sadové úpravy 
SO-05 Oplocení 
SO-06 Venkovní osv�tlení 
SO-08 P�ípojka vodovodu 
SO-09 Splašková kanalizace 
SO-10 Deš�ová kanalizace 
SO-11 P�ípojka el. energie NN 
SO-12 P�ípojka plynovodu STL 
SO-13 Vnitroareálová kanalizace deš�ová 
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3.Popis staveništ�

- rovinatost a svahovitost
Staveništ� leží na okraji obce Nové Veselí. Na severní �ásti obce. Terén v této �ásti obce je 
rovinný a málo svahovitý. Výškový bod ± 0,000 = 570,100 m. n. m je ur�en ve výškovém 
systému Bpv. Výškové osazení objektu lze up�esnit po výškovém vyty�ení stavby, aby byly 
co nejvíce minimalizovali zemní práce. 

- území
Staveništ� je vytvo�eno vedle stávajícího sportovního areálu, které tvo�í stávající sportovní 
h�išt�, volejbalové h�išt�, sokolovna. Vedle staveništ� je Auto Jaroš s garážemi a obecní 
pozemky. 

- spodní vody
Pr�zkum spodní vody provád�n �ervnu, v suchém období (nezamrzlá zemina). Navrtané 
zeminy po IGP jsou pom�rn� propustné,proto se p�edpokládá, že srážková voda a gravita�ní 
voda bude rychle pronikat do v�tších hloubek. Hladina podzemní vody nebyla stanovena. 
Proto se ve výstavb� objektu s podzemní vodou nepo�ítá. 

- návaznost na komunikaci
Komunikace je napojena na místní komunikaci, která vede vedle sportovní haly a garáží Auta 
Jaroš. Místní komunikace se napojuje na státní silnici II/352  Jihlava- Ž�ár nad Sázavou. 

- inženýrské sít�
Staveništ� a stavba je napojena na místní inženýrské sít�. 
P�ípojka vodovodu 
P�ípojka deš�ové a splaškové kanalizace 
P�ípojka el. energie NN 
P�ípojka plynovodu 

- zásobování 
Staveništní zásobování je provedeno z státní silnice II/352 odkud bude dojížd�t staveništní 
technika, materiál na staveništ� a sociální za�ízení na staveništ�. 

- klimatické podmínky
Práce montážní na staveništi nebude probíhat, když bude v�tší rychlost v�tru než 8 m/s. 

- vliv stavby na životní prost�edí
Sportovní hala jako stavba nebude mít tém�� žádný vliv na životní prost�edí. Ochrana proti 
hluku spo�ívá v použití dobrých materiál�, které odpovídají technickým a hygienickým 
požadavk�m. Odvod odpadu bude provád�t firma, která v obci odváží komunální odpad.  
Ze staveništ� budou odpadní vody vtékat do lapa�e ropných produkt�.  
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4. Charakteristika hlavních stavebních objekt�

Novostavba sportovní haly je situována v okrajové zástavb� obci Nové Veselí v zón� pro 
sport. Stavba bude využívána pro ve�ejnost, ale ne pro školní ú�el. Stavba pojednává jako 
blok haly s viditelným nosným systémem sloup� a s p�istav�ným objektem zázemí (šatny, 
fitness, bufet). 
Stavba je navržena p�dorysn� ve tvaru obdélníka  s mírn� šikmou st�echou ve sklonu 15°, 
výška h�ebenu je 12,60 m 

SO-01 P�íprava území +HTÚ

- využití
P�íprava území staveništ� odstran�ní stávajícího plotu, provedení odstran�ní zpevn�ných 
ploch a sportovišt� a likvidace materiál�. �áste�né sejmutí ornice 10-15 cm a umíst�ní  na 
deponii v míst� stavby ur�ené investorem. 

- zastav�ná plocha
Plocha �ešeného území 11 255 m2

- charakteristika konstrukce 
P�vodní rostlá zemina  

- materiál
Orná p�da, výkopová zemina 

SO-02 Sportovní hala

- využití
Novostavba sportovní haly je navržena v rámci sportovního areálu obce v zón� pro sport na 
okraji obce Nové Veselí. Stavba bude využívána pro ve�ejnost, ale ne pro školní ú�el. 
Sportovní hala slouží nejvíce pro házenou a ve�ejné obecní akce.   

- zastav�ná plocha
Zastav�ná plocha haly 1685 m2

- zastav�ný prostor
Zastav�ný prostor haly 14870 m3

- charakteristika konstrukce  
Sportovní hala je rozd�lená na: -Sportovní hala 
     -Sociální zázemí 
     -Fitness, Bufet 
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Nosná svislá konstrukce haly jsou ocelové sloupy IPE 450 a výpl�ové zdivo tl.300 z cihel 
Porotherm, vodorovné nosné konstrukce tvo�í d�ev�né lepené vazníky v. 1050 mm. St�ešní 
pláš� je nesen ocelod�ev�nými rámy z rozte�í 4,5 m. Zast�ešení nosná vrstva je tvo�ena z 
trapézového plechu. 

- materiál
ocel, zdivo, d�evo, trapézový plech 

SO-03 Zpevn�né plochy

- využití
Zpevn�né plochy budou sloužit k parkování aut. Ke sportovní hale je navrženo 28 
parkovacích stání a 2 parkovací stání pro invalidy.

- zastav�ný prostor
Prostor  ploch 1150 m2

- charakteristika konstrukce 
podloží je tvo�eno šterkopískem frakce 16-32, podloží dlažby št�rkopísek frakce 4-8, 
zámková dlažba 

- materiál
št�rkopísek, zámková dlažba, obruby 

SO-04 Terénní a sadové úpravy
- využití
Dokon�ovací práce terénních úprav slouží pro sadové úpravy, zahumusování a zatravn�ní 
volných ploch, osazení nových strom� a ke��. 

- zastav�ný prostor
Terénní a sadové úpravy 1056 m2

- charakteristika konstrukce 
orná p�da 

- materiál
orná p�da, mul�ovací k�ra, nov� zasazená zele�
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SO-05 Oplocení

- využití
Oplocení bude tvo�it ohrani�ení pozemku a celého sportovního areálu. 
 Výška plotu bude 1,80 m. 

- délka plotu
délka plotu 180 m 

- charakteristika konstrukce 
oplocení bude tvo�eno z pr�hledného poplastovaného pletiva, sloupky ocelové op�t budou 
poplastované 

- materiál
poplastované pletivo a typové ocelové sloupky 

SO-06 Venkovní osv�tlení

- využití
Venkovní osv�tlení slouží k osvícení celého sportovního areálu. Napojení svítidel provedeno 
ze stávajícího obecního rozvodu VO. 

- po�et sloup� VO
ocelové sloupy 2 

- charakteristika konstrukce 
6 metrové ocelové sloupy 

- materiál
ocelové sloupy 

SO-08 P�ípojka vodovodu

- využití
Objekt bude napojen na novou m��enou vodovodní p�ípojku dovedenou do sportovní haly. 
P�ípojka bude zásobovat sportovní halu vodou. Viz. specializace p�í�né �ezy. 

- délka p�ípojky
13,2 m 
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- charakteristika konstrukce 
Do vykopané rýhy se vsype podkladní písek na potrubí. Položí se potrubí a zasype se pískem 
s krycí výškou a opat�í se ochranou folií a zasype na pot�ebnou výšku min. krytí je do 
zámrzné hloubky a zhutní se výkop. 

- materiál
PE 100 SDR 11 

SO-09 Splašková kanalizace
- využití
Splaškové vody budou svedeny z objektu samostatným kameninovým potrubím do nov�
vybudované šachty vedle stávající sokolovny.Kanalizace bude odvád�t splaškové vody ze 
sportovní haly. 

- délka p�ípojky
71,3 m 
- charakteristika konstrukce 
Do vykopané rýhy se vytvo�í rovné podloží kam se umístí  plastové potrubí, které se zasype 
do ur�ité výšky zeminou. Viz. specializace p�í�né �ezy.  

- materiál
Kameninové potrubí DN 150 

SO-10 Deš�ová kanalizace
- využití
Deš�ové vody z objektu sportovní haly a zpevn�ných ploch budou svedeny samostatným 
potrubím do šachty vedle stávající sokolovny.Deš�ová kanalizace odvádí deš�ovou vodu ze 
st�echy objektu sportovní haly a zpevn�ných ploch.   

- délka p�ípojky
72,5 m 

- charakteristika konstrukce 
Do vykopané rýhy se vytvo�í rovné podloží, kam se umístí  kameninové potrubí na který se 
zalévá �erstvý beton. Viz. specializace p�í�né �ezy. 

- materiál
Kameninové potrubí DN 250 
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SO-11 P�ípojka el. energie NN

- využití
P�ípojka elektrické energie slouží pro zásobování objektu sportovní haly elektrickou energií. 
Elektrické p�ipojení bude provedeno ze stávajícího rozvad��e NN transforma�ní stanice. 

- délka p�ípojky
56,5 m 

- charakteristika konstrukce 
Do vykopané rýhy se vsype podkladní písek na potrubí. Položí se potrubí a zasype se pískem 
s krycí výškou a opat�í se ochranou folií a zasype na pot�ebnou výšku a zhutn�ní. 

- materiál
elektrický kabel 

SO-12 P�ípojka plynovodu

- využití
P�ípojka bude zásobovat objekt sportovní haly plynem. P�ípojka bude napojena na stávající 
plynovod. 

- délka p�ípojky
32,5 m 

- charakteristika konstrukce 
Do vykopané rýhy se vsype podkladní písek na potrubí. Položí se potrubí a p�iloží se 
signaliza�ní vodi� a zasype se pískem s krycí výškou a opat�í se ochranou folií a zasype na 
pot�ebnou výšku min krytí je 1000 mm a zhutní. Viz. specializace p�í�né �ezy. 

- materiál
DN PE 63 x 3,8 

SO-13 Vnitroareálová kanalizace deš�ová

- využití
Kanalizace, která bude odvád�t vodu z ploch parkoviš�, budou odvedeny uli�ními vpusti do 
odlu�ova�e ropných látek a pak dále do p�ípojky deš�ové kanalizace.  

- délka kanalizace
182 m 
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- charakteristika konstrukce 
Do vykopané rýhy se vytvo�í rovné podloží, kam se umístí  kameninové potrubí které se zalije 
betonem. Viz. specializace p�í�né �ezy. 

- materiál
PVC KG 250 

5.Studie realizace hlavních technologických etap

Etapový proces 0 - Zemní práce

Postup práce

V první fázi zemních prací se ze staveništ� odstraní k�oviny a ke�e, atd. �áste�né sejmutí 
ornice v tlouš�ce 10-15 cm a uloží se na deponií v míst� stavby ur�enou investorem. Geodeti 
vyty�í výšky a rozm�ry jednotlivých základových �ástí. Aby se mohlo p�ijít na výkopové 
práce. Výkopové práce jsou provád�ny dle jednotlivých figur. Je nutné uvažovat, že vykopaná 
zemina nebude skladována na staveništi tak je nutno po�ítat s odvozem. Je možno se domluvit 
s vlastníky pozemku v jiné lokalit� a tam vykopanou zeminu odvážet. Dokon�ovací práce 
základ� bude provedeno ru�ní do�iš�ování. Všechny práce se m��í podle protokolu geodeta. 
Všechny výkopy d�lat dle projektové dokumentace.     

Rozd�lení etap dle �asového plánu

14. 5. 2012 - 19. 6. 2012  

Jednotlivé znaky etapového procesu
"a) Pracovní p�edm�ty: zemina  
b) Pracovní prost�edky: stroje pro zemní práce, rypadla, dozer, grejdr, naklada�e,  
      nákladní automobily, válce 
c) Pracovní síly: geodeti, kopá�i, obsluha stroj�, �idi�i, pomocní d�lníci 
d) �innosti: vyty�ování, t�žení, hloubení, odkopávky, doprava, hutn�ní, podsypy,     
         násypy, manipulace s materiálem  
e) Pracovní prostor: na a pod úrovní p�vodního terénu, ve styku se zeminou 
f) Meziprodukty: základové jámy, rýhy 
g) Vn�jší vlivy: nep�íznivé vlivy pov�trnosti, pracovní plochy" 
(1) ( JARSKÝ, MUSIL, SVOBODA, LÍZAL, MOTY�KA, �ERNÝ , 72s) 

Výkaz vým�r použitých materiál�

jámy : (2,2*1,3)*(3,25-0,9)*30 = 201,63 m3

rýhy : 11,6075+34,8228+10,4468 = 56,8771 m3
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BOZP dané etapy

Zemní a výkopové práce : NV 591/2006 Sb., p�íloha �. 3, bod IV 
Stroje pro zemní práci : NV 591/2006 Sb., p�íloha �. 2, bod II 
Válce: NV 591/2006 Sb., p�íloha �. 2, bod IX 
Ná�adí : NV 591/2006 Sb., p�íloha �.3 , bod IV 

Etapový proces 1 - Základové konstrukce

Postup práce

Po p�evzetí zemních prací se za�ne d�lat na spodku patek podbetonávka. Výška podbetonávky 
záleží na výšce základové spáry. Do patek se za�ne klást výztuž a kotvy na ocelové sloupy dle 
projektové dokumentace. Výztuž se usadí i rýhách dle projektu. Vytvo�í se bedn�ní a usadí se 
do pat�i�né výšky mimo podbetonávku, ov��í  geodet. Do p�ipraveného bedn�ní  se za�ne lít 
beton, který je dovážen pomocí autodomícháva�e a dopravován pomocí �erpadla swing p�ímo 
na místo ur�ení. Pomocí ru�ního vibrátoru se beton hutní. Po dokon�ení betonáže se beton 
ošet�uje vodou aby neztratil kvalitu. Po zatvrdnutí základ� se patky a rýhy odbední. Po 
vytvo�ení základ� ud�lají izolaté�i izolace proti vod� dle projektové dokumentace.    

Rozd�lení etap dle �asového plánu

20. 6. 2012 - 13. 7. 2012 

Jednotlivé znaky etapového procesu

"a) Pracovní p�edm�ty: suché a mokré sm�si, písek, kamenivo,beton, výztuž, voda,  
               izolace,kanaliza�ní trouby, kusové prvky a díly 
b) Pracovní prost�edky: �erpadla betonových sm�sí, autodomícháva�e, betonárny,  
                 vibrátory, bedn�ní, drobné nástroje  
c) Pracovní síly: betoná�i, armova�i, tesa�i, zedníci, izolaté�i, obsluha stroj� a   
      mechanizm�, �idi�i, pomocní d�lníci  
d) �innosti: bedn�ní a odbed�ování, armování, betonáž, vibrování a zhut�ování betonu,  
         izolace proti vod�, manipulace s materiálem 
e) Pracovní prostor: na a pod úrovní p�vodního terénu, ve styku se zeminou, v základových 
           patkách a rýhách 
f) Meziprodukty: základy (patky, rýhy st�ny) 
g) Vn�jší vlivy: nep�íznivé vlivy pov�trnosti, pracovní plochy" 
(1) ( JARSKÝ, MUSIL, SVOBODA, LÍZAL, MOTY�KA, �ERNÝ , 73s) 
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Výkaz vým�r použitých materiál�

Prostý beton C-/7,5: 54,76+115,83 = 170,59 m3

Prostý beton C12/15: 53,52 m3

Železobeton C16/20: 85,80 m3

Bedn�ní: 210 m2

Výztuž patek: 7,22 t 
Výztuž Kari sí�: 6,35 t 

BOZP dané etapy

Bedn�ní : NV 591/2006 Sb., p�íloha �. 3, bod IX 1 
Výztuž : NV 591/2006 Sb., p�íloha �. 3, bod IX 5 
Betoná�ské práce: NV 591/2006 Sb., p�íloha �. 3, bod IX 2 
�erpadla: NV 591/2006 Sb., p�íloha �. 3, bod IX 2 
Odbedn�ní : NV 591/2006 Sb., p�íloha �. 3, bod IX 3 
Ná�adí : NV 591/2006 Sb., p�íloha �.3 , bod IV 

Etapový proces 3 - Hrubá vrchní stavba

Postup práce

Pomocí autoje�ábu budou umís�ovány jednotlivé ocelové sloupy na místo ur�ení a budou 
p�ichycovány kotevními šrouby. Budou umíst�ny jak sloupy podélné tak i sloupy p�í�né. V té 
dob� budou hnedka umíst�ny jak výztuhy tak i táhla. Pomocí autoje�ábu budou umís�ovány i 
lepené d�ev�né vazníky které budou pomocí ocelových bodek a svorníku p�ichyceny k 
ocelovým sloup�m, u h�ebene budou vazníky spojené pomocí sty�níkového plechu a 
svorník�. Po výstavb� montovaných díl� se vytvo�í kanaliza�ní ležaté opady a zasypou se 
zeminou. Pak budou zedníci zdít obvodový pláš� haly, po první výšce zd�ní se provede 
konstruk�ní vrstva ze št�rkodrti a provede se drátkobetonová konstruk�ní podlaha. Dále také 
vyzdíváni zdivem technické zázemí. V dané výšce zdiva se vytvo�í ztužující v�nce dle 
projektové dokumentace. P�ed zast�ešením se provede montáž tribuny a schodišt�. 
  
Rozd�lení etap dle �asového plánu

18. 7. 2012 - 20. 10. 2012 
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Jednotlivé znaky etapového procesu

"a) Pracovní p�edm�ty: prefa prvky, kusové díly, cihly, tvárnice, beton, výztuž, bedn�ní 
b) Pracovní prost�edky: autoje�áby, výtahy, vrátky, hydraulické zvedáky, �erpadla,  
      autodomícháva�e, bedn�ní, sva�ovací soupravy, lešení, drobné  
      nástroje  
c) Pracovní síly: tesa�i, armova�i, betoná�i, montážníci, zedníci, svá�e�i, je�ábníci, �idi�i, 
     pomocní d�lníci 
d) �innosti: obed�ování a odbed�ování, betonování, zd�ní, montáž prefa prvk�,  sva�ování, 
         doprava a manipulace s materiálem, zvlášt� zdvihání    
e) Pracovní prostor: v r�zných vyšších úrovních nad p�vodním terénem  
f) Meziprodukty: sloupy, vaznice, nosné st�ny, v�nce 
g) Vn�jší vlivy: nep�íznivé vlivy pov�trnosti, pracovní plochy, práce ve výškách n�kdy s 
    omezenou možností dokonalé bezpe�nosti práce" 
(1) ( JARSKÝ, MUSIL, SVOBODA, LÍZAL, MOTY�KA, �ERNÝ , 74s) 

Výkaz vým�r použitých materiál�

ocel. sloupy IPE : 30 ks, d�ev�né vazníky 30 ks 
zdivo P+D 30 : 775,71 m2

BOZP dané etapy

Bedn�ní : NV 591/2006 Sb., p�íloha �. 3, bod IX 1 
Výztuž : NV 591/2006 Sb., p�íloha �. 3, bod IX 5 
Betoná�ské práce: NV 591/2006 Sb., p�íloha �. 3, bod IX 2 
�erpadla: NV 591/2006 Sb., p�íloha �. 3, bod IX 2 
Odbedn�ní : NV 591/2006 Sb., p�íloha �. 3, bod IX 3 
Zd�ní: NV 591/2006 Sb., p�íloha �. 3, bod X 
Montážní práce: NV 591/2006 Sb., p�íloha �. 3, bod X 
Je�áby: NV 591/2006 Sb., p�íloha �.2 , bod I 
Práce ve výškách : NV 362/2005 sb. P�íloha 6 
Sva�ování: NV 591/2006 Sb., p�íloha �.3 , bod XIII 
Ná�adí : NV 591/2006 Sb., p�íloha �.3 , bod IV 
Žeb�íky : NV 362/2005 sb. P�íloha 3 

Etapový proces 4 - Zast�ešení

Postup práce

Po dokon�ení montáže tribun a schodišt� se m�že p�ejít na zast�ešení objektu sportovní haly. 
Pomocí autoje�ábu se na vazníky položí trapézové plechy, které se p�ichytí k vazník�m dle 
jednotlivé specifikace, v�etn� konstruk�ního a pomocného oplechování. Dále se na trapézový 
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plech dá vrstva parot�sná izolace z d�vodu vzduchové t�snosti.Další vrstvu tvo�í tepelná 
izolace z polystyrénu a jako krytina bude 2xMAP pásu první vrstva se p�ichytne pomocí 
ocelových kotev a druhá vrstva se nataví. Provede se oplechování st�echy. 

Rozd�lení etap dle �asového plánu

30. 10. 2012 - 30. 11. 2012 

Jednotlivé znaky etapového procesu

"a) Pracovní p�edm�ty: kusové prvky, tepelná izolace, kovové plechy,  
b) Pracovní prost�edky: autoje�áb, výtahy, vrátky, lešení, drobné nástroje  
c) Pracovní síly: tesa�i, pokrýva�i, asfalté�i, klempí�i, izolaté�i, je�ábníci, �idi�i 
d) �innosti: tesa�ské práce, izolatérské práce, pokryva�ské práce, klempí�ské práce,  
         manipulace s materiálem 
e) Pracovní prostor: nejvýše položený prostor nad úrovni terénu  
f) Meziprodukty: okapy, st�ešní krytina, tepelné a vzduchové izolace 
g) Vn�jší vlivy: nep�íznivé vlivy pov�trnosti, pracovní plochy,práce ve výškách n�kdy s 
    omezenou možností dokonalé bezpe�nosti práce" 
(1) ( JARSKÝ, MUSIL, SVOBODA, LÍZAL, MOTY�KA, �ERNÝ , 75s) 

Výkaz vým�r použitých materiál�

trapézové plechy : 118 m2

izolace: 118 m2

2xMAP pás : 118 m2

BOZP dané etapy

Montážní práce: NV 591/2006 Sb., p�íloha �. 3, bod X 
Je�áby: NV 591/2006 Sb., p�íloha �.2 , bod I 
Práce ve výškách : NV 362/2005 sb. P�íloha 6 
Sva�ování: NV 591/2006 Sb., p�íloha �.3 , bod XIII 
Ná�adí : NV 591/2006 Sb., p�íloha �.3 , bod IV 
Žeb�íky : NV 362/2005 sb. P�íloha 3 

Etapový proces 5 - Provád�ní p�í�ek a instalací

Postup práce

Po dokon�ení hlavních konstrukcí haly se provedou nenosné p�í�ky v hale, které budou 
rozd�lovat na ur�ité úseky. Vnit�ní p�í�ky jsou navržené zd�né z p�í�kovek Ytong na lepidlo, 
ší�ka p�í�ek dle projektové dokumentace. Dále jsou navrženy p�í�ky ze sádrokartonových 
desek dle projektové dokumentace a požární dokumentace. Vytvo�ení podhled� z rošt�. 
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P�i provád�ní sádrokartonových desek se musí sou�asn� provád�t i provád�ní hrubých 
instalací jako jsou, elektroinstalace, vnit�ní rozvody vody, kanalizace. Montáž oken do 
obvodových konstrukcí.  

Rozd�lení etap dle �asového plánu

29. 11. 2012 - 15. 2. 2013 

Jednotlivé znaky etapového procesu

"a) Pracovní p�edm�ty: suché a mokré sm�si, tvárnice daného zdiva, kusové díly, prvky pro 
    rozvod daných rozvod�  
b) Pracovní prost�edky: výtahy, lešení, malá mechanizace, drobné nástroje, montážní  
      prost�edky, okna 
c) Pracovní síly: zedníci, instalaté�i, elektriká�i, pomocní d�lníci 
d) �innosti: zd�ní, montování instalací, elektro, montáž díl�
e) Pracovní prostor: na r�zných výškách podlaží, pracovní prostor je obvykle uzav�en  
           obvodovými konstrukcemi  
f) Meziprodukty: p�í�ky, kanaliza�ní, vodovodní a elektro rozvody, okna,  podhledy 
g) Vn�jší vlivy: výroba není tak ovlivn�na pov�trnostními vlivy, práce je možno provád�t i v 
    zimním období" 
(1) ( JARSKÝ, MUSIL, SVOBODA, LÍZAL, MOTY�KA, �ERNÝ , 76s) 

Výkaz vým�r použitých materiál�

zdivo Ytong: 384 m2 

Sádrokartonové p�í�ky: 433,3 m2 

Okna: dle výpisu prvk�
Ná�adí : NV 591/2006 Sb., p�íloha �.3 , bod IV 

BOZP dané etapy

Montážní práce: NV 591/2006 Sb., p�íloha �. 3, bod X 
Zd�ní: NV 591/2006 Sb., p�íloha �. 3, bod X 
Sklená�ské práce NV 591/2006 Sb., p�íloha �. 3, bod XVI 
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Etapový proces 6 - Provád�ní vnit�ních omítek a pot�r�

Postup práce

Po zhotovení všech p�í�ek, všech vnit�ních rozvod� se provede vnit�ní omítání. Zdivo 
porotherm se omítne pomocí strojní omíta�ky, která bude zásobována ze sila vedle sportovní 
haly. P�í�ky ytong budou nataženy perlinkou. Rozvod plynovodního za�ízení a 
vzduchotechnického za�ízení. Záme�nické práce. 

Rozd�lení etap dle �asového plánu

18. 2. 2013 - 15. 3. 2013 

Jednotlivé znaky etapového procesu

"a) Pracovní p�edm�ty: suché a mokré sm�si, tvárnice daného zdiva, kusové díly, prvky pro 
    betonový pot�r 
b) Pracovní prost�edky: výtahy, lešení, malá mechanizace, drobné nástroje, autodomícháva�, 
      omítací stroje, auto�erpadlo 
c) Pracovní síly: zedníci, omíta�i, betoná�i, �idi�i 
d) �innosti: doprava a manipulace s materiálem, omítání, natahování 
e) Pracovní prostor: na r�zných výškách podlaží, pracovní prostor je obvykle uzav�en  
           obvodovými konstrukcemi  
f) Meziprodukty: omítky, podkladní vrstvy podlah, podhledy 
g) Vn�jší vlivy: výroba není tak ovlivn�na pov�trnostními vlivy, práce je možno provád�t i v 
    zimním období" 
(1) ( JARSKÝ, MUSIL, SVOBODA, LÍZAL, MOTY�KA, �ERNÝ , 77s) 

Výkaz vým�r použitých materiál�
omítka na zdivo porotherm: 1153,04 m2

lepidlo na ytong: 1566,41 m2

pískocementový pot�r: 629,2 m2

BOZP dané etapy

Zd�ní: NV 591/2006 Sb., p�íloha �. 3, bod X 
Betoná�ské práce: NV 591/2006 Sb., p�íloha �. 3, bod IX 2 
�erpadla: NV 591/2006 Sb., p�íloha �. 3, bod IX 2 
Práce ve výškách : NV 362/2005 sb. P�íloha 6 

       
�
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Etapový proces 7 - Provád�ní podlah, povrch� a technologie

Postup práce

Po dokon�ení omítek a podkladních vrstev pro podlahy se po�ká pro dostate�né vyzrání 
omítek a betonu. Za�nou se pro provád�t obklady a dlažby na daných místech stavby, za�ne 
se schodiš�ovým prostorem a dále se provádí obklady v koupelnách a dlažby. Provede se 
montáž technologie vzduchotechniky a rozvod plynu. Po provedení obklad� a dlažeb se 
provedou nát�ry a malby. Montáž sportovní podlahy bude složitá a zdlouhavá. Montáž 
koberc� na st�ny haly.  

Rozd�lení etap dle �asového plánu

18. 3. 2013 - 6. 5. 2013 

Jednotlivé znaky etapového procesu

"a) Pracovní p�edm�ty: suché a mokré sm�si, kusové díly, pot�rové hmoty, truhlá�ské a  
    záme�nické prvky, díly technologické 
b) Pracovní prost�edky: výtahy, lešení, malá mechanizace, drobné nástroje,  
c) Pracovní síly: zedníci, obklada�i, truhlá�i, malí�i, nat�ra�i, podlahá�i, montážníci  
      technologie, pomocní d�lníci, �idi�i 
d) �innosti: obkládání, truhlá�ské �innosti, malí�ské �innosti, kladení podlah, montáž  
          technologie, pokládání koberc� a PVC  
e) Pracovní prostor: na r�zných výškách podlaží, pracovní prostor je obvykle uzav�en  
           obvodovými konstrukcemi  
f) Meziprodukty: obklady, záme�nické práce, podhledy, podlahy, malby, nát�ry 
g) Vn�jší vlivy: výroba není tak ovlivn�na pov�trnostními vlivy, práce je možno provád�t i v 
    zimním období" 
(1) ( JARSKÝ, MUSIL, SVOBODA, LÍZAL, MOTY�KA, �ERNÝ , 77s) 

Výkaz vým�r použitých materiál�

dle rozpo�tu a výkazu vým�r 

BOZP dané etapy

Lepení krytin na podlahy, st�ny, stropy: NV 591/2006 Sb., p�íloha �. 3, bod XIV 
Malí�ské a nat�ra�ské práce: NV 591/2006 Sb., p�íloha �. 3, bod XV 
Sklená�ské práce NV 591/2006 Sb., p�íloha �. 3, bod XVI 
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Etapový proces  8 - Vnit�ní kompletace

Postup práce

Osazení dokon�ovacích prvk� v hale. Kompletace zdravotechnických za�ízení jako jsou 
umyvadla, WC, sprchy, nebo elektroinstalace, sv�tla, vypína�e, atd. Montáž zabezpe�ovacího 
systému na celý objekt. 

Rozd�lení etap dle �asového plánu

7. 5. 2013 - 31. 5. 2013 

Jednotlivé znaky etapového procesu

"a) Pracovní p�edm�ty: drobné kusové díly, za�izovací p�edm�ty, kovové výrobky, nábytek 
b) Pracovní prost�edky: drobné nástroje, žeb�íky 
c) Pracovní síla: instalaté�i, elektriká�i, záme�níci, uklíze�ky, pomocní d�lníci 
d) �innosti: montování za�izovacích p�edm�t�, instalace elektro, osazování p�edm�t�
 e) Pracovní prostor: na r�zných výškách podlaží, pracovní prostor je obvykle uzav�en  
           obvodovými konstrukcemi  
f) Meziprodukty: dokon�ené instalace, povrchy, podlahy, dopl�kové konstrukce, elektrická a 
       požární signalizace, zabezpe�ovacího systému haly.... 
g) Vn�jší vlivy: výroba není tak ovlivn�na pov�trnostními vlivy, práce je možno provád�t i v 
    zimním období" 
(1) ( JARSKÝ, MUSIL, SVOBODA, LÍZAL, MOTY�KA, �ERNÝ , 78s) 
   
Výkaz vým�r použitých materiál�

dle rozpo�tu a výkazu vým�r 

BOZP dané etapy

Lepení krytin na podlahy, st�ny, stropy: NV 591/2006 Sb., p�íloha �. 3, bod XIV 
Malí�ské a nat�ra�ské práce: NV 591/2006 Sb., p�íloha �. 3, bod XV 
Sklená�ské práce NV 591/2006 Sb., p�íloha �. 3, bod XVI 
Práce ve výškách : NV 362/2005 sb. P�íloha 6 
Ná�adí : NV 591/2006 Sb., p�íloha �.3 , bod IV 
Žeb�íky : NV 362/2005 sb. P�íloha 3 
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Etapový proces  9 - Vn�jší úpravy

Postup práce

Vn�jší úpravy sportovní haly je kontaktní zateplovací systém. Vn�jší parapety, které budou 
montovány p�i montáži zateplovacího systému. Žaluzie, které se budou montovat až po 
vyhotovení celého zateplovacího systému. Nasazení svod� deš�ových  a hromosvodu. 
Chodníky a ploty. Po dokon�ení zateplovacího systému se prostor uklidí a ud�lají se terénní 
úpravy. 

Rozd�lení etap dle �asového plánu

11. 4. 2013 - 14. 6. 2013 

Jednotlivé znaky etapového procesu

"a) Pracovní p�edm�ty: mokré sm�si, drobné kusové prvky, tepelná izolace, horniny 
b) Pracovní prost�edky: výtahy, lešení, malá mechanizace, drobné nástroje 
c) Pracovní síly: zedníci, obklada�i, fasádníci, klempí�i, lešená�i, pomocní d�lníci 
d) �innosti: obkládání, montáž fasády, stav�ní lešení, doprava a manipulace s materiálem 
e) Pracovní prostor: v t�sném sousedství objektu v r�zných výškových úrovní nad p�vodním 
           terénem, na lešení  
f) Meziprodukty: fasáda s kone�nými úpravami,chodníky, ploty, trávníky, drobná architektura 
g) Vn�jší vlivy: nep�íznivý vliv pov�trnosti, v zim� je tato práce omezena až znemožn�na, 
    nebezpe�í práce ve výškách" 
(1) ( JARSKÝ, MUSIL, SVOBODA, LÍZAL, MOTY�KA, �ERNÝ , 79s) 

BOZP dané etapy

Práce ve výškách : NV 362/2005 sb. P�íloha 6 
Ná�adí : NV 591/2006 Sb., p�íloha �.3 , bod IV 
Žeb�íky : NV 362/2005 sb. P�íloha 3 
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Etapový proces  10 - Kontrola kvality a p�ejímka

"Tento proces probíhá sou�asn� s provád�ním všech díl�ích stavebních proces�, které jsou 
sou�ástí výše uvedených proces� etapových. Vlastní stavební výroba v n�m neprobíhá, ale 
kontrolují se d�ležité vlastnosti vstupních materiál� i výsledných produkt� všech díl�ích 
stavebních proces� podle kontrolních a zkušebních plán� a harmonogram� kontrol kvality. 
O provedených kontrolách je t�eba vést d�slednou evidenci a shromaž�ovat certifikáty 
použitých výrobk� a protokoly o provád�ných zkouškách, testech a revizích, které je t�eba 
p�edložit p�i kolauda�ním �ízení." 
(1) ( JARSKÝ, MUSIL, SVOBODA, LÍZAL, MOTY�KA, �ERNÝ , 80s) 
Rozd�lení etap dle �asového plánu

14. 5. 2012 - 14. 6. 2013  
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a) informace o rozsahu a stavu staveništ�, p�edpokládané úpravy staveništ�, jeho 
oplocení, trvalé deponie a mezideponie, p�íjezdy a p�ístupy na staveništ�

Staveništ� se nachází na severní �ásti m�styse Nového Veselí. Staveništ� se nachází na 
obecním pozemku p.�.159/7, 166/5, 159/1, 167/2, 171/1, 168 v k.u. Nové Veselí. Pozemek se 
je tém�� v rovinný. Pozemek je zatravn�ný a je využíván jako louka. Orná p�da bude shrnutá 
a uložená na obecním pozemku na staveništi. Deponie bude �ešena p�ímo na staveništ� na 
obecním pozemku.   
Staveništ� bude oploceno na mobilních sloupcích ve výšce 1,8 m a délce 375 m. Z d�vodu 
velkého staveništ� jsme sepsali z m�stysem smlouvu že mužem používat obecní pozemek 
jako staveništ� s tím, že po ukon�ení stavby zhotovitel pozemek uklidí a srovná s výškou 
vybudované haly p�ebyte�nou ornicí. Vjezdy na staveništ� budou ze stávající obecní 
silnice.Výjezd ze staveništ� bude na ulici, kde je vytvo�ena vozovka, která se nesmí poškodit 
a zašpinit. Mobilní výjezd ze staveništ� bude vytvo�en, do obecní ulice, když bude velké 
množství techniky na staveništi, t�eba p�í betonování základové konstrukce. Oplocení bude 
v dob� kdy nebude na staveništi probíhat práce, tak budou brány uzam�eny. 

b) významné sít� technické infrastruktury 

Lokalita u staveništ� bude dopravn� napojena na obecní komunikaci, která dále je napojena 
do ulice II/353 Ž�árská, která vede do Jihlavy a do Ž�áru nad Sázavou. Na pozemku 
investora budou po ukon�ení stavby vybudováno 25+2 parkovacích stání a místní obslužná 
komunikace. Bude z�ízen nový vjezd, který se dotkne pozemku 162/3, který není v majetku 
investora. �ást komunikací bude situován i na pozemek 1555/1. 
Technická infrastruktura bude �ešena se správci sítí. Na objekt se bude napojovat vodovod, 
kanalizace, která bude odd�len jak na splaškové tak i na deš�ovou vodu. Na deš�ové vod�
bude z�ízena reten�ní nádrž, aby zachycovala deš�ovou vodu. Elektrická energie bude 
provedena po dohod� se správci sítí. 

c) napojení staveništ� na zdroje vody, elekt�iny, odvodn�ní staveništ� apod. 

Vodovodní p�ípojka
Vodovodní �ád je veden na pozemku budoucího parkovacího stání, kde bude napojena 
vodovodní p�ípojka PE 100 SDR 11 bude �ešena ze severní strany budovy. Dále bude 
vytvo�ena p�ípojka pro staveništní bu�ky, která bude napojena u vjezdu ze staveništ�. Tato 
p�ípojka bude jen do�asná po dobu výstavby sportovní haly. Dále z této p�ípojky bude 
napojeno míchací centrum pro sypké sm�si. 
Dimenzování vodovodní p�ípojky viz. Specializace TZB 
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Elektrická energie
Elektrický �ád vede je veden u hlavní silnice II/353 Ž�árská, kde je stávající trafostanice, od 
tohoto místa je vedena p�ípojka do sportovní haly. P�ípojka je napojena a vede do hlavního 
rozvad��e, který je postaven u staveništních bun�k. Od toho to rozvad��e je dále rozvád�n do 
staveništi. Napojeno je míchací centrum. Napojení se týká i stavebních bun�k, který je a u 
stavebních bun�k je zde samostatný rozvad��. Propojení bun�k elektrickou energii je už 
individuální a �eší je specializovaný pracovník. 

Plynová p�ípojka   
Na severní stran� staveništ� vede nízkotlaký rozvod plynu DN PE 63 x 3,8. Do sportovní haly 
je napojen ze západní strany a na hranicích pozemku je hlavní uzáv�r plynu a plynom�r. 
Dimenzování plynovodní p�ípojky viz. Specializace TZB 

Kanaliza�ní p�ípojka 
Hlavní v�tev splašková kanalizace DN 150 kameninová vede na jižní stran� staveništ�. 
Sportovní hala je napojena z jižní strany. Kanalizace je vyvedena z objektu a p�ed objektem je 
revizní šachta, která slouží i na revizní kontroly. Hlavní v�tev  kanalizace se vytvo�í op�t 
instala�ní šachta. Napojení je do šachet za sokolovnou. Dimenzování kanaliza�ní p�ípojky 
viz. Specializace TZB 

Odvodn�ní staveništ� a deš�ových vod  
Na budoucím parkovacím stání se vytvo�í odvod�ovací šachty, které budou sloužit i jako 
odvodn�ní zpevn�ných ploch staveništ�. V odvodn�ní budoucího parkovišt� bude 
nainstalován �isti� proti ropným látkám a tuk�m, aby byl dodrženo životní prost�edí. 
Zpevn�ná plocha na kterým se budou umývat automobily ze staveništ� bude napojena do 
odlu�ova�e ropných látek. Dimenzování kanaliza�ní p�ípojky viz. Specializace TZB 

d) úpravy z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví t�etích osob, v�etn� nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

P�i pracích na staveništi budou dodržovány všechny zásady bezpe�nosti práce dle vyhlášky 
591/2006. Veškeré práce budou provád�t pracovníci, kte�í budou mít p�íslušnou odbornou 
praxi a budou dostate�n� proškoleny v oblasti bezpe�nosti práce. Délka mobilního oplocení je 
375 metr� a jeho výška bude 1,8 metru. P�i velkém provozu bude výjezd ze staveništ� volný a 
provedeno tak aby mohly voln� vyjížd�t ze staveništ�, ší�ka výjezdu do�asného bude 11 
metr�. Výjezdy budou v ší�ce 11 metr� a vjezdy musí být �ádn� ozna�eny dopravními 
zna�kami. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám.  
Materiály, stroje, dopravní prost�edky a b�emena p�i doprav� a manipulaci na staveništi nesmí 
ohrozit bezpe�nost lidí na staveništi ani v jeho bezprost�ední blízkosti. 
Na branách na vjezdu na staveništ� budou vyv�šeny zna�ky na zákaz vstupu, zna�ka pro 
nepovoleným vstup zakázán. Dále kolem staveništ� budou rozmíst�ny zna�ky o zm�n�
rychlosti podél staveništ�. Dále zna�ky o zákazu zastavení vozidel a upozorn�ní, že na 
staveništi se používá p�emís�ování b�emene. 
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Kde budou provedeny výkopy tak budou viditeln� ohrani�eny kv�li pádu jiných osob.  
P�i prácích na staveništi je nutno dodržovat platná na�ízení a p�edpisy, které se týkají 
bezpe�nosti práce a ochrany zdraví pracujících. Vyhlášky, které misí dodavatel respektovat 
jsou. Osoby s t�lesným postižení se na staveništi nebudou vyskytovat. Ohrožení t�etích osob 
nebude tak vysoký, protože zástavba se vyskytuje na okraji obce, kde není tém�� žádný 
provoz.  

e) uspo�ádání a bezpe�nost staveništ� z hlediska ochrany ve�ejných zájm�

V pracovní dob� se nebude pracovat p�es 22:00 kv�li dodržení no�ního klidu a práce budou 
za�ínat v 6:00. 
Hluk na pracovišti nebude p�evyšovat dané normou i díky tomu, že stavba je na okraji obce a 
neohrožuje okolní zástavbu. 
Prašnost bude omezena tím, že na mobilní oplocení bude z�ízená sí� proti prachu v celé výšce 
oplocení. 
B�hem stavby nesmí být na silnici a jejich sou�ástech skladován žádný materiál,komunikace 
nesmí být poškozena a zne�išt�na. 

f) �ešení za�ízení staveništ� v�etn� využití nových a stávajících objekt�

Na staveništi nebudou žádné stávající objekty. 
Na staveništi bude celkov� p�t stavebních bun�k. Jedna bude jako sklad materiálu a sklad 
ná�adí a stroj�. Další bu�ka bude pro stavbyvedoucího, t�etí bude sloužit jako umývárny a 
WC a poslední dv� budou sloužit jako šatny pro pracovníky, prostor pro pracovníka je 1,5 m2

v bu�ce. Na staveništi bude pr�m�rn� 17 pracovník�, maximum je 20 takže dv� bu�ky 
posta�ují. 
Na bu�ku kde je umývárna a WC bude napojena do�asná p�ípojka vody a do�asná p�ípojka 
kanalizace. Na bu�ky bude napojena elektrická energie 230 V. Z rozvad��e, který bude 
umíst�n vedle bun�k. 
Osv�tlení bude �ešeno dodate�n� na stavb� pomocí halogen�, umíst�ní dle pot�eby a provozu 
na staveništi. 
Na staveništi budou vytvo�eny zpevn�né plochy pro skladování materiálu a pro pojezd stroj�
se plochy vytvo�í ze št�rkopísku. Kde budou zpevn�né plochy do�asné tak se opat�í folií, 
která se po ukon�ení staveništ� odstraní a naveze se ornice a bude zde louka. 
Na staveništi bude umíst�no míchací centrum, který bude umíst�n hned vedle budovaného 
objektu. Na vodovodní p�ípojce je z�ízeno odb�rové místo vody, také bude míchací centrum 
p�ipojeno na p�ípojky elektrické energie. Budou z�ízeny i hydranty na odb�r vody, kv�li 
o�išt�ní na zpevn�né ploše. Bude z�ízena skládka na st�ešní konstrukci na zd�ní, ocelové 
výztuže na v�nec. 
Po ukon�ení stavby budou všechny dodate�né p�ípojky odstran�ny.    
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g) popis staveb za�ízení staveništ� vyžadujících ohlášení 

Všechny elektrické  p�ípojky budou vedeny z do�asných rozvad���. Samostatný rozvad��
budou mít mobilní bu�ky. 
Na staveništi bude celkov� šest stavebních bun�k. Dv� budou jako sklad materiálu a sklad 
ná�adí a stroj�. Další bu�ka bude pro stavbyvedoucího, �tvrtá bude sloužit jako umývárny a 
WC a poslední dv� budou sloužit jako šatny pro pracovníky. 

h) stanovení podmínek pro provád�ní stavby z hlediska bezpe�nosti a ochrany zdraví, 
plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci na staveništi podle zákona o zajišt�ní 
dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci

Všichni pracovníci budou seznámeny se všemi bezpe�nostními p�edpisy. P�ed zahájením 
stavby budou pracovníci proškoleny pro dané práce. Dodavatelé budou seznámeny a 
informovány o bezpe�nosti na staveništi a provozem na n�m. 
Pracovníci budou mít ochranné pom�cky dle vyhlášky 362/2005 – práce ve výškách. Dále 
musíme zamezit možným rizik�m p�i montáži stroj� nap�. p�i stav�ní je�ábu musí se 
dodržovat  bezpe�nostní opat�ení.  
Musí být dodržena vyhláška o ochranných pom�ckách pro zam�stnance. 
Pracovníci musí být seznámeny kde najdou lékárni�ku první pomoci a jak podat první pomoc 
a kde najdou hlavní vypína�e na vypnutí elektrické energie. K zajišt�ní p�íslušných podmínek 
pro provád�ní stavby z bezpe�nosti a ochrany zdraví budou dodržena veškerá ustanovení 
p�íslušné legislativy, zejména zákona �. 309/2006 Sb. vztahující se k dané stavb�, pr�b�hu 
realizace této stavby. Dále i ve vyhlášce �. 591/2006 Sb. vztahující se na bezpe�nost a 
ochrana prácích na staveništi. Tato �ást je již podrobn�ji popsána dále 
viz. p�íloha Bezpe�nost práce na staveništi. 

i) podmínky pro ochranu životního prost�edí p�i výstavb�

Na staveništi nebudou se vyskytovat nebezpe�né látky a odpad. Nebudou vznikat žádné 
škodliviny nebo zvláštní odpadní látky. Kdyby ale vznikly nebezpe�né látky tak se s nimi 
bude zacházet podle zákona, nebude se na staveništi skladovat a odveze se na p�íslušné místo 
ke skladování nebo likvidaci.  
Na staveništi vzniknou b�žné ú�inky na ostatní okolí. B�hem stavby dojde k mírnému zvýšení 
hladiny hluku, vlivem dopravování materiálu na stavbu, déle dojde ve slune�ném a v�trném 
po�así ke zvýšení hladiny prachu. M�že dojít i k rozjížd�ní ne�istot na okolní silnice, díky 
špatnému o�išt�ní vozidel ze staveništ�. Mírný nár�st m�že být i v doprav� kolem staveništ�. 

Odpadní materiál, který vznikne na staveništi jako jsou obaly od palet, zbytková su�, atd. 
budou d�kladn� rozt�íd�ny. Sklo a živi�né lepenky další budou rozt�íd�ny a uloženy 
v souladu se zákonem a p�edpisy o nakládání s odpady. Kovové odpady budou rozt�íd�ny a 
odvezeny do sb�rných surovin. 
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 Zbytkoví nezávadný materiál jako cihly, beton, atd. bude uložen na staveništi a bude 
využíván bu� na zpevn�né plochy nebo bude odvezen na skládku. Odvážet zbytkový materiál 
bude provád�t p�íslušná firma ze Ž�áru nad Sázavou, která bude vyvážet odpad pravideln�
dle domluvy ze stavbyvedoucím. Bude �ešeno kam se odpad bude vyvážet a po uskladn�ní 
bude vytvo�en �ádný doklad o uložení.  
Po ukon�ení stavby nebude negativn� ovliv�ovat okolní pozemky a stavby.   
Skupina 17: Stavební a demoli�ní odpady 
�. 17 05 04 Zemina a kamení 
�. 17 06 04 Izola�ní materiály 
�. 17 01 04 Sm�sné stavební a odpady 
�. 17 04 07 Sm�sné kovy 

j) orienta�ní lh�ty výstavby 

P�edpokládaná doba výstavby:       kv�ten 2012 – �erven 2013 
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1.Výpo�et spot�eby vody pro za�ízení staveništ�

A - voda pro technologické ú�ely 

Pot�eba vody pro: 
m�rná 

jednotka 
množství 

m.j. 
st�ední 

norma (l)

pot�ebné 
množství vody 

(l) 

ošet�ení betonové 
sm�si m³ 50 100 5000

výroba lepidla m³ 8 15 120

výroba malty m³ 0,05 150 7,5

sou�et A 5127,5

B - voda pro hygienické a sociální ú�ely 

Pot�eba vody pro: 
m�rná 

jednotka 
množství 

m.j. 
st�ední 

norma (l)

pot�ebné 
množství vody 

(l) 

Hygienické ú�ely 1 prac./sm. 22 40 880

sprchování 1 zam�st. 22 45 990

sou�et B 1870
   A3. 1. tab. spot�eba vody na staveništi 

Výpo�et vody pro technologické ú�ely:

sl
t

kP
Q

nn

n /267,0
3600*8

5,1*5,5127

3600*

*
===

�

Qn = Spot�eba vody v l/s 

Pn = Pot�eba v l/den 

kn = koeficient nerovnom�rnosti pro danou spot�ebu 

t = doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 

Výpo�et spot�eby vody pro hygienická a sociální ú�ely:

sl
t

kP
Q

nn

n /175,0
3600*8

7,2*1870

3600*

*
===

�

Celková spot�eba vody na staveništi je 0,442 l/s. 

Dimenzování potrubí 
Spot�eba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 

Jmenovitá sv�tlost v " 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 
Jmenovitá sv�tlost v 
mm 15 20 25 32 40 50 63 

    A3. 2. tab. dimenzování potrubí 

Navržená sv�tlost p�ívodního potrubí na staveništ� je 1´´ (25 mm) 
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2.Výpo�et spot�eby el. p�íkonu pro za�ízení staveništ�

P�íkon elektromotor� P1 

P�ístroj 
Štítkový p�íkon 

(kW) 
po�et (ks)

celkem 
(kW) 

mícha�ka 4 1 4
omíta�ka 3 1 3

výtah 5,5 1 5,5

drobné elektroná�adí 1 12 12

vytáp�ní bun�k 1 4 4

bojlér 2 1 2

sou�et P1 30,5

P�íkon vnit�ního osv�tlení P2 

obytné bu�ky, sklady 0,12 6 0,72

halogeny 1 8 8

sou�et P2 8,72
    A3. 3. tab. spot�eba p�íkonu 

Pot�ebný p�íkon elektrické energie:

2
1

2
21 )*7,0()*8,0*5,0(*1,1 PPPS ++=

22 )5,30*7,0()72,8*8,05,30*5,0(*1,1 ++=S

KWS 9,33=

1,1 = koeficient ztráty ve vedení 

0,5 = koeficient sou�astnosti el. motoru 

0,8 = koeficient sou�astnosti vnit�ního osv�tlení 

Pot�ebný p�íkon elektrické energie je 33,9 KW. 
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a) P�íprava území + HTÚ
• Stavební rozvad��

Stavební rozvad�� je ur�ený pro rozd�lení elektrická energie, která bude rozd�lena do 
budovaného objektu a do stavebních bun�k a sila na sypké sm�si. 
Nasazení do výstavby: Kv�ten 2012 - �erven 2013 

    A4. 1.obr. stavební rozvad��
Jmenovité pracovní nap�tí: 230/400 V 
Jmenovitá frekvence: 50 Hz
Stupe� Krytí: IP 44/20 
Ochrana neživých �ástí:proudový chráni� 0,03 A 
P�ívodní vedení: kabelové Cu – Al 

• Nivela�ní sestava nivela�ní p�ístroj B40 

Nivela�ní p�ístroj bude používán pro vym��ení hlavních teréních úprav, které budou na 
po�átku stavby. Dále bude používán na vym��ení a vyty�ení základových konstrukcí, 
oplocení, teréních úprav a zpevn�ných ploch. 
Teleskopický hliníkový stativ s kulovou hlavou a 4m teleskopickou nivela�ní la� s mm 
d�lením na zadní stran�. Stativ a la� jsou v textilním p�enosném obalu. 
 Specifikace niv. p�ístroje B40 : niv. p�ístroj pro stavební ú�ely, st�ední km chyba 2,0mm, 
zv�tšení 24x, odolnost v��i vod� IPX4. 
Nasazení do výstavby: Kv�ten 2012 - �erven 2013 

                  
   A4. 2.obr. nivela�ní sestava 
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b) Stroje pro zemní práce
• Dozer
Caterpillar D6K  
Dozer Caterpillar bude používán v první fázi výstavby sportovní haly v Novém Veselí. Bude 
vyhrnovat ornici na p�edem ur�ené místo. Po ukon�ení výstavby bude ornici p�ihrnovat k 
vystav�né sportovní hale a bude rovnat p�ilehlí terén. 
Nasazení do výstavby: Kv�ten 2012  

     A4. 3.obr. dozer 
Technické parametry: 
Výkon motoru    93,2  kW 
M�rný tlak    0,33  bar 
Objem radlice    2,9  m3 
Provozní hmotnost [t]   13,5  t 



33 

    A4. 4.obr. parametry dozeru 

• Grejdr
Caterpillar 120M 
Grejdr Caterpillar 120 M bude hrnout rovinu pro vytvo�ení plán� pro základy. 
Nasazení do výstavby: Kv�ten 2012  

     A4. 5.obr. grejdru 
Technické parametry: 
Výkon motoru    103  kW 
Ší�ka radlice    3,7  m 
Provozní hmotnost [t]   13,9  t 
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     A4.�6.obr. parametry grejdru 

• Taha�ový válec
Caterpillar CD54 
Válec Caterpillar CD 54 je ur�en pro hutn�ní konstruk�ní vrstvy v hale, dále bude používán 
na zhutn�ní zpevn�ných ploch pro zámkovou dlažbu. 
Nasazení do výstavby: Kv�ten 2012 - �ervenec 2012,  Kv�ten 2013 - �erven 2013 

    A4. 7.obr. Válec Caterpillar CD54 
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Technické parametry: 

Výkon motoru    74,5  kW 
Max. pracovní ší�ka   3000  mm 
Frekvence    53/42  Hz 
Provozní hmotnost [t]   10,9  t 
Pracovní ší�ka [mm]   1700  mm

   A4. 8.obr. parametry Válce Caterpillar CD54 

• Rypadla kolová
Caterpillar M313D 
Kolové rypadlo Caterpillar M313D bude využíván pro zemní práci na výkop zeminy p�i 
provád�ní inženýrských sítí v�tších rozm�r� jako jsou kanalizace. Dále bude využíván p�i 
kopání základových pas� a patek. 
Nasazení do výstavby: Kv�ten 2012 - �ervenec 2012,  Únor 2013 

   A4. 9.obr. Rypadlo kolové Caterpillar M313D 
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Technické parametry: 
Výkon motoru    95 kW 
Max. hloub. dosah / max. dosah 5,75 / 9,03 m 
Objem lopaty    0,18 - 0,92 m3 
Provozní hmotnost [t]   13,8 - 16,2 t 
Pracovní dosah: 

  A4. 10.obr.parametry Rypadlo kolové Caterpillar M313D 
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• Traktorbagr
Traktorbagr CAT 4225 bude využíván p�i kopání inženýrských sítí kde bude ztížený prostor 
pro rypadla kolová, nap�. vodovod, plynovod, elektrické vedení. Dále bude sloužit pro terénní 
úpravy a p�evoz r�zných materiál�. 
Nasazení do výstavby: Kv�ten 2012 - �ervenec 2012,  Duben 2013 - �erven 2013 
  

    A4. 11.a) obr. Traktorbagr CAT 4225 
Technické parametry: 
Výkon motoru    70  kW 
Objem lopaty naklada�e  1,03  m3 
Objem lopaty rýpadla   0,08 - 0,29  m3 
Max. hloub. dosah / max. dosah 6,0 / 6,6  m 
Provozní hmotnost [t]   7,5  t 

  A4. 11.b) obr. Parametry Traktorbagru CAT 4225 
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• Manitou MT 1030 ST
Manitou MT 1030 ST 
Manitou MT 1030 ST bude používán na p�esun a materiálu, které budou dováženy na 
staveništ�, díky vidlím, které se dají p�endat za nakládací lžíci. Dále bude sloužit jako 
zasypávající stroj p�i r�zných výkopových prací.   
Nasazení do výstavby: Kv�ten 2012 - �erven 2013 

    A4. 12.obr. Manitou MT 1030 ST 
Technické parametry: 
Výkon motoru    61  kW 
Jmenovitá nosnost   1225  kg 
Statický klopný moment  2449  kg 
Provozní hmotnost [kg]  3614  kg 
Objem lopaty    0,8  m3 

   

   A4. 13.obr. p�íslušenství Manitou MT 1030 ST 
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c) Stroje na p�epravu materiálu a stroj�
• Nákladní automobil
Tatra 815 
Nákladní automobil tatra 815 bude vozit sypký materiál na stavbu nebo ze stavby odvážet. 
Nasazení do výstavby: Kv�ten 2012 - Zá�í 2012, Únor 2013 - �erven 2013 

    A4. 14.obr. Tatra 815 
Technické parametry: 

    A4. 15.obr. parametry tatry 815 
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• Mercedes-Benz s p�ív�sem
Nákladní automobil bude dovážet ocelové a d�ev�né prvky na montáž haly, dále m�že 
dovážet kusové materiály.  
Nasazení do výstavby: �erven 2012 - �ervenec 2012, Listopad 2012 

   A4. 16.obr. Nákladní automobil s p�ív�sem 
Technické údaje: 
Po�et voz�  2 
Objem   7201 ccm 
Výkon   240 kW 
Po�et míst/l�žek 2 
Celková hmotnost 19000 kg 
Nosnost   10430 kg 
P�ív�s   15300 kg 

• Nákladní automobil s hydraulickou rukou
MAN F  s hydraulickou rukou bude dovážet kusové materiály na staveništ� a pomocí 
hydraulické ruky m�že materiál skládat sám.  
Nasazení do výstavby: �erven 2012 - �erven 2013 
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 A4. 17.obr. Nákladní automobil s hydraulickou rukou a jeho parametry 

• Nákladní auto pro dovoz stroj�
Nákladní automobil bude p�evážet na staveništ� stroje, které nemohou na ve�ejnou 
komunikaci, jako je dozer...  
Nasazení do výstavby: Kv�ten 2012 - �erven 2012, �erven 2013 

   A4. 18.obr. Nákladní automobil pro odvoz techniky 
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• Nákladní automobil Man LE 10.18 pro odvoz kontejner�
Nákladní automobil je ur�en pro p�ívoz a odvoz kontejner� ur�ených pro ukládání stavebního 
odpadu. Kontejnery se budou odvážet dle pot�eb stavby. Po�et kontejner� a ur�ení typu 
odpadu se bude v pr�b�hu stavby m�nit.  
Nasazení do výstavby: Kv�ten 2012 - �erven 2013 

  A4. 19.obr. Nákladní automobil pro odvoz kontejneru 

• Autodomicháva�
Autodomícháva�e Stetter, výrobní �ada LIGHT LINE 
Autodomícháva� bude dovážet beton z betonárky, která je vzdálená 7,5 km a doba trvání 
p�íjezdu je 12 min. 
Nasazení do výstavby: �erven 2012 - �ervenec 2012, 	íjen 2012�

   A4.�20.obr. Autodomícháva� Stetter 



43 

   A4.�21.obr. parametry Autodomícháva�e Stetter 

• �erpadlo betonové sm�si
Auto�erpadlo SCHWING 
�erpadlo se bude používat na základové konstrukce, na betonové v�nce a na betonovou 
konstrukci z drátkobetonu.  
Nasazení do výstavby: �erven 2012 - �ervenec 2012, 	íjen 2012�

   A4. 22.obr. Auto�erpadlo SCHWING 
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   A4. 23.obr. parametry Auto�erpadlo SCHWING 
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d) Stroje pro vertikální dopravu materiálu
• Autoje�áb
Autoje�áb AD 14 TATRA 
Autoje�áb bude používán pro montáži ocelod�evené konstrukce, kde bude zvedat hlavní nosné 
prvky, dále bude využíván na montáži stropních panel�, montáž tribun, montáž st�ešního 
plášt�
Nasazení do výstavby: �erven 2012 - Listopad 2012�

  A4. 24.a) obr. Autoje�áb AD 14 TATRA 

Technické parametry: 
Po�et je�ábu    2 
AD - 14 (podvozek TATRA) Délka Ší�ka Výška Ší�ka s vysunutými op�rami 
Rozm�ry mm   8 350 2 500 3 800 4 700 
Celková hmotnost kg  20 300 
Zatížení náprav kg  P�ední: 7 100  
    Zadní: 2 x 6 610 
Nosnost kg   14 000 
Pojezd s b�emenem kg/mm 3 000 / 2 800 
Délka základního výložníku Zasunutý: 7 500 mm  
     Vysunutý: 16 900 mm 
Délka výložníku s nástavcem 23 400 mm 
Hydraulická soustava  2 obvody na podvozku,  
     4 obvody na oto�ném vršku 
Bezpe�nostní za�ízení  SLI 05 
Ovládání   mechanické, �ty� pákové ovládání rozvad���
Typ podvozku   TATRA T 815 250 P 11 6 x 6 / rozvor 3 700 mm 
Výkon motoru   230 kW 
Maximální dopravní rychlost 80 km/hod 
Tažné za�ízení   ano - dovolená hmotnost p�ív�su 10 000 kg 
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   A4. 24.b) obr. parametry a k�ivka Autoje�ábu AD 14 TATRA 
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• Pracovní plošina LCV-3-14/15 ramenová
Pracovní plošina bude sloužit na spojování ocelových prvk� a d�ev�ných konstrukcí. 
Nasazení do výstavby: �erven 2012 - Srpen 2012, Listopad 2012�

  A4. 25. obr. Pracovní plošiny 
Technické údaje: 
Po�et pracovních plošin 2  
Nosnost:   2 osoby a p�ít�ž do celkové hmotnosti 200 kg 
Výškový dosah  15,2 m 
Bo�ní dosah   7 m 
Oto� sloupu to�nice ramen 360° 
Váha nástavby  1 400 kg 

     A4. 26. obr. parametry Pracovní plošiny 
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• Samohybná  dieslová plošina 
Samohybná n�žková plošina je využívána p�i pracích ve výškách. Pro pot�eby stavby bude 
použita p�edevším k montování galerie tribun, montáž venkovních obklad�,  podhled�  
Nasazení do výstavby: �erven 2012 - Listopad 2012�

 Pr�jezdná výška: 2250 mm 
 Pr�jezdná ší�ka: 2960 mm (2110 mm) 
 Délka: 4120 mm 
 Max. výška dosahu: 18,0 m  
 Max. stranový dosah: 1,0 m 
 Max. nosnost: 500 kg 
 Hmotnost: 7300 kg 
       A4.�27. obr. Samohybné plošiny 

• Stavební výtah Geda 500
Stavební výtah bude sloužit na p�epravu materiálu do zázemí 2. NP 
Nasazení do výstavby: Zá�í 2012 - �erven 2013 

   A4. 28. obr. Stavebního výtahu a jeho parametry 
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e) Hutnící stroje
• Vibra�ní stroje
Weber SRV620 - vibra�ní p�ch bude sloužit na zhutn�ní výkopu jak pro inženýrské sít� tak i 
pro výkopy základ�. 
Nasazení do výstavby: Kv�ten 2012 - Srpen 2012, Kv�ten 2013 - �erven 2013 

  A4. 29. obr. Vibra�ního p�chu s parametry 
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• Vibra�ní deska
Vibra�ní deska bude sloužit pro hutn�ní podloží jak pro inženýrské sít� tak i pro výkopy 
základ�. 
Nasazení do výstavby: Kv�ten 2012 - Srpen 2012, Kv�ten 2013 - �erven 2013 

   A4. 30. obr. Vibra�ního deska s parametry 
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f) Stroje pro výrobu betonové podlahové konstrukce
• Stroj pro rovnání a hlazení betonu Laserscreed 
Lasercreed bude využíván pro rovnání a hutn�ní drátkobetonové podlahy, která se bude 
provád�t v prostorách sportovní haly. 
Nasazení do výstavby: Srpen 2012 

Technické parametry: 
Výška:  110,5 cm 
Ší�ka:  91 cm  
Délka:  274 cm 
Výkon motoru: 10,1 kW 
Hmotnost: 386 kg 

    A4. 31. obr. Lasercreed 

• Stroj pro hlazení betonu dvourotorové hladi�ce Barikell
Stroj slouží pro hlazení betonové sm�si. 
Nasazení do výstavby: Srpen 2012 

   A4. 32. obr. Dvourotorový hladi� na beton 
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• Kotou�ová pila na �ezání betonu
Kotou�ová pila slouží pro �ezání betonové konstrukce. 
Nasazení do výstavby: Srpen 2012 

Parametry: max. hloubka �ezu: 120 mm 
   max. pr�m�r kotou�e:  350 mm 
   strana �ezu:    vlevo 
   typ motoru:    HONDA GX-200 
   výkon motoru:   5 kW 
   palivo:    NATURAL 95 
   zapoušt�ní kotou�e:   ru�ní 
   pojezd:    ru�ní 
   obsah vodní nádrže:   22 Ltr. 
   rozm�ry:    1050/520/800 mm 
   hmotnost:    61 kg 

                          
                           A4. 33. obr. Kotou�ová pila na beton 

• Plovoucí vibra�ní lišta
Plovoucí lišta slouží na špatn� dostupná místa tam kde se nedostane Lasercreed. 
Nasazení do výstavby: Srpen 2012 

                              
   A4. 34. obr. Plovoucí lišta 
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• Posypový vozík
Posypový vozík bude sloužit na dokon�ovací práce na betonových podlahových konstrukcí. 
Nasazení do výstavby: Srpen 2012 

  
   A4. 35. obr. Posypový vozík 

g) Stroje pro zd�ní 
• Silo na sypký materiál
Silo bude využíváno na sypké sm�si na maltu nebo na cementové pot�ry. 
Nasazení do výstavby: Zá�í 2012 - Kv�ten 2013 

   

    A4. 36. obr. Stavební silo 
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P�íslušenství k silu 
Silostav�� bude dovážet a dovážet silo na staveništ�. 
Nasazení do výstavby: Zá�í 2012, Kv�ten 2013 

  
   A4. 37. obr. P�eprava sila pomocí speciálního automobilu 

• Strojní omíta�ka na omítku
Bude v provozu když se budou vytvá�et omítky na sportovní hale. 
Nasazení do výstavby: Zá�í 2012 - Kv�ten 2013 

    A4. 38. obr. Omítací stroj 

• Kontinuální mícha�ka
bude v provozu, když se budou lít cementové pot�ry, kdy se na mícha�ku p�ipevní vodovodní 
hadice a bude pomocí hadice bude dopravovat pot�r na ur�ené místo.  
Nasazení do výstavby: Zá�í 2012 - Kv�ten 2013 

   A4. 39. obr. Kontinuální mícha�ka 
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• Stavební mícha�ka 125 l

Universální stavební mícha�ka, která slouží na drobná míchání. 
Nasazení do výstavby: Kv�ten 2012 - �erven 2013 

    A4. 40. obr. Stavební mícha�ka s parametry 

• Tuch TL 700 BLOCK-stavební bloková pila  

Slouží na roz�ezávání blok� zdiva. 
Nasazení do výstavby: Srpen 2012 - 	íjen 2013 

    A4. 41. obr. bloková pila na zdivo 
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h) Drobné stroje na stavbu
• Sekací kladivo H45MRY-HITACHI
Sekací kladivo slouží pro vytvo�ení otvoru dle pot�eby. 
Nasazení do výstavby: Kv�ten 2012 - �erven 2013 

   A4. 42. obr. Sekací kladivo Hitachi 

Parametry: 
P�íkon : 950 W   
Hliníkový rám pro v�tší výdrž a odolnost stroje  
Voln� p�estavitelná uzav�ená p�ídavná rukoje�  
Antivibra�ní systém UVP,Hmotnost : 5,9 kg  
Intenzita úderu : 12,7 J 

• P�íklepová vrta�ka EVP 13 H-2C-NAREX
P�íklepová vrta�ka slouží pro vytvo�ení otvoru dle pot�eby. 
Nasazení do výstavby: Kv�ten 2012 - �erven 2013 

    A4. 43. obr. P�íklepová vrta�ka 

• Motorová pila Stihl MS 211 C-BE

Motorová pila slouží pro zkrácení nebo vy�ezání r�zných otvor�. 
Nasazení do výstavby: Kv�ten 2012 - �erven 2013 

   
    A4. 44. obr. Motorová pila 
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• Bosch PWS 1900

Bosch bruska slouží pro obroušení nebo u�íznutí  kovových materiál�. 
Nasazení do výstavby: Kv�ten 2012 - �erven 2013 

    A4. 45. obr. Bosch bruska 

• Aku vrtací šroubovák Makita 
Aku vrtací šroubovák slouží ke šroubování nebo vrtání. Bude použit dle pot�eby. 
Nasazení do výstavby: Kv�ten 2012 - �erven 2013 

  Šrouby do d�eva: 32 mm 
                     oceli: 13 mm 
                     kamene: 13 mm 
 Nap�tí akumulátoru: 18 V/2 Ah  
 Hmotnost: 2,3 kg 

            A4.�46. obr. Aku šroubovák  

• Kompaktní kotou�ová pila Narex
Kompaktní kotou�ová pila slouží k �ezání materiál� ze d�eva. Bude užita p�i práci se d�evem, 
p�i provád�ní zdicích šablon, �ezání p�ekližek, desek apod. 
Nasazení do výstavby: Kv�ten 2012 - �erven 2013 

 Rozm�ry pilového kotou�e: 160 x 20 / 2,5 mm 
 Hloubka �ezu p�i 45°: 38 mm 
                            90°: 55 mm 
 Jmenovitý p�íkon: 1100 W 
 Hmotnost: 3,4 kg 

       
        A4. 47. obr. Ru�ní kotou�ová pila 
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• Telwin Trafo svá�e�ka Nordica 4181 Turbo Telwin

Bude používána na sva�ování ocelových konstrukcí a výztuže. 
Nasazení do výstavby: Kv�ten 2012 - �erven 2013 

   A4. 48. obr. Svá�e�ka Telwin s parametry 

• Vibrátor betonu Wacker Neuson BV 35A-P
Vibrátor bude používán na základové konstrukce na betonové v�nce. 
Nasazení do výstavby: �erven 2012 - �ervenec 2012, 	íjen 2012�

    
    A4. 49. obr. Vibrátor betonu 
 rozm�ry: 635x483x584 mm 

provozní 
hmotnost: 

10 kg 

motor: 
vzduchem-chlazený jedno válec 4-taktní s benzínovým 
motorem Výrobce Honda  
Model GX 35 

obsah: 35,8 cm2

max. Jmenovitý 
výkon: 

1 kW 

spot�eba paliva: 0,6 l/h 

objem nádrže: 0,7 l 
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• Elektrické topidlo Master B
Topidlo slouží k dosažení pot�ebné teploty uvnit� objektu. Bude použito k vytáp�ní místnosti 
p�edevším b�hem zimních m�síc�, a když venkovní teplota klesne pod 5°C. 
Nasazení do výstavby: 	íjen 2012 - Únor 2013�

 Výkon: 43 kW   
 Obsah nádrže: 60 l 
 Nap�tí:  230 V 
 Provozní hmotnost:  65 kg 
 Spot�eba paliva: 3,2 kg/hod 

      A4.�50. obr. Topidlo elektrické 

ch) Drobné pracovní ná�adí na stavbu

 Zednická lžíce, zednické kladívko,kole�ko, nab�rák(fanka), dvou metr a pásmo, olovnice, 
r�zné gumové palice, pily, úhelníky, hladítka, pali�ky, seká�e, špachtle a hladítka na tmel, 
st�rky, mísidlo lepící nebo omítkové sm�si, speciální lžíci na rozprostírání malty, hoblíky, 
brusná hladítka, zubové st�rky, úhelníky, vodováhy, š��ry, lícovací prkno, pásové a jiné pily, 
hoblovaná la�, pila kotou�ová stolní nebo speciální ru�ní, upev�ovací technika pro 
hmoždinky a vruty k upev�ování rám� oken, obklad� st�n, instala�ních vedení a r�zných 
za�izovacích p�edm�t�. 
Pom�cky na záme�nické, truhlá�ské, klempí�ské práce, pokrýva�ské práce. 
Sekací stroj na dlažbu, klešt� na obrubníky. 
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     A4. 51. obr. Tabulka nasazení stroj�
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1. Obecné informace 

Název stavby:  Obec Nové Veselí - Sportovní hala 

Místo stavby:  Nové Veselí 

Okres:   Ž�ár nad Sázavou 

Ú�el stavby:  ob�anská vybavenost (sport, kultura) 

Charakter stavby: novostavba 

Katastrální území: Nové Veselí 

Krajský ú�ad:  Jihlava 

Stavební ú�ad:  Ž�ár nad Sázavou 

Zhotovitel:  dle výb�rového �ízení 

Novostavba sportovní haly v Novém Veselí je �ešena prostorov� a funk�n� jako samostatná 
stavba. Novostavba sportovní haly je situována v okrajové zástavb� Nového Veselí v zón�
sport. 
Archektonicky je stavba pojednávána jako haly s viditelným nosným systémem sloup� a s 
p�istav�ným objektem zázemí (šatny, Wc, atd). Objekt je navržen jako jednopodlažní 
nepodsklepená jednolodní hala s hrací výškou 7,5 m se sociálním p�ístavkem (šatny, 
umývárny) o sv. 3,1 m. V rámci haly jsou �ešeny tribuny pro diváky. Vstup pro sportovce a 
diváky je odd�len. Hlavní vstup je �ešen ze severní a jižní stany, severní vchod je ur�ený pro 
sportovce a jižní vchod je ur�en pro diváky. 
Ú�el užití sportovní haly - ob�anská vybavenost (sportovní, kulturní) - stavba bude využívána 
pro ve�ejnost, neuvažuje se pro školní ú�ely. Objekt je navržen aby nebránil okolní zástavbu.  
Okolí výstavby tvo�í zástavbu stávajícího h�išt� a sokolovna na jižní stran�, na stran�
východní se nachází pole, na stran� severní se nachází objekty autoservisu a východních hal, 
na stran� západní p�es silnici je zóna rodinných dom�. Ovlivn�ní okolní zástavby nov�
navrženou sportovní halou je pojednáno v tomto projektu v jednotlivých kapitolách. 
 Konstrukce objektu je navržena jako ocelod�ev�ný skelet jednolodní  navazující sníženou 
p�ístavbou zázemí. Povrchy fasád omítkové v odstínu cihlovém a bílém, horní štíty šedé. Sokl 
je navržen betonový bez nát�ru. Výpln� otvoru s �irým zasklením, rámy plastové, výpln� u 
vstupu d�ev�né. Mírn� šikmá st�echa o sklonu cca 15 ° s výškou �ímsy +8,25 m a výška 
b�emene +12,60 m. Výšková úrove� podlahy je navržena ±0,000 = 570,10 Bpv. 
Sportovní hala je ur�ena p�edevším  pro házenou o rozm�ru 44*24 m, dále se uvažuje 
volejbal. 
Stavba provozu se p�edpokládá i minimální využití pro kulturní pot�eby obce. 
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Parametry stavby 
Zastav�ná plocha  :  1685,0 m2 
Obestav�ný prostor (SO-02) :  14870,0 m3 
Bilance ploch �ešeného území : 
- zpevn�né plochy   :  1150,0 m2 
- garážová stání   :     --- 
- parkovací místa   :  28+2  
Ú�elem tohoto technologického p�edpisu je stanovit, sjednotit a popsat 
obecná pravidla a zásady pro  provád�ní a kontrolu montovaných 
ocelových 
konstrukcí. Provád�ní a kontrola montovaných ocelových konstrukcí 
zahrnující zejména tyto procesy: 

- dodávání a p�ejímku dílc�, 
- dopravu dílc� na staveništ�
- montáž 
- ochranu proti korozi 
- kontrolu montážních prací a smontovaných konstrukcí

2. Materiál 

Svislé konstrukce - tvo�í ocelové sloupy IPE 450, které budou vetknuty do základových 
konstrukcí patek. Sloupy budou tvo�it rastr 2 �ad a 11 sloupc� navzájem na sebe kolmých o 
výšce 9,31 m. Rám je �ešen s táhlem v míst� zhlaví sloup� a do základ� vetknuté sloupy. 
Zatížení je uvažováno, že zatížení od technologie na prvky st�ešní nosné konstrukce (vazník, 
trap.plech) je 0,5kN/m2. 

Další svislé prvky tvo�ící nosnou konstrukce jsou sloupy IPE 300, které tvo�í �ela sportovní 
haly o výšce 11,4 m a 9,8 m. 

Dalšími prvky nezbytné pro montáž haly jsou r�zné táhla, ztužení, ztužidla, jekle, lana, 
šroubovací prvky a kotevní šrouby a r�zné spojovací materiály. 
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   A5. 1. obr. Specifikace materiálu IPE 

Hlavní nosné sloupy:  - po�et: 22 
    - rozm�ry: IPE 450 délky 9,310 m 
    - materiál Ocel Fe 360 výrobní skupina B 
Sloupy na �ele haly: - po�et :4+4 
    - rozm�ry: IPE 300 délky 11,4 m 
           IPE 300 délky 9,8 m 
    - materiál Ocel Fe 360 výrobní skupina B 

     
A5. 2. obr. Pohled na svisly nosný sloup s vetknutím do základové konstrukce a p�ichycení 
    lepeného d�ev�ného vazníku.�



65 

 A5. 3.obr. Tabulka výpisu ocelových profil� a názornost jaké jsou použity profily 
   ocelových materiál� na nosný rám konstrukce haly. 



66 

Vodorovné konstrukce - st�ešní �ást tvo�í lepené d�ev�né vazníky 220 x 850 mm, budou 
p�ichyceny do svislých nosných sloup� IPE 450. Další vodorovné prvky budou montovány 
podle projektové dokumentace. 

Hlavní d�ev�né vazníky D1 jsou dlouhý 13,33 m o po�tu 22 kus�, další d�ev�né prvky jsou 
dle projektové dokumentace. 

  

    A5. 4. obr. ukázka lepených vazník�
Pohled na d�ev�ný lepený vazník o rozm�rech 220x850x13330 mm, p�ichycen do ocelového 
sloupu a do p�íložky ve vrcholu h�ebene. D�ev�né vazníky budou p�ichyceny pomocí 
p�íložek, které budou p�ichyceny pomocí šroub� k hlavním ocelovým sloup�m. P�íložky na 
p�íložky budou p�ichyceny i p�í�né ztužení sportovní haly. P�íložky do vazník� budou i na 
p�ídavné sloupy, které budou navrtány p�ímo do vazníku.   

   A5. 5.obr. usazení vazník� na sloupy 
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  A5. 6. obr. Výpis prvk� d�ev�ných lepených vazník�

3. Pracovní podmínky 

Staveništ� bude p�ed zapo�etím výstavby oploceno, bude zajišt�n p�ívod elekt�iny 
rozvad��em, vybudováno sociální zázemí pro pracovníky v podob� t�í mobilních bun�k. Další 
bu�ka bude pro stavbyvedoucího a pátá bu�ka bude WC+ umývárny.Pro bu�ky budou 
z�ízeny p�ípojky kanalizace a vodovodu z ve�ejného �ádu. P�ed p�íjezdem staveništní techniky 
musí být provedeny zpevn�né plochy a vytvo�eno mísící centrum s mícha�kou pro výrobu 
maltových sm�sí.  
Velikost skladovacích ploch na drobný materiál bude umožn�n vedle sportovní haly. Drobný 
materiál doveze první nákladní automobil a složí jej na jedno místo kde se bude odebírat s 
postupné montáži sportovní haly. 

4. P�evzetí pracovišt�

K p�evzetí pracovišt� dojde ve smluveném termínu vyplývajícím z harmonogramu stavebních 
prací, p�evzetí musí být podepsáno vedoucím �ety, který ukon�ily základové konstrukce a 
stavebním dozorem. Dále budou p�i p�evzetí pracovišt� zkontrolovány vyhotovené nosné 
konstrukce a kontrola vyhovujících pracovních podmínek. Hlavn� správné p�em��ení 
kotevních šroub, které musí p�em��it geodet min odchylka je stanovena podle výrobce 
železných patek na ocelové sloupy. O p�evzetí pracovišt� provede stavbyvedoucí zápis do 
stavebního deníku. Dále je �ešeno �išt�ní kol. Jedná se o zpevn�nou plochu silni�ními panely 
ve spádu, která je vybavena hadicí s vodou pro o�išt�ní kol p�ed opušt�ním vozidla staveništ�. 
Dále jsou na staveništi zajišt�ny zpevn�né prostory pro skladování drobných materiál�, které 
se nebudou používat v den kdy se bude montovat hala. 
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5. Obecn� pracovní podmínky 

Obecn� platnými pracovními podmínkami jsou omezení pro práci ve výškách, kde musí být 
vytvo�eno zábradlí do výšky 1,1 m, kdy se smí provád�t stavební práce do rychlosti v�tru 
menším než 8 m/s,. Práce montážní jsou provád�ny v letním období tak musíme dbát na 
vysoké teploty aby neovlivnili p�ístup pracovník� k práci. V letním po�así nedochází poklusu 
teploty pod 0°C, tak nejsou kladeny zvláštní podmínky na montování haly . 

6. Personální obsazení 

"Pracovníci provád�jící montážní práce musí být pro svou �innost odborn�  zp�sobilí a musí 
být dokonale seznámeni s p�edepsanými technologickými postupy, podmínkami provád�ní, 
které jsou rozhodující pro kvalitu díla, a se zásadami BOZP ve vztahu ke druhu dané 
montované konstrukce. Odborná zp�sobilost musí být doložena p�íslušnými zkouškami 
(vaza�ská oprávn�ní, svá�e�ské pr�kazy apod.)." 
(2) (LÍZAL, 33s.) Obsluhu je�ábu mohou provád�t zam�stnanci, kte�í mají pro požadovanou 
práci kvalifikaci. Související �SN  stanoví podmínky pro získání odbornosti a kvalifika�ních 
pr�kaz� pro je�ábníky a vaza�e. 
Obsluhu je�ábu vázáním b�emen mohou vykonávat kvalifikovaní vaza�i, kte�í vlastní platný 
vaza�ský pr�kaz. P�edpisy pro vaza�e jsou uvedeny v související �SN. 

Složení pracovní �ety:
Montážní práce mohou provád�t zam�stnanci, kte�í mají pro vykonávanou �innost odbornou 
kvalifikaci a jejichž zdravotní stav dovoluje vykonávat montážní práce ve výškách. Fyzické a 
psychické p�edpoklady se ov��ují u montážník� 1 x za rok, u je�ábník� 1 x za rok . 

Optimální a doporu�ené složení montážní �ety podle sou�asných zkušeností je 11 
zam�stnanc�:   1 vedoucí �ety                       t�ída  7 
                         4 montážní osazova�i           t�ída  6  
                         2 vaza�                                  t�ída  4   
                        2 svá�e�                                 t�ída  6  
                          2 je�ábníci                             t�ída  6 

Povinnosti jednotlivých �len� montážní �ety: 

Vedoucí �ety
"1.Organizuje práci v �et�, zodpovídá za provád�ní práce podle technologických postup�, v 
p�edepsané kvalit� p�i dodržování na�ízení BOZP 
2.Ur�uje montáž jednotlivých dílc�, �ídí jejich dopravu až po definitivní osazení 
3.Kontroluje svislost osazovaných dílc�, zajišt�ní dílc�, kvalitu spoj�, svar�, k 
4.Spolupracuje p�i vynášení osnovy  a nivelizaci haly . 
5. Ur�uje osazení ochranného zábradlí na plošinách. 
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6.Vhodn� zapojuje p�idružené práce, které �eta v pr�b�hu montáže provádí, aby zajistila lepší 
využití pracovní doby, zejména p�i p�ípadné poruše je�ábu, špatném p�ísunu díl� nebo za 
nep�íznivého po�así. 
Vedoucí �ety se p�i manipulaci se zav�šenými prvky dorozumívá s vaza�em i    je�ábníkem 
smluvenými znameními. Požaduje se, aby m�l i vaza�ský pr�kaz." 
(2) (LÍZAL, 33s.) 

Montážníci - osazova�i
"1.P�ipravují kotevní šrouby a usazují ocelové a d�ev�né prvky 
2. P�i montáži se zdržují v bezpe�né vzdálenosti od dopravovaných prvk� a p�ibližují se, až 
kdy se panel ustálil nad místem uložení. P�i montáži nosí na rukou prstové rukavice, obuv s 
gumovou rýhovanou podrážkou, p�ilehlý pracovní oblek bez vlajících �ástí, v�etn� ochranné 
p�ilby. 
3. Zodpovídají za správné uložení t�snících profil� a dodržování technologických postup� a 
detail� pro provád�ní svislé a vodorovné konstr. 
5.Kontrolují p�i osazení ke konstrukci �ásti již smontované, prvek p�esn� a kolmo osadí  a 
zajistí.  
6.Podle pokyn� vedoucího �ety odepínají prvek ze záv�sných prost�edk�
7.P�emís�ují ochranné zábradlí a montážní pom�cky 
9.Dbá aby nebyly b�hem manipulace a montáže poškozeny dílce  
10.Vodící a jiná ob�asn� užívaná za�ízení k zajišt�ní stability konstrukce nesjímají d�íve než 
skon�ila bezpe�ná montáž prvk�. 
11.Dle pracovních možností pomohou na p�idružených prací v objektu. 
(2) (LÍZAL, 34s.) 

Svá�e�
"1.Vlastní platný svá�e�ský pr�kaz. Provádí spojování ocelových prvk� elektro svá�ením 
podle dispozic p�edepsaných projektem montáže. Spony a p�íložky p�iva�uje tak,jak ur�ují 
detaily styk�, aby provedené sváry pln� vyhovovaly konstruk�ním a statickým požadavk�m. 
Kontrolu provádí vedoucí �ety. 
2.P�i sva�ování používá montážního žeb�íku nebo montážní lavice a �ídí s p�edpisy o 
sva�ování, které jsou uvedeny v samostatné kapitole t�chto p�edpis�." 
(2) (LÍZAL, 34s.) 

Vaza�
"1.Vlastní platný vaza�ský, pr�kaz. Uvazuje dole na je�áb všechny ocelové dílce a jiné 
výrobky. 
2.Prohlíží záv�sná oka, otvory kotevní armatury, desti�ky a o�ist'uje je od ne�istot. 
3.Kontroluje jestli všechny p�ivezené prvky nejsou poškozené a nemají vadu, jestli jsou dob�e 
nat�ené proti korozi. 
4.Prvky zav�šuje centricky za všechna záv�sná oka a ve výšce cca 20 cm p�ed  
definitivním zdvihem kontroluje bezpe�né uvázání. Záv�sná lana, která se používají pro 
st�edn� nosné, zav�trovací, štítové a stropní, nesmí svírat s plochou nebo hranou panelu menší 
úhel než 60° C. Teprve po ustálení zav�šeného b�emena dává vaza� p�íkaz k pokra�ování 
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zdvihu. Avšak i dále sleduje zav�šené b�emeno a usm�r�uje p�ípadn� vodící lana, aby zdvih 
byl klidný a �ídí ho až do doby, pokud �ízení nep�evezme n�který montážník v podlaží. Šikmé 
zvednutí b�emene, pop�. jeho posouvání je nebezpe�né proto se nep�ipouští. Po prvním zdvihu 
ocelového prvku do výšky 20 cm je �asto pot�eba o�istit panel od p�ípadných ne�istot, koroze 
apod. Uvázaný materiál kontroluje jestli není poškozen z výroby nebo p�evozu. 
5. Pro zdvih nutno dále prvek zajistit tak, aby byla zabezpe�ena jeho doprava k místu montáže 
v poloze, která odpovídá jeho umíst�ní v konstrukci." 
(2) (LÍZAL, 34s.) 

Je�ábník
"1.Vykonává svoji funkci v plném rozsahu podle souvisejících �SN. Vlastní platný 
je�ábnický pr�kaz. Dbá pokyn� p�edáka i vaza�e. prvky dopravuje je�ábem k místu osazení v 
podélném sm�ru mimo p�dorys objektu tak. aby p�í�ný p�ísun nad stavbu byl co nejkratší. 
Vlastní váhovou tabuli u prefabrikát� a zná ak�ní rádius a zat�žovací parametry je�ábu ve 
vztahu k dispozici staveništ�. 
2.Všechny prvky zvedá plynule bez posunu trhavého pohybu, houpání,otá�ení a p�í�ného 
rozkmitu.  
3. Práci ihned p�erušuje za silného v�tru (tj. více než 10 m/s), za zatížení viditelnosti, p�i 
mlze, p�i bou�ce ap." 
(2) (LÍZAL, 35s.) 

7. Stroje a pracovní pom�cky

Zvedací prost�edky

Autoje�áb AD 14 TATRA

  
    A5. 7. obr. Autoje�áb AD 14 TATRA 
Technické parametry: 
Po�et je�ábu    2 
AD - 14 (podvozek TATRA) Délka Ší�ka Výška Ší�ka s vysunutými op�rami 
Rozm�ry mm   8 350 2 500 3 800 4 700 
Celková hmotnost kg  20 300 
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Zatížení náprav kg  P�ední: 7 100  
    Zadní: 2 x 6 610 
Nosnost kg   14 000 
Pojezd s b�emenem kg/mm 3 000 / 2 800 
Délka základního výložníku Zasunutý: 7 500 mm  
    Vysunutý: 16 900 mm 
Délka výložníku s nástavcem 23 400 mm 
Hydraulická soustava  2 obvody na podvozku,  
    4 obvody na oto�ném vršku 
Bezpe�nostní za�ízení  SLI 05 
Ovládání   mechanické, �ty�pákové ovládání rozvad���
Typ podvozku   TATRA T 815 250 P 11 6 x 6 / rozvor 3 700 mm 
Výkon motoru   230 kW 
Maximální dopravní rychlost 80 km/hod 
Tažné za�ízení   ano - dovolená hmotnost p�ív�su 10 000 kg 

Zvedací plošina

Pracovní plošina LCV-3-14/15 ramenová 

   A5. 8. obr. Zvedací plošina 
Technické údaje: 
Po�et pracovních plošin 2  
Nosnost:   2 osoby a p�ít�ž do celkové hmotnosti 200 kg 
Výškový dosah  15,2 m 
Bo�ní dosah   7 m 
Oto� sloupu to�nice ramen 360° 
Váha nástavby  1 400 kg 
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    A5. 9. obr. ukázka zdvihu plošiny 

Nákladní automobil

Mercedes-Benz 1833 ruka 

  
    A5. 10. obr. nákladní automobil 
Technické �daje: 
Po�et voz�  2 
Objem   7201 ccm 
Výkon   240 kW 
Po�et míst/l�žek 2 
Celková hmotnost 28000 kg 
Nosnost  16430 kg 
P�ív�s   25300 kg 
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 Montážní pom�cky a prost�edky
  Stálé vybavení montážní �ety 
 pracovní prost�edky a pom�cky   
-  ocelová pá�idla pro usazování sloup�  2 ks   
- jednoduchý žeb�ík dl. 4,00 m s gumovým obalem  2 ks   
- kladiva do 5 kg s dlouhou násadou  2 ks   
- konopné lano dl. 10,00 m  1 ks   
- konopné lano dl. 30,00 m  1 ks   
- elektrická svá�e�ka s p�íslušenstvím  1 ks   
- p�epravník pro spojovací prvky  
  a drobný materiál  2 ks   
- západkový klí� lešená�ský M 12  1 ks   
- souprava pro osv�tlení pracovišt�   
  (min. 4 ks reflektor�)     1 sada 
- vázací prost�edek �ty�ramenný s háky                       2 ks  
- vázací prost�edek dvouramenný s háky                     2 ks  
- konopná š��ra 
- vázací drát 
- osobní jistící prost�edky BOZP (bezpe�nostní postroj, p�ilba) pro každého zam�stnance 
- propichovací ty� dl. 3,00 m                                         1 ks 
- n�žky na výztuž                                                 1 ks 
- ru�ní pilka                                                                    1 ks 
- palice 5,00 kg                                                              2 ks  
- tvrdé košt�                                                                  3 ks 
- drobné vybavení (skládací metr zednické lžíce, nab�ra�ky, spárova�ky, seká�e,  zna�kovací 
barva, tužky apod.)  
- speciální osobní vybavení pro svá�e�e 

8. Pracovní postup 

Sled montáži sportovní haly zahrnuje: 

  - Dodávání a p�ejímání dílc�
  - Doprava dílc� na staveništ�
      - Staveništ�, skládky 
      - Podmínky pro zahájení montáže 
      - P�ejímka úložných ploch pro montáž vrchní stavby 
      - Hlavní zásady montáže 
      - Vlastní pracovní postup 
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Dodávání a p�ejímání dílc�
"Dílce ur�ené k montáži musí projít p�ejímací kontrolou, která se provádí na základ� údaj�
uvedených v jejich výrobní dokumentaci pop�. v projektu stavby.Zp�sob p�ejímky se dohodne 
mezi dodavatelem a odb�ratelem dílc�. Pro kontrolu p�esnosti rozm�r� a tvaru stavebních 
dílc� platí. U každého p�ejímaného dílce se kontroluje zna�ení na dílci podle. P�i dodávce 
dílc� výrobce p�edkládá na základ� výsledk� kontrolních zkoušek osv�d�ení o jakosti a 
kompletnosti dodávky, a odb�ratel zajiš�uje provedení zkoušek p�ejímacích pro ov��ení 
jakosti dodávky." 
(2) (LÍZAL, 34s.) 

Doprava dílc�
"Dílce se musí dopravit z výrobny k místu montáže bez poškození. Zodpov�dnost za 
technologicky správné uložení dílc� na dopravní prost�edky ve výrobním závod� nese 
výrobna. Zodpov�dnost za zajišt�ní dílc� pro dopravu co do bezpe�nosti a jejich 
dopravu nese p�epravce. Dílce mají být p�i doprav� ukládány pokud možno v poloze, 
v níž budou osazovány na stavb�. 
Odb�ratel odpovídá za odborné a opatrné vykládání dílc�.   
Ve snaze omezit možnosti poškození dílc� v celé doprav�, je žádoucí manipulaci s dílci 
omezit pokud možno na nejmenší míru. P�i za�ízení staveništ� se musí vytvo�it prostor pro 
odstavení dopravních prost�edk� v dosahu je�ábu.   
P�i vertikální doprav� na staveništi a pro montáž dílc� nutno používat vahadla, která  
umožní posun t�žišt� tak aby, dílce byly zav�šeny svisle, zejména v podélné ose  
prvku. Zav�šená lana vahadla musí být p�i zav�šení dílce svisle tak, aby nevyvolávaly  
do spínacích táhel v žádném p�ípad� vodorovné síly.   
U vybrané skupiny dílc� je dílec z výrobny opat�en transportním ocelovým prvkem, který se 
po osazení a zajišt�ni dílce odmontuje a vrátí zp�t do výrobny. P�ed zapnutím je�ábového 
záv�su do zdvihacích ok zašroubovaných na spínacích táhlech je nutno jak ve výrobn�, tak i 
na staveništi  
p�ekontrolovat jejich správné upnutí. Zdvihací oka se po osazení dílce odšroubují a  
vrátí zp�t do výrobny k novému použití." 
(2) (LÍZAL, 37s.) 

Staveništ�, skládky
"Staveništ� bude p�ed montáži uklizeno aby nedošlo ke komplikaci p�i montáži ocelového 
skeletu. 
Montáž ocelod�ev�ného skeletu bude probíhat bez skládkové �innosti, to znamená, že v den 
p�íjezdu ocelových a d�ev�ných prvk� na staveništ� bude ihned montován na scé místo dle 
projektové dokumentace. 
Skládky budou ur�eny na ostatní materiály jako jsou nap�. plechy na skladbu st�ešní 
konstrukce, zdivo a jiné materiály. Skládky musí být umíst�ny tak aby usnadnily montáž 
ocelod�ev�ného skeletu." 
(2) (LÍZAL, 37s.) 
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Podmínky pro zahájení montáže
"P�ípravné práce a opat�ení : 
P�ed zahájením montáže musí být provedeny tyto p�ípravné práce a opat�ení:  
- stavebn�-technologický projekt, v�etn� BOZP 
- rozpis dílc� navazující na technologické postupy montáže, zp�sob jejich p�epravy a   
    �asový plán 
- rozmíst�ní skládek u objektu   
- kontrola vozovek a odstavných ploch pro p�ísun dílc�
- p�ejímka montážních pom�cek, za�ízení a p�ístroj� p�íprava a p�ejímka p�ístroj� a pom�cek 
pro vym��ování a vyty�ování  
- p�íprava a p�ejímka za�ízení pro BOZP 
- p�ejímka je�ábu, ov��ení jeho únosnosti vzhledem k hloubce  
    montovaného objektu 
- instruktáž montážní �ety o technologickém postupu a zabezpe�ení zam�stnanc�
   z hlediska BOZP.  
- p�ejímka úložných ploch 

- P�edevším zjiš�uje celkový stav za�ízení, bezporuchová funk�nost, osv�d�ení o únosnosti 
lan záv�sných za�ízení. Montážní organizace musí zajistit pravidelnou údržbu montážních 
prost�edk�, jejich revizi minimáln� 1x za 3 m�síce. V p�ípad� poškození nebo nadm�rného 
opot�ebení montážních prost�edk� je nutno tyto okamžit� nahradit novými. 

P�i instruktáži montážní �ety  musí montážní organizace zam�stnance pov��ené montážními 
pracemi detailn� seznámit : 
1. s projektem realizovaného objektu .  
2. s technologickými pravidly 
3. s montážními postupy, které vyplývají z projektu a technologických pravidel 
4. s bezpe�nostními p�edpisy souvisejícími s montáží. 

P�ed montáží je dále nutno p�ekontrolovat a zajistit : 
- Porovnat a dle pot�eby zkontrolovat projektovou dokumentaci s montážními výkresy  
    a výpisy prefabrikát� pro celý objekt 
- P�ekontrolovat provedené základy pro zahájení montáže technická p�ejímka  
    základových konstrukcí 

1.P�ekontrolovat dodané díly ochranného ohrazení a ostatní montážní pom�cky 
2.Plocha mezi základovými patkami, rozvodné kanály a šachy musí být zakryty. 
3.Provedení instruktáže montážní �ety nezapomenout zanést do stavebního deníku a  
   nechat podepsat montážní �et�. 
4.P�enést vyty�enou stavební �áru a její koncové body, stabilizovat (zabetonovanou  
   trubkou na dokon�ených základech). Dva rohy objektu ležící na stavební �á�e a další  
   rohy p�enést pod pravým úhlem a tak zkontrolovat pravoúhlost objektu 
5.Mezi vyty�ené rohy stavby rozm��it a vyzna�it polohy jednotlivých prvk� prvního  
   podlaží. P�itom je t�eba postupovat na obou podélných stranách od rohu objektu ke  
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   st�edu. Sou�asn� ve spolupráci s geodetem p�ekontrolovat výšku úložné plochy na  
   základech, provést vyty�ení a rozm��ení osnovy p�ímek na vodorovné  
   montážní rovin� a vyty�ení svislých rovin a výškových úrovní. 
6.Výškové rozdíly nesmí p�esahovat povolenou odchylku ± 10 mm. Zjišt�né výškové  
 nerovnosti se vyrovnávají ocelovými podložkami, kontrola výškového i osového zam��ení  
 montážní spáry geodetem, které musí být zaneseno do stavebního deníku." 
(2) (LÍZAL, 40s.) 

P�ejímka úložných ploch pro montáž ocelového skeletu
"Nejmén� týden p�ed zahájením montáže musí být provedena technická p�ejímka 
základových konstrukcí �i spodního podlaží, na kterých bude osazena nebo ke kterému bude 
p�isazena montovaná �ást stavby. Tato p�ejímka se d�je za p�ítomnosti montážní organizace, 
generálního dodavatele, p�ípadn� investora �i projektanta statické �ásti, vymíní-li si to. 

P�ed zahájením montáže ocelové konstrukce musí být provedeno: 
1. betonáž monolitických základových konstrukcí se všemi detaily 
2. dokon�eny všechny ležaté instala�ní rozvody, v�etn� osazení odtokových gul a  
    vyzd�ní instala�ních šachet 

Výsledky provád�né p�ejímky na takto p�ipraveném staveništi musí být zapsány ve  
stavebním deníku a musí zejména obsahovat : 
- Údaje o umíst�ní nejmén� t�i vyty�ovaných zna�ek na staveništi pro kontrolu  
    p�esnosti v pr�b�hu montáže 
- Výsledky kontroly hlavních rozm�r� op�rných konstrukcí a základ� s uvedením  
     zjišt�ných odchylek 
- Výsledky kontroly montážní roviny základové konstrukce s udáním zjišt�ních  
    odchylek. Výškové rozdíly nesmí p�ekro�it stanovenou mezní odchylku + -  10 mm,  
    V�tší výškové  rozdíly nesmí být v dostate�ném p�edstihu p�ed zahájením montáže  
    vyrovnány ocelovými podložkami. 
- Výsledky p�ejímacích zkoušek  
-  Výsledky kontroly vy�nívající výztuže pro montáž nebo jiných konstruk�ních �ástí  
    ur�ených ke spojení s dílci 
- Záv�r prov�rky vyhodnocující celkový stav p�ejímky konstrukcí 
- Doklad o pevnosti beton� pro základy (min. 70 % pevnosti - p�edepsané)." 
(2) (LÍZAL, 44s.) 

Hlavní zásady montáže
"P�i vypracování sledu montáže je nutno dodržet zásadu postupu montáže ve sm�ru k je�ábu. 
Tím se zabrání zbyte�nému zvedání dílc� za jiné dílce, které zakrývají výhled je�ábníka. 
Montáž se musí p�erušit p�i takové síle v�tru, kdy montovaný dílec po ustálení vlivem v�tru 
má výkyv  ± 5 cm na spodní hran�, když síla v�tru ohrožuje stabilitu je�ábu (cca síla v�tru do 
10 m/se.Dále se p�eruší montáž za mlhy, která zt�žuje práci tak, že není vid�t jasn� obrysy 
osob a montovaných dílc� mezi pracovišt�m ve výšce a místem odb�ru, na celé dráze dopravy 
apod. 
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Za siln�jšího nebo déle trvajícího dešt� nebo bou�ky se rovn�ž práce p�erušuje. 
Postup práce p�i stup�ovité montáži musí byt rozkreslen do jednotlivých etap a v každé fázi 
musí být zajišt�na stabilita prvk�. 
P�ed zav�šením dílce se musí zkontrolovat jeho stav, zna�ení na dílci, pop�. další jeho �ásti 
P�ed zdvihnutím je nutno dílec o�istit od ne�istot. 
Zav�šené dílce se zdvihají (a dopravují k místu uložení) až po p�edchozím nadzvednutí o  
200  až 300 mm, kterým se prov��í správnost zav�šení a funkce vázacích prost�edk�. 
Vázací prost�edky pro zdvihání dílc� je nutno se�ídit tak, aby se zajistilo rovnom�rné 
rozložení tíhy zav�šeného b�emene na všechny záv�sy a tím i na všechny úchyty dílce. 
Každý dílec je  nutné p�ed kone�ným spušt�ním nejprve ustálit ve výšce asi 300 mm nad 
místem osazení a po up�esn�ní polohy teprve osadit. 
Dílec je nutno ponechat zav�šený na lan� je�ábu až do p�edb�žného zajišt�ní jeho stability   
nebo do jeho uložení, pop�. zakotvení. P�edb�žné zajišt�ní není nutné u dílc�, jež jsou po      
osazení samy o sob� stabilní.  Dílce, které nejsou samy o sob� stabilní, zejména dílce 
konzolové, musí být spolehliv�  zajišt�ny až do kone�ného zakotvení. Dílce se musí p�ed 
zakotvením vyrovnat do kone�né polohy. 
       
P�i montáži je nutno zejména: 
d�sledn� dodržovat p�edepsané technologické postupy 
dokon�it kompletování každé montované �ásti objektu, pop�. konstrukce, aby bylo možno 
plynule provád�t následné práce." 
(2) (LÍZAL, 42s.) 

Požadavky na p�esnou montáž
"Montáž se musí provád�t pod vedením odborných zam�stnanc�, kte�í musí být p�edem 
dokonale seznámeni s projektem, technologickými pravidly, s p�íslušnými �SN a EN 
normami a s p�edpisy o bezpe�nosti a ochran� zdraví p�i práci. 
Ostatní zam�stnanci provád�jící montážní práce musí být seznámeni s uvedenými dokumenty 
a p�edpisy v rozsahu své ú�asti p�i montáži. Montážní práce mohou provád�t jen zam�stnanci, 
kte�í mají pro vykonávanou práci požadovanou kvalifikaci a léka�ské osv�d�ení pro práce ve 
výškách. 
Montáž je možno zahájit po kontrole základové konstrukce a technické kontrole montážních 
prost�edk�. Beton monolitických základ� nebo spodních podlaží musí mít pevnost nejmén�
70% p�edepsané krychelné pevnosti. 
Je nutno postupovat tak aby byla zajišt�na stabilita konstrukce a tuhost montovaných spoj� ve 
všech stádiích montáže, stabilita montovaných konstrukcí p�i v�tru. 
K docílení p�esné montáže je nutná spolupráce s geodetem. Geodet je povinen udat a vyty�it 
p�í�nou i podélnou osu p�dorysu a p�enášet je z podlaží  do podlaží tak, aby montážní �ety 
mohly od t�chto os správn� zakládat a provád�t kontrolu. Geodet je povinen provád�t pro 
každé podlaží kontrolu excentricity  smontovaných konstrukcí a rovinnosti strop�. Výsledky 
m��ení musí být zapsány do stavebního deníku. P�ípadné zjišt�né diference musí být ihned 
napraveny." 
(2) (LÍZAL, 43s.) 
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Vlastní pracovní postup
Montáž bude v den zásobování!!! 
Po p�evzetí základových konstrukcí, které musí spl�ovat 70% pevnosti v tlaku betonu, po 
seznámení pracovníku s �inností a zaškolení BOZP se m�že p�ejít na vlastní postup výstavby 
ocelod�eného skeletu. 
Po p�ijetí všech pracovních stroj� na staveništ� a p�íjezdu materiálu na staveništ� m�že za�ít 
vlastní výstavba haly. Nesmí docházet aby byly provád�ný práce nad sebou. 
První je�áb vjede do budoucí haly a postaví se tak aby vedle n�j mohl zajet nákladní 
automobil s p�ivezenými prvky skeletu a aby dosáhl na pot�ebné místo pro usazení ocelového 
prvku. 
Osazení sloupu se provede, že je�ábník vyloží rameno, aby osadil ocelový rohový sloup IPE 
450 o délce 9,31 m, vaza� na nákladním automobilu naváže ocelový prvek na lana, aby mohl 
je�áb zvednout a p�esunout ocelový sloup. 
Po p�esunu na dané místo usazova� usadí do kotevních šroub� a pomocí matek ocelový sloup, 
aby byl stabilní, po dokon�ení montáže sloupu se musí usazova� p�esv�d�it, že sloup je ve 
stabilní poloze až potom m�že je�ábník povolit lana a usazova� odstranit lana. 
Nákres ukotvení sloupu na železobetonovou patku. 4 šrouby M 30 jsou zabetonovaný v 
železobetonových patkách, které musí být umíst�ny co nejp�esn�ji dle projektové 
dokumentace a ov��eno geodetem. 

  
   A5. 11. p�dorys patky sloup�
Po ukotvení rohového sloupu IPE 450 je�ábník s vaza�em nachystají ocelový sloup IPE 300 
aby namontovali štítovou st�nu haly první sloup IPE 300 bude dlouhý 9,8 m a štítový sloup 
bude IPE 300 a bude dlouhý 11,4 m po prost�edním sloupu se namontuje op�t sloup IPE 300 
o délce 9,8 m. V první fázi na záv�r se osadí druhý rohový sloup. 
Po ukon�ení této fáze se osadí druhá �ada sloup� IPE 450 o délce 9,31 m, která se hned po 
ukotvení sloup� p�í�n� zajistí, aby se konstrukce zpevnila.  
Je�áb a druhé nákladní auto p�ipraví p�í�né prvky, které budou pot�eba na ztužení celé 
konstrukce, jak ocelové prvky tak i lepené d�ev�né prvky. 
Je�áb naváže lepený d�ev�ný vazník a položí se na první �adu na jednu stranu potom následuje 
lepený vazník do páru. 
Pomocí zvedacích plošin pracovníci smontují d�ev�né vazníky k ocelovým sloup�m pomocí 
svorník� a ztužidel. 
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�ísla nazna�ují postup výstavby haly. 

    A5. 12.obr. Postup montáže ocelod�ev�né hal 
Po usazení další �ady p�ijdou na �adu  p�í�né ztužení první �ady pomocí druhého je�ábu a 
celkov� celé konstrukce. 
Po ztužování  první �ady s druhou �adou postupujeme po celé konstrukce. 
Po osazení n�kolika �ad p�ijde se hned konstrukce vyztuží p�í�nými táhly a d�ev�nými prvky, 
a bude celou konstrukci kompletovat v p�í�ném tvaru aby konstrukce byla p�ipravena na 
st�ešní konstrukci. 

   
   A5. 13. obr. Foto montáže ocelod�ev�né haly.    
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Znázorn�ny jsou pracovní stroje jak budou nasazovány v postupu haly. 

  A5. 14. obr. Postupuje se postupn� jako v schématu montáže celé haly. 

Po dokon�ení poslední �ady sloup� a posledního p�í�ného ztužení budou osazeny �elní 
sloupy, které bude osazovat je�áb s nákladním autem. 

    A5. 15. obr. ukázka p�í�ného ztužení haly 
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Na záv�r budou osazeny postraní sloupy, které budou tvo�it zázemí haly. Sloupy budou 
osazeny na základové pasy. V základových pasech jsou zabetonovány kotevní šrouby M 30 a 
osadí se sloupy. 

  
  A5. 16. obr. Schéma celého osazení ocelod�ev�ného skeletu. 
Po ukon�ení montovaného skeletu m�že dojít k vyzd�ní haly Porothem 30 P+D. 

9. Jakost a kontrola kvality 

Vstupní kontrola
"P�ejímka prvk�: 
U všech dílc� ur�ených k montáži musí být provedena p�ejímací kontrola ve výrobn� za 
ú�asti odb�ratele. Každý dílec musí být opat�en pr�vodním listem, který vydává odb�rateli 
dodavatel. Na pr�vodním list� musí být potvrzení útvaru technické kontroly dodavatele, že 
dílec odpovídá projektu, p�íslušným technickým normám a p�edpis�m. Vzhled, úchylky, 
zna�ení. manipulace. 
Dílce se p�ejímají podle: 
- úplné dokumentace pro výrobu dílc�
- technologie pro výrobu kompletizovaných dílc�; 
- p�ejímacích podmínek. 
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P�ejímací kontrola je provád�na v  rozsahu stanoveném v Plánu kontrol a zkoušek pro danou 
stavbu. 
P�i p�ejímce se kontroluje:  
U každého dílce: zna�ka a série dílce, datum výroby, zna�ka výstupní kontroly útvaru  
technické kontrole výrobce, vn�jší vzhled, kvalita povrchové úpravy a provedení 
kompletizace 
dílc�. Namátkov� tvar a rozm�ry výrobk�, dovolené úchylky, p�esnost osazení otvorových     
výplní a jejich funk�nost, kvalita a správné umíst�ní kotevních �ástí, izolace a další 
p�edepsané vlastnosti. 
Na staveništi se p�i p�ejímce dílc� kontroluje stav dílc� po doprav� - povrchy, hrany, datum 
výroby,zna�ky dílc� a výstupní kontroly. Výsledek kontroly musí být zapsán do dodacího 
listu dopravce." 
(2) (LÍZAL, 50s.) 
  
Meziopera�ní kontrola
"P�i montáži dílc� je nutno pr�b�žn� kontrolovat. 
Shodnost polohy osazovaného dílce s polohou podle projektu 
Hodnoty úchylek doporu�ené orienta�ní hodnoty mezních odchylek.  
Správnost provedení  montážních styk�.  
P�i provád�ní kontroly styk� je nutno kontrolovat zejména p�esnost provedení konstruk�ních 
spoj�
 betonových a železobetonových styk� – správnost uložení do kotvících šroub�. 
Hodnoty mezních úchylek pro p�esnost osazení dílc� pro b�žné technologické postupy 
montáže stanoví orienta�n� �SN 73 0210-1  Geometrická p�esnost ve výstavb� – Podmínky 
provád�ní – �ást 1: P�esnost osazení" 
(2) (LÍZAL, 50s.) 

Výstupní kontrola
"Montážní práce se p�ejímají po dosažení pevnosti stykových spoj�, podle spoj� šroub�.  
P�i p�ejímce montážních prací a smontovaných objekt� se kontroluje zejména. 
Zda smontované konstrukce odpovídají projektové dokumentace. 
Kvalita montážních prací. 
P�ipravenost smontované konstrukce k provád�ní následných prací. 
Zda vlastnosti použitých materiálu odpovídají vlastnostem požadovaným 
Dodržení mezních úchylek, zejména úchylek celých �ástí konstrukcí stanovených  
projektem nebo uvedených v �SN. 
Ochrana kovových �ástí proti korozi. 
Stav a vzhled dílc� v�etn� povrchových úprav.    
Správnost osazení dílc� do základových patek.  
Zmonolitn�ní styk� montovaných konstrukcí. 
Dosažená pevnost styku. 
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P�i p�ejímce smontované konstrukce musí dodavatel montážních prací p�edložit tyto  
doklady: 
Osv�d�ení o jakosti a kompletnosti dodávek dílc� vydaná výrobcem dílc�
Osv�d�ení o kvalit� materiál�, jichž bylo použito p�i montáži 
Výkresy konstrukcí s uvedenými mezními úchylkami od projektu 
Zápisy o pr�b�žné p�ejímce díl�ích smontovaných konstrukcí 
Zápisy o p�ejímce zakrytých konstrukcí a prací 
Zprávy (protokoly) o zkouškách pr�kazních a kontrolách. 
O každé p�ejímce montážních prací a smontovaných konstrukcí musí být sepsán zápis." 
(2) (LÍZAL, 41s.) 

10. Bezpe�nost práce 

Bezpe�nost práce konkretizována pro každou zakázku, objekt nebo stavbu v technologickém 
postupu, který zpracovává zam�stnanec p�ípravy výroby za spolupráce s  bezpe�nostním 
technikem a p�i tvorb� vycházejí z tohoto technologického p�edpisu. P�ed zahájením 
montážních prací musí být všichni zú�astn�ní zam�stnanci prokazateln� seznámeni s tímto 
technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Na po�átku prací prob�hne  
bezpe�nostní školení všech pracovník�, kte�í se budou podílet na montážních pracích. Školení 
musí obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále p�íslušná ustanovení zákoníku 
práce.  

P�i provád�ní montážních prací, musí všichni zam�stnanci, v�. zam�stnanc� subdodavatel�
používat ochranné p�ilby. Vedoucí pracovišt� rozhodne, p�i jaké �innosti p�ilby nemusí být  
používány a s tímto prokazateln� seznámí všechny zam�stnance. 
  

Více p�íloha P1 Bezpe�nost práce a rizika na pracovíšti. 

11.Ekologie 

"Ochrana životního prost�edí se �ídí v rámci jednotlivých spole�ností ekologickým na�ízením, 
které stanovuje opat�ení, postupy a odpov�dnosti k zajišt�ní ochrany životního prost�edí 
v souladu s platnými zákony v oblasti nakládání s odpady,  evidenci a likvidaci odpad�. 
Po dobu provád�ní stavebních prací v rámci tohoto pracovního p�edpisu je nutné dodržovat 
ustanovení. Posuzování vlivu na životní prost�edí a �init pot�ebná opat�ení ke snížení hluku, 
zejména je d�ležité dbát na dodržování nejvyšších p�ípustných hladin hluku stanovených 
hygienickými. o ohran� ovzduší p�ed zne�iš�ujícími látkami v jeho plném rozsahu, o ochran�
zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací, která stanoví povinnosti stavebních firem p�i 
provád�ní staveb.Je nutné dbát na to, aby b�hem výstavby byl dodržován zákon o vodách, aby 
nedocházelo  k nadm�rnému zne�iš�ování povrchových vod a k ohrožování kvality 
podzemních vod.B�hem stavebních prací ur�ených v rámci tohoto pracovního p�edpisu se 
musí dodržovat ustanovení zákon� a norem:"(2) (LÍZAL, 52s.) 
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-zákon 185/2001 Sb. o odpadech 
-vyhláška �. 381/2001 Ministerstva životního prost�edí, kterou se 
vydává katalog odpad� a stanoví další seznamy odpad�
-vyhláška �. 383/2001 Ministerstva životního prost�edí, o 
podrobnostech 
nakládání s odpady 

Kód odpadu Název odpadu Kategorie odpadu Množství 

17 02 01 D�evo O 50 kg 

17 04 09 Kovový odpad N 35 kg 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 60 kg 

15 01 02 Plastové obaly O 150 kg 

   A5. 1.Tabulka množství odpadu 

12. Literatura 
• Internetové stránky výrobc� materiál�. 

• Technologický p�edpis od Ing. Petr Lízal, Monolitické betonové konstrukce 

• Technologické p�edpisy z minulých let studia 
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1. Obecné informace 

Název stavby:  Obec Nové Veselí - Sportovní hala 

Místo stavby:  Nové Veselí 

Okres:   Ž�ár nad Sázavou 

Ú�el stavby:  ob�anská vybavenost (sport, kultura) 

Charakter stavby: novostavba 

Katastrální území: Nové Veselí 

Krajský ú�ad:  Jihlava 

Stavební ú�ad:  Ž�ár nad Sázavou 

Zhotovitel:  dle výb�rového �ízení 

Novostavba sportovní haly v Novém Veselí je �ešena prostorov� a funk�n� jako samostatná 
stavba. Novostavba sportovní haly je situována v okrajové zástavb� Nového Veselí v zón�
sport. 
Archektonicky je stavba pojednávána jako haly s viditelným nosným systémem sloup� a s 
p�istav�ným objektem zázemí (šatny, Wc, atd). Objekt je navržen jako jednopodlažní 
nepodsklepená jednolodní hala s hrací výškou 7,5 m se sociálním p�ístavkem (šatny, 
umývárny) o sv. 3,1 m. V rámci haly jsou �ešeny tribuny pro diváky. Vstup pro sportovce a 
diváky je odd�len. Hlavní vstup je �ešen ze severní a jižní stany, severní vchod je ur�ený pro 
sportovce a jižní vchod je ur�en pro diváky. 
Ú�el užití sportovní haly - ob�anská vybavenost (sportovní, kulturní) - stavba bude využívána 
pro ve�ejnost, neuvažuje se pro školní ú�ely. Objekt je navržen aby nebránil okolní zástavbu.  
Okolí výstavby tvo�í zástavbu stávajícího h�išt� a sokolovna na jižní stran�, na stran�
východní se nachází pole, na stran� severní se nachází objekty autoservisu a východních hal, 
na stran� západní p�es silnici je zóna rodinných dom�. Ovlivn�ní okolní zástavby nov�
navrženou sportovní halou je pojednáno v tomto projektu v jednotlivých kapitolách. 
 Konstrukce objektu je navržena jako ocelod�ev�ný skelet jednolodní  navazující sníženou 
p�ístavbou zázemí. Povrchy fasád omítkové v odstínu cihlovém a bílém, horní štíty šedé. Sokl 
je navržen betonový bez nát�ru. Výpln� otvoru s �irým zasklením, rámy plastové, výpln� u 
vstupu d�ev�né. Mírn� šikmá st�echa o sklonu cca 15 ° s výškou �ímsy +8,25 m a výška 
b�emene +12,60 m. Výšková úrove� podlahy je navržena ±0,000 = 570,10 Bpv. 
Sportovní hala je ur�ena p�edevším  pro házenou o rozm�ru 44*24 m, dále se uvažuje 
volejbal. 
Stavba provozu se p�edpokládá i minimální využití pro kulturní pot�eby obce. 
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Parametry stavby 
Zastav�ná plocha  :  1685,0 m2 
Obestav�ný prostor (SO-02) :  14870,0 m3 
Bilance ploch �ešeného území : 
- zpevn�né plochy   :  1150,0 m2 
- garážová stání   :     --- 
- parkovací místa   :  28+2  
Ú�elem tohoto technologického p�edpisu je stanovit, sjednotit a popsat obecná pravidla a 
zásady pro  provád�ní drátkobetonové konstrukce. �SN 74 45 05 -  Podlahy. Spole�ná 
ustanovení. 
 Provád�ní a kontrola betonových konstrukcí zahrnující zejména tyto 
procesy: 

 - dodávání a p�ejímku materiálu 
 - dopravu doprava materiálu na staveništ�
 - uložení materiálu na místo 
 - ochranu ochrana konstrukce 
 - dilatace konstrukce 

2. Materiál 

Betonové sm�si, do kterých jsou p�i výrob� na betonárn� p�idávány ocelové profilované 
drátky zlepšující finální vlastnosti betonu. Použité množství drátk� se pohybuje mezi 20 - 40 
kg/m3 v závislosti na typu drátk�, pevnostní t�íd� použitého betonu a požadované hodnoty 
vyztužení. 
Drátkobeton je speciální beton, který krom� b�žných složek obsahuje i ocelová vlákna nebo 
drátky. Tato ocelová rozptýlená výztuž p�ízniv� ovliv�uje technickofyzikální mechanické 
vlastnosti ztvrdlého betonu. Vlákna a drátky s pr�m�ry od 0,15 do 2,0 mm a délkami 7 až 
75 mm se vyráb�jí z uhlíkové nebo slitinové oceli. 
Betonová sm�s tvo�ená z betonu C 25/30 a výztužnou statickou výztuží Dramix je dávkována  
25 kg/m3 a konstruk�ní výztuží k odsouhlasení dle technického návodu výrobce drátk�. 
Výhody drátkobeton� Dramix: 
Omezení vzniku smrš�ovacích trhlin a deformací betonu. 
Zvýšení odolnosti konstrukce proti pr�niku vody. 
Zlepšení houževnatosti a únavové pevnosti. 
Zjednodušení a zrychlení stavebních prací. 
V ur�itých p�ípadech lze zcela nahradit použití klasické ocelové výztuže (sítí), odpadá nákup, 
složitá p�íprava a pokládka ocelové výztuže. 
Umož�ují zv�tšení dilata�ních celk� u podlahových konstrukcí. 
Výhodná cena oproti klasické betonáži s klasickou ocelovou výztuží. 
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   A6. 1. obr. Lom vyzrálého drátkobetonu 
Tyto sm�si nacházejí nejv�tší uplatn�ní v podlahách a základových deskách obytných dom� a 
dom� pro ob�anskou vybavenost, v pr�myslových podlahách, v subtilních konstrukcích s 
omezeným použitím klasické výztuže, v prefabrikátech, ve vodo stavebních konstrukcích a 
apod. 

Ocelové vlákno Drimix návod k použití obecn�. 

"Ocelové vlákno Drimix bylo zkonstruováno a vyrobeno výhradn� pro použití jako rozptýlené 
výztuže do betonu. Jiná použití není doporu�eno. Lze jej použít jako rozptýlenou výztuž v 
podlahách a základových deskách. Lze je použít i jako smykovou výztuž do p�edpjatých 
konstrukcí. 

Ocelové vlákno Drimix se dávkuje bu� do suché sm�si nebo do �erstvého betonu a to bu�
p�ímo ve výrob� betonu nebo do domícháva�e. V obou p�ípadech je nutné zvolit vhodnou 
technologii míchání a dostate�ný �asový limit, aby došlo k rovnom�rnému rozptýlení vláken 
ve sm�si a zárove� nedocházelo k mechanickému nebo jinému poškození vláken. Vlákna lze 
aplikovat ru�n� nebo dávkova�em. Doporu�uje se použít rozdružova� vláken. Ocelová vlákna 
není ur�eno do sm�sí, které chemicky reagují s železem a jeho slou�eninami nebo slitinami. 

Ocelové vlákno Drimix se dávkuje p�esn� podle souladu s projektem a jeho koncentrace musí 
být podložena platným a vyhovujícím statistickým posudkem. Jiné koncentrace musí být 
podložena platným a vyhovujícím statistickým posudkem. Dávkování pod 18 kg/m3 betonu je 
možno doporu�it pouze po posouzení a schválení statikem výrobce. Dávkování pod 15 kg/m3

se nedoporu�uje." 
(3) (http://www.dramix.cz) 
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Množství materiál� : 

betonu :    44 x 24 x 0,17 = 179,52 m3

    44 x 4,84 x 0,22 = 46,86 m3

celkem betonu :   179,52 + 46,86 = 226,38 m3  

po�et autodomicháva��: 226,38 / 9 = 26 ks 

výztuže : 25 kg/m3:   25 x 226,38 = 5,66 t 

extrudovaný polystyrén :  44 x 24 = 1056 m2

separa�ní folie PE 0,2 mm :  44 x (24+4,84) = 1270,3 m2 

dilata�ní páska :   44 + 28,87 + 44 + 28,87 = 145,74 m 

3. Pracovní podmínky 

Staveništ� bude p�ed zapo�etím výstavby oploceno, bude zajišt�n p�ívod elekt�iny 
rozvad��em, vybudováno sociální zázemí pro pracovníky v podob� t�í mobilních bun�k. Další 
bu�ka bude pro stavbyvedoucího a pátá bu�ka bude WC+ umývárny. Pro bu�ky budou 
z�ízeny p�ípojky kanalizace a vodovodu z ve�ejného �ádu. P�ed p�íjezdem staveništní techniky 
musí být provedeny zpevn�né plochy.  
Není t�eba budovat žádné nové objekty za�ízení staveništ�. Kapacita rozvod� u všech 
použitých médií je dostate�ná. 
P�ístupová cesta na staveništ� bude napojena p�es stávající cestu. Skládky materiálu budou 
umíst�ny v oploceném prostoru staveništ�. Budou vyvýšeny nad okolní terén, zpevn�ny a 
odvodn�ny.     
Drátkobetonová deska se bude provád�t 29.8.2012 - 31.8.2012 celkem tato �innost zabere 24 
hodin. Práce na vytvo�ení drátkobetonových podlah nebudeme pot�ebovat žádné skladovací 
prostory na staveništi. Vytvo�ení drátkobetonových konstrukcí bude pot�ebovat prostor p�ed 
sportovní halou aby se mohl �ádn� postavit auto�erpadlo Schwing, který bude �erpat pot�ebný 
beton na místo ur�ení. K �erpadlu bude p�ijížd�t autodomícháva�, který bude �erpadlo 
zásobovat drátkobetonem. V hale budou pracovníci, kte�í budou beton rozlévat a zpracovávat 
podle technologického postupu pro betonáž podlah. Pomocí  vibra�ního stroje Lasecreed bude 
beton vibrován na ur�itou výšku. Po zatuhnutí betonu p�jde na �adu dvourotorový hladi�, 
který bude hladit beton do roviny. Poté co se beton vyhladí se zasype sypkým materiálem, 
který je ur�ený pro povrch drátkobetonových konstrukcí. Do 24 hodin se musí ud�lat dilatace 
v rastru 6 x 6 metr�.   
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4. P�evzetí pracovišt�

K p�evzetí pracovišt� dojde ve smluveném termínu vyplývajícím z harmonogramu stavebních 
prací, p�evzetí musí být podepsáno vedoucím �ety, který ukon�ily práce, které navazují na 
podlahové konstrukce. Musí být i stavební dozore. Dále budou p�i p�evzetí pracovišt�
zkontrolovány vyhotovené konstrukce pot�ebné pro provedení drátkobetonu jako jsou op�rné 
konstrukce z betonu a obvodové zdivo, které bude sloužit jako bedn�ní. Dilatace 
drátkobetonové konstrukce bude jak separa�ní vrstva tak i PE páska 10-15 mm. 
Kontrola vyhovujících pracovních podmínek. Hlavn� správné p�em��ení vodorovného sm�ru 
podkladové vrstvy, které musí p�em��it. min odchylka je stanovena podle projektové 
dokumentace. 
O p�evzetí pracovišt� provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. Dále je �ešeno 
�išt�ní kol. Jedná se o zpevn�nou plochu silni�ními panely ve spádu, která je vybavena hadicí 
s vodou pro o�išt�ní kol p�ed opušt�ním vozidla staveništ�. Dále jsou na staveništi zajišt�ny 
zpevn�né prostory, které se p�i provád�ní podlahové konstrukce nebudou využívat. 

5. Obecn� pracovní podmínky 

P�ed za�átkem prací bude dovezen pot�ebný materiál na separa�ní vrstvu. 
Podklad nesmí mít hrubé nerovnosti a p�elitky malty. Mezní odchylka mezi jednotlivými  
prvky, nesmí p�ekro�it 5 mm. 
Dodržena minimální teplota podkladu a prost�edí ( +5 °C ) 
Všichni pracovníci byli proškoleni a podepsali BOZ a musí být proveden zápis do stavebního 
deníku. 
Ošet�ení betonu. Beton se vyhladí a zasype sypkým materiálem pomocí posypového vozíku, 
který je ur�ený pro povrch drátkobetonových konstrukcí. 
  

6. Personální obsazení 

Stavební �eta pro provád�ní betonové konstrukce sestává z min. 8 pracovník� z nichž alespo�
jeden musí být vyu�ený v oboru betoná�, izolatér anebo zedník, který bývá sou�asn� vedoucí 
�ety. Práce mohou vykonávat práci, kte�í mají pro vykonávanou �innost odbornou kvalifikaci 
a jejichž zdravotní stav dovoluje vykonávat tuto práci. 

Optimální a doporu�ené složení podlahové konstrukce �ety podle sou�asných zkušeností je 8 
zam�stnanc�:    1 vedoucí �ety                       t�ída  7 
                         3 izolaté�i                              t�ída  4   
    4 betoná�i             t�ída  6  
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Povinnosti jednotlivých �len� montážní �ety: 

Vedoucí �ety

1.Organizuje práci v �et�, zodpovídá za provád�ní práce podle technologických postup�, v 
p�edepsané kvalit� p�i dodržování na�ízení BOZP 
2.Ur�uje postup betonáže, �ídí jejich strukturu postupu betonáže až po kokon�ení. 
3.Kontroluje vodorovnost a výšku podle projektové dokumentace. 
4.Spolupracuje p�i vynášení osnovy  a výšky podlahové konstrukce haly. 
5. Kontroluje správné ošet�ení podlahové konstrukce. 
6. Ur�uje jak se provede dilatace podlahové konstrukce a kontroluje správnost provedení 
dilatace na podlahové konstrukci. 
7. Vedoucí �ety dorozumívá s obsluhou �erpadla betonu aby dodával pat�i�né množství 
betonu aby je mohla �eta správn� uložit do konstrukce. 

Izolaté�i

1.Dbají aby podkladní povrch byl bez závad a pat�i�n� upraven, aby se n�m mohla provést 
separa�ní vrstva fólie  
2. Kontrolují správnost separa�ní folie dle projektové dokumentace 
3. Provádí separa�ní vrstvu tak aby nedošlo k jeho zvln�ní p�i spojování. 
4. Kontrolují dilataci od sloup� a st�n PE páskou 
5. Dbají na to, aby p�i samotném betonování nedošlo s protržení separa�ní fólie     

Betoná�i

1. Dbají o správné uložení betonové sm�si. 
2. Dbají na správné používání stroje laserscreed, který hladí a vibruje beton na požadovanou 
výšku a pot�ebnou rovinnost. 
3. Provádí lešt�ní betonu pomocí dvourotorové hladi�ce, která hladí beton do pot�ebné kvality 
4. Dbají na správné ošet�ení betonové konstrukce 
5. Provádí dilatace betonu podle technických požadavcích investora a drátkobetonu. 
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7. Stroje a pracovní pom�cky 
• Autodomicháva�

Autodomícháva�e Stetter, výrobní �ada LIGHT LINE 

   A6.�2. obr. Autodomícháva�e Stetter a jeho parametry 
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• �erpadlo betonové sm�si 
Auto�erpadlo SCHWING 
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  A6. 3. obr. Auto�erpadlo SCHWING a jeho parametry 

• Stroj pro rovnání a hlazení betonu Laserscreed  

Technické parametry: 
Výška:  110,5 cm 
Ší�ka:  91 cm  
Délka:  274 cm 
Výkon motoru: 10,1 kW 
Hmotnost: 386 kg 

  A6. 4. obr. Laserscreed pro rovnání betonu 
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• Stroj pro hlazení betonu dvourotorové hladi�ce Barikell 

   A6. 5. obr. dvourotorový hladi� betonu Barikell 

• Kotou�ová pila na �ezání betonu 
parametry: max. hloubka �ezu:    120 mm 
   max. pr�m�r kotou�e:  350 mm 
   strana �ezu:    vlevo 
   typ motoru:    HONDA GX-200 
   výkon motoru:   5 kW 
   palivo:     NATURAL 95 
   zapoušt�ní kotou�e:   ru�ní 
   pojezd:     ru�ní 
   obsah vodní nádrže:   22 Ltr. 
   rozm�ry:    1050/520/800 mm 
   hmotnost:    61 kg 

  
   A6. 6. obr. Kotou�ová pila na �ezání betonu 
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• plovoucí vibra�ní lišta 
Technické parametry 

  
  A6. 7. obr. Plovoucí vibra�ní lišta 

8. Pracovní postup 

Jako podklad pro drátkobetonovou konstrukci slouží konstruk�ní vrstva ze št�rkodrti 500 mm, 
která ležící na rostlé zemin� a na násypu št�rkopískovém podkladu. Podklad musí spl�ovat 
pevnostní charakteristiky jemu p�edepsané (únosnost podloží �i podkladu). Musí být 
konstruk�ní vrstva výškov� p�em��ena, aby nedošlo k p�ílišnému navýšení drátkobetonu. Na 
konstruk�ní vrstv� musí být konstruk�ní vrstva s jemnou frakcí 0-4 mm.  
Na konstruk�ní vrstvu se provede separa�ní vrstva folie PE 0,2 mm, p�i pokládce nesmí dojít 
ke zvln�ní p�i spojování. Spojování je provád�no ho�áky, bu� horkým vzduchem nebo 
plynem.  

A6. 8. obr.P�íklad natažení PE folie na velkou plochu haly provedou 3 izolaté�i. 
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 A6. 9. obr. Podél st�n a sloup� se provede dilatace PE páskou 10-15 mm, která se 
   provede po celém obvodu drátkobetonové konstrukce. 
  
Na nataženou folii PE na ploše podlahy sportovní haly  v prostoru hrací plochy se položí 
extrudovaný polystyren tlouš�ky 50 mm. 
Do prostoru sportovní haly se p�iveze a p�ipraví stroj laserscreed který bude rovnat a vibrovat 
drátkobeton. P�ipraví se �erpadlo Schwing, které bude dopravovat beton na plochu haly.  
Autodomícháva� bude dovážet drátkobeton z betonárky. která je vzdálená od místa výstavby 
je 7,5 km a autodomícháva� cestu zvládne za 12 minut. Dovoz betonu musí být rovnom�rný a 
domluvený dle zpracování. 
Beton se �erpá z �erpadla schwing do prostoru haly kde se rovnom�rn� rozlévá. Kolem st�n a 
sloup� se dává dilatace PE páskou 10-15 mm.  
P�íklad rozprost�ení betonu na PE folii. 

   A6. 10. obr. Ukázka zp�sobu uložení betonu 
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Beton dovezený z betonárny se rozprostírá, vyrovnává a hutní pomocí stroje s výsuvnou 
hlavicí, kde hlavice je výškov� navád�na laserovým paprskem. Pracovníci musí mít gumáky 
do betonové sm�si.  
Ukázka stroje laserscreedu p�i betonáži drátkobetonu. 

   A6. 11. obr. Ukázka práce stroje Laserscreedu 

Po dokon�ení betonáže a u vibrování se druhý den se beton uhladí musí to být do 24 hodin. 
K hlazení a následnému lešt�ní se používají dvoumotorové rota�ní hladi�ky. 

   A6. 12. obr. Dvourotorový hladi� betonu na �erstvém betonu 
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Po uhlazení se beton opat�uje PANBEX F1 je p�ed míchaná prášková sm�s,obsahující t�íd�ná 
tvrdá plniva, speciální cementy a kompatibilní chemické p�ísady. Používá se pro vytvo�ení 
trvanlivé povrchové vrstvy betonových monolitických podlah. Okamžit� po obvyklé úprav�
betonu nosné desky se PANBEX F vysype do �erstvé betonové sm�si. Opakovaným hlazením 
se docílí odolného, hladkého a houževnatého povrchu s p�irozenou proti skluzností. Tato 
nášlapná vrstva navíc poskytuje zvýšenou odolnost proti vsakování olej� a tuk�. 

   A6. 13. obr. Ukázka opat�ení betonu sypkým materiálem 

Spáry je t�eba �ezat do 24 hodin (podle teplotních podmínek prost�edí) po zamíchání betonu. 
Spáry lze �ezat diamantovými pilami, jejichž hloubka �ezu je v pr�m�ru 50 mm, vycházíme 
z p�edpokladu, že minimální tlouš�ka desky pr�myslové podlahy je 170 mm. Problematická 
je však celková úprava kolem sloup�. Dilatace se provede o rozm�rech 6 x 6 m bez tmelení. 
Dilatace od sloup� a st�n PE páskou 10-15 mm. 

   A6. 14. obr. P�íklad �ezání drátkobetonu. 
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 A6. 15. obr. Finální podoba roz�ezání rastru betonu, ukázka finálního drátkobetonu.

9. Jakost a kontrola kvality 

Vstupní kontrola
P�edání pracovišt� a kontrola závad. 
P�i vstupní kontrole je nutno dbát na dodržení zásad transportbetonu, zejména p�ejímka 
�erstvého betonu (betonové sm�si) drátkobetonu. Zda je dopravován drátkobeton podle 
projektové dokumentace. Zjiš�ujeme, jestli beton má správnou pevnostní t�ídu betonu, stupe�
konzistence, max. velikost zrna kameniva, stupe� agresivity prost�edí, obsah chlorid�  
Výsledky vstupní kontroly a provedených kontrolních zkoušek se zapisují do stavebního 
deníku. 

Meziopera�ní kontrola
Meziopera�ní kontrolu provádí pr�b�žn� vedoucí �ety a p�íslušný mistr. Namátkov�
stavbyvedoucí, který p�ípadn� dle pot�eby vyzve k provedení meziopera�ní kontroly 
pracovníky akreditované zkušebny. 
P�i meziopera�ní kontrole se ov��uje pln�ní tohoto p�edpisu, p�ípadn� spln�ní konkrétních 
podmínek  výrobc� betonových sm�sí. 

Výstupní kontrola
P�i výstupní kontrole se ov��uje
Dodržení technických parametr� jako je rovinatost, sklon, pevnost a pod.
Provedení dilatací konstruk�ních i smrš�ovacích.
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Dodržení pevností betonu (nedestruktivní zkouška betonové konstrukce nad 60 mm)
Úprava povrchu dle PD, smlouvy (vzhled, barevnost, drsnost), posuzuje se z výše 1600 mm
Dokladování požadovaných parametr�.
Mechanické a fyzikální vlastnosti betonu, betonové sm�si na zkušebních t�lesech uložených v 
p�edepsaném prost�edí.
Povrch nesmí být popraskaný a prašný,
Místní rovinatost povrchu se kontroluje pomocí dvoumetrové lat� a klínovými m��idly, m��í 
se po obvodu, úhlop�í�kách a v náhodn� zvolených místech nejmén�  však 6 položení na 100 
m2,  
odchylka ± 5 mm v rastru 3 x 3 m od nivelety. 
Dilata�ní spáry pracovní i po obvod� musí být stejnom�rn�  široké, rovné a nepropadlé a 
p�ípadná výpl� spár provedena podle projektu.
Pevnost v tlaku musí být doložena podle typu použití dle tohoto p�edpisu atesty 
transportbetonu,
Objemová hmotnost dle �SN EN 12350-6 –  Zkoušení �erstvého betonu. Stanovení objemové 
hmotnosti. 

                        

10. Bezpe�nost práce 

Bezpe�nost práce konkretizována pro každou zakázku, objekt nebo stavbu v technologickém 
postupu, který zpracovává zam�stnanec p�ípravy výroby za spolupráce s  bezpe�nostním 
technikem a p�i tvorb� vycházejí z tohoto technologického p�edpisu. P�ed zahájením 
montážních prací musí být všichni zú�astn�ní zam�stnanci prokazateln� seznámeni s tímto 
technologickým postupem nebo s pracovním postupem. Na po�átku prací prob�hne  
bezpe�nostní školení všech pracovník�, kte�í se budou podílet na betoná�ských pracích. 
Školení musí obsahovat seznámení s místními podmínkami a dále p�íslušná ustanovení 
zákoníku práce. Každý pracovník musí mít dostate�nou obuv do betonu. Dobré pracovní 
oble�ení a ochranné pom�cky. 

P�i provád�ní betonážních prací, musí všichni zam�stnanci, v�. zam�stnanc� subdodavatel�                     
používat ochranné p�ilby. Vedoucí pracovišt� rozhodne, p�i jaké �innosti p�ilby nemusí být 
používány a s tímto prokazateln� seznámí všechny zam�stnance. 
  

Více p�íloha P1 Bezpe�nost práce a rizika na pracovišti. 
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11.Ekologie

"Ochrana životního prost�edí se �ídí v rámci jednotlivých spole�ností ekologickým na�ízením, 
které stanovuje opat�ení, postupy a odpov�dnosti k zajišt�ní ochrany životního prost�edí 
v souladu s platnými zákony v oblasti nakládání s odpady,  evidenci a likvidaci odpad�. 

Po dobu provád�ní stavebních prací v rámci tohoto pracovního p�edpisu je nutné dodržovat 
ustanovení. Posuzování vlivu na životní prost�edí a �init pot�ebná opat�ení ke snížení hluku, 
zejména je d�ležité dbát na dodržování nejvyšších p�ípustných hladin hluku stanovených 
hygienickými. o ohran� ovzduší p�ed zne�iš�ujícími látkami v jeho plném rozsahu, o ochran�
zdraví p�ed nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací, která stanoví povinnosti stavebních firem p�i 
provád�ní staveb. Je nutné dbát na to, aby b�hem výstavby byl dodržován zákon o vodách, 
aby nedocházelo k nadm�rnému zne�iš�ování povrchových vod a k ohrožování kvality 
podzemních vod.B�hem stavebních prací ur�ených v rámci tohoto pracovního p�edpisu se 
musí dodržovat ustanovení zákon� a norem." 
(2) (LÍZAL, 58s.) 

-zákon 185/2001 Sb. o odpadech 
-vyhláška �. 381/2001 Ministerstva životního prost�edí, kterou se vydává 
katalog odpad� a stanoví další seznamy odpad�

-vyhláška �. 383/2001 Ministerstva životního prost�edí, o podrobnostech 
nakládání s odpady 

Kód odpadu Název odpadu Kategorie odpadu Množství

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 25 kg 

15 01 02 Plastové obaly O 35 kg 

    A6. 1.Tabulka množství odpadu 

12. Literatura 
• Internetové stránky výrobc� materiál�. 

• Technologický p�edpis Ing. Petr Lízal, Betonové podlahové konstrukce 

• Technologické p�edpisy z minulých let studia 

  



103 

VYSOKÉ U�ENÍ TECHNICKÉ V BRN�
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A �ÍZENÍ 
STAVEB

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT

  
  

A7 - NÁVOD NA UŽÍVÁNÍ STAVBY PRO UŽIVAT�LE 

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER'S THESIS

AUTOR PRÁCE                   Bc. JI�Í VAN�K 
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. JITKA VL�KOVÁ
SUPERVISOR 

BRNO 2012            



104 

1.ZÁSADY UŽÍVÁNÍ SPORTOVNÍ HALY

Technické �ešení všech konstruk�ních prvk� a jejich sestav, ze kterých se Sportovní hala 
skládá, bude po n�kolika letech technicky poznamenána. Platí obecné zákonitosti stavební 
fyziky, tepelné techniky a akustiky, požární bezpe�nosti a celé �ady technických v�d  
souvisejících s výstavbou, p�i jejichž pln�ní vznikají základní p�edpoklady dlouhodobé 
správné funkce Sportovní haly a naopak p�i jejich porušování k jejímu celkovému nebo 
díl�ímu znehodnocování celé stavby. K t�mto zásadám považuji abych je vypsal a dále je p�i 
užívání stavby vykonávali. 

a) PODMÍNKY VLHKOSTI V HALE

Sportovní hala byla vystav�na klasickými stavebními technologiemi, p�i nichž se do 
konstrukce vnáší ur�ité množství vody ( voda do betonových konstrukcí, malt, omítek, voda 
použitá k ošet�ování tuhnoucích sm�sí atd.). "Vlhkost, která v dokon�ené hale je v okamžiku 
p�edání a od po�átku užívání, je zpravidla vyšší než dlouhodob� stabilizována. Je proto nutné 
proces stabilizace zkrátit a dosáhne se p�edevším. 

- intenzivním v�tráním, ú�inn�jší je opakované krátkodobé v�trání plným otev�ením oken, než 
dlouhodobé s malou ú�inností v�trání št�rbinami
- mírným zvýšením teploty vytáp�ní v prvním zimním období o 1-2° C oproti standardu  
- vylou�ením sušení prádla na radiátorech úst�edního vytáp�ní
- vylou�ením zastavování obvodových zdí velkoplošným nábytkem
- postavením nábytkových díl� k obvodovým st�nám s mezerou mezi st�nou a zády 
nábytkových díl� min. 50 mm s možností cirkulace vzduchu  
- vylou�ením velkoplošných dekorativních p�edm�t� na obvodových st�nách
- neprovád�t speciální nást�nné malby, s  provedením po�kat až po dotvarování stavby cca po 
2-3 letech. Zhotovitel nenese odpov�dnost za p�ípadné škody na takovýchto malbách 
provedených uživatelem stavby v pr�b�hu prvních dvou let po p�edání stavby, jelikož st�ny 
musejí vysychat a �erstvé omítky stráví první malbu.

Vysokým množstvím vzdušné vlhkosti m�že dojít ke vzniku plísní a deformacím 
zabudovaných d�ev�ných komponent�. �áste�né zavlhnutí vedoucí až ke vzniku plísní m�že 
vzniknout rovn�ž u nábytkových sestav t�sn� instalovaných na zdi. Tento jev nebude uznán 
jako záru�ní závada.
�astým omylem je p�edstava, že v zimním období se stavba nedosušuje a dosušení se odkládá 
na letní období a zvýšené p�irozené v�trání. V zimním období je relativní vlhkost vn�jšího 
ovzduší nízká, intenzivním krátkodobým vyv�tráním místností vym�níme teplý vzduch za 
chladný s nízkým obsahem vlhkosti. Jeho schopnost pojmout vlhkost zvýšením teploty na 
teplotu vytáp�né místnosti je vysoká. Opakováním cyklu krátkodobého v�trání v zimním 
období je vysoce ú�inným opat�ením k eliminování zbytkové vlhkosti novostaveb.
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Vysychání zabudovaných stavebních materiál� až do ustáleného stavu se m�že p�irozen�
projevit vznikem drobných prasklinek na st�nách a v místech spoj� konstrukcí, tento jev 
postupem �asu zanikne." (4) (DIAZ, 2s.) 

b) Tepelné dilatace 

"Každý stavební materiál m�ní sv�j objem v závislosti na zm�nách teplot. 
U n�kterých stavebních materiál�, jako jsou: 
- betonové konstrukce, zdící materiály, omítky apod. se navíc projevuje tzv. smrš�ování, což 
je zmenšení objemu vlivem nabývání pevnosti po vyrobení a ustálení vlhkosti. K eliminování 
závažných nep�íznivých vliv� na statickou bezpe�nost a kvalitu staveb se v konstrukcích 
navrhují dilata�ní spáry.  
Eliminovat všechny vlivy ze zm�n objem� stavebních materiál� vlivem zm�n teplot prakticky 
nelze. Stavební konstrukce se chovají zcela p�irozen� a mnohdy si vytvo�í v nejslabším 
�lánku dilata�ní spáru p�irozenou cestou. Samovoln� vznikající dilata�ní spára, která nemá 
vliv na statickou bezpe�nost díla, není závadou. Pokud vadí p�i užívání z provozních nebo 
estetických hledisek, je ji možno bu� cílen� p�iznat nebo ji p�ekrýt vhodným konstruk�ním 
prvkem. 
V žádném p�ípad� nelze o�ekávat, že samovoln� vzniklou dilata�ní spáru m�žeme trvale 
zlikvidovat vypln�ním této spáry pevným materiálem. Jsme p�esv�d�eni o tom, že 
nemovitost, kterou jste p�evzali, byla z tohoto pohledu navržena a zhotovena správn�.
Pon�kud zvláštním zp�sobem se chovají klasické vnit�ní omítky, u nichž se dilatace 
smrš�ováním projevují ve zvýšené mí�e, zatím co tepelné dilatace minimáln�. U vnit�ních 
omítek je možné, že se ješt� po p�edání díla objeví lokáln� vlasové trhlinky, sv�d�ící o 
neukon�eném procesu smrš�ování. Tyto trhlinky je možné zpravidla úsp�šn� zapravit p�i 
prvním opakovaném malování. Klasické materiály ( sádra, cement) jsou pro tento ú�el 
nep�íliš vhodné." (4) (DIAZ, 3s.) 

c) Sedání stavby  

"Každá stavba v závislosti na základových pom�rech vlivem své hmotnosti  prochází 
procesem sedání. Velikost sedání m�že být od n�kolika milimetr� až k n�kolika centimetr�m. 
Vyšší hodnoty sedání nastanou zcela výjime�n� a to zpravidla p�i nedokonalém pr�zkumu 
základových pom�r�, nevhodném staveništi, nekvalifikovan� zpracovaném projektu a 
kombinaci t�chto vliv�. 
P�i rovnom�rnosti základových pom�r� a správném návrhu stavby dojde zpravidla 
k rovnom�rnému sedání stavby jako celku, které se prakticky nijak nep�ízniv� neprojeví. 
P�i nerovnom�rnosti základových pom�r� a komplikovaných �ešeních staveb se �adou 
technických opat�ení snaží vždy projektant a zhotovitel stavby rovnom�rnost sedání navodit. 
P�evážný podíl sedání stavby se odehrává v pr�b�hu zhotovení hrubé stavby. Pouze menší 
podíl se odehrává po jejím dokon�ení. I minimální pohyby stavby vlivem sedání  se mohou 
projevit nap�.: 
- vlasovými trhlinkami v omítkách. Tyto trhlinky se zpravidla poda�í natrvalo odstranit p�i 
prvním následném malování. Vlasové trhliny, vzniklé z d�vodu vysychání konstrukcí, tepelné 
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dilatace a smrš�ování materiál�, stejn� jako vlasové trhliny, vzniklé sedáním a dotvarováním 
stavby v po�áte�ních 2-3 letech užívání nemovitosti jsou zcela p�irozeným jevem a nemohou 
být tudíž p�edm�tem uplat�ování reklamací." (4) (DIAZ, 3s.) 

2KONSTRUKCE VE SPORTOVNÍ HALE

Nosné konstrukce sportovní haly

a) Základy

Železobetonové patky a železobetonové pasy podbetonávky z prostého betonu.  
Hlavní konstrukce haly 
Je tvo�ená montovanými ocelovými sloupy s kombinací s d�ev�nými lepenými vazníky. 
Nosné zdivo je tvo�ené z tvárnic Porothrm 30 P+D systém. V úrovních vaznic je obvodové 
zdivo zpevn�no železobetonovými v�nci.  
St�ešní konstrukce  
Je provedena jako jednopláš�ová st�echa se sklonem 15°, tvo�ené trapézovým plechem. 

Vzhledem k charakteru nosné konstrukce a vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu je 
možné, že v n�kolika nejbližších letech m�že dojít k „dosednutí“ stavby a vzniku vlasových 
trhlinek v omítce, tyto trhlinky se opraví p�est�rkováním p�i dalším malování. 

Drobné zásahy do svislých nosných konstrukcí lze provád�t až po ov��ení umíst�ní rozvod�
instalací pod omítkou. I po tomto ov��ení podle výkresové dokumentace je nutné postupovat 
obez�etn� s ohledem na možnost narušení nap�.: rozvod� el. instalací. Do vodorovných 
nosných konstrukcí, strop� a schodiš�, jsou zásahy nep�ípustné. P�i osazování stropních hák�
pro zav�šení svítidel je nutné používat p�íslušné hmoždinky osazené do vyvrtaných otvor�
v betonu a d�eva. 

b) Opat�ení proti vlhkosti

"Vzhledem k technologickému postupu výstavby, tj. mokrou cestou je možnost výskytu a 
projevení se tzv. zabudované vlhkosti, která se m�že projevovat výskytem skvrn vápenných 
výkv�t� na st�nách. 
Vlhkost ze st�n se odstraní intenzivním vytáp�ním a pravidelným v�tráním. 
Pravidelné v�trání je bezpodmíne�n� nutné zvlášt� v místnostech s vyšším vlhkostním 
zatížením. Plastová okna jsou tém�� vzduchot�sná, a proto odpa�ovaná vlhkost m�že mít vliv 
na vznik plísní a tím m�že ohrožovat nábytek, který je v t�sné blízkosti st�n nebo je na 
st�nách zav�šen. Je nutné také používat mikroventilaci pro dodržení pr�vzdušnosti 
v místnosti. 
V�trání místnosti by m�lo být provád�no pravideln� a �asto, avšak krátce a intenzivn�. P�i 
v�trání nesmí dojít k ochlazení vnit�ních povrch�! 
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Rosení nebo kondenzaci nelze považovat za vadu, ale za d�sledek momentálních podmínek 
v interiéru nebo nesprávné užívání místnosti. Koupelny a WC se musí nucen� odv�trávat." 
(4) (DIAZ, 5s.) 

c) Vnit�ní konstrukce a prvky 

Montované konstrukce – sádrokartonové 
Vnit�ní sádrokartonové konstrukce mají jiné vlastnosti než b�žné zdivo z hlediska únosnosti. 
Na tyto konstrukce nelze zav�šovat t�žké p�edm�ty. P�i použití hmoždinek je t�eba používat 
speciální hmoždinky pro sádrokartony, protože b�žné hmoždinky pro zdivo se v sádrokartonu 
�asem uvol�ují. 

P�i každém zásahu do p�í�ek je nutné si ov��it umíst�ní rozvod� elektroinstalací a 
vodoinstalací podle výkres�, p�ípadn� pomocí vyhledávacího p�ístroje. Je nutné seznámit 
uživatele s faktem, že v míst� styku dojde k trhlinám vlivem dotvarování konstrukce. 

P�í�ky z blok� Ytong  
Vnit�ní konstrukce budou nalepeny na lepidlo a p�esi�kovány perlinkou a p�etaženy lepidlem. 
Na této p�í�ce nevznikají trhlinky.   

d) Schodišt�, chodby

V 1.NP je provedena podlaha chodby z PVC a schodiš�ové stupn�, které jsou betonové, jsou 
obloženy keramickou dlažbou. 
Veškeré uvedené podlahy vyžadují pravidelnou údržbu tradi�ními �istícími prost�edky 
v rozsahu návodu výrobce t�chto prost�edk�. Možno používat vodu se saponátem. Je 
nep�ípustné použití louh� nebo kyselin. 

e) Dve�e

"V objektu jsou osazeny dve�e z r�zných materiál� a r�zné konstrukce. Provedení dve�í je 
dáno jejich umíst�ním a ú�elem. Hlavní vstupní dve�e do objektu jsou Euro okna d�ev�ná jsou 
konstrukcí vyžadující drobnou údržbu, krom� b�žného �išt�ní a se�ízení po 3 letech, vyžadují 
ochranný nát�r. Vnit�ní dve�e vyžadují minimální údržbu. Povrch dve�í, zárubní i kování je 
možno �istit jemným, suchým nebo vlhkým hadrem. Používat lze i vodu s p�ím�sí saponátu. 
V žádném p�ípad� není vhodné používat chemické prost�edky, organická rozpoušt�dla nebo 
abrazivní p�ím�si. Povrchová úprava nesmí p�ijít do styku s ostrými a tvrdými p�edm�ty, které 
ji mohou poškodit. V p�ípad� nutnosti sta�í 1 x ro�n� namazat záv�sy a st�elku zámku 
vhodným mazacím prost�edkem. 
U bezpe�nostních zámk� a p�i používání dodate�n� vyrobených klí�� m�že dojít k poškození 
zámk�. 
U dve�í s požární odolností je nutné minimáln� 1 x za t�i m�síce kontrolovat zda nebyl stržen 
nebo poškozen expanzní pásek. Pro zajišt�ní bezvadné �innosti protipožárních uzáv�r� je 
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t�eba 1x ro�n� provést kontrolu provozuschopnosti a celistvosti požárních dve�í, zda mají 
volný chod v záv�sech, zda nejsou záv�sy, zámek, kování uvoln�ny a že st�elka zapadá do 
zámku. Zp��ovací požární páska je umíst�na po obvodu dve�í a pokud nedojde k jejímu 
poškození nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Z bezpe�nostních d�vod� nesmí být 
blokována funkce samozavíra�e ani jinak omezováno samozavírání dve�í. V p�ípad�, že 
zárubn� dve�í jsou opat�eny obvodovým t�sn�ním, m�že toto t�sn�ní zpo�átku ztížit zavírání 
k�ídel. Tento jev by m�l po dotvarování t�sn�ní pominout. 
Posuzování p�ípadných reklama�ních vad. Vzhled, odstín, kvalita laku, provedení rámování, 
zasklení apod. dve�í a zárubní se posuzuje ze vzdálenosti 1,5 m p�i b�žném osv�tlení. U 
kování se záruka vztahuje na funk�nost kování a skryté vady povrchu. U dýhovaných dve�í je 
použito výhradn� p�írodních materiál�, proto je povolena barevná odlišnost i kombinovaná 
skladba. Tyto rozdíly nejsou vadou zboží, ale d�kazem pravosti." (4) (DIAZ, 6s.) 

f) Okna, balkónové dve�e

"Okna a balkónové dve�e jsou plastového profil�. Pouze u pohyblivých �ástí kování se 
doporu�uje 1 x  ro�n� jejich promazání – použít je možno technickou vazelínu a silikonový 
olej. 

Údržba skel, rám�, vn�jších i vnit�ních parapet� se provádí vodou s b�žnými saponátovými 
prost�edky. P�i �išt�ní a užívání je nutno dbát na to, aby platové profily nebyly mechanicky 
poškozeny – oprava poškozených povrch� profil� zcela úsp�šn� není možná. P�i údržb� je 
nutné dbát pokyn� výrobce. 

Po ur�ité dob� užívání je v n�kterých p�ípadech nutné se�ídit kování, kterým se upraví 
p�ípadn� sv�šování okenních a dve�ních k�ídel. Se�ízení oken se provádí nastavením kování  
( viz. p�iložený návod dodavatele plastových výrobk�, v p�ípad� nutnosti p�ivolat odborníka). 

U vnit�ních parapet� se vyvarujte delšímu p�sobení stojící vody, mohlo by dojít k nabobtnání, 
k odlupování uzavírací fólie nebo nelepených kraj�. Rovn�ž voda srážející se na oknech p�i 
nedostate�ném v�trání, m�že p�i dlouhodob�jším p�sobení poškodit vnit�ní parapety. 
P�i otevírání oken a balkónových dve�í postupujeme s citem a zabra�ujeme narážení k�ídel do 
st�n a ost�ní, v opa�ném p�ípad� dojde k jejich poškození �i vyvrácení. V p�ípad� neodborné 
montáže (zásah do konstrukce �i materiálu oken)  okenních žaluzií zaniká záruka na okna �i 
balkónové dve�e." (4) (DIAZ, 7s.) 

g) Tribuny

Nosná konstrukce sedadel je tvo�ena ocelové konstrukce, na které jsou namontovány cetris 
desky jako nášlapná konstrukce a jako op�rná konstrukce je OSB deska. 
Desky cetris jsou nat�eny podlahá�ským lakem, který po 3 letech musí být obnoven. Na OSB 
deskách jsou namontovány ohoblované fošny, které tvo�í sedadlo a op�rátko seda�ky. Fošny 
jsou nalakovány lakem, který se musí po 3 letech obnovit. 
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h)  Povrchy

"St�ny a stropy jsou opat�eny vápennou omítkou štukovou a malí�ským nát�rem. 
V koupelnách a místnostech WC jsou na st�nách keramické obklady. 
První malba, která je provedena na �erstvou omítku bývá rychleji strávena. Proto 
doporu�ujeme provést po 3 letech užívání nové vymalování, které již bude trvalejšího 
charakteru a také zacelí vlasové trhliny vzniklé vyschnutím konstrukcí a dotvarováním 
stavby. Zde lze již provád�t r�zné dekorativní malby, nást�iky apod. P�ed aplikací 
dokon�ovacích maleb a nást�ik� je nutné zvážit, že p�i p�ípadných reklamacích vnit�ních 
omítek a jejich opravách, bude malba v místech oprav omítek uvedena do stavu p�i p�edání 
díla. Nelze uplat�ovat na opravovanou omítku provedení dekorativních maleb a nást�ik� ! 
(4) (DIAZ, 7s.) 
Ocelové konstrukce jsou natírány b�žnými nát�rovými hmotami. V sou�asném trendu se dává 
p�ednost nát�rovým hmotám vodou �editelných. P�i údržb� a obnov� nát�r� je možno 
postupovat standardními postupy dle návod� výrobc�. 

Venkovní nát�ry jsou provád�ny standardními barvami. P�i p�sobení klimatických zm�n 
v agresivním prost�edí je nutné tyto nát�ry po 2 letech obnovovat. Jedná se hlavn� o nát�ry  
d�ev�ných kcí apod. 

Keramické obklady se �istí ur�enými �istícími prost�edky v rozsahu návodu výrobce. 
K �išt�ní dlažeb a obklad� je nep�ípustné používat kyseliny nebo louhy. Vlivem teplotních 
zm�n p�sobících na keramický obklad v koupeln� ( horká/studená voda) m�že docházet ke 
vzniku trhlinek ve spárování obkladu a dlažby. Tato místa je nutno pravideln� kontrolovat a 
ut�s�ovat (sanitární silikonový tmel), p�i dodržení t�chto zásad Vám budou keramické 
dlaždice a obklady sloužit po velmi dlouhou dobu. 

ch) Podlahy

Dlažby v umývárnách a schodištích 
�istit 1 x týdn� b�žným zp�sobem ( zamést, umýt vlhkým hadrem). P�i malbách a opravách 
nát�r� je nutné dlažbu p�im��en� zakrýt, aby nedošlo k zne�išt�ní barvami. Dlažba se 
nenapouští žádným voskem ani nát�rem. 

Povlakové podlahy PVC apod. 
�istit 1x týdn� nebo podle pot�eby b�žným zp�sobem, p�i použití �istících prost�edk� dle 
návodu výrobce uvedených podlahovin a návodu na �istícím prost�edku." (4) 

Sportovní podlaha  
�istit 1x týdn� nebo podle pot�eby b�žným zp�sobem, p�i použití �istících prost�edk� dle 
návodu výrobce uvedených podlahovin a návodu na �istícím prost�edku. 
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i) Vytáp�ní

Objekt je vytáp�n prost�ednictvím centrálního zdroje. Kotelna je umíst�na v místnosti 116 v 
1.NP. Spot�eba studené vody je m��ena vodom�ry. M��idla pro topnou vodu a spot�ebu tepla 
jsou umíst�ny v technické místnosti 116. 

Základní údržbu systému musí provád�t uživatel, který provádí a kontroluje : 
- dostate�né množství vody v celém systému – p�i snížení množství vody je nutno vodu 
dopustit dle p�íslušného návodu 
- odvzdušn�ní jednotlivých radiátor� – p�i zjišt�ní, že radiátor netopí a vlastní rozvod je 
v po�ádku, je t�eba radiátor odvzdušnit odvzduš�ovacím ventilem 
- opakovan� ( min. 1x za topnou sezónu) je nutno naplno otev�ít a uzav�ít všechny ventily na 
radiátorech 

j) Za�izovací p�edm�ty - koupelny a WC

"Veškeré za�izovací p�edm�ty zdravotn� technických instalací nevyžadují jinou než b�žnou 
údržbu �išt�ním, p�i n�mž ale zásadn� nepoužívat p�ípravky, které jsou p�ipraveny na bázi 
mechanického �išt�ní – �istící pískové p�ípravky, p�ípravky s p�ím�sí �istících písk� apod. 
P�ípravky s p�ím�semi tekutých chemických látek rozpoušt�jících mastnoty, usazeniny a soli 
za�izovacím p�edm�t�m neškodí. 
V po�átku užívání stavby se v novém potrubním systému mohou vyskytovat v menší mí�e 
ne�istoty, které zanášejí filtry na výtokových bateriích a trysky ve splachovacích nádržkách. 
V p�ípad�, že se projeví snížená intenzita p�ítok� vody, p�ekontrolujte nejprve �istotu t�chto 
díl�. 
Min. 1x ro�n� je nutné pro�istit umyvadlové, d�ezové a vanové sifony a odstranit z nich 
zbytky mýdel, vlas�, usazenin apod., propláchnout je �istícím prost�edkem na plastové 
odpady. 
Zanesení filtr� a sifon� není závadou ve smyslu garance zhotovitele díla a jejich �išt�ní je 
nutno chápat jako b�žnou údržbu. 
Min. 1x ro�n� provést kontrolu armatur a ostatního vybavení a p�ípadn� zjišt�né závady 
nechat odborn� opravit. P�i údržb� a �išt�ní sprchových vani�ek se nesmí používat agresivní 
�istící prost�edky, které mohou poškodit povrchovou úpravu." (4) (DIAZ, 8s.) 

k) Kanalizace 

Ležatá kanalizace je provedena z plastových trubek a je uložena v zemi pod úrovni podlahy 
v 1.NP. V místnosti 111 je instalována revizní šachta s �istícím kusem, prost�ednictvím této 
šachty a �istícího kusu je možno ležatou kanalizaci �istit. 
�išt�ní kanalizace se provádí pomocí �istících kus�, které jsou osazeny na potrubí v 1.NP 
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l) Elektroinstalace

P�ipojení objekt� je provedeno p�es p�ípojkové sk�ín� osazené ve venkovní fasád�. Hlavní 
vypína� je osazen v p�ízemí. 
Veškeré elektroinstalace musí provád�t pouze odborný pracovník s p�íslušnou kvalifikací na 
elektroinstalace.   
Údržbové práce, které se mohou b�žn� provád�t odborn� nezp�sobilými osobami – vým�na 
žárovek, �išt�ní svítidel apod., je možno provád�t pouze na spot�ebi�ích, jejichž p�ívodní 
vedení je odpojeno od zdroje el. energie. 
Na elektroinstalaci v�etn� hromosvodu se musí provád�t revize min. 1x za 3 roky. 
Sv�telné zdroje (žárovky, zá�ivky) jsou spot�ebním materiálem a jejich vým�na je v�cí b�žné 
údržby, nikoliv záruky. 

m) Záme�nické konstrukce

"Záme�nické konstrukce – zábradlí, ploty nevyžadují zvláštní údržbu s výjimkou p�ípad�, ve 
kterých dojde k poškození – od�ení povrchové úpravy, to je nutné okamžit� opravit a zabránit 
tak možnosti vzniku koroze." (4) (DIAZ, 8s.) 
Je zakázáno uvol�ovat �i jinak manipulovat se šrouby a upev�ovacími prost�edky, které 
slouží k uchycení �i spojení prvk� zábradlí. 

n) R�zné konstrukce a komunikace

"P�ístupové komunikace (chodník, zámková dlažba, dlažba) se musí pravideln� udržovat. 
Jedná se p�edevším o údržbu v zimním období, kdy je nutné zajistit odklízení sn�hu, p�ípadn�
provád�t posyp komunikace. 
Min. 1x ro�n� je t�eba vy�istit okapní žlaby od listí." (4) (DIAZ, 8s.) 
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             Orienta�ní životnost funk�ních díl�, konstruk�ních prvk�

Soubor 
fuk�ních 

díl�
             Konstruk�ní prvek Typ poruchy 

Životnost
Cyklus 
oprav 

Rozsah 
oprav 

v letech 
v 

letech 
����

  Z
ák

la
dy

 

prostý beton, proklád.beton 
kamenem  (pasy ) 

trhliny 
100 100 50 

železobeton 
(pasy,patky,deska) 

obnaž.výztuž,trhliny 
100 100 50 

Vliv umíst�ní základ� – 
podloží, vlhkost, hloubka, 

voda, vegetace-ko�eny
50-100 50-100 100 

št�rkopísk.zhut.polštá�e0,5-
1m 

vyplavení vrstev 
100 100 100 

   
  S

t�
ny

 a
 p
�í
�k

y 

Obvodové a st�ední nosné 
zdivo 

trhliny 
100 50 100 

P�í�ky cihelné trhliny 100 50 100 

SDK p�í�ky mech.poškození 20 5 20 

O
bv

od
ov

é 
pl

áš
t�

OP- zateplená fasáda – 
kontaktní systém 

mech.poškoz.,atmosf. 
vliv- odlup.omítky 30-40 10 10 

   
  S

tr
op

y 

Stropní kce - železobetonová thliny,mechanické 
poškození 

100 100 100 

Stropní kce – d�ev.stropní 
trámy – viditelné podhledy - 
strop.trámy 

mechanické poškození
80 80 100 

Stropní kce – montované 
panely 

thliny 
100 100 100 

Sc
ho

di
št
�,

 
ši

km
é 

ra
m

py
 schodišt� železobeton trhliny 100 100 100 

ocelové mechanické poškození 100 100 100 

Po
dl

ah
y,

 p
ov

rc
hy

 s
t�

n 
a 

st
ro

p�

Povlak pryžoví mechanické poškození 15 15 100 

Povlak textilní mechanické poškození 15 15 100 

Palubky – m�kké d�evo mechanické 
poškození- nát�r 40 5 40 
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Parkety mechanické 
poškození- nát�r 60 30 10 

Keramická dlažba mechanické 
poškození- praskliny 80 5 10 

Vápenocementová omítka trhliny, výkv�ty 100 30 5 

Spárování mechanické poškození 15 5 100 

Nát�ry d�ev�ných konstrukcí mechanické 
poškození, trhliny 10 10 100 

Nát�ry kovových konstrkcí mechanické poškození
10 10 100 

Malby mechanické 
poškození, trhliny 7 5 100 

Lakovaná podlaha  mechanické poškození 5 5 100 

St
�e

ch
y 

Asfaltové pásy, 
modifikovaný asfaltový pás 

trhliny 
40 40 100 

Horní nát�r asf. pas�
asfaltem 

strávení nát�ru 
5 5 100 

Oplechování konstrukví 
pozink. plechem 

mechanické poškození
25 25 100 

Okapy a žlaby z titanzinek 
plechchyu 

mechanické poškození

25 25 100 

V
ýp

ln
� 

ot
vo

r�

Kování oken mechanické poškození 40 40 10 

D�ev�né dve�e venkovní mechanické poškození 50 10 15 

Oplechování parapet� mechanické poškození 50 50 100 

Plastová okna  mechanické poškození 50 30 15 

D�ev�né dve�e vnit�ní  mechanické poškození 60 30 20 

Zábradlí mechanické poškození 60 60 100 

D�ev�né okno Euro odlupování nát�ru od 
rámu 

80 20 15 

V
od

ov
od

n
í v

ni
t�

ní
 

ro
zv

od
y 

a 
p�

íp
oj

ky
 Potrubí studené vody mechanické poškození 30 30 100 

Potrubí TUV mechanické poškození 20 20 100 
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Požární vodovod mechanické poškození 30 30 100 

Záchodové mísy a 
splachovací za�ízení 

mechanické poškození
20 20 50 

Mísící baterie mechanické poškození 20 10 50 

Sprcha mechanické poškození
10 10 50 

V
ni

t�
ní

 
ka

na
liz

ac
e 

 Kameninové potrubí mechanické poškození 70 70 100 

Vodorovné a svislé potrubí 
PVC 

mechanické poškození
30 30 100 

E
le

kt
ri

ck
é 

vn
it�

ní
 r

oz
vo

dy
 a

 
p�

íp
oj

ky
 

Elektrorozvody mechanické poškození 40 40 100 

Osv�tlovací t�lesa mechanické poškození 20 10 50 

Schodiš�ový automat mechanické poškození 10 10 50 

Rozvad��e el. Energie mechanické poškození 30 30 100 

Zásuvky na 230 V mechanické poškození 20 20 100 

Vypína�e el. energie mechanické poškození 10 10 100 

O
ch

ra
na

 p
�e

d 
bl

es
ke

m Hromosvod- st�ešní �ást 
titanzinek 

mechanické poškození
80 80 100 

Hromosvod- svody 
titanzinek 

mechanické poškození
80 80 100 

Revize Hromosvodu mechanické poškození
5 5 100 

Pl
yn

ov
é 

ro
zv

od
y 

Plynové rozvody sva�ované mechanické poškození 40 40 100 

Plechové deskové radiatory mechanické poškození 20 20 100 

Kotle plynové Pantherm mechanické poškození 30 30 100 

�erpadlo topného média mechanické poškození 15 15 100 

Expanzní nádrž mechanické poškození 30 30 100 

Rozvod potrubí mechanické poškození 35 35 100 

M��ení a regulace mechanické poškození 10 10 100 

Vým�níky mechanické poškození 30 30 100 

A7. 1.Tab. Orienta�ní 
životnost 
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Bu�ky pro za�ízení staveništ�:
Bu�ky jsem navrhl od firmy ToiTOi. Jsou to bu�ky o stejných rozm�rech jako od jiných 
firem a ni�ím se neliší. 
Na staveništi bude celkov� šest stavebních bun�k.  
1.  Bu�ka bude pro stavbyvedoucího. 
2.   Dv� bu�ky bude sloužit jako šatny pro pracovníky. 
3.  Bu�ka bude sloužit jako umývárny a WC a  
4.  Dv� budou jako sklad materiálu a sklad ná�adí a stroj�.  

Na jednoho pracovníka musí být podle vyhlášky 1,5 m2  místa v bu�ce. Na mém staveništi je 
pr�m�rn� kolem 18 pracovník� a maximum je 20 pracovník�. Dv� bu�ky posta�ují. 

Na bu�ku kde je umývárna a WC bude napojena do�asná p�ípojka vody a do�asná p�ípojka 
kanalizace. Na bu�ky bude napojena elektrická energie 230 V. Z rozvad��e, který bude 
umíst�n vedle bun�k. 

a) Bu�ka pro stavbyvedoucího a šatny pro pracovníky 3x typu - Kancelá�, šatna - BK1 

   
    A8. 1.obr. Pohled na bu�ku BK1 

  
    A8. 2.obr. P�dorys bu�ky BK1 
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Technická data: ší�ka: 2,438 m,  

   délka: 6,058 m,  

   výška: 2,8 m, 

   el. p�ípojka: 380 V/32 A 

Samostatná bu�ka (6 x 2,5 m) nebo jejich sestavy slouží jako kancelá�e vedení stavby, šatny 
pracovník�, ubytovací jednotky pro zam�stnance, odpo�inkové místnosti. Jejich instalací 
vytvo�íte rychlé a kvalitní za�ízení staveništ�. Kontejnery lze stav�t na sebe. 

Zvláštní (vnit�ní) vybavení: 

1 x elektrické topidlo , 3 x el. zásuvka , okna s plastovou žaluzií,nábytek do kontejner� BK1 - 
na p�ání (stoly, židle, sk�ín�, v�šák) 

b) Bu�ka WC a umývárny pro pracovníky 1x typu - Koupelna, WC - SK1

   
    A8. 3.obr. Pohled na bu�ku SK1 

  
    A8. 4. obr. P�dorys a vybavení bu�ky SK1
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Technická data: ší�ka: 2,438 m, 

    délka: 6,058 m, 

   výška: 2,8 m,  

   el. p�ípojka: 380 V/32 A, 

    p�ívod vody: 3/4",  

   odpad: potrubí DN 100 

Instalací KOMBI kontejneru je hygienické zázemí. Vnit�ní uspo�ádání kontejneru zaru�uje 
optimální využití prostoru, kombinace toaletního a koupelnového sektoru v jednom 
kontejneru šet�í náklady. Není-li v míst� instalace kontejneru možnost napojení odpadu, je 
možné kontejner usadit na fekální tank objemu 9 m3, do kterého jsou odpady svedeny.  

Zvláštní (vnit�ní) vybavení: 2 x elektrické topidlo,  2 x sprchová kabina, 3 x umývadlo, 2 x 
pisoár, 2 x toaleta, 1 x boiler 200 litr�

Nároky na zajišt�ní stavby upravuje z velké �ásti vyhlášky 502/2006 Sb., o obecných 
technických požadavcích na výstavbu.

c) Bu�ka pro skladování malých stroj� a materiálu tytu - Skladový kontejner LK1  

  
    A8. 5.obr. Pohled na kontejner LK1 

  

    A8. 6.obr. P�dorys kontejneru LK1
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Technická data: ší�ka: 2,438 m,  

   délka: 6 m, 

    výška: 2,591 m 

20' (6 x 2,5 m) 
Pomocí skladových kontejner� uchráníte bezpe�n� sv�j majetek. Uzamykatelné vstupní 
dve�e, které zaujímají celou ší�ku kontejneru, umož�ují ukládání neskladného a objemného 
materiálu všeho druhu. Kontejner 20' (6 x 2,5 m). Kontejnery jsou dodávány ve t�ech 
velikostech 10', 20' a 40'  

Nároky na zajišt�ní stavby upravuje z velké �ásti vyhlášky 502/2006 Sb. o obecných 
technických požadavcích na výstavbu. 
Kv�li lepšímu prostoru na staveništi jsem se rozhodl sestavit bu�ky na sebe. 

   A8. 7. obr. Možnost sestavení bun�k na staveništi 

V horní �ásti jsou šatny pro pracovníky, dolní  levé �ásti WC a umývárny a na pravé stran� je 
šatna stavbyvedoucího. 

Podloží pod bu�ky bude zpevn�no št�rkopískem o frakci 16 - 32 mm v tlouš�ce 300 mm. Tato 
zpevn�ná plocha bude zárove� tvo�it podklad pod budoucí parkovišt�. 
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1.ÚVOD K INFORMA�NÍMU ZPRACOVÁNÍ BEZPE�NOSTNÍHO PLÁNU 

"Plán bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci  
Plán bezpe�nosti a ochrany zdraví se p�i práci na staveništi stanovuje plánem rizik. Jeho 
hlavním cílem je stanovit základní informace a požadavky o zajišt�ní bezpe�nosti a zdraví 
pracujících osob. 
 Plán �eší rizika, jejichž porušování m�že mít vážné d�sledky na zdraví pracovník�.  
B�žná rizika vztahující se k jednotlivým �innostem provád�jícím pracím a profesím, které 
jsou pro tyto práce dané, jsou sou�ástí plánu rizik jednotlivých zam�stnavatel� nebo 
dodavatel� a jejich povinností je tyto rizika p�ijímat a ud�lat pro n� opat�ení. Z tohoto vyplívá 
jak budeme p�edcházet rizik�m na celé stavb�. 

Použité zkratky v další �ásti bezpe�nostního listu 
 BOZP – bezpe�nost a ochrana zdraví na stavb�   
 OOPP – osobní ochranné pracovní prost�edky 
 OZO – odborn� zp�sobilá osoba dle své odbornosti 
 OSV� – osoba samostatn� výd�le�n� �inná" 
(5) (LÍZAL, 1s.) 

2. Základní údaje o stavb�  

Název stavby:    SPORTOVNÍ HALA V           
      NOVÉM VESELÍ  

Místo stavby:               Nové Veselí 
Okres:      Ž�ár nad Sázavou 
Katastrální ú�ad:   Ž�ár nad Sázavou 
Stavební ú�ad:     Ž�ár nad Sázavou 
Charakter stavby:   Novostavba  
Investor:   M�stys Nové Veselí 1/1 591 05 

Projektant:    Ing. Zden�k Tulis, Brn�nská  
      125/38 591 01 Ž�ár nad  
      Sázavou 

Zhotovitel:    PKS INPOS a.s. 
         Koordinátor:    Ing. Ond�ej Svoboda 

3. Ú�el vydání bezpe�nostního plánu 

Plán je zpracován pro ú�el p�i provád�ní stavby, aby byla p�edcházena rizika bezpe�nosti. 
Plán  musí být b�hem výstavby aktualizován. 
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Kdo je koordinátor stavby a co zajiš�uje: 

P�sobnost koordinátora b�hem realizace stavby 

"Koordinátor bezpe�nosti koordinuje spolupráci zhotovitel� nebo osob jimi pov��ených p�i 
p�íjímání opat�ení k zajišt�ní bezpe�nosti práce na stavb�. Z�etelem na povahu stavby a na 
všeobecné zásady prevence rizik a �innosti provád�né na staveništi sou�asn�, pop�ípad� v 
t�sné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabra�ovat pracovním úraz�m a 
p�edcházet vzniku nemoci z povolání. 
Koordinátor b�hem realizace stavby navrhuje termíny kontrolních dn� k dodržování Plánu 
BOZP za ú�asti zhotovitel� nebo osob jimi pov��ených a organizuje jejich konání.  
Na kontrolním dnu koordinátor : 
- Dává podm�ty a doporu�uje technická �ešení nebo opat�ení z hlediska zajišt�ní 
bezpe�nostního a zdraví neohroženého pracovního prost�edí. 
- Informuje všechny dot�ené zhotovitele stavby o bezpe�nostních a zdravotních rizicích, která 
vznikla na staveništi b�hem postupu prací a navrhuje k nim preventivní opat�ení 
- Prokazateln� seznamuje se zjišt�nými nedostatky a navrhovanými opat�eními ze 
uplynulé období  
- Koordinátor vyhotovuje písemné záznamy o projednávaných záležitostech v rámci 
kontrolních dn�, tzv. Zápis z kontrolního dne 

Koordinátor provádí  kontroly staveništ�, ve kterých sleduje zabezpe�ení chod na staveništi, 
v�etn� vstup� a vjezd� na staveništ�. Cílem je zamezit vstup nepovolaným osobám. 
Kontroluje zda jsou provád�né práce na staveništi v souladu s požadavky na BOZP. 
Koordinátor provádí o zjišt�ných závadách zápisy do Stavebního deníku. Dále zapisuje údaje 
o tom, zda a jakým zp�sobem byly tyto nedostatky odstran�ny.  
 Koordinátor vede o své �innosti o zjišt�ných skute�nostech vede písemné záznamy - deník 
koordinátora.  
V p�ípad�, že nejsou závady ve stanoveném I. termínu odstran�ny vyhotovuje koordinátor 
písemný záznam o realizace nápravného opat�ení - urgentní list koordinátora. V tomto 
záznamu po dohod� s p�íslušnou odpov�dnou osobou stanoví II. termín realizace nápravného 
opat�ení, již bude neprodlen� informovat investora o nespln�ní opat�ení.  
Koordinátor spolupracuje p�i stanovení �asu pot�ebného k bezpe�nému provád�ní 
jednotlivých �inností spolupracuje se zástupci zam�stnanc� pro oblast BOZP a s p�íslušnými 
organizacemi, pop�ípad� s fyzickou osobou provád�jící technický dozor stavebníka.  
Zú�ast�uje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl p�izván stavebním ú�adem.  
Veškeré záznamy dokumentující �innost koordinátora uvedené v p�edcházejících odstavcích 
jsou rovn�ž závazné:   a) Deník koordinátora  
    b) Urgentní list koordinátora   
    c)Zápis z kontrolního dne" 
(5) (LÍZAL, 3s.) 
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4. Odpov�dnost BOZP na pracovišti 

"Bezpe�nost práce a ochranu zdraví na pracovišti je nezbytnou sou�ástí. Povinností vedoucích 
zam�stnanc� na všech stupních �ízení je povinností školení BOZP.  Mezi tuto povinnost spadá 
seznámení zam�stnanc� s BOZP.
Pracovníci na staveništi jsou povinni �ídit se pokyny vedoucích zam�stnanc�. Koordinátora 
bezpe�nosti. Musí se �ídit pokyny osob zajiš�ujících technický dozor investora.
Koordinátor p�i realizaci stavby, dle zákona �. 309/2006 Sb., je na stavb� osoba koordinátora 
bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. 

Osoby, které jsou na staveništi, jsou povinny se �ídit pokyny:  
- 	ídit se pokyny koordinátora a dbát jeho na�ízení k bezpe�nosti práce 
- Ú�astnit se kontrolních dn� bezpe�nosti práce
- Ú�astnit se kontrolních prohlídek stavby
- Spolupracovat na odstra�ování zjišt�ných závad v oblasti bezpe�nosti práce 
- Pracovníci se nemusí t�chto podmínek nemusí držet, když je koordinátor nevyzve.  
- Pracovníci jsou povinní se vyvarovat rizik�m na stavb�, které jsou vypsány v p�íloze P1 
 Na staveništi musí být prost�edky pro poskytnutí první pomoci." (5) (LÍZAL, 4s.)

Povinnosti zadavatele stavebních prací  

"Jestli na staveništi budou pracovat zam�stnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen ur�it pot�ebný po�et koordinátor� bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i 
práci na staveništi. S p�ihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náro�nosti na koordinaci 
ve fázi p�ípravy a ve fázi jeho realizace. �innosti koordinátora p�i p�íprav� díla a p�i jeho 
realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 
Zadavatel stavby je povinen p�edat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho 
�innost, v�etn� informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho v�domím zdržovat na 
staveništi, poskytovat mu pot�ebnou sou�innost a zavázat všechny zhotovitele stavby, 
pop�ípad� jiné osoby k sou�innosti s koordinátorem po celou dobu p�ípravy a realizace 
stavby.  
V p�ípadech, kdy p�i realizaci stavby:  
- celková p�edpokládaná doba trvání prací a �inností je delší než 30 pracovních dn�, ve 
kterých budou vykonávány práce a �innosti a bude na nich pracovat sou�asn� více než  20 
fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo  
- celkový plánovaný objem prací a �inností b�hem realizace díla p�esáhne 500 pracovních dn�
v p�epo�tu na jednu fyzickou osobu. 

Zadavatel stavby je povinen doru�it oznámení o zahájeni prací, jehož náležitosti stanoví 
p�íloha �. 4 NV �. 591/2006 Sb., oblastnímu inspektorátu práce (OIP), nejpozd�ji do 8 dn�
p�ed p�edáním staveništ� zhotoviteli.  
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- oznámení m�že být doru�eno v listinné nebo elektronické podob�. Dojde-li k podstatným 
zm�nám údaj� obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbyte�ného 
odkladu jeho aktualizaci.  
- Stejnopis Oznámení musí být vyv�šen na viditelném míst� u vstupu na staveništ� po  celou 
dobu provád�ní stavby až do ukon�ení prací a p�edání stavby stavebníkovi k užívání. 
Rozsáhlé stavby mohou být ozna�eny jiným vhodným zp�sobem, nap�. tabulí s uvedením 
pot�ebných údaj�. Uvedené údaje mohou být sou�ástí štítku nebo tabule  umís�ované na 
staveništi nebo na stavb�." (5) (LÍZAL, 4s.) 

5. Zajišt�ní BOZP na staveništi 

"Každý pracovník, který pracuje na chod stavby jak v p�íprav�, organizaci práce, �ízení a 
provád�ní stavebních prací na staveništi. Musí mít znalosti k zajišt�ní bezpe�nosti práce na 
staveništi. Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny tyto pracovníky proškolit, nebo 
zajistit jejich vyškolení pro bezpe�nost práce na staveništi. Zajistit bezpe�nost práce a na 
technických za�ízeních, po p�ípad� prakticky zau�it a to v rozsahu pot�ebném pro výkon jejich 
práce. Zhotovitele je povinností ov��ovat jejich znalosti. 
Každý zhotovitel musí informovat zhotovitele stavby i koordinátora bezpe�nosti o všech 
okolnostech znemož�ujících dodržení bezpe�nostního plánu.  
Každý zhotovitel dle zákona 309/2006 Sb. Nejpozd�ji do 8 dn� p�ed zahájením prací na 
staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících p�i pracovních nebo 
technologických postupech. 
Koordinátor bezpe�nosti také informuje zhotovitele stavby, podle zákona 309/2006 Sb.,        
O bezpe�nostních rizicích a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi b�hem postupu 
provád�ných prací. Také seznámí dot�ené zhotovitele s plánem bezpe�nosti. Všichni poté 
seznámí všechny své pracovníky s riziky a s plánem BOZP.  
Porušení zákona 309/2006 Sb. ze strany zhotovitele stavby, je považováno za hrubé porušení 
na úseku BOZP na stavb� a za nedostate�né poskytnutí sou�innosti a podklad� koordinátorovi 
BOZP." (5) (LÍZAL, 5s.) 

Povinnosti které musí mít odpov�dné osoby, vedoucí  stavby, stavbyvedoucí a mist�i 

"- Seznámit pracovníky a osoby, které se s jeho v�domím pohybují na staveništi s plánem 
bezpe�nosti.  
- Seznámit všechny pracovníky a osoby s riziky na pracovišti, technickými  
nebo pracovními postupy.  
- Vybavit všechny pracovníky a osoby pot�ebnými OOPP p�ed nástupem na staveništ�.  
- Spolupracovat s koordinátorem BOZP p�i zajišt�ní BOZP na staveništi.  
- Nahlásit koordinátorovi BOZP pracovní úrazy a mimo�ádnou událost,která se na staveništi 
stane.  
- Zapisovat evidenci pracovník� a osob, které mají být na staveništi od jejich nástupu na 
staveništ� až po opušt�ní staveništ�.  
- P�erušit práce p�i nebezpe�í vzniku havárie, mimo�ádné události, p�i hrozícím vzniku 
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pracovního úrazu do doby, než bude nebezpe�í odstran�no.  
- Zau�it pracovníky k bezpe�nému provád�ní prací v pot�ebném rozsahu, vybavit pracovníky  
vhodným a bezpe�ným ná�adím, nástroji, pom�ckami.  
- Kontrolovat dodržení bezpe�nosti na staveništi.  
- Plnit požadavky a na�ízení stanovené p�edpisy. Kontrola pažení, kontrolu zábran, zábradlí, 
kontrola požadavk� bezpe�nosti práce p�i provád�ní prací ve výškách." (5) (LÍZAL, 6s.) 

Povinnosti související na zam�stnance stavby na bezpe�nost práce  

"- Používat p�i práci ochranné pom�cky a p�edepsané osobní ochranné pracovní prost�edky. 
- P�i zjišt�ní nedostatk� v oblasti bezpe�nosti, které zam�stnanec nem�že sám odstranit musí  
informovat neodkladn� nad�ízeného.  
-Pohyb pracovník� musí být �ešen tak, aby byly dodrženy pot�ebné ší�ky a výšky pr�chozích 
profil�.  

- Dodržovat protipožární opat�ení. P�i sva�ování, p�i práci s otev�eným ohn�m nebo tam, kde  
dochází k odletu žhavých pilin.  
- Neprovád�t práce, pro které nejsou pou�eni ani vyškoleni a to pro ty práce, které vyžadují 
odbornou kvalifikaci (svá�e�, je�ábník, vaza�...) 
- Dodržovat po�ádek na staveništi a zpevn�ných plochách na stavb�.  
- Každý úraz se musí po�ádn� ošet�it, potom ho hlásit nejblíže nad�ízenému a zaevidovat ho 
do knihy úraz� .  
- P�edpokládat práci tak, aby neohrozil své zdraví ani zdravý spolupracovník�, dodržovat 
p�edpisy o BOZP a p�edepsané pracovní postupy.  
- Osoby, které nemají povolení vstupu a pohybu v prostorách staveništ� od odpov�dného   
pracovníka, se nesmí v t�chto prostorách pohybovat ani zdržovat.  
- Pracovníci jsou povinni p�i zdvihacích pracích práci zajistit tak, aby nemohlo dojít k  
pádu zav�šeného p�edm�t�.  
-Za�ízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují nebezpe�né  
látky, musí být umíst�na tak, aby p�i úniku látky nedošlo k ohrožení bezpe�nosti a zdraví  
pracovník�.  
- Strojní za�ízení nesmí být uvád�no do �innosti v p�ípad� poruchy. P�ed spušt�ním za�ízení 
se obsluha musí p�esv�d�it, zda toto za�ízení nevykazuje zjevné vady nebo poškození." (5) 
(LÍZAL, 7s.) 

Zakázané �innosti pracovník�
"- Odstra�ovat nebo poškozovat bezpe�nostní prost�edky. 
- Odstra�ovat si pracovní prost�edky, bezpe�nostní a informa�ní tabulky, jakož i ostatní 
technická vybavení.  
- Provád�t opravy a údržbu za�ízení bez použití osobních ochranných pracovních prost�edk�.  
- Pracovníci na stavb� nesmí pracovat pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.  
- Kou�ení je povoleno pouze na místech kde je to vyhrazeno.  
- Skladovat p�edm�ty v pr�chozích cestách.  
- Skladovat nebo p�emís�ovat p�edm�ty bez zajišt�ní proti pádu." (5) 
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6.Rizikové práce a �innosti na stavb�  

P�íloha �. 5 k na�ízení vlády 591/2006 
Práce a �innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, p�i jejichž provád�ní vzniká povinnost zpracovat tyto rizikové �innosti. 

1. Práce vystavující zam�stnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvoln�né 
zeminy ve výkopu o hloubce v�tší než 5 m.  
Práce se týká p�i provád�ní patek s nutností na založené vrstv�. 

P�i t�chto pracích je nutné dodržet následující opat�ení:  
- P�ed zahájením výkopových prací zajistit u všech správc� vedení vytý�ení jejich za�ízení 
v terénu 
- Prokazatelné seznámení obsluh stroj� a ostatních fyzických osob s ochrannými pásmy 
- Zajišt�ní st�n výkop�
- Zajišt�ní výkop� proti pádu osob 
- Zajišt�ní bezpe�ného vstupu a výstupu z výkopu 
- Všechny osoby pracující ve výkopech musí nosit ochrannou p�ilbu, výstražnou vestu a 
p�íslušné OOPP 

2. Práce související s používáním nebezpe�ných chemických látek a p�ípravk� nebo p�i 
výskytu biologických �initel� podle zvláštních právních p�edpis�.  
Stavba spadá do kategorie bezpe�nosti málo nebezpe�ných, kde budou jen nát�ry o velkém 
objemu p�i dokon�ovacích prací.  

P�i t�chto pracích je nutné dodržet následující opat�ení:  
- Chemické látky, které se vyskytují na stavb� musí být známo, které to jsou. 
- Zajišt�ní chemických látek aby se nerozši�ovali do okolí stavby. 
- Pracovník, který pracuje s chemickými látkami musí být seznámen o jakou chemickou látku 
jde. 
- Pracovníci musí mít vhodné OOPP, aby odolali chemickým látkám. 

3. Práce, p�i kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

P�i t�chto pracích je nutné dodržet následující opat�ení:  
- Zajišt�ní osob proti pádu ze st�echy ochranou technickou konstrukcí, lešením, zábradlím, 
nebo zdvihací plošinou. 
- Pracovníci musí být kotveny, kde budou p�esn� ur�eny místa kotvení. S tímto postupem 
budou pracovníci prokazateln� seznámeni. 
- Zajišt�ní volných okraj� zábradlím, zábranou. 
- Pod pracovním místem bude vymezen nebezpe�ný prostor zábradlím nebo zábranou 
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4. Práce spojené s montáží a demontáží t�žkých konstruk�ních stavebních díl� kovových, 
betonových, a d�ev�ných ur�ených pro trvalé zabudování do staveb. 

P�i t�chto pracích je nutné dodržet následující opat�ení: 
- Pro je�áby, pohyblivé pracovní plošiny a ostatní zdvihací za�ízení musí být zpracovány 
systémy bezpe�né. 
- Je t�eba dbát v maximální mí�e všech p�edpis� bezpe�nosti práce. 
- Pracovníci musí mít p�íslušné kvalifikace vaza�, strojník, montážník 
- Musí být zpracován technologický postup, podle kterého budou práce probíhat a se kterým 
budou pracovníci prokazateln� seznámeni. Tento technologický postup musí být p�edložen 
koordinátorovi ke schválení a podle n�ho bude pracovní postup postupovat. 
- Musí být vymezen nebezpe�ný prostor, do kterého nebude mít nikdo p�ístup. Musí být 
zajišt�n dostate�ný po�et osob, které budou provád�t další �innosti spojené s manipulací s 
t�žkým b�emenem. 
- Pracovníci musí být vybaveni odpovídajícími OOPP, podle druhu jaké se budou vykonávat 
montážní  �innosti 
- Musí být dodržovány všechny p�edpisy týkající se BOZP 

7.Požadavky kladené práce a na staveništ�

P�izp�sobení �asu pot�ebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skute�ného 
postupu prací  

"P�izp�sobení �asu pot�ebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skute�ného 
postupu prací bude p�edm�tem pravidelných porad na základ� nov� p�íchozích 
technologických postup� jednotlivých zhotovitel�. Zápisy z t�chto porad budou sou�ástí 
tohoto plánu a budou považována za aktualizaci plánu." (5) (LÍZAL, 8s.) 

P�edcházení rizik�m vzájemného p�sobení �inností provázených na staveništi nebo v 
jeho t�sné blízkosti  

"P�edcházení rizik�m vzájemného p�sobení �inností provázených na staveništi nebo v jeho 
t�sné blízkosti, je ú�elem tohoto plánu a úkolem všech vedoucích zam�stnanc�
spolupracujících S koordinátorem. Dle zákoníku práce je nutné vzájemné seznámení se s 
riziky mezi zhotoviteli. Kontrolu dodržování BOZP provádí rovn�ž osoba odborn� zp�sobilá 
v prevenci rizik zák. �. 309/2006 Sb. zhotovitele.  
Na staveništi musíme vylou�it práce nad sebou.  
P�i p�ípadném požáru evakuovat pracovníky a shromáždit je na cest� p�ed staveništ�m o 50 
metru za bránou. Podle evidence osob bude p�epo�ítáno jestli jsou evakuovány všechny osoby 
ze staveništ�.  
Nebudou provád�ny práce v ohroženém prostoru kolem zemních stroj�.  
Pro vymezení ohrožených prostor� bude použita výstražná páska ve výšce 1,1 rn, v p�ípad�
�innosti p�esahující délku sm�ny bude tato páska nahrazena dvou-ty�ovým zábradlím." (5) 
(LÍZAL, 9s.) 
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Vedeni evidence p�ítomnosti osob 

"Každý zhotovitel musí vést podle zákona 309/2006 Sb. vlastní evidenci o p�ítomnosti všech 
zam�stnanc� a dalších fyzických osob, v�etn� vymezení jejich právního postavení. Na �ásti 
staveništ�, která mu byla p�edána a tuto evidenci poskytnout kdykoliv svému objednateli, 
stavbyvedoucímu a koordinátorovi BOZP.   

Všechny osoby na staveništi musí být vybaveny reflexní vestou a ochrannou p�ilbou s logem 
firmy, vhodnou obuví a od�vem, p�ípadn� dalšími odpovídajícími OOPP k dané �innosti. 

Denní evidence o p�ítomnosti všech zam�stnanc� musí být vedena podle vyhl. 499/2006 Sb., 
ve stavebním deníku." (5) (LÍZAL, 10s.) 

Vymezení pracovišt� pro výkon jednotlivých prací a �inností 

"Pro jednotlivé �innosti vymezí pracovišt� vedoucí zam�stnanec zhotovitele, který bude v 
postavení objednatele v��i zhotoviteli, kterému bude pracovišt� vymezovat. Vymezení 
pracovišt� bude p�esn� popsáno v zápisu o p�edání a p�evzetí pracovišt�." (5) (LÍZAL, 10s.) 

Zajišt�ní staveništ�, ozna�ení hranic staveništ�  

"Po dobu provád�ní prací na stavb� budou všichni vedoucí zam�stnanci povinni vykázat cizí 
osoby ze staveništ�, nebudou-li tyto osoby plnit úkoly na staveništi. P�ístupy a p�íjezdy budou 
ozna�eny tabulkami se zákazem vstupu a vjezdu nepovolaných osob.  
Zadavatel zajistí seznámení všech osob vstupujících na staveništ� O výskytu dopravních 
prost�edk� a omezení pohybu osob na nezbytn� nutnou míru. 
Vyty�ení ochranných pásem pro inženýrských sítí.  
Zajišt�ní ho�lavých látek na staveništi a budou samostatn� skladovány a �ádn� ozna�eny 
cedulkou" pozor ho�lavé látky." 
Lékárni�ka a informa�ní cedule bude vyv�šena v bu�ce pro pracovníky. 
Hasicí p�ístroje budou jeden ve skladu na ho�lavé látky a druhý v bu�ce pro pracovníky." (5) 
(LÍZAL, 10s.) 

Do�asné vedení energií 

"Všechna elektrická vedení musí být chrán�na proti mechanickému poškození, v místech 
k�ížení komunikací musí být vyv�šeny do plastových úchyt� p�ipevn�ných na sloupech nebo 
st�nách. Hlavní vypína� musí být umíst�n tak, aby byl snadno p�ístupný, musí být ozna�en a 
zabezpe�en proti neoprávn�né manipulaci a s jeho umíst�ním musí být seznámeny všechny 
osoby zdržující se na staveništi." (5) (LÍZAL, 10s.) 
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Vliv stavby na životní prost�edí  

"Zhotovitel stavby je povinen zajistit, aby nedocházelo v pr�b�hu provád�ní stavebních prací 
k zne�iš�ování životního prost�edí ropnými látkami nebo jinými ne�istotami." (5) (LÍZAL, 
11s.) 

Školení BOZP  

"Zhotovitel zodpovídá, že p�i realizaci vlastních prací budou provád�t zam�stnanci s �ádnou 
kvalifikací s platným školením BOZP a profesním školením, kte�í jsou pro výkon práce 
zdravotn� zp�sobilí a jsou prokazateln� seznámeni s p�íslušnými p�edpisy BOZP a jejich 
znalosti byly ov��eny.  Pro práce vyžadující zvláštní odborné kvalifikace (vaza�, svá�e�, 
je�ábník, vyhrazená technická za�ízení atd.) zodpovídá zhotovitel, že pracovníci mají platné 
pr�kazy nebo osv�d�ení. Zam�stnanci absolvují p�ed zapo�etím prací na stavb� školení 
BOZP, se zam��ením na rizika vyskytujících se na stavb� a s plánem BOZP. Ú�elem je 
seznámit pracovníky s místními podmínkami. Vstupní školení nenahrazuje ro�ní periodické 
školení BOZP." (5) (LÍZAL, 11s.) 

Záv�r informativního plánu  pro BOZP 

"Platnost tohoto plánu se vztahuje pouze na tuto stavbu sportovní haly v Novém Veselí. 
Tímto plánem jsou povinni se �ídit i zam�stnanci jiných organizací, pracuji-li v prostoru 
stavby nebo na jejích za�ízeních a to v rozsahu, v jakém byli odpov�dným vedoucím 
zam�stnancem pov��eni k výkonu �innosti."(5) (LÍZAL, 11s.) 
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Záv�r diplomové práce

Na záv�r bych cht�l moji diplomovou práci rekapitulovat co jsem vše zhotovil. 
   
Stavebn� technologická studie se zabývá všemi stavebními objekty, jak jsou �ešeny, z jakého 
materiálu se bude stavba provád�t. Kdy se budou jednotlivý etapy vykonávat. 
Zásady organizace výstavby �eší pravidla, které se musí dodržovat na staveništi a jaké je na 
staveništi vybavení. 
Vytvo�il jsem strojní sestavu na celou stavbu, kde jsou vypsány hlavní stroje, které se budou 
na staveništi vyskytovat.  
Na sportovní halu jsem vytvo�il dva technologické p�edpisy, které se zabývají ocelod�ev�ným 
skeletem a drátkobetonovou konstrukcí.  
Po vytvo�ení návodu na údržbu jsem zjistil jaké konstrukce se budou opot�ebovávat do 25 
letech po užívání stavby. 
Informa�ní plán BOZP jsem navrhl abych zjistil jakých bezpe�nostních rizik se vyvaroval na 
staveništi a p�i p�áci. Na ten to plán navazují vypsaná hlavní rizika na stavb�. 
Kontrolní a zkušební plán jsem vytvo�il na celou stavbu kde jsem vypsal co se má vše 
kontrolovat.  
Na objekt sportovní haly jsem vytvo�il propo�et a rozpo�et, který poukazují na cenové 
náklady sportovní haly. Kolik vlastn� pot�ebujeme náklad� na stavbu této sportovní haly.  
�asový a finan�ní plán ukazuje na rozložení cenových prost�edk� na stavbu. Na to se vztahuje 
i bilance pracovník� a nasazení strojní sestavy.  
Podrobný �asový plán jsem vytvo�il abych vid�l návaznosti na jednotlivé práce a jak práce 
budou postupné probíhat. 
Výkresy za�ízení staveništ� ukazují jaké bude vybavení staveništ� a jak bude �ešena doprava 
na ve�ejnou komunikaci atd. 
V diplomové práci jsem �ešil i specializaci v oboru TZB, kde jsem vypo�ítal rozm�ry potrubí 
v p�ípojkách objektu a jejich zásady. 

Tento projekt jsem si vybral abych zjistil hlavní �ásti objektu. Jak se stavba budovala jaké má 
zásady p�i výstavb�. Kolik stavba asi stála a jak dlouho se stavba budovala. 
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