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systému. Objekt je situován v obci Týn nad Vltavou a bude využíván k vykonávání služby požární 

ochrany obyvatelstva. Práce je zaměřena na zpracování projektu zařízení staveniště, časového a 
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kontrolní a zkušební plán a také se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci.  
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zkušební plán, položkový rozpočet, bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

The subject of this diploma thesis is construction-technological project of the integrated rescue 

system station. The building is situated in the village of Týn nad Vltavou and will be used to 

perform the service of fire protection of the population. The thesis is focused on the design of 

the construction site equipment, the time and financial plan, the design of the main building 

machines and mechanisms, the technological specification, the control and test plan, and also 

the occupational safety and health protection. 

 

Construction-technological project, fire station, site equipment project, design of major building 

machines and mechanisms, time schedule, technological specification, control and test plan, 
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Předmětem mé diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu 

stanice integrovaného záchranného systému. Jedná se o požární stanici situovanou v obci Týn 

nad Vltavou a bude sloužit pro požární ochranu obyvatelstva zajištěnou družstvem záchranného 

hasičského sboru Jihočeského kraje. Objekt stanice je tvořen nosným skeletem 

z železobetonových prefabrikovaných dílců a je opláštěn obvodovým zdivem. Je rozdělen na tři 

provozní celky, na technické zázemí, společnou myčku a sušičku pro mytí požární techniky a na 

garáže. 

V projektu je podrobněji zpracována technická zpráva, koordinační situace stavby včetně 

širších vztahů dopravních tras, časový a finanční objektový plán, studie realizace hlavních 

technologických etap stavebních objektů, dále projekt zařízení staveniště a návrh hlavních 

stavebních strojů a mechanismů. Pro hlavní stavební objekt je také vypracován časový 

harmonogram, zajištění materiálových zdrojů pro etapu prefabrikovaného skeletu, jsou 

zpracovány dva technologické předpisy se zaměřením na vegetační střechu a montáž lešení a pro 

vegetační střechu je navíc zpracován kontrolní a zkušební plán. Práce je zaměřena i na položkový 

rozpočet hlavního objektu, na návrh zvedacích mechanismů, návrh zpevněných ploch a také je 

zpracována bezpečnost a ochrana zdraví pro technologickou etapu vegetační střechy a pro 

montáž lešení. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Název stavby: Integrovaný záchranný systém – stanice typu P1 

Umístění stavby: Táborská 568, Týn nad Vltavou 375 01 

Kraj: Jihočeský 

Okres: České Budějovice 

Katastrální území: Týn nad Vltavou 

Charakter stavby: Novostavba 

Účel Požární stanice pro ochranu obyvatelstva 

Investor: Ing. Karel Svoboda, Neznámá 222/IV, 37701 České Budějovice 

Projekce: Ing. Petra Bambasová, Polní 654, 391 65 Tábor 

Termín zahájení výstavby: 2/2018 

Termín ukončení výstavby: 12/2018 

Orientační náklady 41,5 mil. Kč bez DPH 

 

SO01 – POŽÁRNÍ STANICE 

SO02 – SKLAD PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁTARAS 

SO03 – PŘÍSTŘEŠEK 

SO04 – VÝCVIKOVÁ VĚŽ 

SO11 – KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÁ PLOCHA 

SO12 – OPLOCENÍ AREÁLU 

SO13 – SADOVÉ ÚPRAVY 

SO14 – SPORTOVIŠTĚ 

SO21 – PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

SO22 – AREÁLOVÁ KANALIZACE 

SO23 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

SO24 – PŘÍPOJKA VODOVODNÍ 

SO25 – PŘÍPOJKA PLYNOVODU 



 

 

 

 

 
SO26 – PŘÍPOJKA NN 

SO27 – TELEKOMUNIKAČNÍ PŘÍPOJKA 

 

 

Celková plocha pozemku 6811,3 m2 

Zastavěná plocha SO01 

technické zázemí 366,8 m2 

garáže 731,5 m2 

myčka a sušička 189,3 m2 

Zastavěná plocha SO02, SO03, SO04 192,0 m2 

Plocha sportoviště 348,0 m2 

Plocha parkoviště 176,0 m2 

Plocha komunikace 2969,1 m2 

Plocha zeleně 1839,9 m2 

 

SO01 – POŽÁRNÍ STANICE 

Hlavním objektem areálu je novostavba integrovaného systému – stanice typu P1. Objekt 

bude využíván k vykonávání služby požární ochrany obyvatelstva zajištěnou družstvem 

záchranného hasičského sboru Jihočeského kraje. Navržený pozemek pro stavbu byl zvolen kvůli 

dobrému napojení na dopravní infrastrukturu města, dobré dopravní obslužnosti a možnosti 

rychlého zásahu požární jednotky. Objekt je navržen z části jako dvoupodlažní a z části jako 

jednopodlažní a je rozdělen do tří provozních celků. Hlavní technické zázemí budovy je tvořeno 

jako dvoupodlažní. Zde se nachází veškeré administrativní a technické zázemí požární stanice. 

Druhý provozní celek je myčka a sušička používaná pro údržbu a opravu zásahových vozidel. 

Třetím provozním celkem jsou garáže pro parkování zásahových a pomocných vozidel. Půdorys je 

tvořen písmenem L, delší strana je rovnoběžná s místní komunikací. Všechny celky jsou navrženy 

jako železobetonový prefabrikovaný skelet založený na monolitických základech. Opláštění 

budovy je tvořeno keramickými tvárnicemi a zatepleno minerální vatou. Na celém objektu jsou 

vegetační ploché střechy v různých výškových úrovních. Obestavěný prostor celé požární stanice 

je 9587,42 m3. 

SO02 – SKLAD PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁTARAS 

Sklad, sloužící pro uložení protipovodňových zátaras, je tvořen jednoduchou zděnou 

stavbou z keramických tvárnic a zastřešenou pultovou střechou. Objekt je pouze jednopodlažní a 

nezateplený. Rozměry skladu jsou 7 × 20 m a vysoký je 5,23 m. 

  



 

 

 

 

 
SO03 – PŘÍSTŘEŠEK 

Přístřešek je tvořen ocelovou nosnou konstrukcí a zastřešen krytinou z plechů. Pojezdová 

plocha je tvořena štěrkem. Slouží pro parkování přívěsů, mechanizace a podobně. Přístřešek je o 

rozměrech 9 x 4,5 m a výška 4,2 m. 

SO04 – VÝCVIKOVÁ VĚŽ 

Věž sloužící pro výcvik hasičských jednotek. Tvořena je ocelovým nosným rámem, který je 

dále opláštěn dřevěnými obkladem a celá věž je zastřešená. Ze střechy lze slanit ze tří nástupních 

ploch. Vnější plášť je vybaven okny s plechovou výplní pro nácvik slanění, evakuace osob pomocí 

výškové techniky a nastavovacích žebřů. Pro výcvik hasebních zásahů ve výškových budovách je 

věž vybavena suchovodem. Výcviková věž je o rozměrech 3 × 5 m a vysoká 15,6 m. 

SO11 – KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÁ PLOCHA 

Veškeré zpevněné plochy jsou navrženy pro pohyb požární techniky a pro pojíždění 

osobních i nákladních vozidel. Plochy jsou tvořeny jako asfaltové. Komunikace je navržena pro 

třídu dopravního zatížení IV a úroveň porušení D1. Komunikace je ohraničena betonovým 

obrubníkem. Veškeré zpevněné plochy jsou vyspádované do štěrbinových žlabů. Plocha 

komunikací činí 2969,1 m2. 

SO12 – OPLOCENÍ AREÁLU 

Z jihozápadní strany je oplocení pozemku řešeno plotem na podezdívce btb a zbytek 

oplocení kolem areálu je tvořen plotem pletivovým. Celkový obvod oplocení je 339,4m. 

SO13 – SADOVÉ ÚPRAVY 

Sadové úpravy tvoří zeleň po obvodu areálu požární stanice. Je to zejména založení 

trávníku výsevem a výsadba stromů a keřů, čímž se vytvoří příjemnější prostředí a celkově hezčí 

vzhled celého areálu. Plocha zeleně je o rozloze 1838,9 m2. 

SO14 – SPORTOVIŠTĚ 

Víceúčelové venkovní sportoviště o ploše 348,0 m2 sloužící k udržování fyzické kondice 

příslušníků HZS, kteří mají v denním řádu povinnost absolvovat fyzickou přípravu. Sportoviště má 

pryžový povrch odolávající všem povětrnostním podmínkám. 

SO21 – PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

Přípojka splaškové kanalizace je DN 200 a to v celé délce. Do přípojky se napojují dvě 

větve splaškové kanalizace z objektů a retenční nádrž. Napojení kanalizační přípojky bude 

DN 800. Přípojka je dlouhá 51,1 m. 

  



 

 

 

 

 
SO22 – AREÁLOVÁ KANALIZACE 

Je řešená jako oddílný stokový systém. Splašková kanalizace běžná a zaolejovaná. Splašky 

ze zaolejované kanalizace putují do ORL, dále retenční nádrže a odtud do splaškové kanalizace. 

Obě přípojky jsou z PVC DN 200. Délka kanalizace je 171,76 m. 

SO23 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

Odvodnění ploché střechy je řešeno gravitačně. Voda je vedena přes zemní filtr do 

retenční nádrže, kde je možnost vsakování do vsakovacích tunelů. Střešní vpusti jsou osazeny 

lapači splavenin. Voda z retenční nádrže bude filtrovaná a bude odčerpávána a užívána pro účely 

plnění hasičských vozidel. Zpevněné komunikační plochy jsou gravitačně odvodněny do 

štěrbinových žlabů. Voda může být kontaminovaná ropnými látkami, bude vedena do odlučovače 

ropných látek a pak vedena do zemního filtru. Kanalizace je navržena z plastových PP trub 

DN 300. Délka dešťové kanalizace je 47,1 m. 

SO24 – PŘÍPOJKA VODOVODNÍ 

Vodovodní přípojka bude napojena na veřejný vodovodní řád. Profil vodovodní přípojky je 

dán požadavky PBŘ, je požadován požární hydrant DN 80 a vodovodní potrubí DN 100. 

Vodovodní přípojka je navržena z plastových PE trubek DN 110. Přípojka bude zakončena 

vodoměrnou šachtou o rozměrech 900 × 1200 mm. Délka vodovodu je 22,38 m. 

SO25 – PŘÍPOJKA PLYNOVODU 

Připojovací místo nízkotlakého plynovodu bude umístěno na parcele v jihozápadní části a 

vedeno přes hlavní uzávěr plynu do prvního nadzemního podlaží. Plynovod bude DN 40. Délka 

plynovodu je 17,91 m 

SO26 – PŘÍPOJKA NN 

Přípojka NN bude napojena přes elektroměrnou skříň. Elektroměrná skříň bude 

vybudována na řešeném pozemku. Vedení kabelů je řešeno v ochranné trubce HDPE 110. Délka 

vedení NN je 17,91 m. 

SO27 – TELEKOMUNIKAČNÍ PŘÍPOJKA 

Objekt bude napojen na veřejnou síť elektronických komunikací místně působícího 

provozovatele zemním optickým vedením. Odběr hlasových, datových služeb a odběr kabelového 

televizního rozvodu. Délka sdělovacích kabelů je 18,82 m. 

SO31 – ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTEK 

Železobetonový odlučovač ropných látek s koalescenční vložkou pro zachytávání olejů, 

vytékajících z vozidel na zpevněné plochy, zejména z požární techniky. Slouží k čištění vod před 

vypouštěním do vsakovacích tunelů. Odlučovač je válcového průřezu. 



 

 

 

 

 
SO32 – VSAKOVACÍ TUNELY 

Vsakovací tunely sloužící pro vsakování dešťových vod do půdy. Jedná se o polyethylenové 

tunelové schránky s volným dnem a s otvory v bočních stěnách, kudy může dešťová voda volně 

pronikat a zasakovat do půdy. Na pozemku jsou 3 tunely o délkách 13 m. 

SO33 – ZEMNÍ FILTR 

Zemní filtr slouží pro filtraci předčištěné vody přes vrstvy filtračního písku. Přefiltrovaná 

voda bude pokračovat dále do retenční nádrže. Filtr je sestaven z nátokového potrubí, plastové 

nádrže a sběrné šachty. 

SO34 – RETENČNÍ NÁDRŽ 

Polypropylenová samonosná retenční nádrž o objemu 23,5 m3. Voda z retenční nádrže 

může být vsakována do vsakovacích tunelů nebo využita k dalším účelům, případně vypuštěna do 

kanalizace. 

 

 

Stavba je navržena na pozemku katastrálního území města Týn nad Vltavou na 

severovýchodním okraji obce, v části pro výstavbu občanské vybavenosti. Pozemek je rovinatého 

charakteru. Před výstavbou je zapotřebí sloučit několik menších pozemků. Nadmořská výška 

hlavního objektu je 408,23 m. n. m. K pozemku přímo přiléhá jediná komunikace, silnice II/159, 

která vede východně na Tábor a západně do centra obce. Pozemek je čistě holý, bez vzrostlé 

zeleně a nejsou zde ani žádné jiné stavby, které by bylo nutné bourat. 

Objekt bude budován na parcele č. 1182/201 katastrálního území Týn nad Vltavou, která 

vznikla spojením několika menších parcel. Pozemek je bez větších nerovností. Celková plocha 

pozemku činí 6811,3 m2. Okolo nové předmětné parcely jsou přímo v návaznosti tyto parcely [48]:   

 - parcela číslo 1182/24 – druh pozemku: ostatní plocha 

 - parcela číslo 1182/20 – druh pozemku: orná půda 

 - parcela číslo 2281/7 – druh pozemku: ostatní plocha 

 - parcela číslo 2281/20 – druh pozemku: ostatní plocha 

 

Ke staveništi přímo přiléhá silnice II. třídy s číslem 159. Z této komunikace bude řešen 

přímo vjezd na stavbu. Protože se stavba nachází na úplném okraji obce, předpokládá se na 

přilehlé silnici II. třídy rychlý provoz aut. Komunikaci bude tedy nutné pro potřeby výstavby 

upravit dopravním značením pro zmírnění dopravy. V obou směrech budou umístěny zákazové 



 

 

 

 

 
cedule B28 – Zákaz zastavení, B20a – Nejvyšší povolená rychlost 30 km/h a informativní cedule 

IP22 – Pozor, výjezd a vjezd vozidel stavby. 

 

Napojení technické infrastruktury bude řešeno ze stávajících přípojek vedených v přilehlé 

komunikaci. Kanalizace je řešena oddílným stokovým systémem. Vodovodní přípojka se napojí na 

veřejný vodovodní řád, přípojka NN se napojí přes elektroměrnou skříň a přípojky telekomunikací 

jsou řešeny optickým zemním vedením. 

 

 

Provádění stavby díky charakteru umístění pozemku nebude mít žádný zásadní negativní 

vliv na okolní stavby či pozemky. Požární stanice je situována na okraji obci a nejbližším dalším 

objektem je čerpací stanice. Na stavbě budou dodržovány všechny platné předpisy pro udržování 

pohody užívání ploch v okolí staveniště. Jedná se zejména o nadměrný hluk ze stavby, o 

dodržování nočního klidu, zabránění nadměrné prašnosti a zabránění znečišťování veřejné 

komunikace. Práce budou probíhat hlavně v denní době, tudíž hluk bude omezen v době nočního 

klidu. Nasazená strojní sestava může vyprodukovat hluk nad 65 dB, ten však díky umístění stavby 

nebude narušovat žádné sousední objekty v okolí, z důvodu velké vzdálenosti. Prašné procesy 

budou co nejvíce eliminovány používáním strojů s vodním chlazením a s odsáváním prachových 

částic. Při výkopových pracích bude strojní technika před vjezdem na veřejnou komunikaci 

omývána tlakovým čističem a po vyhotovení zpevněných ploch by již nemělo docházet 

k znečišťování. Přímo v místě stavby se nenachází žádný vodní tok, který by mohl být znečištěn. 

 

Na staveništi bude nakládáno s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a podle 

vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. Nakládání s odpady, které vzniknou v rámci stavby, 

zabezpečuje zhotovitel stavby. Vznikající odpady budou tříděny a dále využitelné odpady budou 

recyklovány. Nevyužitelné odpady budou likvidovány odpovídajícím způsobem. Na staveništi 

budou přistaveny kontejnery na odpad, které budu pravidelně vyváženy. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi se musí řídit podle nařízení vlády 

č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je třeba dodržovat nařízení vlády 

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Podrobný plán BOZP pro část výstavby je sepsán 

v kapitole č. 12 Bezpečnost a ochrana zdraví při technologické etapě vegetační střechy a montáži 

lešení. 

  



 

 

 

 

 
 

Dotčenou stavbou je částečně čerpací stanice, od které se směrem k požární stanici 

nepředpokládá pohyb lidí, kromě zaměstnanců. Není zde budován ani chodník, tudíž opatření 

pro bezbariérové užívání okolních pozemků či staveb není potřeba řešit. 

 



 

 

 

 

 

 

Koordinační situace stavby je zaměřena na blízké okolí samotného staveniště. Širšími 

vztahy dopravních tras je řešeno, jakým způsobem a odkud budou dopravovány hlavní i vedlejší 

stavební materiály, objekty zařízení staveniště, velké stavební stroje, drobnější mechanizace, kde 

se nachází výrobní centra betonů, asfaltových směsí i prefabrikovaných prvků. 

 

V této kapitole je řešena doprava významných stavebních strojů a mechanizací, které 

dosahují větších rozměrů a hmotností a je potřeba se zaměřit na problematiku jejich trasy na 

místo staveniště. Ostatní stroje a mechanizace, které budou na stavbě používány, lze dovézt 

běžnými dopravními prostředky. 

 

Věžový jeřáb bude zapůjčen přímo v sídle společnosti Liebherr v Popůvkách u Brna. Jedná 

se o typ samovztyčitelného jeřábu, který je pro přepravu složen do samostatného celku s 

vlastním podvozkem a celý systém se zapřáhne pomocí tahače Scania R420. Protizávaží musí být 

dopraveno samostatně z důvodu vyšší hmotnosti. To bude dopraveno zvlášť na sklápěči MAN 

TGS 26.440 BL 6×4. 

Protože lze celý věžový jeřáb složit do jedné soustavy, dosahuje velkých rozměrů. Podle 

vyhlášky č. 209/2018 Sb. o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel, bude nutné řešit 

nadrozměrnou dopravu z následujících parametrů [51]: 

 nadrozměrná doprava parametry soupravy překročení 

Šířka > 2,55 m 2,60 m 0,05 m 

Délka  > 16,5 m 19,64 m 3,14 m 

Výška > 4,0 m 4,0 m 0,0 m 

Hmotnost > 48,0 t 31,1 t 0,0 t 

Z výše uvedených parametrů bude tedy největší zřetel u nadrozměrné dopravy brán na 

délku soupravy. Překročení běžné délky je o 3,14 m a šířky 0,05 m. Překročení šířky není nijak 

zásadné a nebude mít velký vliv při dopravě, je však nutné s tím počítat. Systém jeřábu má 

řešenou nápravu takovým způsobem, že je soustředěna co nejvíce ke středu jeřábu, a tím je 

dosaženo poloměru otáčení celé soupravy pouze 11,64 m. V zadní části soustavy tedy vzniká 

převis, kterým je možno nízké překážky nadjet, ale o vyšší zavadit. Ačkoliv celá souprava 

nepřesahuje nadrozměrnou dopravu, co se týče hmotnosti, je třeba se na ni také zaměřit, a to 

z důvodu dlouhé trasy a vyšším počtem mostů na trase. 



 

 

 

 

 

 

Pro dopravu protizávaží byl zvolen menší sklápěč, protože závaží dosahuje velkých 

hmotností a případný tahač s valníkem by nebylo možné plně využít. Celková hmotnost závaží je 

40 tun. Je sestaveno ze 14 kusů s každým o hmotnosti 2,86 tun. Užitečná hmotnost je 14,45 tun. 

Sklápěč bude muset jet třikrát, jednou naložen 4 kusy a dvakrát 5 kusy. Při naložení 5 kusy bude 

hmotnost závaží 14,3 tun, čímž se dosáhne plného využití sklápěče. 

Trasa je plánovaná tak, aby byla v co největší míře využita dálnice. Souprava ze 

společnosti Liebherr vyjede na silnici II. třídy č. 602 směrem k Rosicím a po 3,5 km se napojí na 

dálnici D1 nájezdem č. 182. Po dálnici bude pokračovat 92 km až ke sjezdu č. 90 v Humpolci. 

Odtud se napojí na mezinárodní silnici č. E551 směrem na Pelhřimov. U Pelhřimova, po 14 km, 

bude pokračovat po silnici I. třídy č. 19 k Táboru a po 41 km najede na nájezd č. 79 dálnice D3 

směr Veselí nad Lužnicí. Souprava bude pokračovat až na konec dálnice D3, tj.  30 km a poté 

odbočí vpravo na silnici II. třídy č. 147 po které po 20 km přijede do Týna nad Vltavou. Na hlavní 

křižovatce v Týně nad Vltavou se vydá vpravo a zhruba po kilometru dorazí na místo určení. 

Celková délka trasy je 201 km. 

Obr. 1 Rozměry složeného věžového jeřábu na dopravu [1] 



 

 

 

 

 

 

Body zájmů této trasy tvoří zejména mosty, respektive jejich tonáž a také některé 

poloměry uzlů na trase z důvodu velké délky celé soupravy. Poloměry uzlů jsou řešeny pouze na 

silnicích II. třídy, u vyšších tříd se předpokládá snadný průjezd. Mosty jsou podle únosnosti 

rozděleny na normální Vn, kdy lze přejet most bez omezení, na únosnost výhradní Vr, kdy přes 

most může jet pouze jediné vozidlo do předepsané tonáže a poslední únosnost výjimečná Ve, kdy 

je potřeba stanovit, zda vůbec a jakým způsobem může vozidlo přes tento most přejet. Podjezdy, 

které by bylo nutné řešit, se na trase nevyskytují. 

Parametry soupravy: 

Délka 19,64 m 

Šířka 2,60 m 

Výška 4,00 m 

Poloměr otáčení 11,64 m 

Max. celková hmotnost 31,10 t 

Seznam mostů na trase [49]: 

Trasa z Popůvek do Týna nad Vltavou je z obou stran totožná. 

34-037B – Most u Komorovic 

34-037A – Most přes Jankovický potok u Velkého rybníka 

34-037 – Most Velký rybník 

34-036 – Most u obce Onšovice 

34-035 – Most před obcí Kojčice 

34-034 – Most za Pelhřimovem 

34-033 – Most za Pelhřimovem 

Obr. 2 Trasa věžového jeřábu [2] 



 

 

 

 

 
19-063 – Most přes řeku Bělou 

19-062 – Most přes účelovou komunikaci 

19-061 – Most přes Hejlovku v Lipickém údolí u Dubovic 

19-059A – Most přes Novodvorský potok u Zlaténky 

19-059 – Most přes vodoteč, Dvořiště 

19-057 – Most před Obrataní 

19-051 – Most přes Chýnovský potok v Chýnově 

19-049 – Most přes přepad rybníka v Chýnově 

19-048 – Most přes Stříbrný potok za Záryb. Lhotou 

147-005 

147-004 

147-003 

147-002 

Tab. 1 Seznam mostů na trase Popůvky – Týn nad Vltavou a zpět; doprava jeřábu 

OZNAČENÍ 

MOSTU 

ÚNOSNOST 

NORMÁLNÍ Vn 

[t] 

ÚNOSNOST 

VÝHRADNÍ Vr 

[t] 

ÚNOSNOST 

VÝJIMEČNÁ Ve 

[t] 

DATUM 

POSLEDNÍ 

PROHLÍDKY 

34-037B 32 80 196 25.11.2014 

34-037A 32 80 196 09.07.2014 

34-037 32 80 196 25.11.2014 

34-036 32 80 196 24.11.2013 

34-035 32 80 196 12.10.2012 

34-034 32 80 196 16.10.2012 

34-033 32 80 196 15.10.2012 

19-063 32 80 196 25.08.2015 

19-062 32 80 196 25.08.2015 

19-061 25 64 156 21.08.2011 

19-059A 32 80 196 08.12.2015 

19-059 32 80 196 11.07.2013 

19-057 25 64 156 25.08.2015 

19-051 32 80 196 12.09.2015 

19-049 23 34 151 12.05.2016 

19-048 60 80 240 15.09.2013 

147-005 32 80 196 02.06.2008 

147-004 32 52 168 02.06.2008 

147-003 20 45 82 02.06.2008 

147-002 32 67 92 02.06.2008 

 

Z celkového počtu 20 mostů na trase 4 mosty nevyhoví na únosnost normální. 

Nevyhovující mosty jsou v tabulce tučně zvýrazněny. Všechny tyto mosty však vyhoví na únosnost 

výhradní. S celou soupravou tedy pojede navíc doprovodné vozidlo, které u nevyhovujících mostů 



 

 

 

 

 
bude zastavovat dopravu, aby zajistilo samostatný přejezd soupravy přes konkrétní most. Tyto 

body zájmů včetně uzlů menších poloměrů jsou znázorněny v příloze P.4 Doprava věžového 

jeřábu – body zájmů [50]. Celková hmotnost sklápěče vezoucí protizávaží dosahuje 25,85 tun, 

čímž nevyhoví stejné mosty na normální únosnost jako u soupravy jeřábu. Tyto sklápěče a jeřáb 

však pojedou současně a doprovodné vozidlo zajistí přejezd přes kritické mosty i sklápěčům. 

 

Autojeřáb bude zapůjčen ve společnosti Hanyš – Jeřábnické práce, který má pobočku jižně 

od Týna nad Vltavou v obci Olešník. Stroj je vybaven vlastním kolovým podvozkem a je přihlášen 

do provozu na pozemních komunikacích. Jeřáb na stavbu tedy přijede po vlastní ose. Jelikož je 

konstruován do provozu, nepřesahuje tento typ jeřábu nadrozměrnou dopravu a není nutné 

řešit body zájmu. Vzdálenost od půjčovny na staveniště je cca 16 km, tudíž lze stroj využívat i 

nárazově a není potřeba ho držet na stavbě, aby nevznikaly prostoje stroje. 

Z vlastního sídla se jeřáb nejkratší cestou napojí na silnici II. třídy č. 105 a po této silnici 

bude pokračovat severně 12 km až do obce Týn nad Vltavou. Obcí pojede ještě zhruba 3 km stále 

severně ve směru na Bechyni, až po levé straně narazí na předmětnou stavbu. Celková délka 

trasy je 16 km. 

 

Obr. 3 Trasa autojeřábu [2] 



 

 

 

 

 
 

Stroj zapůjčí společnost Zeppelin CZ, z pobočky v Českých Budějovicích. Traktorbagr je 

stejně jako autojeřáb schopný samostatného pohybu po pozemních komunikací a na stavbu také 

dojede po své ose bez nutnosti řešení bodů zájmů. Na stavbě bude využíván v delších časových 

rozmezích, proto nebude často přejíždět mezi sídlem půjčovny a stavbou.  

Rýpadlo-nakladač se napojí na silnici I. třídy č. 34 směrem k centru a po 2,5 km přijede ke 

křižovatce s ulicí Nádražní. Odtud se vydá vpravo a bude pokračovat stále po silnici I. třídy další 

2 km. U další křižovatky je sjezd vpravo směr Linz na silnici č. 20. Odtud pojede 3 km a u další 

odbočky vpravo již sjede na silnici II. třídy s číslem 105 po které po 24 km přijede do obce Týn nad 

Vltavou. Obcí projede severně směrem na Bechyni a přijede k místu výstavby. Celková délka trasy 

je 34,5 km. 

 

  

Obr. 4 Trasa rýpadlo-nakladače [2] 



 

 

 

 

 
 

Na stavbu je zapotřebí dopravit několik strojů, které nejsou schopny nebo přizpůsobeny 

pro pojezd na veřejných komunikacích. Takové stroje je nutné dovézt na podvalníkovém návěsu, 

který se zapřáhne tahačem. Podvalník společně s tahačem má celkovou délku 15,93 m, čímž se 

vejde do limitu 16,5 m nadrozměrné dopravy co se týče délky. Na podvalníku bude dopraven 

grejdr, pásový dozer, tandemový válec a finišer. Nejtěžším dopravovaným strojem je pásový 

dozer o hmotnosti 10,35 tun. Dopravní souprava váží 16,5 tun. Dohromady mají hmotnost 

26,85 tun a limit nadrozměrné dopravy je 40 tun, čím se do limitu vejde s přehledem. 

Grejdr, pásový dozer a válec budou zapůjčeny ve stejné společnosti jako rýpadlo-

nakladač. Trasa pro tyto stroje je tedy totožná a je znázorněna v kapitole o trase rýpadlo-

nakladače. Doprava finišeru bude ze společnosti Swietelsky české Budějovice sídlící v ulici Pražská 

třída. Od tohoto sídla se souprava napojí ihned na ulici Nádražní a zbytek trasy je opět stejný jako 

u předcházejících strojů.  



 

 

 

 

 

 

Na stavbu je potřeba dopravit velké množství stavebních materiálů, které mají různé stavy 

skupenství, hmotnosti, i teploty. Některým materiálům je tedy nutné dopředu naplánovat trasu, 

aby nedošlo k jejich znehodnocení při dopravě. Spousta dalších běžných materiálů, které lze 

dovézt užitkovými vozy nebo soupravou s tahačem a návěsem, budou dopraveny z nejbližších 

stavebnin. 

 

Čerstvou betonovou směs i dopravu sila na suchou omítkovou směs a její zásobování 

zajistí firma CEMEX. Tato společnost má pobočku přímo v obci, kde se nachází i předmětná 

stavba. Objednávka i doprava čerstvých betonových směsí může být velmi flexibilní. 

Jelikož dopravu betonu zajistí autodomíchávače firmy CEMEX, která sídlí přímo ve stejné 

obci jako stavba, není třeba trasu potřeba nijak zvlášť plánovat. Řidiči jsou si vědomi kde se 

stavba nachází, která je vzdálená necelé 3 km. 

 

 

Objekt je tvořen z nosného systému skeletu, který obsahuje velký počet prefabrikovaných 

prvků. Veškeré tyto prvky vyrobí společnost PREFA Roudná s.r.o. Prvky budou dováženy pomocí 

valníkového návěsu na stavební materiály Schwarzmuller RH125 P a ten bude zapřažen tahačem 

Scania R420. Jedná se o běžnou soupravu, nepřesahující limity nadrozměrné dopravy a není tedy 

nutné řešit body zájmů. Způsob naložení prvků na podrobněji rozepsán v kapitole č. 6 Plán 

zajištění materiálových zdrojů pro technologickou etapu prefabrikovaného skeletu. 

Obr. 5 Trasa autodomíchávačů [2] 



 

 

 

 

 

Souprava s nákladem se napojí na silnici II. třídy s číslem 603 a bude pokračovat jižně do 

Soběslavi 5,5 km. V Soběslavi odbočí vpravo na silnici II. třídy č. 135, po které dojede po 8,5 km do 

obce Svinky. V této obci souprava odbočí vlevo na silnici s číslem 159, po které po 16 km přijede 

k místu výstavby. Celková délka trasy je 30 km. 

 

 

Běžný stavební materiálu bude dopravována z nejbližších stavebnin, a to ze společnosti 

PRO-DOMA Stavebniny. Tento obchod má pobočku přímo v obci Týn nad Vltavou, kde se nachází 

stavba. Společnost nabízí velmi rozsáhlý sortiment a většina materiálu bude brána právě odtud. 

Pokud by bylo nutné zajistit materiál který společnost nenabízí, nachází se v nedalekých Českých 

Budějovicích vzdálených asi 30 km další prodejny se stavebním materiálem. Veškerý běžný 

stavební materiál bude dopravován nákladními automobily, užitkovými vozy nebo pomocí valníku 

s tahačem. 

PRO-DOMA Stavebniny sídlí v jižní části obci Týn nad Vltavou. K místu staveniště je trasa 

ze stavebnin přímo severně po hlavní silnici směrem na Bechyni. Vzdálenost je necelé 2 km. 

Obr. 6 Trasa dovozu prefabrikovaných dílců [2] 



 

 

 

 

 

 

 

Asfaltovou směs dodá společnost STRABAG Asfalt s pobočkou v Soběslavi. Směs bude 

použita na podkladní a obrusnou vrstvu zpevněných ploch okolo objektu v závěrečné fázi 

výstavby hlavního objektu SO01. Finišer na pokládku směsi má velikou výkonnost a je potřebné 

ho vytížit. Nasadí se větší sklápěče Tatra T158 a protože obalovna je vzdálena téměř 30 km, bude 

těchto strojů nasazeno více. Nasazení sklápěčů je blíže specifikováno v kapitole č. 11 Návrh 

zpevněných ploch. 

Naplánovaná trasa pro dopravu asfaltu je zvolená co nejkratší a nejrychlejší. Zpracování 

asfaltové směsi je nejvíce náchylné na okolní klimatické podmínky, a proto je potřeba aby bylo 

zásobování plynulé. Trasa začíná na silnici II. třídy č. 603 směrem do Veselí nad Lužnicí, kde se po 

1 km odbočí vpravo na obec Dráchov, na silnici č. 159. Tato silnice pokračuje asi 6 km do Záluží, 

kde se číslo silnice mění na 135. Po silnici č. 135 pojedou 4 km do obce Svinky a odtud se opět 

napojí na silnici č. 159, která už vede 16 km přímo ke stavbě. Celková délka trasy je 27 km. 

Obr. 7 Trasa ze stavebnin k místu stavby [2] 



 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Trasa pro dopravu asfaltové směsi [2]



 

 

 

 

 

 

 

 

Název stavby: Integrovaný záchranný systém – stanice typu P1 

Umístění stavby: Táborská 568, Týn nad Vltavou 375 01 

Kraj: Jihočeský 

Okres: České Budějovice 

Katastrální území: Týn nad Vltavou 

Charakter stavby: Novostavba 

Investor: Ing. Karel Svoboda, Neznámá 222/IV, 37701 České Budějovice 

Projekce: Ing. Petra Bambasová, Polní 654, 391 65 Tábor 

Termín zahájení výstavby: 2/2018 

Termín ukončení výstavby: 12/2018 

 

SO01 – POŽÁRNÍ STANICE 

SO02 – SKLAD PROTIPOVODŇOVÝCH ZÁTARAS 

SO03 – PŘÍSTŘEŠEK 

SO04 – VÝCVIKOVÁ VĚŽ 

SO11 – KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÁ PLOCHA 

SO12 – OPLOCENÍ AREÁLU 

SO13 – SADOVÉ ÚPRAVY 

SO14 – SPORTOVIŠTĚ 

SO21 – PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 

SO22 – AREÁLOVÁ KANALIZACE 

SO23 – DEŠŤOVÁ KANALIZACE 

SO24 – PŘÍPOJKA VODOVODNÍ 

SO25 – PŘÍPOJKA PLYNOVODU 

SO26 – PŘÍPOJKA NN 

SO27 – TELEKOMUNIKAČNÍ PŘÍPOJKA 



 

 

 

 

 
SO31 – ORL 

SO32 – VSAKOVACÍ TUNELY 

SO33 – ZEMNÍ FILTR 

SO34 – RETENČNÍ NÁDRŽ 

 

Popis stavebních objektů je sepsán v kapitole č. 1 Technická zpráva ke stavebně 

technologickému projektu. 

 

 

Sejmutí ornice – 313 m3 

Výkop hlavních figur – 404 m3 

Výkop patek – 305 m3 

Výkop základů – 237 m3 

V celé ploše staveniště bude sejmuta ornice o mocnosti 200 mm pomocí pásového 

dozeru. Dozer bude provádět shrnování v řadách a vzniklé nahrnuté hromady budou nakládány 

pomocí traktorbagru na nákladní automobil. Ornice se bude skladovat přímo na parcele, v místě 

mimo zařízení staveniště. Hloubení dozerem bude rozděleno na 3 celky o různých tloušťkách. 

V místě myčky a garáží se vyhloubí výkop o tloušťce 500 mm a v místě technického zázemí o 

tloušťce 350 mm. Hloubka výkopu, oproti přilehlému terénu, bude v místě myčky a garáží 

1 000 mm a v místě technického zázemí 850 mm. Výkop bude svahovaný do poměru 1:1, kdy 

nebude hrozit sesypání, a proto nebude nutné výkop zajišťovat. Vjezd do stavební jámy bude 

řešen rampou širokou 3 m a o maximálním sklonu 17 %. Po sejmutí ornice a ukončení výkopu na 

úroveň základové desky se celá stavba zaměří a vytyčí pomocí laviček, které budou v každém 

rohu. Pomocí vápna se vyznačí obrysy základových pasů, patek a také montážních jam. Výkopy 

základů se rozšíří na každou stranu o 600 mm. Nejprve se provedou výkopy všech základových 

pasů a teprve následně výkopy základových patek a montážních jam. Montážní jámy dosahují 

hloubky 1,38 m, proto se provede dočasné roubení s příložným vodorovným pažením. Hloubící 

práce budou prováděny taktorbagrem a vykopaná zemina odvážena nákladním automobilem. Po 

provedení výkopů se provede ruční začištění základové spáry. 

Traktorbagr 1× 

Nákladní automobil 2× 

Dozer 1× 

Zemní válec 1× 

Totální stanice 1× 

Ruční nářadí 



 

 

 

 

 
Traktorbagr, zemní válec a dozer budou dovezeny na podvalu, zapřaženým tahačem. 

Pracovní četa je složena z 6 pracovníků 

Pomocný dělník 2× 

Řidič nákladního automobilu 2× 

Řidič traktorbagru 1× 

Řidič dozeru 1× 

Možná rizika při provádění zemních prací 

 - Sesunutí zeminy výkopu a zavalení pracovníka 

- Přejetí či sražení pracovníka strojem 

- Převrácení pracovního stroje 

- Pád pracovníka do výkopu 

Opatření proti vzniku rizikům: 

 -  Správné provádění prací podle navržených technologických postupů 

- Provedení zapažení stěn výkopů 

- Vybavení pracovních strojů výstražnými zvukovými a světelnými signály 

- Pohybovat se se stroji pouze v místech určených, dostatečné odstupy od okrajů výkopů 

- Používání ochranných osobních pracovních pomůcek 

- Dbát zvýšené opatrnosti pracovníků a řidičů při pohybu na staveništi 

- Provoz pracovních strojů pouze při dobré viditelnosti 

- Řidiči pracovních strojů musí mít platné profesní průkazy 

 

Podkladní prostý beton pod patky – 16,56 m3 

Železobeton základových patek – 85,18 m3 

Železobeton základových pasů – 52,68 m3 

Železobeton základových desek – 296,56 m3 

Tab. 2 Prefabrikované prvky montážních jam 

OZN. 
ROZMĚR [m] OBJEM 

[m3] 

HMOTNOST 

[t] 

POČET 

[ks] ŠÍŘKA DÉLKA VÝŠKA 

M1A 2,00 5,00 0,20 2,00 5 2 

M1B 0,50 4,50 1,48 3,33 8,325 4 

M1C 2,00 0,50 1,48 1,48 3,7 2 

M2A 2,00 3,50 0,20 1,40 3,5 2 



 

 

 

 

 
M2B 0,50 3,00 1,48 2,22 5,55 4 

M2C 2,00 0,50 1,48 1,48 3,7 2 

 

Práce budou probíhat v návaznosti na výkopové práce. V místech výkopů pro základové 

patky a v montážních jámách se vytvoří podkladní betonová vrstva tloušťky 100 mm. Poté se 

provede vyvázání výztuže celé základové konstrukce. Základové pasy a patky musí být provázány, 

aby bylo zajištěno spolupůsobení. V montážních jámách se vyhotoví ztracené bednění po obvodu 

výkopu. Následně se vyhotoví bednění, které bude usazeno do přesné polohy a zapřeno do rýhy, 

aby nedošlo k jeho posunu. Vyvázaný systém z betonářské výztuže musí být v bednění rovněž 

přesně osazen podle předepsaných rozměrů. Manipulovat s vyvázaným systémem výztuže lze 

pomocí autojeřábu. Betonová směs bude dovezena a vkládaná pomocí autodomíchávače 

s čerpadlem na beton. Čerstvá betonová směs se bude ukládat z co nejmenší možné výšky. Směs 

bude hutněna pomocí ponorných vibrátorů. Betonovat se budou zároveň základové patky i pasy. 

Betonáž ztracené bednění v montážních jámách se provede před betonáží základů. Po 

technologické přestávce se odstraní bednění, a zasypou se rozšířené výkopy. Následně se zhutní 

rostlý terén ve výkopu. Před provedením základové desky budou osazeny prefabrikované prvky 

sloupů. Po osazení prefabrikovaných dílců se vybetonuje podkladní betonová deska vyztužena 

kari sítěmi v místě technického zázemí o tloušťce 150 mm a v místě garáží a myčky bude 

základovou desku tvořit drátkobeton o tloušťce 300 mm. Hutnění betonové směsi podkladní 

desky bude provedeno pomocí vibrační latě. 

Po provedení základů a podkladních desek se vyhotoví hydroizolace spodní stavby. 

Hydroizolace z asfaltových plošných pásů se bude natavovat průběžně během výstavby, aby se 

nepoškodila. Nejdříve pod nosné zdivo, dále pak pod příčky a v poslední řadě zbytek ploch. 

V místě okrajů se přetáhne přes základové pasy. Hydroizolace se nataví také v místě montážních 

jam, aby se celá jáma vyplnila. Asfaltové pásy musí mít předepsané přesahy a natavována podle 

pokynů výrobce. Po vyhotovení hydroizolace se do montážních jam osadí prefabrikované 

železobetonové vany tvořené několika jednotlivými prkvy. 

Autočerpadlo 1× 

Autodomíchávač 1× 

Autojeřáb 1× 

Ponorný vibrátor, vibrační lať, propanbutanový hořák 

Pracovní četa je složena z 9 pracovníků 

Tesař 2× 

Vazač výztuže 2× 

Pomocný dělník 2× 

Řidič autodomíchávače 1× 



 

 

 

 

 
Řidič autočerpadla 1× 

Obsluha autojeřábu 1× 

Možná rizika při provádění spodní stavby: 

 - Sražení pracovníků ramenem čerpadla 

- Přejetí či sražení pracovníka strojem 

- Poranění ocelovými dráty 

- Popálení propanbutanovým hořákem 

- Pád břemene na pracovníka 

- Zhoupnutí břemene a přiražení pracovníka nebo části těla 

- Převrácení autojeřábu 

Opatření proti vzniku rizikům: 

 - Zajištění dostatečného manipulačního prostoru 

- Vázání břemen pouze odborně způsobilou osobou 

- Zajištěná vhodná komunikace jeřábníka s pracovníky a obsluha čerpadla s pracovníky 

- Správně zajištění stability autojeřábu a nepřetěžovat jeřáb přes křivku nosnosti 

- Používání OOPP, zejména nehořlavý pracovní oděv při práci s hořákem 

 

Sloupy 

Tab. 3 Výpis prefabrikovaných ŽB sloupů 

OZN. 
ROZMĚR [m] OBJEM 

[m3] 

HMOTNOST 

[t] 

POČET 

[ks] ŠÍŘKA DÉLKA VÝŠKA 

S01 0,4 0,4 3,4 0,544 1,360 25 

S02 0,4 0,4 5,3 0,848 2,120 25 

S03 0,4 0,4 4,8 0,768 1,920 8 

S04 0,4 0,4 3,5 0,56 1,400 19 

S05 0,4 0,4 3 0,48 1,200 8 

S06 0,4 0,4 3,55 0,568 1,420 1 

S07 0,4 0,4 3,7 0,592 1,480 1 

S08 0,4 0,4 3,35 0,536 1,340 3 

S09 0,4 0,4 1,3 0,208 0,520 5 

S10 0,4 0,4 1,95 0,312 0,780 5 

 

  



 

 

 

 

 
Průvlaky 

Tab. 4 Výpis prefabrikovaných ŽB průvlaků 

OZN. 
ROZMĚR [m] OBJEM 

[m3] 

HMOTNOST 

[t] 

POČET 

[ks] ŠÍŘKA DÉLKA VÝŠKA 

P01 0,4 5,15 0,25 0,515 1,288 40 

P02 0,4 5,65 0,25 0,565 1,413 8 

P03 0,4 5,85 0,25 0,585 1,463 8 

P04 0,4 5,35 0,25 0,535 1,338 24 

P05 0,4 5,55 0,25 0,555 1,388 2 

 

Panely Spiroll 

Tab. 5 Výpis předpjatých prefabrikovaných panelů SPIROLL 

OZN. 
ROZMĚR [m] HMOTNOST 

[t] 

POČET 

[ks] ŠÍŘKA DÉLKA VÝŠKA 

A 1,2 4,95 0,2 1,465 174 

B 0,25 4,95 0,2 0,305 6 

C 0,85 4,95 0,2 1,038 1 

D 0,88 4,95 0,2 1,075 5 

E 0,46 4,95 0,2 0,562 10 

F 1,2 5,45 0,2 1,613 80 

G 0,88 5,45 0,2 1,183 5 

H 0,46 5,45 0,2 0,618 10 

I 1,04 4,95 0,2 1,27 3 

J 0,82 4,95 0,2 1,001 1 

K 0,44 4,95 0,2 0,537 2 

 

Prefabrikované schodiště 

Tab. 6 Výpis prvků prefabrikovaného ŽB schodiště 

OZN. 
ROZMĚR [m] OBJEM 

[m3] 

HMOTNOST 

[t] 

POČET 

[ks] ŠÍŘKA DÉLKA VÝŠKA 

R1A 1,50 4,95 2,07 1,407 3,518 1 

R1B 1,50 5,25 1,81 1,506 3,765 1 

R2 1,50 1,56 1,40 0,711 1,778 1 

 

 



 

 

 

 

 

Montáž sloupů: 

Práce začnou montáží sloupů, které se pomocí autojeřábu a vhodných vázacích 

prostředků osadí na vyhotovené základové patky, ze který je vyvedena výztuž. Pro výškové 

vyrovnání paty sloupu bodu použity ocelové podkladní destičky. Na sloupech se před montáží 

vyznačí směry osového systému budovy. Značky os na sloupech musí odpovídat značkám os na 

patkách. Po uložení bude sloup vyrovnán a výztuž z patky přivařena k ocelovým příložkám na 

sloupu. Montáž sloupů započne sloupy rohovými a následně se provedou mezilehlé. Místo styku 

výztuže se zamaltuje, aby byla výztuž chráněna. 

Montáž průvlaků: 

Po technologické pauze bude provedena montáž průvlaků, kde se nejdříve provede 

kontrola výškového provedení sloupů. Usazení průvlaků bude hlídat dvojice montážníků 

z montážních plošin. Při usazování průvlaků musí výztuž vyčnívající ze sloupů procházet otvory 

v průvlaku. Po správném směrovém uložení se přivaří výztuž sloup – průvlak a celý styk se zalije 

betonovou zálivkou. 

Montáž schodiště: 

Před montáží hlavního schodiště musí být vyhotovena montáž sloupů a průvlaků v 1NP. 

Hlavní schodiště je navrženo jako dva prefabrikované prvky. První prvek je tvořen nástupním 

ramenem společně s polovinou mezipodesty. Druhý prvek tvoří druhou polovinu mezipodesty a 

výstupní rameno. Uložení mezipodesty je uvažováno jako vetnutí do nosného zdiva. Jelikož je 

objekt tvořen jako prefabrikovaný skelet, byla oproti projektu navržena prefabrikovaná 

schodišťová stěna pro uložení schodiště a vyzděna bude až následná stěna nad mezipodestou. 

Tímto se celý proces urychlí a eliminuje se časová prodleva procesu zdění a následné 

technologické pauzy k vyzrání stěny. Nástupní rameno je uloženo na základu a výstupní rameno 

na průvlaku. 

Montáž stropní konstrukce: 

Jako stropy jsou navrženy předpjaté stropní panely spiroll. Ty jsou čely částečně uloženy 

na průvlacích do maltového lože tl. 10 mm a mezi nimi vznikne mezera, která se vyplní litou 

cementovou pěnou. Uložení prvních panelů bude provedeno u nižších stropních konstrukcí 

pomocí pojízdného lešení a u konstrukcí ve vyšších výškách se využijí pojízdné montážní plošiny. 

Osazování dalších panelů bude prováděno z již uložených panelů. Je třeba dodržet podmínky 

BOZP, kdy hrozí pád pracovníků z výšky. U stropních konstrukcí v 1. NP se využije dočasného 

bezpečnostního zábradlí, které bude připevněno na okrajové panely ještě před samotným 

osazením do konstrukce. V konstrukci střechy jsou navrženy kotvící body s vodícími lany. Tyto 

kotvy se tedy využijí pro přichycení pracovníků, při osazování panelů střešní konstrukce. Po 

uložení všech panelů se vyplní vzniklé prostory pro cementovou pěnu a zálivkovým betonem se 

zalijí spáry mezi panely, kde bude vložená zálivková výztuž. 



 

 

 

 

 

Autojeřáb 1× 

Tahač s návěsem 1× 

Montážní plošina 2× 

Pojízdné lešení 2× 

Úhlová bruska 2× 

Svářecí agregát 1× 

Míchačka na beton 1× 

Nivelační přístroj 1× 

Vázací prvky, měřící pomůcky, koš na beton 

Pracovní četa je složena z 6 pracovníků: 

Jeřábník 1× 

Vazač 1× 

Montážník 2× 

Svářeč 1× 

Řidič tahače 1× 

Možná rizika při montáži skeletu: 

 - Pád břemene z výšky 

- Přiražení pracovníka nebo části těla ke konstrukci břemenem 

- Pád pracovníka z výšky 

- Převrácení jeřábu 

- Skřípnutí prstů mezi vázací prostředek a dílce 

- Přejetí nebo sražení pracovníka strojem 

Opatření proti vzniku rizikům: 

 - Zajištění dostatečného manipulačního prostoru 

- Vázání břemen pouze odborně způsobilou osobou 

- Zajištěná vhodná komunikace jeřábníka s pracovníky 

- Správně zajištění stability autojeřábu a nepřetěžovat jeřáb přes křivku nosnosti 

- Přednostní využití kolektivní ochrany před osobní a v rámci střechy využití kotevního 

systému 

- Používání OOPP 

 



 

 

 

 

 
 

Obvodové zdivo Porotherm 30 Profi – 911,07 m2 => 183 palet 

Vnitřní nosné zdivo Porotherm 24 Profi – 506,99 m2 => 91 palet 

Vnitřní akustické zdivo Porotherm19 AKU Profi – 6,14 m2 => 1 paleta 

Obvodové výplňové zdivo objektu je tvořeno broušenými keramickými tvárnicemi 

Porotherm 30 a vnitřní nosné zdivo z tvárnic Porotherm 24 a to vše na tenkovrstvou maltu. Zdivo 

se založí v rozích na zakládací malty tloušťky 15 mm a mezi tyto tvárnice se napne stavební 

provázek, pomocí kterého se klade zbytek mezilehlého zdiva. První šár zdiva musí být dokonale 

svisle i vodorovně vyzděn. Lze se také na větší vzdálenosti řídit pomocí čel sloupů, u kterých 

budou tvárnice přilehlé. Takto se budou postupně zdít další řady již na tenkovrstvou maltu. Nad 

otvory se umístí nosné překlady PTH 7 do cementové malty podle projektové dokumentace. Pro 

vyzdění druhé výšky zdiva bude použito pojízdné lešení. Po dosažení předepsané výškové úrovně 

bude na zdivo vyhotoven železobetonový věnec. Během vyzdívání se musí kontrolovat rovinnost 

a svislost zdiva, aby byla v předepsaných mezích. Ve 2 NP a ve vnitřní dispozici bude postup 

obdobný. Svislou dopravu palet s tvárnicemi zajistí věžový jeřáb a vodorovná doprava bude 

řešena paletovým vozíkem. 

Věžový jeřáb  1× 

Tahač s návěsem 1× 

Pojízdné lešení 2× 

Paletový vozík 1× 

Pila na tvárnice 1× 

Míchačka 1× 

Měřící pomůcky, stavební provázek 

Pracovní četa je složena ze 7 pracovníků: 

Zedník 4× 

Pomocný dělník 2× 

Jeřábník 1× 

Možná rizika při zdění: 

 - Pád materiálu a nářadí na pracovníky 

- Pořezání 

- Přiražení končetin a prstů materiálem 

- Pád pracovníků z výšky 



 

 

 

 

 
- Zasažení očí řídkou maltou 

- Pracovní přetížení pracovníků 

- Zasažení elektrickým proudem 

- Sražení pracovníka břemenem 

Opatření proti vzniku rizikům: 

 - Zajištění dostatečného manipulačního prostoru 

- Zajištěná vhodná komunikace jeřábníka s pracovníky 

- Pozornost při ruční manipulaci s materiálem a s nářadím 

- Zvýšená opatrnost při pohybu na lešení 

- Opatření volných krajů okopovou zarážkou, která je součástí bezpečnostního zábradlí 

- Dodržování hmotnostních limitů při ruční manipulaci 

- Pozornost při manipulaci s elektrickým nářadím 

- Používání OOPP 

 

Litá cementová pěna - 199,11 m3 

Tepelná izolace EPS ve dvou vrstvách – 2 460 m2 

Asfaltové pásy ve 4 vrstvách – 5 955 m2 

Geotextílie ve 3 vrstvách – 3 965 m2 

Vegetační substrát – 130 m3 

Prané kamenivo – kačírek – 19 m3 

Zastřešení tvoří plochá vegetační střecha. Na nosnou konstrukci stropu, tj. na předpjaté 

stropní panely se provede vyspádovaná vrstva litím cementové pěny s polystyrenem pomocí 

čerpadla. Pracovníci využijí kotvící body a vodící lana, na kterých budou přichyceni vymezovacími 

postroji s lany. Po vytvrdnutí cementové pěny se provede nátěr penetrační emulzí a bodově se 

nataví asfaltový pás, sloužící jako parozábrana. Přesahy pásu musí být na bocích minimálně 

80 mm a na čelech 100 mm. Na parozábranu se dále bodově nataví tentokrát hydroizolační 

vrstva z asfaltového pásu. Přesahy jsou stejné jako u parozábrany. Další vrstvou je volně 

položená drenážní prostorová smyčková rohož. Nad drenáží bude tepelná izolace ve dvou 

vrstvách z desek EPS. Obě vrstvy jsou mechanicky kotveny polyuretanovým lepidlem v 

prostřídaných sparách. Na tepelnou izolaci se nanesou další dvě hydroizolační vrstvy. První 

asfaltový pás se na EPS celoplošně nalepí samolepícím páskem. Tato vrstva se nesmí natavovat, 

z důvodu porušení tepelné izolace. Druhý asfaltový pás se již celoplošně nataví na první pás. 

Volně se položí polypropylenová geotextilie jako separace, nad kterou bude drenážní vrstva 

z profilované nopové fólie, rovněž volně položena. Následně se již volně položí filtrační vrstva 

z polypropylenové geotextilie a celé souvrství se stabilizuje volně nasypaným praným kamenivem 

čili kačírkem a vegetačním substrátem s volně položenými betonovými dlaždicemi. 

Materiál na střechu bude dopravován pomocí autojeřábu, čerpadla na beton a ručně. 



 

 

 

 

 

Čerpadlo na beton 1× 

Autojeřáb 1× 

Propanbutanový hořák 1× 

Míchačka na beton 1× 

Vibrační lať 2× 

Nivelační přístroj 1× 

Štětce, lopaty, hrábě 

Pracovní četa je složená z 9 pracovníků: 

Odborný pracovník 2× 

Obsluha čerpadla 1× 

Izolatér 3× 

Pomocný dělník 3× 

Možná rizika při provádění vegetační střechy: 

 - Pád materiálu z výšky 

- Pád pracovníka z výšky 

- Zasažení očí řídkou směsí cementu nebo emulzí 

- Popálení propanbutanovým hořákem 

Opatření proti vzniku rizikům: 

 - Z důvodu navrženého kotevního systému je vhodné využití vymezovacích postrojů 

- Dbát zvýšené opatrnosti pracovníků při práci na okrajích volného prostoru 

- Zajištěná vhodná komunikace jeřábníka s pracovníky 

- Používání OOPP 

 

Mezi dokončovací práce je zahrnuto dokončení příček, vnitřních instalací, výplní otvorů, 

omítek, vrstev podlah a také kompletní vnější zateplení budovy. 

Vnitřní nenosné příčky se vyhotoví z broušených keramických tvárnic, který budou 

vyzděny na maltu pro tenké spáry. Tloušťky příček jsou 190 mm, 140 mm a 80 mm. 

Tyto instalace zahrnují provedení zdravotně technických instalací, to jsou rozvody 

vodovodu, kanalizace a plynovodu. Dále také vedení elektroinstalací. Pro vedení instalací do 



 

 

 

 

 
jednotlivých podlažích jsou provedeny instalační šachty. Vedení v jednotlivých podlažích se řídí 

podle příslušných výkresů TZB. 

Veškerá okna v objektu jsou plastová, zasklená dvojsklem a tvořená plastovými 

šestikomorovými rámy. Vstupní dveře jsou rovněž plastové a vjezdy do garáží a do myčky jsou 

uzavřeny pomocí plastových sekčních garážových vrat. 

Omítky budou vyhotoveny dvojího druhu. Vnější omítky na obvodových stěnách budou 

vyhotoveny ze silikonové tenkovrstvé omítky tloušťky 3 mm. Na vnitřních nosných stěnách i 

příčkách budou omítky vápenosádrové o tloušťce 10 mm. V místech mokrých procesů, kde budou 

umývány hasičská vozidla a další technika bude pod tenkovrstvé omítky nanesen nátěr pro 

vyrovnání nasákavostí podkladu. 

Z důvodu různých provozů se v objektu vyskytují různé skladby podlah. V místě 

technického zázemí 1NP je finální nášlapná vrstva tvořena keramickou dlažbou. Tloušťka celé 

skladby je 374,2 mm včetně betonové desky vyztužené kari sítí. V místě myčky a garáží je 

nášlapná vrstva z dvoukomponentní stěrky na bázi epoxidu. Tloušťka celé skladby je 527,2 mm, 

kdy nosnou vrstvu tvoří drátkobeton. Ve 2 NP se nachází podlahy se třemi nášlapnými vrstvami, a 

to keramická dlažba, textilní koberec a linoleum. Tloušťka všech skladeb je 360,4 mm, kdy nosnou 

vrstvu tvoří panely spiroll. Roznášecí vrstvu podlah tvoří betonová mazanina, kterou je potřeba 

nechat vyzrát 28 dní před prováděním dalších vrstev. Rovinnost podkladu nesmí překročit 

odchylku 2 mm/2 m v technickém zázemí objektu, 5 mm/2 m v místě garáží a musí se dodržet 

maximální vlhkost povrchu do 2,5 %. 

Podhledy jsou řešeny sádrokartonovými deskami a budou kotveny pomocí noniových 

závěsů a nosných a montážních profilů CD. Podhled v 1 NP vytváří světlou výšku 3,030 m a ve 

2 NP jsou to světlé výšky 3,100 m a 3,350 m. Typ sádrokartonových desek se bude lišit podle 

provozů v daných místnostech. V místnostech s mokrým provozem budou využity desky 

odolávající vlhkosti, v prostorách vyžadujících vyšší požární odolnost budou desky nehořlavé a 

pro zbývající prostory se použijí klasické desky. Před montáží sádrokartonových desek musí být 

prostor dostatečně vyschlý, aby nedošlo ke zvlnění desek.  Montáž bude provedena z vnitřních 

prostor z pojízdného lešení. 

Zateplení je tvořeno kontaktním zateplovacím systémem ETICS, s izolantem z minerální 

vlny s kolmými vlákny tloušťky 150 mm. Kotveno je pomocí talířových hmoždinek. V oblasti soklu 

a základů je extrudovaný polystyren tloušťky 100 mm, který je kotven pomocí lepení. 

  



 

 

 

 

 

 

Díky umístění a charakteru stavěného objektu nebudou vznikat nepříznivé vlivy na životní 

prostředí při provádění realizačních prací. Přímo v místě stavby se nenachází žádný vodní tok, 

který by mohl být znečištěn či obytná zástavba, kde by nesměla vznikat prašnost či nadměrný 

hluk. Objekt se nenachází ani v žádné chráněné či jiné oblasti. Při realizaci stavebních procesů 

však budou tyto vlivy maximálně snižovány na minimum. Pravidelnou údržbou mechanizace se 

předejde únikům olejů, aby nebyla znečišťována půda. Práce budou probíhat v denní pracovní 

době, aby byl dodržován noční klid. Celé staveniště bude oploceno. 

Na staveništi bude nakládáno s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a podle 

vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. Na stavbě bude kontejner sloužící pro ukládání 

odpadů, který bude vhodným způsobem likvidován. To je buď odvezením na skládku, do 

sběrných dvorů či recyklací. Odpad bude rozdělen na komunální, směsný a stavební. 

Výpis odpadů vznikajících na stavbě: 

Tab. 7 Tabulka odpadů vznikajících na stavbě 

Č. ODPADU NÁZEV ODPADU KATEGORIE LIKVIDACE 

12 01 13 Odpady ze svařování O Odvoz do sběrného dvora 

13 02 
Odpadní motorové, převodové, 

mazací oleje 
N Odvoz k ekologické likvidaci 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Odvoz do tříděného odpadu 

15 01 02 Plastové obaly O Odvoz do tříděného odpadu 

15 01 06 Směsné odpady O Odvoz do tříděného odpadu 

17 01 01 Beton O Recyklace 

17 01 02 Cihly O Recyklace 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O Recyklace 

17 02 01 Dřevo O Recyklace 

17 02 03 Plasty O Odvoz do tříděného odpadu 

17 03 01 
Asfaltové a jiné směsi obsahující 

dehet 
N Odvoz k ekologické likvidaci 

17 04 05 Ocel a železo O Odvoz do sběrného dvora 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené 

v. 17 05 03 

O 
Recyklace 

17 08 02 Stavební materiál na bázi sádry O Recyklace 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka komunálního odpad 

 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi se musí řídit podle nařízení vlády 

č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je třeba dodržovat nařízení vlády 

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 



 

 

 

 

 
Všichni pracovníci budou seznámeni s jednotlivými procesy výstavby a také s projektovou 

dokumentací. Obsluha strojů, vazači, svářeči a další pracovníci s profesním zaměřením budou mít 

platné profesní průkazy pro svoji profesi, případně řidičské průkazy. Všichni pracovníci budou 

podrobeni instruktáží a seznámeni s plánem o BOZP, kde také podepíší prohlášení o seznámení s 

danou problematikou. Po celou dobu prací budou pracovníci používat ochranné osobní pracovní 

prostředky. 

Jednotlivé body bezpečnosti, které jsou potřeba řešit, jsou vypsány v odrážkách 

v předchozích kapitolách. V kapitole č. 12 je podrobněji rozepsána bezpečnost a ochrana zdraví 

při technologické etapě vegetační střechy a při montáži lešení. 



 

 

 

 

 
 

Projekt zařízení staveniště je vypracován podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Vyhláška o 

dokumentaci staveb, dle přílohy č. 8, odstavce B.8 Zásady organizace výstavby [51]. 

Zařízení staveniště je z velké části navrhováno také podle počtu pracovníků, které se 

budou na stavbě vyskytovat. Je tedy nutné se řídit bilancí pracovníků na stavbě, která se 

v závislosti na prováděných prací mění. 

 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

a.1) Potřeba elektrické energie na staveništi a její zdroj 

Během výstavby bude využíváno několik druhů strojů a nářadí o různém elektrickém 

výkonu, proto je potřeba zajistit dostatečný přísun elektrické energie. Zároveň bude elektrická 

energie dodávána také do staveništních kontejnerů. Stroje a nářadí mají svůj výkon psaný 

v technických listech. Staveništní kontejnery je potřeba osvětlit, vytápět a v sanitárním kontejneru 

ohřívat vodu v bojleru o objemu 400 l. Na každý kontejner jsou v případě vytápění potřeba 2 kW 

příkonu, na osvětlení 2 × 0,072 kW, vrátnice je poloviční plochy tudíž 1 × 0,072 kW a na ohřev 

bojleru 3 kW. Osvětlen bude také objekt SO02 Sklad protipovodňových zátaras, který bude 

dočasně sloužit pro potřeby zařízení staveniště. Tam bude instalováno osvětlení o výkonu 

4 × 0,072 kW. 

Výpočet elektrického příkonu je uvažován v době největšího odběru elektrické energie. 

V procesu výstavby bude největší odběr v době montáže skeletu. 

Obr. 9 Graf potřeby pracovníků v týdnech 



 

 

 

 

 

Tab. 8 Výpočet elektrického příkonu 

ELEKTRICKÝ PŘÍKON STROJŮ A NÁŘADÍ P1 

STROJ/NÁŘADÍ 
PŘÍKON 

[kW] 

POČET 

[ks] 

PŘÍKON 

CELKEM 

[kW] 

Jeřáb 21 1 21 

Ponorný vibrátor 1,6 1 1,6 

Míchačka 4 1 4 

Úhlová bruska 2 1 2 

Svářecí agregát 3,7 1 3,7 

Průmyslový vysavač 1,25 1 1,25 

Suma příkonu P1 33,55 

  

ELEKTRICKÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ A VYTÁPĚNÍ P2 

KONTEJNER 
PŘÍKON 

[kW] 

POČET 

[ks] 

PŘÍKON 

CELKEM 

[kW] 

Vrátnice 2,072 1 2,072 

Kancelář 2,144 1 2,144 

Šatna 2,144 2 4,288 

WC/umývárna 5,144 1 5,144 

Sklad SO02 0,288 1 0,288 

Sklad – kontejner 0,144 2 0,288 

Suma příkonu P2 14,224 

 

Celkový elektrický příkon: 

𝑆 = 1,1√(𝛽1 ∗ 𝑃1 + 𝛽2 ∗ 𝑃2)2 + (0,7 ∗ 𝑃1)2 

𝑆 = 1,1√(0,55 ∗ 33,55 + 0,7 ∗ 10,992)2 + (0,7 ∗ 33,55)2 = 𝟒𝟎, 𝟓𝟓 𝒌𝑾 

S – celkové výpočtové zatížení 

1,1 – předpoklad 10% ztrát v el. síti 

0,7 – fázový posun 

β1 – součinitel náročnosti elektromotorů 

β2 – součinitel náročnosti vnitřního osvětlení 

P1 – instalovaný výkon elektromotorů na staveništi [kW] 

P2 – instalovaný výkon osvětlení vnitřního prostředí [kW] 

Jako zdroj elektrické energie pro veškeré elektrické stavební stroje, nástroje a pomůcky 

bude sloužit elektrický rozvaděč s označením RS 3.4.4.4. Tento rozvaděč slouží jako hlavní 

staveništní a je napojen na elektroskříň. Ta se nachází ve východním rohu parcely a je napojena 



 

 

 

 

 

na veřejnou síť elektrického vedení kabelu NN. Stavební kontrjnery jsou napojeny přípojkami ze 

staveništního rozvaděče. 

 a.2) Potřeba vody na staveništi a její zdroj 

Voda na staveništi bude spotřebovávána pro účely výroby betonových, maltových a 

omítkových směsí, pro ošetřování konstrukcí, a také pro omývání ručního nářadí, případně pro 

omývání aut a pro udržování stavby v čistotě. Pro pracovníky bude potřeba voda pro osobní 

hygienu. Ke znečišťování aut může docházet pouze v době provádění zemních prací, poté se 

vyhotoví zpevněné plochy ze štěrkodrti, čímž se zamezí znečišťování mechanizace. 

Staveništní přípojka vody je dimenzována pro dobu předpokládaného největšího odběru 

vody. Tuto dobu předpokládám v době provádění omítek, kdy budou na stavbě dvě čerpadla na 

strojní omítání. 

Tab. 9 Výpočet potřeby vody 

POTŘEBA VODY PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

ČINNOST 
MNOŽSTVÍ 

[m3] 

STŘEDNÍ 

NORMA 

[l/m3] 

POTŘEBA 

VODY 

[l] 

KOEFICIENT 

NEROVNOMĚRNOSTI 

SPOTŘEBY 

Výroba malty a 

ošetřování mísících 

zařízení 

7,6 200 1520 1,6 

     

POTŘEBA VODY PRO SOCIÁLNĚ HYGIENICKÉ ÚČELY 

ČINNOST 
POČET 

PRACOVNÍKŮ 

STŘEDNÍ 

NORMA 

[l] 

POTŘEBA 

VODY 

[l] 

KOEFICIENT 

NEROVNOMĚRNOSTI 

SPOTŘEBY 

Pracovníci na 

staveništi bez 

sprchování 

14 40 560 2,7 

Sprchování 4 45 180 2,7 

 

Obr. 10 Hlavní staveništní rozvaděč RS 3.4.4.4 [3] 



 

 

 

 

 

Celková spotřeba vody: 

𝑄𝑛 =  
𝑃𝑛 × 𝐾𝑛

𝑡 × 3600
 

𝑄𝑛 =  
(1520 × 1,6) + (560 × 2,7) + (180 × 2,7)

8 ∗ 3600
= 𝟎, 𝟏𝟓 𝒍/𝒔 

Qn – množství vody [l/s] 

Pn – spotřeba vody za den [l] 

Kn – koeficient nerovnoměrnosti odběru 

t – čas odběru vody [h] 

Pro danou potřebu vody vyhoví a bude zvoleno potrubí DN 20 (3/4“). 

a.3) Přípojka splaškové kanalizace pro potřeby zařízení staveniště 

 Splašková kanalizace bude sloužit k odvodu splašků ze sanitárního kontejneru a bude 

napojena přímo na kanalizační vpusť. Délka přípojky je 23,4 m a DN 150 mm. 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště je zapotřebí řešit hlavně v případě výkopových prací. V případě 

zatopení stavební jámy bude voda odčerpávána kalovými čerpadly na vedlejší nezastavěné 

parcely, kde jsou pouze zelené plochy. Po vyhotovení areálové kanalizace se voda nasměruje již 

do kanalizační vpusti. Protože bude vznikat během výkopů znečištěná kalová voda, musí se 

kanalizace chránit proti znečištění pomocí lapačů nečistot a obalení potrubí geotextilií. V případě 

silných dešťů se odvodnění podpoří opět kalovými čerpadly. Po vyhotovení pokladních vrstev 

zpevněných ploch ze stěrkodrtí se bude dešťová voda částečně vsakovat a jelikož je pozemek 

mírně svažitého charakteru směrem k přilehlé komunikaci, bude voda částečně samovolně 

odtékat. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Ke staveništi přímo přiléhá silnice II. třídy s číslem 159. Z této komunikace bude řešen 

přímo vjezd na stavbu. Nejdříve se zřídí první vjezd, v místě budoucího stávajícího vjezdu, 

z dvoukřídlové brány z mobilního oplocení šířky 7 m. Po vyhotovení podkladních vrstev 

zpevněných ploch se pro lepší manipulaci nákladních automobilů po staveništi zřídí druhý vjezd u 

jižního rohu parcely, v místě budoucích vsakovacích tunelů. Brána bude rovněž dvoukřídlová, 

široká 7 m. Protože v místě druhého vjezdu vede zelený pás, umístí se zde silniční betonové 

panely pro pojíždění těžkými vozidly. 

Mezi staveništní technickou infrastrukturu patří přípojka vodovodu, NN a splašková 

kanalizace. Přípojka splaškové kanalizace o průměru DN 150 mm a délce 23,4 m bude vedena 

v dostatečně hluboké rýze ke kanalizační vpusti stavby. Vodovodní přípojka DN 20 mm o délce 

12,1 m bude napojena na již hotovou vodoměrnou šachtu objektu a povede do sanitárního 

kontejneru a k mísícímu centru. Celková délka rozvodů kabelů NN je 202,2 m a v rýze povede 

pouze část rozvodů. Jedná se o kabel k objektu SO02 Sklad protipovodňových zátaras o délce 



 

 

 

 

 

52,3 m a dále o kabel k jeřábu, který bude částečně veden na povrchu od rozvaděče po obvodu 

po stávajícím oplocení a v místě odbočení k jeřábu bude veden v rýze. Délka rýhy k jeřábu je 

39,8 m. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Požární stanice se nachází na východním okraji obce, kde již není zástavba. Nejbližší 

objekt je čerpací stanice. Provádění stavby tedy nebude mít žádný zásadní negativní vliv na okolní 

stavby či pozemky. Na stavbě však budou dodržovány všechny platné předpisy pro udržování 

pohody užívání ploch v okolí staveniště. Jedná se zejména o nadměrný hluk ze stavby, o 

dodržování nočního klidu, zabránění nadměrné prašnosti a zabránění znečišťování veřejné 

komunikace. Práce budou probíhat hlavně v denní době, tudíž hluk bude omezen v době nočního 

klidu od 22:00 do 6:00 hodin. Nasazená strojní sestava může vyprodukovat hluk nad 65 dB, ten 

však díky umístění stavby nebude narušovat žádné sousední objekty v okolí, z důvodu velké 

vzdálenosti. Prašné procesy budou co nejvíce eliminovány používáním strojů s vodním chlazením 

a s odsáváním prachových částic. Při výkopových pracích bude strojní technika před vjezdem na 

veřejnou komunikaci omývána tlakovým čističem a po vyhotovení zpevněných ploch by již 

nemělo docházet k znečišťování. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Parcela bude, krom strany přiléhající ke komunikaci, oplocena stávajícím oplocením. 

Stranu u komunikace je tedy zapotřebí oplotit pomocí dočasného mobilního oplocení, které dodá 

firma TOI TOI. Oplocení bude provedeno z běžných plotových staveništních dílců širokých 3,5 m a 

vysokých 2 m. Celková délka oplocení bude 98 m. Brány budou rovněž z těchto dílců, nebudou 

však osazeny do podpěr, ale připevní se k nim kolečka, aby se usnadnila manipulace při otevírání 

a zavírání. 

Parcela byla pouze holá zelená plocha, bez jakýchkoliv objektů a křovin či stromů. Není 

tedy potřeba řešit jakékoliv demolice či kácení dřevin. 

  

Obr. 11 Mobilní oplocení TOI TOI [4] 



 

 

 

 

 

f) maximální zábory staveniště (dočasné/trvalé) 

Pro potřeby stavby nebudou nutné jakékoliv dočasné či trvalé zábory pro staveniště, 

z důvodu dostatečné rozsáhlosti stávající parcely, kde bude umístěno i dočasné zařízení 

staveniště. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Na staveništi bude nakládáno s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a podle 

vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. Nakládání s odpady, které vzniknou v rámci stavby, 

zabezpečuje zhotovitel stavby. Vznikající odpady budou tříděny a dále využitelné odpady budou 

recyklovány. Nevyužitelné odpady budou likvidovány odpovídajícím způsobem. Na staveništi 

budou přistaveny kontejnery na odpad, které budou pravidelně vyváženy. 

Veškerá strojní sestava bude udržována v odpovídajícím technickém stavu, aby 

nedocházelo ke vzniku nadměrným emisím. Na stavbě se však bude pohybovat novější 

mechanizace, která splňuje emisní limity. 

Tab. 10 Seznam odpadů a jejich likvidace 

ČÍSLO 
ODPADU 

NÁZEV ODPADU KATEGORIE LIKVIDACE 

12 01 13 Odpady ze svařování O Odvoz do sběrného dvora 

13 02 Odpadní motorové, převodové, mazací oleje N Odvoz k ekologické likvidaci 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Odvoz do tříděného odpadu 

15 01 02 Plastové obaly O Odvoz do tříděného odpadu 

15 01 06 Směsné odpady O Odvoz do tříděného odpadu 

17 01 01 Beton O Recyklace 

17 01 02 Cihly O Recyklace 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky O Recyklace 

17 02 01 Dřevo O Recyklace 

17 02 03 Plasty O Odvoz do tříděného odpadu 

17 03 01 Asfaltové a jiné směsi obsahující dehet N Odvoz k ekologické likvidaci 

17 04 05 Ocel a železo O Odvoz do sběrného dvora 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené v. 17 05 03 O Recyklace 

17 08 02 Stavební materiál na bázi sádry O Recyklace 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka komunálního 
odpad 

 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci zemních prací se v severní části pozemku zřídí deponie, kam bude uložena část 

skryté ornice pro finálové úpravy zeleně a také část výkopku pro zpětné zásypy. Pro deponii lze 

využít liniovou plochu, která je znázorněna v příloze P.3 Zařízení staveniště. S ornicí musí být 

nakládáno podle předpisů. Nebude vrstvena do větší výšky než 1,5 m a svahována v maximálním 

sklonu 45 stupňů. Ornice nesmí být smíchána se zeminou z hlubšího výkopu. 



 

 

 

 

 

Tab. 11 Bilance zemních prací hlavního objektu SO01 

ČÁST VÝKOPU MNOŽSTVÍ 

[m3] 

CELKEM 

[m3] 

DEPONIE 

[m3] 

ODVOZ NA 

SKLÁDKU [m3] 

ZEMINA V RÁMCI HLAVNÍHO OBJEKTU SO01 – POŽÁRNÍ STANICE 

Ornice 313,4 313,4 180 133,4 

Výkop hlavní figury 404,8 

1333,4 335 999,4 

Výkop patek 249,6 

Výkop montážních jam 55,9 

Výkop rýh 237,2 

Ruční výkop 72,5 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Negativními vlivy na životní prostředí v průběhu výstavby mohou být nadměrný hluk, 

prašnost, a znečišťování komunikace či půdy. Tyto vlivy jsou již řešeny pod písmenem d) v tomto 

odstavci. 

K znečišťování životního prostředí může docházet i odkapáváním olejů či ropných látek 

z mechanizace. Strojní sestava se musí udržovat v dobrém technickém stavu a v případě úniků 

kapalin je zapotřebí stroj ihned opravit a kontaminované místo zajistit sorbentem. Při parkování 

strojů se pod místa možných úniků kapalin budou umisťovat odkapové vany. Veškeré stroje 

produkující emise splňují emisní limity. 

Stavební objekt bude vybudován z moderních materiálů, které splňují atesty bez 

škodlivých vlivů na životní prostředí. Odpady ze stavby budou ukládány na místě k tomu 

určeném, budou tříděny a následně pravidelně odváženy a ekologicky likvidovány. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Všichni pracovníci budou seznámeni s jednotlivými procesy výstavby a také s projektovou 

dokumentací. Obsluha strojů, vazači, svářeči a další pracovníci s profesním zaměřením budou mít 

platné profesní průkazy pro svoji profesi, případně řidičské průkazy. Všichni pracovníci budou 

podrobeni instruktáží a seznámeni s plánem o BOZP, kde také podepíší prohlášení o seznámení s 

danou problematikou. Po celou dobu prací budou pracovníci používat ochranné osobní pracovní 

prostředky. 

Na staveništi je nutné se řídit nařízením vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích. Toto nařízení řeší požadavky na staveniště a na pracoviště. Řeší požadavky 

na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí, požadavky na organizaci 

práce a pracovní postupy, jak skladovat a manipulovat s materiálem, práce s betonovou směsí, 



 

 

 

 

 

svářečské práce, natavování izolačních materiálů a montážní práce. Na stavbě budou dle přílohy 

č. 5 NV 591/2006 Sb. prováděny tyto rizikové práce: 

- práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m 

- práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílů betonových 

Dalším nařízením, kterým je nutné se řídit je nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky. Protože budou probíhat technologické etapy ve výškách a na střeše, je nutné se 

řídit body zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, používání žebříků, 

zajištění proti pádu předmětů a materiálu, a to i míst nad kterými jsou práce vykonávány a 

bodem práce na střeše. Předmětem nařízení je také přerušení prací ve výškách při nevhodných 

klimatických podmínkách. 

Z těchto důvodů je nutné zpracovat plán BOZP. 

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

řeší potřebu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví. Podle §14 je zřejmé, že je potřeba zajistit 

tohoto koordinátora, protože během procesu výstavby se na staveništi budou pohybovat 

zaměstnanci více než jednoho zhotovitele. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Dotčenou stavbou je částečně čerpací stanice, od které se směrem k požární stanici 

nepředpokládá pohyb lidí, kromě zaměstnanců. Není zde budován ani chodník, tudíž opatření 

pro bezbariérové užívání okolních pozemků či staveb není potřeba řešit. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Protože se stavba nachází na úplném okraji obce, předpokládá se na přilehlé silnici 

II. třídy rychlý provoz aut, která přijíždějí do obce, a také se jedná poměrně o frekventovanou 

komunikaci. Na staveniště bude přijíždět velké množství aut dovážejících materiál a bude se zde 

pohybovat těžká mechanizace. Z těchto důvodů je nutné upravit provoz pomocí dopravního 

značení. V obou směrech budou umístěny zákazové cedule B28 – Zákaz zastavení, B20a – 

Nejvyšší povolená rychlost 30 km/h a informativní cedule IP22 – Pozor, výjezd a vjezd vozidel 

stavby. 

Dopravní značení je zapotřebí umístit také na staveniště, které bude sloužit pro řidiče a 

strojníky na stavbě. Jedná se o dopravní značení v místech vjezdů, kde budou při příjezdu cedule 

B01 – Zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou E12 – Mimo vozidel stavby a B20a – 

Nejvyšší povolená rychlost 15 km/h. Při výjezdu bude stát cedule P6 – Stůj, dej přednost v jízdě! 

Podrobnější rozmístění dopravního značení je znázorněno v příloze P.2 Koordinační 

situace stavby [52]. 

  



 

 

 

 

 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

m.1) dispozice zařízení staveniště 

Pro zařízení staveniště lze využívat celý rozsah parcely. Nejvíce však budou využity plochy, 

které v budoucnu budou sloužit jako zpevněné pojezdové komunikace a parkoviště. Na těchto 

místech bude zřízeno provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště. 

Provozní zařízení budou tvořit inženýrské sítě, to jsou staveništní přípojky vodovodu, 

kanalizace a vedení kabelů NN, včetně rozvaděče elektrické energie. Dalším provozním zařízením 

je mobilní oplocení, vrátnice, kancelář, a skladové kontejnery. V průběhu výstavby ještě přibude 

objekt SO02 Sklad protipovodňových zátaras, který bude využit pro skladování materiálů, nářadí 

a mechanizace. 

Sociálním zařízením bude sanitární kontejner, sloužící pro sociální a hygienické účely. 

Kontejner bude napojen staveništní splaškovou kanalizací na kanalizační vpusť a bude k němu 

připojen přívod vody. Sociálním zařízením jsou i šatny pro zaměstnance. 

Výrobní zařízení tvoří mísící centrum pro výrobu betonových a maltových směsí. Mísící 

centrum bude napojeno na staveništní vodovod. Výrobním prostorem bude také plocha pro 

přípravu výztuže a prefabrikovaných dílců. Mimostaveništní prostor pro výrobu prefabrikovaných 

dílců se nachází v obci Roudná. 

m.2) objekty zařízení staveniště 

Stavební kontejnery zajistí firma TOI TOI. Všechny kontejnery budou napojeny na 

elektrickou síť a sanitární navíc na kanalizaci a vodovod. Jsou vybaveny osvětlením pomocí 

zářivek, elektrickým vytápěním a zásuvkami. Vyjma skladových kontejnerů budou mít okna pro 

denní osvětlení. Všechny kontejnery musí být osazeny na rovném, pevném a odvodněném 

podkladu. 

Vrátnice – obytný kontejner BK2 o rozměrech 3 × 2,5 m. Bude sloužit pro vrátného, ten 

bude mít přehled o osobách pohybujících se na staveništi a o dodávkách materiálů. Vrátnici bude 

zároveň využívat i ostraha stavby 



 

 

 

 

 

 

Kancelář – obytný kontejner BK1 o rozměrech 6 × 2,5 m. Bude sloužit jako kancelářský 

prostor pro vedení stavby a pro zasedání při kontrolních dnech. Od konce července do konce celé 

výstavby přibude na stavbě vícero stavebních čet z důvodu provádění dokončovacích prací. Tím 

pádem přibude i vícero řídících pracovníků a na stavbu se umístí o jednu kancelář navíc. 

 

Šatna – obytný kontejner BK1 o rozměrech 6 × 2,5 m. Šatny budou využívat pracovníci pro 

převlékání se a pro odkládání si osobních věcí, případně jako přístřešek při nevhodném počasí. 

Každý pracovník musí mít minimální osobní plochu 1,25 m2. Plocha tohoto kontejneru je 13 m2. 

Jedna šatna tedy vyjde pro 10 pracovníků. V průběhu stavby se bude výrazně lišit počet 

pracovníků a tomu bude přizpůsoben počet šaten. Prvních 5 měsíců výstavby od března do 

července postačí dvě šatny. Koncem července a po celý srpen bude na stavbě nejvíce pracovníků, 

až přes 40 lidí a budou dovezeny tři šatny navíc. Od záři do konce výstavby nebude více než 

Obr. 12 Stavební kontejner obytný – vrátnice [5] 

Obr. 13 Stavební kontejner obytný – kancelář [6] 



 

 

 

 

 

25 lidí na stavbě a ponechají se pouze tři šatny. Šatny budou vybaveny uzamykatelnými skříněmi 

a lavicemi. 

 

Koupelna, WC – sanitární kontejner SK1 o rozměrech 6 × 2,5 m. Sanitární kontejner budou 

pracovníci využívat pro osobní hygienu. Kontejner je vybaven třemi umyvadly, dvěma pisoáry a 

dvěma toaletami, dále jsou instalovány dvě sprchové kabiny a boiler na ohřev vody o objemu 

400 litrů. Bude napojen na staveništní vodovod a na splaškovou kanalizaci. Na 10 osob je potřeba 

minimálně jedno umyvadlo, na 15 osob minimálně jedna sprchová kabina a na 10 osob 

minimálně jedna sedací toaleta, v případě 11 až 50 mužů jsou to dvě sedadla. Během procesů 

výstavby se na staveništi bude měnit počet pracovníků a je potřeba přizpůsobit počet 

hygienických zařízení. Od počátku výstavby v březnu do července nebude na stavbě více než 

14 pracovníků a postačí jeden sanitární kontejner. Koncem července až do září bude více než 

40 lidí na stavbě a musí se dopravit o jeden sanitární kontejner navíc. Od října do konce výstavby 

v prosinci už opět vyhoví pouze jeden sanitární kontejner, kdy na stavbě nebude více než 

25 pracovníků. 

Obr. 14 Stavební kontejner obytný – šatna [6] 



 

 

 

 

 

 

Sklad – dva kontejnery LK1 o rozměrech 6 × 2,5 m. Sklady budou sloužit hlavně pro 

uskladňování pracovního nářadí, pomůcek a pro drobný materiál. Jeden sklad může být využit 

pro oddělené skladování, například pro propanbutanové lahve. 

 

Otevřená skladovací plocha – v severní části pozemku, v místě zpevněných ploch, se 

uvažuje místo pro skladování materiálů pro jednotlivé etapy výstavby. Budou sem naváženy a 

skladovány prefabrikované prvky, zdicí materiál, výztuž a podobně. Skladovací plocha bude o 

minimální ploše 262,5 m2, bude dostatečně zpevněná a odvodněná. Pro potřeby deponie bude 

Obr. 15 Stavební kontejner sanitární – koupelna, WC [7] 

Obr. 16 Stavební kontejner skladový [8] 



 

 

 

 

 

využit zelený pás rovněž v severní části pozemku. Lze využít celou liniovou plochu mezi stávajícím 

oplocením a zpevněnými plochami. 

Zpevněné plochy – staveništní zpevněné plochy bude tvořit souvrství spodních 

podkladních vrstev budoucích zpevněných ploch pro komunikace a parkoviště. Jedná se o dvě 

vrstvy štěrkodrti s tloušťkami 200 mm s rozdílnou frakcí kameniva. V době zřizování druhého 

vjezdu na staveniště se přes zelený pás mezi příjezdovou komunikací a zpevněnými plochami 

staveniště naskládají dočasné silniční betonové panely. 

Kontejnery na odpad – na staveništi budou dva kontejnery o objemu 3 m3, které budou 

sloužit pro stavební odpad. Tyto kontejnery budou dovezeny i v případě potřeby vyváženy 

pomocí nosiče kontejnerů. Mimo stavební odpad bude vznikat i odpad směsný a komunální. Pro 

tyto potřeby budou na staveništi také tři běžné plastové kontejnery o objemech 1 100 l, které 

budou rozděleny na papír, plast a komunální odpad. 

 

Mobilní oplocení – je již zmíněno v tomto odstavci pod písmenem e) 

Výrobní prostor – mezi staveništní výrobní prostor patří mísící centrum, kde bude 

umístěna míchačka s nuceným oběhem a budou se zde vyrábět potřebné betonové a maltové 

směsi. Míchačka bude osazena stabilně na rovné zpevněné ploše a bude napojena na vodovod a 

elektrickou energii. Mísící centrum je situováno ve západním rohu staveniště. Mezi hlavní 

mimostaveništní výrobní prostor je zahrnuta výrobna prefabrikovaných dílců firmou Prefa 

Roudná s.r.o., která má sídlo právě v Roudné. Tato firma zajistí výrobu všech prefabrikovaných 

dílců montovaného skeletu hlavního objektu. Ostatní materiál bude vyráběn a dodáván, či jen 

dodáván od různých výrobců a prodejců v blízkém okolí stavby. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Podrobný postup výstavby hlavního objektu SO01 je znázorněn v příloze P.11 Časový 

harmonogram hlavního stavebního objektu. Rozvržení výstavby všech stavebních objektů je 

znázorněn v příloze P.5 Časový a finanční plán – objektový. 

Obr. 17 Kontejner na odpad o objemu 3 m3 [9] 



 

 

 

 

 

Dílčí termíny výstavby všech objektů jsou vypsány zde: 

SO01 Požární stanice 

 - hrubá spodní stavba březen až květen 2018  

 - hrubá vrchní stavba květen až červenec 2018 

 - dokončovací práce červenec až prosinec 2018 

SO02 Sklad protipovodňových zátaras duben až červen 2018 

SO03 Přístřešek červen až červenec 2018 

SO04 Výcviková věž říjen 2018 

SO11 Komunikace a zpevněná plocha 

 - 1. část – podkladní vrstvy březen až duben 2018 

 - 2. část – finální vrstvy říjen až listopad 2018 

SO12 Oplocení areálu prosinec 2018 

SO13 Sadové úpravy listopad až prosinec 2018 

SO14 Sportoviště listopad až prosinec 2018 

SO21 Přípojka splaškové kanalizace březen 2018 

SO22 Areálová kanalizace březen 2018 

SO23 Dešťová kanalizace březen 2018 

SO24 Přípojka vodovodní březen 2018 

SO25 Přípojka plynovodu březen 2018 

SO26 Přípojka NN březen 2018 

SO27 Telekomunikační přípojka březen 2018 

SO31 ORL duben 2018 

SO32 Vsakovací tunely listopad 2018 

SO33 Zemní filtr duben 2018 

SO34 Retenční nádrž duben 2018 

o) výpočet nákladů na zařízení staveniště technologické etapy montáže skeletu 

o.1) provozní, sociální a výrobní objekty stavby 

Mezi náklady na provozní, sociální a výrobní objekty stavby je zahrnuto zřízení staveništní 

přípojek, doprava a pronájem stavebních kontejnerů a odpadních kontejnerů, dále oplocení 

stavby, betonové silniční panely a také pronájem dopravního značení. Vybavení bude 

pronajímáno na různé časové úseky. 

Tab. 12 Kalkulace nákladů na provozní, sociální a výrobní objekty stavby 

NÁZEV MNOŽSTVÍ CENA ZA M. J. 
POČET 

MĚSÍCŮ 
KČ 

Přípojky 

Vodovod 12,1 2 500 - 30 250 

Kanalizace 23,4 2 000 - 46 800 

Elektřina NN 202,2 1 000 - 202 200 

Betonové panely 12 2 250 - 27 000 



 

 

 

 

 

Stavební kontejnery 

Doprava tam i zpět 912 40 - 36 480 

Vykládka kontejnerů 12 500 - 6 000 

Vrátnice 1 2 700 10 27 000 

Kancelář – stálá 1 3 600 10 36 000 

Kancelář – dočasná 1 3 600 5 18 000 

Šatna – stálá 2 3 600 10 72 000 

Šatna – dočasná 2 3 600 1 7 200 

Šatna – dočasná 1 3 600 5 18 000 

Sociální zařízení – stálé 1 8 400 10 84 000 

Sociální zařízení – dočasné 1 8 400 2 16 800 

Sklad 2 2 800 10 56 000 

Čištění sanitárního kontejneru 2 2 500 - 5 000 

Nakládka kontejnerů 12 500 - 6 000 

Ostatní 

Oplocení 98 120 10 117 600 

Kontejner na odpad – ocelový 2 2 500 10 50 000 

Kontejner na odpad – plastový 3 5 700 - 17 100 

Dopravní značení 14 690 10 96 600 
    976 030 

 

Celková cena za náklady na provozní sociální a výrobní objekty stavby je 976 030 Kč. 

o.2) spotřeba vody 

Spotřebovaná voda je počítána z potřeby vody pro provozní účely a pro potřeby vody pro 

sociálně hygienické potřeby. 

V případě potřeby vody pro provozní účely nebude během celého procesu výstavby 

předpokládaný velký odběr vody, a to z toho důvodu, že většina prací s mokrým procesem bude 

prováděna mechanizací a samotný materiál bude dopravován již namíchaný 

v autodomíchávačích. 

U potřeby vody pro sociálně hygienické potřeby se uvažuje průměrný počet 

17 pracovníků a počet dní celého procesu výstavby. 

Tab. 13 Kalkulace nákladů na vodu při výstavbě 

POTŘEBA VODY PRO PROVOZNÍ ÚČELY 

ČINNOST 
M. 

J. 

MNOŽSTVÍ 

[M. J.] 

STŘEDNÍ 

NORMA 

[l/M. J.] 

POTŘEBA VODY 

[l] 

Výroba zálivky spirollů m3 1,7 280 476 

Ošetřování betonu m3 450,98 190 85 686 



 

 

 

 

 

Zdění m3 396,17 250 99 043 

Omítky m2 4715,24 25 117 881 

Malby m2 5729,36 20 114 587 

Mytí aut m3 60 1000 60 000 

Vyčištění budovy m2 1723,65 15 25 855 

  

POTŘEBA VODY PRO SOCIÁLNĚ HYGIENICKÉ POTŘEBY 

ČINNOST POČET DNÍ 

STŘEDNÍ 

NORMA 

[l] 

POTŘEBA VODY 

[l] 

WC a mytí rukou 

(17 pracovníků) 
209 40 142 120 

Sprchování 

(17 pracovníků) 
209 45 159 885 

   ∑ celkem (l) 805 533 
   

 

Během výstavby se spotřebuje přibližně 806 m3 vody. Cena vodného a stočného v obci Týn nad 

Vltavou je celkem 60,5 Kč/m3 bez DPH [10]. Celková cena za vodu je tedy 48 763 Kč. 

o.3) Spotřeba elektrické energie 

Spotřeba většiny elektrického nářadí a strojů je již započítána u jednotlivých položek 

v položkovém rozpočtu. Je třeba však připočítat odběr elektřiny staveništních kontejnerů a odběr 

elektřiny věžového jeřábu, který bude mít největší podíl na ceně elektrické energie. 

Tab. 14 Kalkulace nákladů na elektřinu při výstavbě 

ELEKTRICKÝ PŘÍKON STROJŮ A NÁŘADÍ P1 

STROJ 
PŘÍKON 

[kW] 

DNY × HODINY ODBĚRU 
ENERGIE 

CELKEM [kWh] 

Jeřáb 21 194 × 8 32 592 

  

ELEKTRICKÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ A VYTÁPĚNÍ P2 

KONTEJNER 

PŘÍKON 

OSVĚTLENÍ 

[kW] 

PŘÍKON 

VYTÁPĚNÍ 

[kW] 

DNY × 
HODINY 

(osvětlení) 

DNY × 

HODINY 

(vytápění) 

CELKEM 
[kWh] 

(osvětlení) 

CELKEM 
[kWh] 

(vytápění) 

Vrátnice 1 kus 0,072 2 209 × 4 115 × 6 60,19 1 380,00 

Kancelář stálá 

1kus 
0,144 2 209 × 4 115 × 6 120,38 1 380,00 

Kancelář dočasná 

1 kus 
0,144 2 106 × 4 55 × 6 61,06 660,00 

Šatna stálá 2 kusy 0,288 4 209 × 2 115 × 6 120,38 2 760,00 



 

 

 

 

 

Šatna dočasná    

2 kusy 
0,288 4 26 x 2 0 14,98 0,00 

Šatna dočasná    

1 kus 
0,144 2 106 x 2 55 x 6 30,53 660,00 

WC/umývárna 

stálá 1 kus 
3,144 2 209 × 3 115 × 6 1 971,29 1 380,00 

WC/umývárna 

dočasná 1 kus 
3,144 2 25 x 3 0 235,80 0,00 

Sklad SO02 1 kus 0,288 0 174 × 3 0 150,34 0,00 

Sklad - kontejner 

2 kusy 
0,144 0 209 × 3 0 90,29 0,00 

    

∑ celkem 
(kW) 

43 667 

 

Pro potřeby zařízení staveniště bude navíc potřeba zaplatit spotřebu elektrické energie ve výši 

přibližně 43 667 kWh. Při aktuální ceně 4,03 Kč/kWh [11] je celková cena 175 978 Kč. 

 o.4) Celkové náklady na zařízení staveniště 

Mezi celkové náklady jsou zahrnuty náklady na provozní, sociální a výrobní objekty stavby, 

dále na spotřebovanou vodu při výstavbě a na odběr elektřiny. Jedná se o kalkulaci nákladů 

zařízení staveniště, které nejsou zohledněny v jednotlivých položkách rozpočtu. 

TYP NÁKLADŮ CELKOVÁ CENA BEZ DPH [Kč] 

Provozní, sociální a výrobní objekty stavby 976 030 

Spotřebovaná voda 48 763 

Spotřebovaná elektrická energie 175 978 

∑ celkem (Kč) 1 200 771 

 

Celkové náklady na zařízení staveniště jsou přibližně 1 200 771 Kč. 



 

 

 

 

 

 

 

Věžový jeřáb je navržen hlavně pro montáž hrubé stavby hlavního objektu. Bude zejména 

manipulovat s materiálem, jeho zabudování do konstrukce a také pro vykládání materiálů 

z dopravních prostředků případně pro vertikální i horizontální přemisťování materiálů po stavbě. 

Rovněž může manipulovat s objekty zařízení staveniště, které má v dosahu. Jedná se o 

samovztyčitelný jeřáb, tudíž není zapotřebí další techniky k jeho stavbě. Výhodou tohoto jeřábu je 

jeho flexibilita, snadná doprava, snadná montáž a pro předmětnou stavbu vyhovující únosnost. 

Doprava věžového jeřábu i jeho protizávaží je řešena v kapitole č. 2.1.1 Doprava věžového jeřábu. 

Volba tohoto jeřábu a ověření jeho únosnosti je zpracováno v kapitole č. 10 Návrh zvedacího 

mechanismu. Zdroj energie je popsáno v kapitole č. 4 Projekt zařízení staveniště. 

Technické parametry: 

Maximální výška háku 22,2 m 

Maximální vyložení 31,0 m 

Minimální vyložení 3,0 m 

Maximální nosnost 6 000 kg 

Nosnost při maximálním vyložení 3 200 kg 

Základní ustavení 4,5 m × 4,5 m 

Rádius otočení 2,75 m 

Předpokládaná doba nasazení: 

Duben až červen 2018 

 

Obr. 18 Věžový jeřáb Liebherr 81 K.1 [1] 



 

 

 

 

 

 

Autojeřáb bude využit na jednorázové práce při zvedání prvků s velkou hmotností, na 

které věžový jeřáb nestačí. Zejména se jedná o prefabrikované prvky montážní jámy a dále o 

prvek ORL. Autojeřáb se také využije v době, kdy na stavbě již nebude k dispozici jeřáb věžový a 

bude zapotřebí vyzvednout materiál do výšky, na střechu. To bude v době kompletování vrstev 

střešní konstrukce. Trasa jeřábu z půjčovny na stavbu je znázorněna v kapitole č. 2.1.2 Doprava 

autojeřábu a ověření únosnosti je v kapitole č. 10 Návrh zvedacího mechanismu. 

Technické parametry: 

Maximální výška háku 40,0 m 

Maximální vyložení 36,0 m 

Minimální vyložení 3,0 m 

Maximální nosnost 55 000 kg 

Nosnost při maximálním vyložení 1 400 kg 

Maximální rychlost 85 km/h 

Rozměry stroje 11 350 × 2 550 × 3 600 mm 

Rozměry zapatkování 7 340 × 4 500 mm 

Předpokládaná doba nasazení: 

Duben a říjen 2018 

 

 

Obr. 19 Autojeřáb Liebherr LTM 1055-3.2 [12] 



 

 

 

 

 

 

Pomocí sklápěče bude dovezeno protizávaží pro věžový jeřáb. Protože protizávaží 

dosahuje velkých hmotností, je zvolen menší sklápěč, aby byl plně využit. Při použití návěsu a 

tahače by již samotná mechanizace dosahovala vyšší hmotnosti a návěs by nemohl být plně 

naložen. Způsob naložení a hmotnosti závaží, včetně trasy je popsán v kapitole č. 2.1.1 Doprava 

věžového jeřábu. 

Technické parametry: 

Motor vznětový 

Zdvihový objem 10 518 cm3 

Největší výkon 324 kW při 1 800 ot./min 

Provozní hmotnost sklápěče 11 550 kg 

Užitečná hmotnost 14 450 kg 

Celková hmotnost soupravy 26 000 kg 

Rozvor náprav 3 200 mm 

Vnější rozměry 7 880 × 2 550 × 3 260 mm 

Rozměry ložné plochy 4 800 × 2 300 × 870 mm 

Předpokládaná doba nasazení: 

Duben a červen 2018 

 

Obr. 20 Sklápěč MAN TGS 26.440 BL 6x4 [13] 



 

 

 

 

 

 

Pro veškeré zemní výkopové práce bude využit rýpadlo-nakladač střední kategorie. 

Výhodou použití traktorbagru je jeho velká flexibilita, obratnost a využití. Rovněž se využije na 

finální terénní úpravy okolo objektu. Protože má traktorbagr kolový podvozek a je možné s ním 

jezdit po veřejných komunikacích při přihlášení do provozu, bude dopraven po vlastní ose. 

Vzdálenost z půjčovny v Českých Budějovicích na staveniště je 34 km. Trasa je blíže specifikována 

v kapitole č. 2.1.3 Doprava rýpadlo-nakladače. Stroj je možné osadit libovolnými dostupnými 

pracovními nástroji různých rozměrů a charakteru. 

Technické parametry: 

Výkon motoru 74,5 kW 

Maximální hloub. dosah / max. dosah 4,24 – 5,24 / 6,30 m 

Hmotnost 8 480 kg 

Vnější rozměry 5 710 × 2 350 × 2 890 mm 

Objem lopaty nakladače 1,30 m3 

Objem lopaty rýpadly 0,08 – 0,29 m3 

Max. nakládací výška přední 3 497 mm 

Max. nakládací výška zadní 4 025 – 4 630 mm 

Šířka lopaty přední 2 406 mm 

Šířka lopaty zadní 305 – 910 mm 

Předpokládaná doba nasazení: 

Březen až duben, červenec a říjen až prosinec 2018 

 

 

Obr. 21 Rýpadlo-nakladač CAT 432 F2 [14] 



 

 

 

 

 

 

Jednostranné sklápěče Tatra budou využívány při výkopových pracích pro odvážení 

zeminy na skládku. Těchto strojů bude v procesu nasazeno vícero, aby nevznikaly prostoje při 

výkopových pracích. Jedná se o typický univerzální sklápěč s dobrými jízdními vlastnostmi, 

ideálními rozměry pro manipulaci na staveništi a s běžným objemem korby. 

Technické parametry: 

Výkon motoru 208 kW při 2 200 ot./min 

Maximální rychlost 80 km/h 

Zdvihový objem motoru 15 830 cm3 

Pohotovostní hmotnost 11 300 kg 

Užitečná hmotnost 10 700 kg 

Celková hmotnost vozidla 22 000 kg 

Objem korby 10 m3 

Rozměry 7 600 × 2 500 × 2 900 mm 

Předpokládaná doba nasazení: 

Březen až duben a říjen až listopad 2018 

 

 

Jednostranné sklápěče Tatra T158 budou využívány při provádění finálních asfaltových 

vrstev zpevněných ploch. Využijí se na dopravu asfaltové směsi z obalovny na staveniště a 

následné dávkování do finišeru. Jedná se o stroje s větším objemem korby, než mají Tatry 815, 

aby byl finišer co nejvíce využit. Trasa pro dopravu asfaltové směsi je znázorněna v kapitole 

č. 2.2.4 Doprava asfaltové směsi. 

  

Obr. 22 Tatra 815 S1 6×6 [15] 



 

 

 

 

 
Technické parametry: 

Výkon motoru 340 kW při 1 410 ot./min 

Maximální rychlost 85 km/h 

Zdvihový objem motoru 12 900 cm3 

Pohotovostní hmotnost 15 750 kg 

Užitečná hmotnost 28 250 kg 

Celková hmotnost 44 000 kg 

Objem korby 18 m3 

Rozměry 8 370 × 2 550 × 3 350 mm 

Předpokládaná doba nasazení: 

Říjen 2018 

 

 

Tahač bude sloužit hlavně pro zapřažení valníkového návěsu, na kterém bude 

dopravován materiál, ale i lehčí mechanizace. Dále se využije pro zapřažení návěsového 

podvalníku pro přivezení těžší mechanizace, jako jsou válce, grejdr a finišer. Tahač se využije také 

pro přivezení systému věžového jeřábu, který je uzpůsoben jako návěs. Volbou tohoto tahače byl 

parametr jeho nízké hmotnosti 7 300 kg, kompaktnější rozměry, dostatečný výkon a také splňuje 

emisní normu Euro 5. 

Technické parametry: 

Motor přeplňovaný vznětový 

Zdvihový objem 11 700 cm3 

Největší výkon 309 kW při 1 800 ot./min 

Provozní hmotnost tahače 7 300 kg 

Obr. 23 Tatra T158 8×8 [16] 



 

 

 

 

 
Celková hmotnost soupravy 40 000 kg 

Rozvor náprav 3 700 mm 

Vnější rozměry 5 940 × 2 430 × 3 540 mm 

Největší rychlost 90 km/h (omezovač) 

Předpokládaná doba nasazení: 

Duben až červenec 2018 

 

 

Návěsem bude dopravován téměř veškerý materiál, který dosahuje vyšších hmotností, 

větších rozměrů nebo je velkého počtu. Zejména se využije na prefabrikované prvky nosného 

systému skeletu budovy. Dále bude použit na dopravení lehčí mechanizace, jako jsou montážní 

nůžkové plošiny či smykový nakladač. Jedná se o třínápravový návěs běžných rozměrů. Zapřažen 

bude pomocí tahače Scania R420. 

Technické parametry: 

Celková hmotnost soupravy (povolená) 42 000 kg 

Celková hmotnost (technická) 39 000 kg 

Zatížení náprav (technické) 27 000 kg 

Zatížení bočnic (technické) 12 000 kg 

Vlastní hmotnost 5 600 kg 

Vnitřní délka ložné plochy 13 620 mm 

Vnitřní šířka ložné plochy 2 480 mm 

Celková šířka 2 550 mm 

Náprava pevná 3 × 9 t 

Obr. 24 Tahač Scania R420 [17] 



 

 

 

 

 
Předpokládaná doba nasazení: 

Duben až červenec 2018 

 

 

Jedná se o třínápravový nízkoložný podvalník, který poslouží společně s tahačem pro 

přivezení těžší mechanizace na stavbu. Na podvalníku budou dovezeny válce, grejdr a finišer. 

Podvalník disponuje samořiditelnou nápravou a nájezdovými rampami. 

Technické parametry: 

Celková hmotnost 50 000 kg 

Zatížení náprav 3 × 10 000 kg 

Pohotovostní hmotnost 9 200 kg 

Nosnost 40 800 kg 

Ložná plocha 8 400 × 2 550 m 

Předpokládaná doba nasazení: 

Březen, říjen a listopad 2018 

Obr. 25 Rozměry valníkového návěsu Schwarzmuller RH125 P [18] 



 

 

 

 

 

 

 

Pro rozmístění a vyrovnání podkladních vrstev zpevněných ploch ze štěrkodrtí, které 

budou dočasně sloužit pro pojezd stavebních strojů, se využije grejdr. Jedná se o grejdr nižší 

hmotnostní i výkonové kategorie, pro předmětnou stavbu však dostačující. Stroj bude dovezen 

pomocí podvalu a tahače. Trasa dopravy grejdru je znázorněna v kapitole č. 2.1.4 Mechanizace 

dopravovaná na podvalu. 

Technické parametry: 

Maximální výkon motoru 174 kW při 2100 ot./min 

Zdvihový objem 7,01 l 

Nejvyšší rychlost vpřed 45,7 km/h 

Nejvyšší rychlost vzad 36,1 km/h 

Poloměr otáčení 7,4 m 

Šířka radlice 3,7 m 

Výška radlice 610 mm 

Hmotnost stroje 15 887 kg 

Rozměry stroje 8 730 × 2 540 × 3 250 mm 

Předpokládaná doba nasazení: 

Duben 2018 

Obr. 26 Návěsový podvalník Goldhofer STN-L3 Bau [19] 

Obr. 27 Grejdr CAT 120M2 [20] 



 

 

 

 

 

 

Dozer poslouží v první etapě výstavby pro stržení ornice a také pro stržení zeminy hlavní 

figury výkopu, která je plošného charakteru, na základovou spáru. Ornice bude stržena v tloušťce 

200 mm nejen pod hlavním objektem, ale v celé ploše budoucích zpevněných ploch. Tloušťka 

zeminy od stržené ornice k základové spáře je 350 mm. Pro předmětnou stavbu byl zvolen dozer 

střední tonáže a rozměrů. Dovezen bude na podvalu zapřaženým tahačem. Trasa je znázorněna 

v kapitole č. 2.1.4 Mechanizace dopravovaná na podvalu. 

Technické parametry: 

Výkon motoru 79 kW 

Objem radlice 1,5 – 2,3 m3 

Provozní hmotnost 10,35 tun 

Měrný tlak 0,29 – 0,4 bar 

Maximální rychlost vpřed 9 km/h 

Maximální rychlost vzad 10 km/h 

Vnější rozměry 4 309 × 2 920 × 2 770 mm 

Předpokládaná doba nasazení: 

Březen 2018 

 

 

Obr. 28 Pásový dozer CAT D5K2 [21] 



 

 

 

 

 

 

Jedná se o válec s vibračním a oscilačním běhounem kompaktních rozměrů. Válec bude 

využit na hutnění jak zeminy základové spáry a zpětných zásypů tak i na hutnění jednotlivých 

zpevněných vrstev okolo objektu. Válec bude dovezen na podvalu s tahačem. Trasa je 

znázorněna v kapitole č. 2.1.4 Mechanizace dopravovaná na podvalu. 

Technické parametry: 

Pohotovostní hmotnost 5 230 kg 

Statické liniové zatížení vpředu/vzadu 15,8/16,5 kg/cm 

Výkon 34,6 kW při 2 700 ot./min 

Rychlost 0 – 11 km/h 

Vnější rozměry 2 896 × 1 426 × 2 590 mm 

Šířka běhounů 1 300 mm 

Druh běhounů hladké 

Oscilační síla 72 kN 

Předpokládaná doba nasazení: 

Březen až duben a říjen až listopad 2018 

 

 

Obr. 29 Tandemový válec HAMM HD 13 VO [22] 



 

 

 

 

 

 

Finišer bude využit v závěrečné fázi výstavby, kdy se budou dělat finální asfaltové vrstvy 

zpevněných ploch. Jedná se o malý kolový, přesto výkonný finišer a naprosto dostačující pro 

předmětnou stavbu. Dopraven bude z Českých Budějovic na podvalu s tahačem. Trasa je 

znázorněna v kapitole č. 2.1.4 Mechanizace dopravovaná na podvalu.  

Technické parametry: 

Výkon motoru 74,4 kW při 2000 ot./min 

Provozní rychlost až 30 m/min 

Výkonnost pokládky 250 tun/h 

Maximální šířka lišty 4,5 m 

Kapacita zásobníku 10 tun 

Šířka zásobníku 3 350 mm 

Hmotnost stroje 10,2 tun 

Rozměry 4 950 × 3 270 mm × 3 500 mm 

Předpokládaná doba nasazení: 

Říjen 2018 

 

 

 

Obr. 30 Finišer vogele super 1303-3i [23] 



 

 

 

 

 

 

Autodomíchávač bude zásobovat stavbu betonovou a cementovou směsí z výrobny. 

V případě betonování základových konstrukcí bude směs předávat autočerpadlu a v případě 

provádění lité cementové pěny na střešní konstrukci bude směs předávat do šnekového 

čerpadla. Jedná se o stroj běžných technických parametrů. Dopravní trasa autodomíchávače je 

znázorněna v kapitole č. 2.2.1 Doprava betonové a omítkové směsi. 

Technické parametry domíchávače: 

Jmenovitý objem 12 m3 

Otáčky bubnu 0 - 12 ot./min 

Výkon pohonu 86,5 kW 

Průměr bubnu 2 400 mm 

Výška násypky 2 548 mm 

Průjezdná výška 2 633 mm 

Výsypná výška 1 169 mm 

Hmotnost nástavby 4 950 kg 

Předpokládaná doba nasazení: 

Březen až duben a červenec 2018 

 

 

Obr. 31 Autodomíchávač Stetter C3 BASIC LINE AM 12C [24] 



 

 

 

 

 

 

Autočerpadlo, které bude zásobováno betonovou směsí z autodomíchávače, bude využito 

na betonáž základových konstrukcí. Jedná se o stroj s pětiramenným výložníkem, s výkonným 

čerpadlem a patentovanými SX podpěrami, které umožňují stroj zapatkovat co nejblíže k místu 

betonáže. V jízdním režimu je celková délka 4osého vozidla 12 m, čímž splňuje legislativní limit 

nadrozměrné dopravy. Ověření dosahu čerpacího ramena je znázorněno níže. Protože se budou 

betonovat plošné základové konstrukce, není potřeba ověřovat výškovou úroveň dosahu ramena, 

pouze dálkový dosah. 

Technické parametry domíchávače: 

Vertikální dosah 42,3 m 

Horizontální dosah 38,1 m 

Počet ramen 5 

Pracovní rádius otoče 2 × 370° 

Zapatkování 8,83 × 8,30 m 

Výkon čerpací jednotky 636 l/min 

Dopravované množství 161 m3/h 

Maximální tlak betonu 85 bar 

Předpokládaná doba nasazení: 

Březen až duben 2018 

 

Obr. 32 Autočerpadlo Schwing S 43 SX, P 2025 [25] 



 

 

 

 

 

 

 

Šněkové čerpadlo se využije pro čerpání lité cementové pěny spádové vrstvy střechy. Do 

čerpadla bude směs dávkována z autodomíchávače a pomocí čerpadla dopravována vertikálně 

na střechu a horizontálně po střeše. Čerpadlo lze snadno zapřáhnout za jakýkoliv užitkový vůz 

s tažným zařízením a dopravit na stavbu. 

Technické parametry: 

Výkon motoru 32,8 kW 

Výkon čerpání 15 m3/h 

Vzdálenost čerpání 100 m 

Výška čerpání 60 m 

Hmotnost 960 kg 

Rozměry 4 200 × 1 300 × 1280 mm 

Předpokládaná doba nasazení: 

Červenec 2018 

Obr. 33 Ověření dosahu ramene autočerpadla 



 

 

 

 

 

 

 

Smykový nakladač řady S530 patří mezi střed, co se týče výkonu i rozměrů těchto 

nakladačů. Výhodou těchto nakladačů je jejich veliká univerzálnost na stavbě, nízké provozní 

náklady a snadná údržba. Bude využíván téměř po celou dobu výstavby objektů na pomocné 

práce, zásobování materiálem a podobně. Pro nakladač existuje spousta druhů příslušenství, 

nejvíce však budou využívány paletizační vidle a lopata. Stroj lze dovést na valníkovém návěsu 

nebo přívěsu. 

Technické parametry: 

Výkon motoru 36,4 kW 

Užitečná nosnost 869 kg 

Pojezdová rychlost 11,8 km/h 

Provozní hmotnost 2 815 kg 

Rozměry (s lopatou) 3 380 × 1 640 × 1 970 mm 

Výška zdvihu k čepu lopaty 3 023 mm 

Předpokládaná doba nasazení: 

Březen až prosinec 2018 

 

Obr. 34 Šnekové čerpadlo Estrich Boy FHS 200/3 [26] 

Obr. 35 Smykový nakladač Bobcat S530 [27] 



 

 

 

 

 

 

Pro stavební odpad budou na staveništi k dispozici ocelové kontejnery, které se dopraví a 

na stavbě umístí pomocí automobilu AVIA D90. Při naplnění těchto kontejnerů je bude také 

vyvážet k likvidaci. Toto zařízení s naloženým kontejnerem lze také využít jako univerzální 

dopravní nákladní prostředek kompaktních rozměrů, kterým lze zásobovat stavbu lehčím 

materiálem nebo dopravovat menší mechanizaci. Automobil splňuje normu EURO 5. 

Technické parametry: 

Výkon motoru 136 kW při 2500 ot./min 

Zdvihový objem 4,5 cm3 

Maximální rychlost 119 km/h 

Hmotnost podvozku 3 490 kg 

Nosnost 5 510 kg 

Celková hmotnost 9 000 kg 

Rozměry 6 800 × 2 150 × 2400 mm 

Předpokládaná doba nasazení: 

Březen až prosinec 2018 

 

 

Pro provedení omítek bude na stavbu přistaveno zásobníkové silo se suchou směsí, které 

se přiveze pomocí silonosiče. Silo bude průběžně plněno suchou směsí pomocí cisterny. 

Veškerou tuto dopravu a zásobování zajistí dodavatel omítkové směsi. Trasa dopravy sila je 

znázorněna v kapitole č. 2.2.1 Doprava betonové a omítkové směsi. 

  

Obr. 36 Nosič kontejnerů AVIA D90 [28] 



 

 

 

 

 
Technické parametry: 

Rozměry sila 7 030 × 2 500 × 2 500 mm 

Objem sila 22 m3 

Rozměry silonosiče a cisterny 10 000 × 3 000 × 4 000 mm 

Předpokládaná doba nasazení: 

Září až říjen 2018 

 

 

Čerpadlo se použije pro výrobu omítek, kdy bude směšovat suchou omítkovou směs ze 

sila společně s vodou. Stroj má systém dvojnásobného míchání a také předávání materiálu 

z dávkovací do směšovací části. Voda se tedy nestříká na materiál, ale materiál se dávkuje do 

vodní směsi a míchá, čímž vznikne jemnější rozmíchání stavební hmoty a využije se plný účinek 

aditiv. 

Technické parametry: 

Dopravované množství 22 l/min 

Dopravní vzdálenost 60 m 

Dopravní výška 30 m 

Dopravní tlak 30 bar 

Obr. 37 Zásobníkové silo, silonosič a cisterna CEMIX [29] 



 

 

 

 

 
Rozměry 1 350 × 640 × 1 390 mm 

Hmotnost 250 kg 

Předpokládaná doba nasazení: 

Září až říjen 2018 

 

Dopravník slouží jako mezičlánek sila se suchou směsí a směšovacího čerpadla. Plně 

automaticky zajistí kontinuální tok sypkého materiálu omítek do směšovacího čerpadla m-tec 

duo-mix. Celý systém je vybaven tlakovým dopravním zařízením včetně kompresu, dopravním 

blokem, hadicemi pro stlačený vzduch a dopravními hadicemi 

Technické parametry: 

Výkon kompresoru 140 m3/h 

Rozměry kompresoru 1 050 × 550 × 650 mm 

Hmotnost kompresoru 230 kg 

Rozměry dopravního bloku 540 × 350 × 440 mm 

Hmotnost dopravního bloku 27 kg 

Předpokládaná doba nasazení: 

Září až říjen 2018 

 

 

Obr. 38 Směšovací čerpadlo m-tec duo-mix [30] a pneumatický dopravník m-tex F140 [31] 



 

 

 

 

 

 

Pro práce prováděné okolo objektu i pro práce ve vnitřní dispozici při montáži skeletu se 

využijí dvě pojízdné pracovní nůžkové plošiny. Plošiny jsou vybaveny kolovým podvozkem a 

poháněny elektrickým pohonem. Maximální pracovní výška plošiny je 12,1 m a nejvyšší bod 

objektu dosahuje výšky 12,09 m. V pracovním koši plošiny jsou k dispozici zásuvky na 230 V, které 

se využijí na připojení potřebného elektrického nářadí. Baterie plošin budou dobíjeny ze 

staveništního elektrického rozvaděče vždy po pracovní době, kdy nebude síť vytěžována jeřábem 

a dalším zapojeným elektrickým nářadím. Dopraveny budou jednorázově na valníkovém návěsu 

Schwarzmuller RH125 P za pomoci tahače Scania R420. 

Technické parametry: 

Pracovní výška 12,1 m 

Výška podlahy koše 10,1 m 

Celkové rozměry 2,73 x 1,21 m 

Hmotnost 2 880 kg 

Rozměry pracovního koše 2,60 x 1,19 m 

Prodloužení podlahy koše 1,0 m, jednostranné 

Maximální nosnost 350 kg 

Rychlost pojezdu zasunutý koš 0 - 2,7 km/h 

 vysunutý koš 0 - 0,6 km/h 

Předpokládaná doba nasazení: 

Duben až červenec 2018 

Obr. 39 Nůžková montážní plošina PB Lifttechnik S171-12E [32] 



 

 

 

 

 

 

Svařovací agregát bude nutné využívat na montážních nůžkových plošinách, proto bylo 

zapotřebí zvolit lehký agregát s kompaktními rozměry a bez nutnosti připojení lahví s plynem pro 

větší bezpečnost. Hmotnost agregátu je pouze 23 kg a pro svařování využívá trubičkový drát. 

Technické parametry: 

Hmotnost 23 kg 

Průměr svařovacího drátu nerez 0,8 mm 

Rozměry 730 × 370 × 475 mm 

Napájecí napětí 230 V / 50 Hz 

Proudový rozsah 30 – 145 A 

Počet proudových stupňů 4 

Napětí na prázdno 31 V 

Předpokládaná doba nasazení: 

Březen až říjen 2018 

 

 

Totální stanice se bude využívat pro kontrolu a měření potřebných vertikálních i 

horizontálních směrů i pro měření úhlů. Jedná se o přístroj konstruovaný pro stavební aplikace a 

stavaře. Má jednoduché ovládání a pro práci s touto stanicí není nutné mít zvláštní měřičské 

znalosti. 

Vlastnosti: 

Úhlová přesnost 6“ nebo 9“ 

Zvětšení 30x 

Laserový dálkoměr s dosahem 80 m 

Měření úhlů a délek 

Obr. 40 Svářecí agregát Telwin BIMAX 4.165 [33] 



 

 

 

 

 
Výpočetní funkce 

Vytyčování bodů 

Laserová olovnice 

Jednoduché nastavení elektronické libely 

Volba úhlových jednotek 

Li-ion baterie s dlouhou výdrži 

Předpokládaná doba nasazení: 

Únor až listopad 2018 

 

 

Pro menší objemy monolitických procesů bude využívána míchačka s nuceným oběhem. 

Podle fází výstavby se použije na míchání betonových, maltových i lepidlových směsí. Jedná se o 

míchačku schopnou v krátkém čase namíchat kvalitní výslednou směs. 

Technické parametry: 

Objem nádrže 330 l 

Maximální užitný objem 208 l 

Výkon el. motoru 4 kW 

Napětí 400 V 

Otáčky míchadla 47 ot./min 

Maximální zrnitost materiálu 20 mm 

Hmotnost 270 kg 

  

Obr. 41 Totální stanice Leica Builder 200 [34] 



 

 

 

 

 
Předpokládaná doba nasazení: 

Duben až prosinec 2018 

 

 

Bruska na podlahu bude využita nejen na betonové konstrukce podlah, ale také na 

zbroušení spádové vrstvy střechy, která je navržena z lité cementové pěny a před pokládkou 

dalších vrstev je nutné povrh zbavit výčnělků a nerovností. 

Technické parametry: 

Výkon 4 kW 

Brusná šířka 400 mm 

hmotnost 115 kg 

Předpokládaná doba nasazení: 

Srpen až listopad 2018 

 

 

Obr. 42 Míchačka s nuceným oběhem Filamos M 250 [35] 

Obr. 43 Bruska na podlahu Husqvarna PG 400 [36] 



 

 

 

 

 

 

Vibrační pěch se použije pro pěchování základové spáry nebo míst zpětných zásypů 

v užších prostorech, jako jsou rýhy pro přípojky, rýhy základových pasů nebo pro pěchování 

menších plošných prostorů, kam se nedostane válec nebo by se těžko manipulovalo s vibrační 

deskou. 

Technické parametry: 

Výkon 2,3 kW 

Pracovní rychlost 20 m/min 

Max. plošný výkon 336 m2/h 

Pracovní šířka pěchu 280 mm 

Provozní hmotnost 67 kg 

Rozměry 730 × 350 × 1 030 mm 

Předpokládaná doba nasazení: 

Březen až duben a červenec 2018 

 

 

Vibrační deska bude použita v těch prostorech, kam se nedostane válec a ve větších 

plochá kde by byl nevýkonný vibrační pěch. Deska bude použita zejména pro hutnění základové 

spáry a také zpětných zásypů. 

Technické parametry: 

Výkon 3,1 kW 

Pracovní rychlost 27 m/min 

Maximální hutnící výkon 30 m3/h 

Pracovní šířka desky 600 mm 

Obr. 44 Vibrační pěch Bomag BVT 65 [38] 



 

 

 

 

 
Provozní hmotnost 260 kg 

Rozměry (přepravní) 780 × 600 × 1 220 mm 

Předpokládaná doba nasazení: 

Březen až duben a červenec 2018 

 

 

Bádie se využije na dopravu betonových i maltových směsí v horizontálním i vertikálním 

směru. Manipulaci s bádií zajistí věžový jeřáb. Koš je vybaven středovou výpustí se skluzavkou a 

ovládací pákou. Koš bude využíván po dobu přítomnosti věžového jeřábu. 

Technické parametry: 

Objem koše 350 litrů 

Vlastní hmotnost 95 kg 

Nosnost 840 kg 

Výška koše 820 mm 

Obr. 45 Reverzní vibrační deska Bomag BPR 40/60 D [37] 

Obr. 46 Koš na beton 1091S.5 [39] 



 

 

 

 

 

 

Ponorným vibrátorem budou hutněny veškeré betonové monolitické procesy. Jedná se 

zejména o základové konstrukce. Na ponorný vibrátor lze použít různou řadu vibračních hlavic 

podle potřeby. 

Technické parametry pohonné jednotky: 

Provozní hmotnost 5 kg 

Příkon 1,6 kW 

Napětí 230 V 

Proud 7,6 A 

Otáčky 12 000 m/min 

Hlučnost 76 dB 

Rozměry 370 × 125 × 190 mm 

Technické parametry vibrační hlavice: 

Délka 332 mm 

Průměr 29 mm 

Provozní hmotnost 1,3 kg 

Otáčky 12 000 m/min 

Vibrace 5,5 m/s2 

Předpokládaná doba nasazení: 

Březen až červen 2018 

 

 

Obr. 47 Pohonná jednotka AME 1600 – Atlas Copco [40] 



 

 

 

 

 

 

Stolová pila bude využívána na řezání keramických tvárnic po celou dobu zdicích pracích 

na objektu. Protože se jedná o poměrně rozsáhlou plochu zdění, byla vybrána pila větších 

rozměrů, aby bylo řezání co nejefektivnější. Pila disponuje vodním čerpadlem pro eliminaci 

prašnosti, je snadno ovladatelná jednou osobou a umožňuje i šikmé řezy. 

Technické parametry: 

Výkon 2,24 kW 

Průměr kotouče 400 mm 

Maximální hloubka řezu 230 mm 

Maximální délka řezání 700 mm 

Rozměry 1 120 × 600 × 600 mm 

Hmotnost 96 kg 

Předpokládaná doba použití: 

Červen až srpen 2018 

 

 

Obr. 48 Stolová pila Husqvarna TS 400 F [41] 



 

 

 

 

 

 

Pojízdné lešení se využije ve vnitřní dispozici objektu pro veškeré potřebné fáze výstavby. 

Jedná se například o zdění, provádění omítek, montáže podhledů, malby a podobně. Přednost 

tohoto lešení je snadná manipulace a výšková variabilita podle potřeby pracovníků. 

Technické parametry: 

Velikost pracovní plochy 1,2 x 2,7 m 

Velikost plochy lešení 1,6 x 2,7 m 

Maximální zatížení podlahy 200 kg/m2 

Pracovní výška 4,30 m (možnost až 13,45 m) 

Výška lešení 3,55 m 

Výška podlahy 2,30 m 

Váha 150 kg 

Předpokládaná doba nasazení: 

Květen až prosinec 2018 

 

 

Stavební vrátek bude využíván pro svislou dopravu materiálu při vyhotovování střešního 

souvrství vegetační střechy. Dopravovány budou role asfaltových pásů, geotextílií, balíky 

polystyrenů a podobně. Jedná se o vrátek s otočnou konstrukcí o 360° s velkou výložnou plochou 

105 cm. Tento typ byl zvolen hlavně kvůli malé hmotnosti a možnosti přitížení bez kotvení do 

konstrukce. Jak budou přibývat jednotlivé vrstvy, je potřeba s vrátkem manipulovat. Přitížení 

může být například silničními obrubami, které budou již ve skladu na staveništi. 

Obr. 49 Pojízdné lešení Alufix 6003 [42] 



 

 

 

 

 
Technické parametry: 

Výkon motoru 0,74 kW 

Maximální nosnost 300 kg 

Rychlost zdvihu 21 m/min 

Délka lana 25 m 

Váha stroje 72 kg 

Rozměry 500 × 290 × 280 mm 

Předpokládaná doba nasazení: 

Srpen až říjen 2018 

 

 

Před vyhotovením podkladních vrstev zpevněných ploch okolo objektu, v době provádění 

výkopů, hrozí hromadění vody ve výkopech při dešťových srážkách. Pro tento případ budou na 

staveništi k dispozici dvě kalová čerpadla, aby mohla být nežádoucí voda z výkopů co nejrychleji 

odstraněna. Tato čerpadla byla zvolena z důvodu právě jejich možnosti použití na stavbách, kdy 

mohou čerpat vodu i s obsahem pevných mechanických nečistot. 

Technické parametry: 

Teplota čerpané kapaliny 0 °C až +40 °C 

Maximální hustota čerpané kapaliny 1 100 kg/m3 

Vodotěsnost IP 68 

Maximální výkon 18 m3/h  

Rozměry 240 × 240 × 510 mm 

Hmotnost 33 kg 

Předpokládaná doba nasazení: 

Březen až duben a červenec 2018 

Obr. 50 Stavební vrátek Wiskehrs GM 304 [43] 



 

 

 

 

 

 

 

Mezi běžnou mechanizaci a nářadí patří výbava, kterou stavební firmy většinou vlastní 

nebo si ji běžně půjčují a náklady na ně jsou oproti zbytku strojní sestavy zlomkové. Jedná se o 

univerzálnější nářadí a mechanizaci, u které není nutné přesně znát daný typ. Jde zejména o ruční 

mechanizaci. Patří sem úhlové brusky, ruční okružní pily, příklepové vrtačky, kombinovaná 

kladiva, paletový vozík, motorové pily, průmyslový vysavač, vibrační lať, tlakový čistič, plynový 

hořák a podobně. Nasazení tohoto nářadí a mechanizace se liší podle prováděných fází výstavby. 

Obr. 51 Stavební kalové čerpadlo EVAK 50EUB-5.20M [44] 



 

 

 

 

 

 

Zajištění materiálových zdrojů se týká především hlavního materiálu pro technologickou 

etapu prefabrikovaného skeletu, a to prefabrikovaných betonových dílců. Skelet je poskládán 

z velkého množství dílců a vznikne náročná mnohonásobná doprava. Trasa dopravy těchto dílců 

je již znázorněna v kapitole č. 2.2.2 Doprava prefabrikovaných prvků. 

 

Prvky budou dovezeny soupravou valníkového návěsu pro stavební materiály a pomocí 

tahače. Podrobnější schéma naložení jednotlivých prvků je znázorněno v příloze P.6 Návozové 

schéma. Veškeré prvky na návěsu budou ukládány na dřevěné podklady s rozměry 80 × 80 mm a 

vrstvené figury budou těmito hranoly prokládány. Figury budou navyšovány maximálně do výšky 

900 mm včetně prokladů. Dílce jsou poskládány tak, aby byl návěs rovnoměrně hmotnostně 

rozložen a žádný dílec nepřesahuje ložnou plochu valníku. Souprava v žádném případě naložení 

nepřekročí podmínky pro nadrozměrnou dopravu, co se týče rozměrů ani celkové hmotnost a ani 

se k těmto parametrům nepřibližuje. Z tohoto důvodu nebylo nutné řešit trasu podrobněji. 

 

Kvůli velkému množství dílců je také nutné dopředu zajistit dostatečný prostor pro 

skladování a mít pro toto skladování systém, aby nedošlo k přeplnění skládky. Vymezený prostor 

pro skladování je na zpevněné, rovné a odvodněné ploše, jejíž umístění je znázorněno v příloze 

P.3 Zařízení staveniště. Tato plocha je vymezena rozměry 25 × 10,5 m, což odpovídá ploše 

262,5 m2. Zpevněný podklad je tvořen dvěma vrstvami štěrkodrtí. Stavba bude kvůli velkému 

množství prvků zásobena postupně. V příloze P.7 je znázorněné schéma skladování prefabrikátů. 

Pro 1NP bude skládka zásobena na dvě části a pro 2NP již plocha vystačí na jedno předzásobení. 

Vrstvené prvky musí být vždy stejného typu. Proklady budou opět rozměrů 80 × 80 mm a celková 

výška vrstvení bude maximálně 1,8 m. Proklady budou umisťovány ve vzdálenostech od okrajů 

odpovídající 1/10 rozpětí daného prvku a vždy v řadě nad sebou. Mezi figurami budou ponechány 

uličky pro bezpečný pohyb vazačů. Nejužší uličky pro pohyb budou šířky 750 mm a mezery mezi 

figurami pro manipulaci s vázacími prostředky budou alespoň 300 mm 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Název stavby: Integrovaný záchranný systém – stanice typu P1 

Umístění stavby: Táborská 568, Týn nad Vltavou 375 01 

Kraj: Jihočeský 

Okres: České Budějovice 

Katastrální území: Týn nad Vltavou 

Charakter stavby: Novostavba 

Investor: Ing. Karel Svoboda, Neznámá 222/IV, 37701 České Budějovice 

Projekce: Ing. Petra Bambasová, Polní 654, 391 65 Tábor 

Termín zahájení výstavby: 2/2018 

Termín ukončení výstavby: 12/2018 

Předmětem výstavby je novostavba požární stanice typu P1. Stanice bude sloužit pro 

vykonávání služby ochrany obyvatelstva. Objekt tvoří tvar písmene L, z části je složen ze dvou 

nadzemních podlaží bez podsklepení a je rozdělen na 3 provozní celky. Hlavní technické zázemí 

pro zaměstnance je dvoupodlažní. Další dva celky, a to garáže a spojená myčka se sušičkou jsou 

jednopodlažní. Celá střecha je navržena jako plochá vegetační. Nosný systém je tvořen 

prefabrikovaným železobetonovým skeletem s příčným systémem. Obvodové výplňové zdivo je 

z keramických tvárnic. 

 

Předmětem technologického předpisu je vyhotovení vegetační střechy nad všemi 

provozními celky budovy. Objekt má půdorysně čtyři střechy se stejnými skladbami, ale v různých 

výškových úrovních. Skladba je navržena s klasickým pořadím vrstev. Spádovou vrstvu zajišťuje 

odlehčená litá cementová pěna, na kterou se postupně uloží následující vrstvy. Penetrační 

emulze s parozábranou z asfaltových pásů, hydroizolační vrstva z asfaltových pásů a drenážní 

smyčková rohož. Po drenážní vrstvě následují dvě tepelně izolační vrstvy z desek EPS. Tepelná 

izolace je opět oddělena dvěma vrstvami hydroizolační asfaltových pásů, kdy vrchní vrstva 

obsahuje aditiva proti prorůstání kořenů. Dále se položí separační geotextílie, drenáž z nopové 

fólie a filtrační geotextilie. Celá skladba je přitížena stabilizační vrstvou z vegetačního substrátu a 

pro pohyb na střeše jsou vysypány chodníčky z praného kameniva.  



 

 

 

 

 

 

 

Výpis hlavního materiálu vegetační střechy je v následující tabulce. Množství materiálu je 

započítáno včetně ztratného. 

Tab. 15 Hlavní materiál vegetační střechy 

POŘADÍ A TYP 

VRSTVY 
MATERIÁL M. J. MNOŽSTVÍ 

1.  

stabilizační 

Vegetační substrát - extenzivní m3 130 

Prané kamenivo - kačírek frakce 16/32 m3 19 

2. 

filtrační 
PE geotextílie - FILTEK 200 g/m2 m2 1314 

3. 

drenážní 
Profilovaná (nopová) fólie - DEKDREN T20 m2 1289 

4. 

separační 
PE geotextílie - FILTEK 300 g/m2 m2 1319 

5. 

hydroizolační 
SBS modifikovaný asfaltový pás - Elastek 50 Garden m2 1506 

6. 

hydroizolační 
SBS modifikovaný asfaltový pás - Glastek 30 sticker plus m2 1506 

7. 

tepelněizolační 
Deska izolační stabilizovaná - EPS 200S m2 1230 

8. 

tepelněizolační 
Deska izolační stabilizovaná - EPS 150S m2 1230 

9. 

drenážní 
Prostorová smyčková rohož - textilie netkaná Dekdren P900 m2 1332 

10. 

hydroizolační 
SBS modifikovaný asfaltový pás - Glastek 40 special mineral m2 1537 

11. 

parozábrana 
SBS modifikovaný asfaltový pás - Glastek AL 40 mineral m2 1406 

12. 

penetrační 
Penetrační emulze - asfaltová DEKPRIMER m2 1289 

13. 

spádová 
Litá cementová pěna s polystyrenem - Poriment PS-500 m3 200 

Přechodová Klín atikový přechodový - ISOVER AK bm 516 

 

  



 

 

 

 

 
 

Množství doplňkového materiálu je naceněno v položkovém rozpočtu, jako součást 

materiálu hlavního. Mezi tento materiál patří propan butanové lahve k hořákům, čistící technický 

benzín, lepidlo na tepelné izolace a okrajový dilatační pásek pro litou cementovou pěnu. 

 

V celém souvrství střechy, vyjma cementové pěny, jsou navrženy běžně dostupné 

materiály, které lze dopravovat běžnými dopravními prostředky. Materiál bude navážen přímo 

dodavatelem, a to stavebninami DEK sídlících v obci Písek. Dovozová vzdálenost je 30 km a 

dodavatel zajistí i složení materiálu na staveništi pomocí hydraulické ruky. 

Dopravu lité cementové pěny zajistí společnost Českomoravský beton pomocí 

autodomíchávačů. Nejbližší pobočka sídlí ve Vodňanech, vzdálených 22 km. 

Ve fázi provádění střechy se na stavbě již nebude vyskytovat věžový jeřáb. Svislá doprava 

lehčího materiálu, jako jsou fólie či asfaltové pásy budou dopravovány pomocí stavebního vrátku 

umístěného na střeše. Ve stabilizační vrstvě střechy je navržen substrát a prané kamenivo, které 

dosahuje vyšších hmotností. Tento materiál se dopraví na střechu pomocí autojeřábu. Vertikální 

dopravu lité cementové pěny na střechu zajistí čerpadlo dodavatele této směsi. Pracovníci se na 

střechu objektu dostanou z vnitřní dispozice budovy, v místě navrženého výlezu. Mezi 

jednotlivými střechami s různými výškovými úrovněmi se budou pohybovat pomocí žebříků. 

Horizontální doprava materiálu po zemi ke stavebnímu vrátku bude zajištěna ručně, dále 

pomocí stavebních koleček, případně pomocí smykového nakladače s vidlemi, pokud se bude 

jednat o těžší materiál. Manipulace po střeše bude ruční a pomocí stavebních koleček. 

 

Ve fázi provádění vegetační střechy bude již možné využívat objekt SO02 Sklad 

povodňových zátaras právě pro uskladnění materiálu. Výhodou tohoto skladu je jeho velký 

prostor a možnost manipulace smykového nakladače uvnitř dispozice. Pro drobnější materiál 

nebo nářadí budou také využívány přistavené stavební skladové kontejnery. 

Veškerý materiál musí být skladován na pevné, rovné a odvodněné ploše. Pytlovaný 

materiál bude skladován na paletách, izolační desky v balících mohou být vrstveny na sebe. 

Asfaltové pásy v rolích musí být skladovány nastojato. Geotextílie a profilované fólie v širokých 

rolích lze skladovat ve vodorovné poloze, nejlépe na paletách, ne však vrstveny na sebe. 

 

Pracoviště bude předáno hlavním dodavatelem stavby subdodavateli vegetační střechy. 

Při předání musí být vyhotoveny veškeré práce předchozích etap. Budou hotové stropní 

konstrukce, respektive nosná konstrukce střechy. Dále musí být vyzděná atika. Na vnitřních 



 

 

 

 

 
stranách atiky a na sušící věži musí být již vyhotoveno kontaktní zateplení. Před zahájením prací 

na střeše bude proveden kotvící záchytný systém pro údržby. Při předání se překontroluje jeho 

rozmístění a pevnost těchto kotvících bodů včetně vodících lan, která budou pracovníky na střeše 

využívána. 

Předají se také zpevněné plochy pro možnost navážení materiálu a dostatečné prostory 

ve skladech pro materiál vegetační střechy. Subdodavateli budou také předány zřízené přípojky 

vody, kanalizace a elektřiny s rozvaděčem elektrické energie a budou k dispozici potřebné 

stavební a sociální kontejnery. Okolo celého staveniště bude zřízeno oplocení s informujícími 

cedulkami u vjezdu o zákazu vstupu na staveniště nepovolaným osobám. 

O tomto převzetí bude vystaven protokol o předání pracoviště, který bude podepsaný 

oběma stranami.  

 

 

Při teplotním rozmezí od +5 C° do +25 °C mohou probíhat práce bez omezení. Teplota 

okolního prostředí musí být sledována hlavně při lití cementové pěny, kdy má největší vliv. 

V době ukládky cementové pěny ani do doby dosažení pochozí pevnosti nesmí teplota klesnout 

pod +5 °C. Pochozí pevnosti je dosaženo v závislosti na teplotě za 1 až 5 dní. Při překročení 

teploty nad +25 °C se zkracuje doba zpracovatelnosti materiálu, proto se aplikace při vyšších 

teplotách nedoporučuje. V případě teplého slunečného počasí nad 25 °C se doporučuje tři dny od 

uložení materiál ošetřovat kropením vodou. 

Protože se jedná o práce ve výškách, musí se práce přerušit, pokud čerstvý vítr začne 

přesahovat rychlost větší než 11 m/s. Rovněž musí být práce přerušeny při silné bouři a dešti, při 

hustém sněžení a při tvorbě námrazy. Práci na střeše také nelze provádět při mlze, kdy je 

dohlednost menší jak 30 m. Práce na střeše budou prováděný v letních měsících, proto se 

sněžení ani tvorba námrazy neočekává. 

 

Staveniště bude po celém svém obvodu oploceno. Ze tří stran, které nepřiléhají ke 

komunikaci, bude investorem již vyhotoveno stálé oplocení. Z příjezdové jihovýchodní strany se 

zřídí dočasné mobilní oplocení výšky 2,0 m. V místě vjezdu bude uzamykatelná brána dostatečné 

šířky. Zpevněné plochy budou vyhotoveny ze dvou vrstev štěrkodrtí, které budou zároveň jako 

podkladní vrstvy pro finální asfaltové vrstvy. Plochy bude možné v plném rozsahu využívat pro 

pojezd strojů nebo pro skladování materiálů. Staveniště bude také vybavené stavebními 

kontejnery sloužících jako kancelář, šatna, sociální zařízení a sklady. Pro skladování materiálů 

bude umožněno využívat objekt SO02 Sklad protipovodňových zátaras, který bude v době 

provádění vegetační střechy hotový. Dále budou zajištěny přípojky vody, kanalizace a rozvody 

elektřiny s rozvaděčem elektrické energie. Přesné rozmístění vybavenosti staveniště je 

znázorněno v příloze P.3 Zařízení staveniště. 

 



 

 

 

 

 
 

Všichni pracovníci musí být seznámeni s celou technologickou etapou provádění 

vegetační střechy, budou seznámeni s tímto technologickým postupem, s projektovou 

dokumentací. Strojníci musí mít platné profesní průkazy pro jejich činnost. Proběhne instruktáž a 

seznámení s knihou BOZP celé stavby i s plány BOZP jednotlivých technologických etap, které 

budou v téže době prováděny. Knihu i plány BOZP musí po seznámení podepsat každý pracovník. 

Po celou dobu pohybu na staveništi budou pracovníci používat OOPP. Plán BOZP týkající se 

vegetační střechy je sepsán v kapitole č. 12 Bezpečnost a ochrana zdraví při technologické etapě 

vegetační střechy. 

 

Práci na technologické etapě vegetační střechy bude provádět jedna pracovní četa 

složená z 9 osob: 

1 × skladník – osoba zajišťující horizontální dopravu materiálu po zemi ze skladů ke stavebnímu 

vrátku. Komunikuje s osobami na střeše a dopravuje materiál podle potřeby pomocí smykového 

nakladače nebo ručně. Musí mít platný strojní průkaz na nakladač. 

1 × obsluha čerpadla – podle pokynů pracovníků na střeše dávkuje litou směs a hlídá její správný 

poměr namíchání, respektive její objemovou hmotnost. Obsluha musí být odborně proškolena, 

aby nedošlo k ukládání nevyhovující směsi. 

2 × odborný pracovník – při provádění vrstvy lité cementové pěny je na pracovišti odborně 

proškolená osoba, která hlídá správnost provádění spádové vrstvy. Kontroluje její tloušťku a spád 

a je v kontaktu s obsluhou čerpadla. Druhá oborně způsobilá osoba obsluhuje hadici čerpadla, 

aby byla směs správně rozlévaná. 

3 × izolatér – starají se o správné zabudování jednotlivých izolačních vrstev do konstrukce. Musejí 

znát pořadí a skladbu konstrukce, aby nedošlo k záměně materiálu nebo k přehození vrstev.  

2 × pomocný dělník – asistují při pokládce všech materiálů vrstev konstrukce. Řídí se pokyny 

nejen vedoucího pracovní čety, ale i pokyny izolatérů a odborných dělníků. Pomocný dělník také 

obsluhuje stavební vrátek pro zásobování místa práce materiálem. 

 

 

Autojeřáb LIEBHERR LTM 1055-3.2 

Autodomíchávač 

Šnekové čerpadlo Estrich boy FHS 200/3 

Smykový nakladač Bobcat S530 

Plynový PB hořák 

 



 

 

 

 

 
 

Bruska na podlahy Husqvarna PG 400 

Průmyslový vysavač 

 

Přítlačný ocelový válec, izolatérský nůž, izolatérská špachtle, nivelační hrazda 2 ks, malířský 

váleček a štětka, stavební kolečko, PB lahve, hrábě, lopaty.

 

Rotační laser s laserovým detektorem + stativ 

Ocelové pásmo 30 m, svinovací metr, olovnice, měřičská lať, vodováha (2 m; 0,5 m) 

 

Pracovní oděv, pevná a vhodná pracovní obuv, pracovní rukavice, ochranná přilba, reflexní vesta, 

bezpečností celotělové úvazky a pro práci s hořákem nehořlavý oděv. 

 

Před zahájením prací na vegetační střeše se provede kontrola prací předchozích procesů. 

Před ukládkou vždy navazující vrstvy musí být přecházející vrstva dokonale zabudována, musí být 

čistá, rovná a celistvá, případně dostatečně vytvrdlá. Rovinnost podkladu pro hydroizolační 

povlaky musí být v toleranci ± 5 mm/2 m. Během prací se také hlídají klimatické podmínky, 

zejména teplota. Ideální teplota pro pokládku lité cementové pěny je + 5 °C až + 25 °C, stejně tak 

pro modifikované asfaltové pásy, které se natavují. V případě samolepících modifikovaných 

asfaltových pásů nesmí teplota klesnout pod + 10 °C. 

 

První vrstvou na nosné konstrukci střechy je litá cementová pěna. V ploše nosné 

konstrukce se nesmějí nacházet jakékoliv nežádoucí otvory nebo hrany, kde by mohla pěna 

zatékat či přetékat. Musí být zaslepeny otvory, ochráněny důležité detaily a případné hrany 

ohrazeny bedněním. Litou pěnu lze díky menší tloušťce vrstvy uložit najednou. Před čerpáním je 

ještě nutné si pomocí provázků vytyčit spády, do kterých se bude vrstva rovnat. 

Na stavbě bude připraveno čerpadlo, od kterého bude natažena hadice podél, případně 

vnitřní dispozicí budovy na střechu. Objednané autodomíchávače přivezou cementové mléko, a 

zařízení čerpadla přidá do směsi pěnící přísadu, čímž se směs aktivuje. Obsluha čerpadla navíc do 

směsi přidá kuličkový polystyrén a započne čerpání. Pěna se nalévá hadicí o průměru 50 mm 

rovnoměrně po ploše a následně se vyrovnává do spádu pomocí nivelačních hrazd či 

srovnávacími latěmi podle nachystaných provázků. Pěna se nevibruje a nejsou nutné ani dilatační 

spáry. Nejmenší tloušťka vrstvy bude 50 mm a největší 170 mm. Po vyhotovení vrstvy, v závislosti 

na teplotě, bude technologická pauza 1 až 3 dny. Po dobu 24 hodin od ukončení pokládky by 

materiál neměl být vystaven dešti [46]. 

 



 

 

 

 

 
 

Před nanesením penetračního asfaltového nátěru se doporučuje pomocí podlahové 

brusky přebrousit spádovou vrstvu od výstupků polystyrenu a celý povrch pak důkladně očistit, 

aby došlo k dokonalému spojení nátěru. Obsah nádoby se musí před nanášením důkladně 

promíchat. Nátěr se zpracovává za suchého počasí a podklad nesmí mít menší teplotu než +5 °C. 

Nanáší se rovnoměrně pomocí malířského válečku a u detailů pomocí štětky. Vrstva se nechá 

1 den zaschnout a může se pokračovat dalšími pracemi. 

 

Po zaschnutí penetračního nátěru se bodově nataví asfaltový pás tloušťky 4 mm 

s hliníkovou nosnou vložkou a se skleněnými vlákny, který slouží jako parozábrana. Spoje pásů se 

orientují po směru toku vody. Kladou se jedním směrem a musí být posunuty vůči sobě tak, aby 

spoje nebyly nad sebou. Kladou se na vazbu, aby čelní spoje vyly vystřídány a styk bočního a 

čelního spoje měl tvar písmene T. Boční přesah se provede v šířce 80 mm a čelní přesah v šířce 

100 mm [47]. 

Role asfaltového pásu se nejprve v ploše rozvine a umístí se tak, aby byly zachovány 

všechny přesahy a vazby. Následně se pás svine do poloviny a začne se natavovat. Bodové 

natavování spočívá v ohřátí pásu pomocí hořáku v pěti bodech o velikosti talíře na 1 m2. Dochází 

tedy k postupnému rozvíjení a natavování pásu pomocí zahnuté ocelové tyče a přitavený pás se 

ihned přitlačí v ploše ručním ocelovým válcem. Stejným postupem se nataví druhá polovina role a 

také celý zbytek vrstvy. 

 

Před ukládáním dalších vrstev izolačních pásů je zapotřebí zmírnit přechod mezi 

vodorovnou plochou střechy na svislou plochu atiky pomocí náběhových klínů po celém obvodu 

atiky. Tyto klíny se volně položí do rohů atik a je nutné ihned provést další vrstvu, čímž se klíny 

napevno zabudují do konstrukce. 

 

Pro první vrstvu hydroizolace se použije pás tloušťky 4 mm s vložkou ze skleněné tkaniny, 

který bude bodově nataven, stejně jako parozábrana. Postup zabudování je stejný jako v bodě 

6.7.3 Parozábrana, ale navíc se provede rozvinutí a bodové natavení přes náběhový klín až na 

svislou plochu atiky do předepsané a vyznačené výšky. Přesahy a provázání pásů v místě náběhu 

a svislé ploše musí být provedeno přesně podle projektové dokumentace, aby byla zajištěna 

správná funkčnost souvrství. 

 

Další vrstvou je drenážní jednovrstvá netkaná polyetylenová geotextílie o hmotnosti 

900 g/m2, tloušťky 6 mm, která se volně položí na podklad. Role rohože se rozvine na 

požadovanou délku od kraje střechy po ploše a porovná na požadované místo. Všechny přesahy 

se provedou alespoň 100 mm. Musí vznikat pouze T spoje jednotlivých pásů. Místa překrytí se 

přelepí stavební lepící páskou. Pásy se zakracují pomocí izolatérského nože. 



 

 

 

 

 
 

První tepelněizolační vrstvou je EPS s vysokými požadavky na zatížení tlakem. Tloušťka 

této vrstvy je 80 mm. EPS desky budou mechanicky kotveny polyuretanovým lepidlem. Před 

nanášením lepidla musí být povrch očištěn od nesoudržných částic. Na podklad se aplikační 

pistolí nanesou pruhy lepidla o šířce přibližně 3 cm se vzájemným rozestupem 25 až 30 cm a 

přibližně 15 cm od okraje desky. Na 1 m2 stačí nanést tři pruhy lepidla. Tepelněizolační deska se 

přitlačí a srovná pomocí dvoumetrové latě. Je potřeba věnovat zvýšenou pozornost první desce 

ukládané do rohu ploché střechy, kdy musí být dodržena rovnoběžnost hran desky s atikou tak, 

aby se spáry nerozcházely. Pro větší přesnost lze natáhnout provázek z protilehlého koutu. Desky 

se musí pokládat vedle sebe co nejtěsněji, aby se eliminovaly tepelné mosty. Všechny desky musí 

být ve stejné úrovni, nesmí vznikat výškové rozdíly a musí být dodržen spád střechy. Po dvou 

hodinách od uložení první tepelněizolační vrstvy lze pokládat druhou vrstvu tepelněizolačních 

desek. Druhá řada musí být o polovinu desky posunuta, aby se prostřídaly spáry a vznikla vazba. 

 

Druhou tepelněizolační vrstvou je EPS pro trvalé zatížení tlakem a minimální deformaci. 

Tloušťka této vrstvy je také 80 mm. Zabudování do konstrukce bude provedeno stejným 

způsobem jako první tepelněizolační vrstva, tedy nalepením pomocí polyuretanového lepidla. 

Začne se opět v rohu střechy. Druhou vrstvu desek je nutné ukládat tak, aby se překryly styčné 

spáry a vzniklo vzájemné provázání s první vrstvou. Tímto se eliminují tepelné mosty. 

 

Druhou hydroizolační vrstvou je asfaltový pás tloušťky 3 mm s nosnou vložkou ze skelné 

tkaniny. Protože se tato vrstva pokládá na desky EPS, je zvolen pás samolepící. Před lepením pásu 

musí být podklad očištěn od nečistot, prachu a nesmí být mastný, aby se lepící část správně 

spojila. Při lepení pásu se postupně strhává ochranná fólie ze spodní strany pásu a nalepená část 

se přimáčkne, aby došlo k dostatečnému spojení. Přesahy jsou stejné jako u ostatních asfaltových 

pásů, a to 80 mm v přesahu bočním a 100 mm v přesahu čelním.  

 

Před ukládáním další vrstvy se po obvodu atiky rozmístí druhá řada náběhových 

atikových klínů, a to stejným způsobem jako klíny v odstavci 6.7.4. Rozdílem oproti prvním klínům 

je jejich menší rozměr. 

 

Třetí vrstvou hydroizolačního souvrství je asfaltový pás s nosnou vložkou z polyesterové 

rohože a s aditivy proti prorůstání kořenů. Tloušťka pásu je 5,3 mm. Vrstva se do konstrukce 

zabuduje stejným postupem jako asfaltový pás parozábrany v odstavci č. 6.7.3 s tím rozdílem, že 

pás nebude nataven bodově ale celoplošně. Navíc se pás rozvine a celoplošně nataví i přes 

náběhový klín a následně na svislou plochu atiky do předepsané výšky podle projektové 

dokumentace. Při natavování jednotlivých rolí musí být opět dodrženy všechny přesahy a musí 

vznikat pouze T spoje.  



 

 

 

 

 
 

Na oddělení vrstvy hydroizolace a drenážní vrstvy se použije polypropylenová netkaná 

geotextílie s gramáží 300 g/m2 tloušťky 3 mm, která se volně položí na podklad. Role geotextílie se 

rozvine na požadovanou délku od kraje střechy po ploše a porovná na požadované místo. 

Všechny přesahy se provedou alespoň 100 mm. Musí vznikat pouze T spoje jednotlivých pásů. 

Místa překrytí se přelepí stavební lepící páskou. Pásy se zakracují pomocí izolatérského nože. 

Geotextílii je nutné částečně vytáhnout na svislou plochu atiky. Aby nedošlo k poškození 

hydroizolace pod touto vrstvou, nesmí se kotvit mechanicky. Geotextílie se tedy provizorně 

přilepí páskou v požadované výšce vytažení a finální stabilizační vrstva geotextílii podrží na svém 

místě. 

 

Na drenážní vrstvu se použije fólie z vysokohustotního polyetylenu (HDPE) s výškou nopu 

20 mm. Zabudování do konstrukce je navrženo mechanickým kotvením pomocí ocelových hřebů. 

Po konzultaci s projektantem se dospělo k závěru, že kotvení by mohlo poškodit nižší 

hydroizolační vrstvu. Ze stejného důvodu není mechanicky kotvena ani předchozí separační 

vrstva. Nopová fólie bude tedy v ploše pouze volně položena a o stabilizaci se postará poslední 

stabilizační vrstva z praného kameniva. Jednotlivé role profilované fólie se tedy v ploše rozvinou 

s přesahy alespoň 100 mm a pokud bude nutné dočasné přitížení, použijí se plošné prvky, 

například prkna či opatrně položené tvárnice, aby nedošlo k promačkání nopů. 

 

Filtrační vrstvu bude tvořit polypropylenová netkaná geotextilie s gramáží 200 g/m2 

tloušťky 2,8 mm. Vrstva se na podklad volně položí, a to stejným způsobem jako separační vrstva 

v odstavci č. 6.7.12. 

 

Před ukládáním poslední stabilizační vrstvy se buď sprejem nebo provázkem vyznačí 

místa, kudy povedou chodníčky a kde bude nasypán substrát. Substrát bude typu extenzivního 

pro vegetační střechy a kačírek bude frakce 16/32 mm. Mezi těmito vrstvami bude pás geotextílie. 

Obě vrstvy bude nutné částečně provádět zároveň. V místě přechodu materiálů je zapotřebí 

přidržovat pás geotextilie ve svislé poloze a postupně nebo najednou z obou stran přihrnovat 

daný materiál. Vzniknou jakési hrázky, kdy bude vidět jasně oddělená struktura střechy a volné 

nedosypané prostory se postupně doplní. Kačírek i substrát bude rozhrnován a upravován 

pomocí lopat a hrábí. Po vyrovnání obou vrstev se v případě potřeby na určená místa střechy 

volně položí betonové dlaždice 

 



 

 

 

 

 

 

Podrobná kontrola kvality je sepsána v kapitole č. 8 Kontrolní a zkušební plán kvality pro 

vegetační střechu. 

 

Při vstupní kontrole je zapotřebí prověřit kvalitu provedených prací v předcházejících 

etapách. Zkontroluje se rovinnost a celistvost stropní konstrukce, na kterou bude provedena 

spádová vrstva. V ploše nesmí být nežádoucí otvory ani nečistoty. Dále se zkontroluje vyzdění 

atik, osazení klempířských prvků a kontaktní zateplení z vnitřní dispozice atiky. Veškeré tyto 

procesy musí být v souladu s projektovou dokumentací. Všechen dodaný materiál musí typově 

odpovídat materiálu ve specifikacích, nesmí být poškozen a musí být správně skladován. Také 

proběhne kontrola pracovníků, musí být seznámeni se zásadami BOZP a s technologickým 

předpisem a technologickou etapou. 

 

V průběhu dne se hlídají klimatické podmínky, tj. hlavně teplota vzduchu a rychlost větru. 

Práce musí probíhat pouze za vhodných pracovních podmínek. Po celou dobu provádění 

technologické etapy je nutné dodržovat bezpečnost při práci na staveništi. 

V průběhu provádění každé vrstvy musí být kontrolována její kvalita zabudování. Musí být 

správné spády, tloušťky vrstev, přesahy, převázání i dokonalé napojení. Jednotlivé vrstvy musí být 

kladeny v předepsaném pořadí se správným typem materiálu. Nesmí dojít k záměně, aby byla 

zachována správná funkčnost střechy. Po vyhotovení každé vrstvy se provede vizuální kontrola 

celistvosti, případně proběhne měřičská kontrola. Vždy před pokládkou další vrstvy musí být 

povrch předešlé vrstvy čistý, aby došlo ke správnému spojení. Při navážení materiálu pro další 

vrstvy probíhají přejímky s kontrolou množství a typu dovezeného materiálu a následně správné 

uskladnění. 

 

Po vyhotovení poslední vrstvy se provede kontrola výstupní. Konstrukce musí působit 

celistvě, po celé ploše nesmí být jakákoliv nežádoucí propadlá nebo naopak vystouplá místa. 

Výška celé skladby musí odpovídat projektové dokumentaci a po celém obvodu atiky musí být ve 

stejné úrovni.  Provede se zápis o kontrole do stavebního deníku. 

 

Před zahájením prací na technologické etapě vegetační střechy budou pracovníci 

obeznámeni s technologickým předpisem. Dále každý pracovník musí být seznámen s plánem 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, s knihou BOZP celé stavby i s plány BOZP 

ostatních technologických etap, které budou v téže době prováděny. Obsluha strojů musí mít 

platné řidičské i strojní či profesní průkazy. Povinností pracovníků je používání OOPP, zejména 

pracovních oděvů, vhodnou pevnou obuví, reflexní vestou a ochrannou přilbou. Při práci s litou 

pěnou musí být pracovníci seznámeni, jak s tímto materiálem pracovat a musí mít dlouhé 



 

 

 

 

 
kalhoty. Při práci s hořáky je nutné mít nehořlavé oděvy. Každý pracovník musí vědět, kde je 

lékárnička a musí být obeznámeni se základním způsobem ošetření. 

Na staveništi je nutné se řídit nařízením vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích. Toto nařízení řeší požadavky na staveniště a na pracoviště. Řeší požadavky 

na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí, požadavky na organizaci 

práce a pracovní postupy, jak skladovat a manipulovat s materiálem, práce s betonovou směsí, 

natavování izolačních materiálů a montážní práce. 

Dalším nařízením, kterým je nutné se řídit je nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky. Protože technologická etapa probíhá na střeše, je nutné se řídit body zajištění 

proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, používání žebříků, zajištění proti pádu 

předmětů a materiálu, a to i míst nad kterými jsou práce vykonávány a bodem práce na střeše. 

Předmětem nařízení je také přerušení prací ve výškách při nevhodných klimatických podmínkách. 

Podrobný plán BOZP je sepsán v kapitole č. 12 Bezpečnost a ochrana zdraví při 

technologické etapě vegetační střechy. 

 

Při pracích bude vznikat běžný i stavební odpad a je potřeba s ním nakládat podle zákona 

č. 185/2001 Sb. zákon o odpadech a dále podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů. 

Součástí zařízení staveniště jsou odpadní kontejnery rozdělené na odpad stavební a komunální. 

Kontejnery budou pravidelně vyváženy a využitelný odpad recyklován. Musí být také 

respektováno okolí stavby a provedou se opatření pro snížení hluku a prašnosti na takovou míru, 

aby byly dodržovány povolené normy. 

Tab. 16 Seznam odpadů a jejich likvidace 

Č. ODPADU NÁZEV ODPADU KATEGORIE LIKVIDACE 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Odvoz do tříděného odpadu 

15 01 06 Směsné obaly O Odvoz do tříděného odpadu 

17 01 01 Beton O Recyklace 

17 02 03 Plasty O Odvoz do tříděného odpadu 

17 06 04 

Izolační materiály neuvedené 

pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

(asfaltové pásy + EPS) 

O Odvoz do sběrného dvora 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka komunálního odpadu 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Předmětem kontroly je prověření úplnosti, správnosti a platnosti realizační projektové 

dokumentace, která musí být potvrzena autorizovaným projektantem a zpracována podle 

platných norem a předpisů. 

Překontrolování se provede jednorázově při přejímce dokumentů. Dokumenty 

zkontroluje hlavní stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora. Provedená kontrola 

se zapíše do stavebního deníku. 

 

Při převzetí pracoviště je zapotřebí prověřit kvalitu provedených prací v předcházejících 

etapách a také provedení staveništních přípojek. Vše musí být v souladu s platnými vyhláškami a 

normami a rovněž podle projektové dokumentace. 

Musí být dodrženy všechny předchozí technologické pauzy.  Zkontroluje se rovinnost a 

celistvost stropní konstrukce, na kterou budou následně kladeny další vrstvy střechy. Tato 

rovinnost musí být v maximální tolerované odchylce ± 5 mm/2 m. V ploše nesmí být nežádoucí 

otvory ani nečistoty. Veškeré prostupy budou ošetřeny odpovídajícím způsobem, buď dočasně 

zaslepeny nebo připraveny pro montáž dalších prvků, které budou osazovány společně se 

souvrstvím střechy. Dále se zkontroluje vyzdění atik, osazení klempířských prvků a kontaktní 

zateplení z vnitřní dispozice atiky. 

Ve fázi provádění střechy jsou již veškeré přípojky zasypány a zásyp zhutněn, tudíž 

veškeré tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti již byly provedeny. Překontroluje se pouze vizuálně 

zda funguje přívod vody a jestli je do elektroskříně dodávaná energie. 

Zpevněné plochy okolo objektu musí odpovídat projektové dokumentaci, stejně tak místa 

skladování, kde musí být pevný rovný a odvodněný povrch. 

Kontrolu a převzetí pracoviště provede hlavní stavbyvedoucí společně s technickým 

dozorem investora. Společně si projdou celou plochu střechy po ucelených celcích, kdy vizuálně 

překontrolují její provedení a přeměří její rovinnost. Správnému provedení musí taky odpovídat 

atika po celém obvodu střechy. Dále si projdou zpevněné plochy, místa skladování a jednorázově 

zkontrolují staveništní přípojky. O všech provedených zkouškách a celé kontrole staveniště 

provedou zápis do stavebního deníku. 

 

Veškeré stavební stroje a používané elektrické nářadí se musí kontrolovat každý den. 

Kontrolu provádí samotní pracovníci, namátkově mistr. Ruční elektrické nářadí nesmí vykazovat 

známky špatného technického vztahu. Musí být osazeny všemi ochrannými prostředky, které jsou 



 

 

 

 

 
k nářadí dodávány. Pokud není v manuálu stanoveno jinak a některý ochranný prvek chybí, nesmí 

se nářadí použít, dokud se tyto prvky znovu nenamontují. Veškeré kabely nářadí musí být 

v bezvadném stavu s neporušeným izolačním potahem. 

Stavební stroje musí být rovněž v bezchybném technickém stavu. O technický stav stroje 

se stará samotný strojník. Kontroluje hladiny kapalin a zda nedochází k jejich únikům a 

pravidelně provádí mazání stroje. Musí být v pozoru, aby nebyly porušené jakékoliv kabely nebo 

povolené či uvolněné díly a spoje. Po pracovní směně se musí stroje zabezpečit ve stabilní poloze 

a musí být uzamčeny. Pokud stroj vykazuje jakoukoliv pochybnost, musí se práce ihned přerušit a 

stroj opravit. Každý strojník musí vést strojní deník. 

 

Každý pracovník na staveništi musí být zdravotně způsobilý k práci. Všichni budou 

seznámeni s technologickým předpisem a proběhne školení BOZP. Po absolvování školení každý 

pracovník podepíše knihu BOZP, že se vším souhlasí a všemu rozumí. Odborně kvalifikovaní 

pracovníci musí mít platné řidičské a profesní průkazy po celou dobu provádění prací na 

staveništi. Jedná se zejména o obsluhu strojů a o pracovníky, kteří pracují s nářadím, na které je 

nutné mít zkoušky. 

Školení BOZP provede mistr, případně hlavní stavbyvedoucí a provede se zápis do 

stavebního deníku. Hlavní stavbyvedoucí bude mít na staveništi v kanceláři ve složkách kopie 

všech profesních průkazů. Namátkově také mistr provádí dechovou zkoušku na přítomnost 

alkoholu a v případě podezření také zkoušku na přítomnost omamných látek.  

 

Veškerý dodávaný materiál se musí kontrolovat průběžně, vždy při přejímce a následně 

před zabudováním do konstrukce. Každý materiál musí být dodaný přesně podle objednávky a 

musí odpovídat podle technických listů či podle štítků materiálu napsaném v položkovém 

rozpočtu a projektové dokumentaci. Musí být dodané správné množství, typ a materiál nesmí být 

poškozen. Kontrola se provede vizuálně. 

Kontroly se tedy provádí při přejímce, a to vizuálně, v případě pochybností přeměřením. 

Přejímku provede buď mistr nebo jím pověřená osoba. O dodávce materiálu se provede zápis do 

stavebního deníku. 

 

Materiál je zapotřebí skladovat podle technických listů daného materiálu, aby 

nedocházelo k poškozování. Pro skladování materiálu bude využíván objekt SO02 Sklad 

protipovodňových zátaras, který bude vybudován s předstihem právě pro potřeby skladování. 

Dále budou využívány staveništní mobilní kontejnery. 

Všechen materiál do souvrství střechy, vyjma lité cementové pěny, bude skladován na 

rovné, pevné a zastřešené ploše. Největší zřetel je potřeba brát na role asfaltových pásů. Ty musí 



 

 

 

 

 
být skladovány ve svislé poloze. Propan-butanové lahve do hořáků budou skladovány zvlášť 

v mobilním kontejneru, aby byly odděleny od hořlavých materiálů. 

Jak je materiál skladován bude průběžně kontrolovat mistr a na správnosti skladování se 

musí rovněž podílet každý pracovník. 

 

 

Při teplotním rozmezí od +5 C° do +25 °C mohou probíhat práce bez omezení. Teplota 

okolního prostředí musí být sledována hlavně při lití cementové pěny, kdy má největší vliv. 

V době ukládky cementové pěny ani do doby dosažení pochozí pevnosti nesmí teplota klesnout 

pod +5 °C. Pochozí pevnosti je dosaženo v závislosti na teplotě za 1 až 5 dní. Při překročení 

teploty nad +25 °C se zkracuje doba zpracovatelnosti materiálu, proto se aplikace při vyšších 

teplotách nedoporučuje. V případě teplého slunečného počasí nad 25 °C se doporučuje tři dny od 

uložení materiál ošetřovat kropením vodou. 

Protože se jedná o práce ve výškách, musí se práce přerušit, pokud čerstvý vítr začne 

přesahovat rychlost větší než 11 m/s. Rovněž musí být práce přerušeny při silné bouři a dešti, při 

hustém sněžení a při tvorbě námrazy. Práci na střeše také nelze provádět při mlze, kdy je 

dohlednost menší jak 30 m. 

Pracovníci musejí být při práci na střeše jištěni pomocí pracovních bezpečnostních 

postrojů a vodícího lana. Pracovníci se nesmějí pohybovat pod zavěšeným materiálem na háku 

jeřábu. 

Kontrolu provádí mistr, popřípadě stavbyvedoucí. Teplota se měří 3× denně a rychlost 

větru při zvýšené povětrnosti. Výsledky klimatických kontrol se zapíší každý den do stavebního 

deníku. 

 

Při provádění spádové vrstvy z cementové lité pěny musí být směs správně namíchána, 

aby odpovídala typu uvedeném v projektové dokumentaci. Tuto kontrolu má na starost 

kvalifikovaná obsluha čerpadla. Průběžně při lití směsi se musí kontrolovat správná tloušťka 

vrstvy, která je po ploše střechy proměnná, a také správný spád. Tyto kontroly mají na starost 

odborní pracovníci, kteří materiál dodávají a také mistr. Spád je dle projektové dokumentace 3,9°. 

Díky charakteru této směsi není potřeba provádět dilatační spáry. Rovinnost vrstvy musí být 

v povolené odchylce ± 5 mm/2 m. Po vyhotovení vrstvy následuje technologická přestávka. 

V závislosti na teplotě je vrstva pochozí po 1-3 dnech, vysychání však trvá 6–10 dní. Poté je možné 

vrstvu zapravit a pokračovat s ukládkou dalších vrstev. 

Celkovou kontrolu plochy po vyhotovení provede hlavní stavbyvedoucí po ucelených 

celcích společně s mistrem a technickým dozorem investora. Provede se zápis do stavebního 

deníku. 



 

 

 

 

 
 

Penetrační asfaltový nátěr musí být nanesený rovnoměrně po celé ploše. Provede se 

jednorázová vizuální kontrola celé plochy, kdy lze snadno odhalit místa, kde nátěr chybí. 

V případě vzniků kaluží se musí nátěr rozetřít. Po natření celé plochy se musí nátěr nechat 

dostatečně zaschnout před ukládáním dalších vrstev. Délka zasychání záleží na klimatických 

podmínkách, běžně bývá pauza alespoň 2 hodiny. 

Kontrolu rovnoměrnosti nanesení provede mistr. 

 

V této kontrole jsou zahrnuty všechny vrstvy, které obsahují asfaltové pásy, a to vrstvy 

hydroizolační v různém pořadí celé skladby a parozábrana. Provádění a kontroly jsou však velmi 

podobné. Všechny asfaltové pásy jsou typu SBS modifikované. 

Před mechanickým zabudováním pásů do konstrukce je potřeba vizuálně zkontrolovat, 

zda pásy nejsou nijak poškozené, zlámané či děravé. Vždy je zapotřebí hlídat, aby byl použit 

správný typ v dané vrstvě. Pokud dojde k záměně, souvrství nemusí správně fungovat. Během 

pokládání pásů je potřeba kontrolovat dodržení přesahů.  Boční přesahy jsou v minimální šířce 

80 mm a čelní přesahy 100 mm. Dále musí být dodrženy vazby tak, aby byly vystřídány čelní spoje 

a styky bočního a čelního spoje měly tvar písmene T. V místech prostupů a vtoků musí být pásy 

správně napojeny na tyto konstrukce. Po vyhotovení dané vrstvy se nejdříve vizuálně zkontroluje 

celistvost plochy. Pásy musí vykazovat správné natavení či nalepení, žádný spoj nesmí odstávat, 

musí být dodržené pouze T spoje a vazby a pásy musí být navzájem s přesahy. Následně se 

provede kontrola svaření spojů pomocí špachtle, a to tažením nástroje po spoji s mírným tlakem 

proti spoji. Tuto zkoušku lze provádět pouze při teplotě asfaltového pásu v rozmezí 10 °C až 

20 °C. 

Vizuální i zkoušku špachtlí provádí hlavní stavbyvedoucí společně s mistrem za 

přítomnosti technického dozoru. O provedené zkoušce se provede zápis do stavebního deníku. 

 

Jedná se o kontrolu správného zabudování obou vrstev izolačních desek a také 

přechodových atikových klínů. 

Tepelná izolace je ve dvou vrstvách, proto je potřeba dát pozor na to, aby byly vrstvy 

položeny typově správně v pořadí podle projektové dokumentace. Obě vrstvy budou mechanicky 

kotveny lepidlem. Lepidlo musí být naneseno podle technického listu a technologického 

předpisu, aby byla zajištěná správná soudržnost. Průběžně se musí vizuálně kontrolovat spáry, 

desky se musí klást co nejtěsněji a spáry se nesmí rozcházet. Desky musí být ve stejné výškové 

úrovni bez vyčnívajících hran a musí být dodržen spád. Po uložení první vrstvy se nechá 

zatuhnout lepidlo alespoň 2 hodiny. Desky druhé vrstvy musí být kladeny tak, aby vznikaly vazby 

a spáry se prostřídaly. 



 

 

 

 

 
Atikové přechodové klíny jsou dvojích rozměrů. Při pokládce je potřeba dát pozor na to, 

aby pro první řadu klínů byly použity klíny větších rozměrů a do druhé řady menší klíny. 

Průběžnou vizuální i měřící kontrolu pokládky tepelné izolace provádí mistr. Po 

vyhotovení celé 1. a poté i 2. vrstvy se provede kontrola po ucelených celcích společně s hlavním 

stavbyvedoucím a technickým dozorem investora. 

 

Předmětem této kontroly jsou pokládky geotextílií a profilované fólie. Pokládka a kontrola 

každé textílie a fólie je stejná. Všechny vrstvy jsou pouze volně položené a následně přitížené 

dalšími vrstvami. Textílie i fólie musí být pokládány s bočními i čelními přesahy alespoň 100 mm a 

musí vznikat pouze T spoje. Případné spojení v místech překrytí se provede lepící páskou. 

Kontroly provádí hlavní stavbyvedoucí s mistrem po ucelených celcích vizuálně, za 

přítomnosti technického dozoru. 

 

Stabilizační vrstvu tvoří dva materiály. Vegetační substrát a prané kamenivo. U obou 

vrstev musí být dodržena navržená tloušťka. Materiály musí být prostorově rozprostřeny podle 

projektové dokumentace. Chodníčky z kačírku musí být na místech podle schématu. 

Celou vrstvu zkontroluje hlavní stavbyvedoucí s mistrem vizuálně. Plocha musí působit 

vyrovnaně, bez propadlých částí nebo naopak bez násypů.  

 

 

Vizuálně se zkontroluje celá střecha po ucelených částech. Výsledný celkový vzhled musí 

působit přirozeně, musí být správně odděleny pochůzné plochy z kačírku a vegetační plochy 

podle projektové dokumentace. Správné provedení musí také vykazovat místa u detailů střech. 

Správné napojení vrstev střechy na tyto detaily. Jedná se o napojení střešních vpustí, odvětrávací 

potrubí, pojistné přepady a střešní výlez. 

Vizuální kontrolu vyhotoveného střešního souvrství provede hlavní stavbyvedoucí za 

přítomnosti technického dozoru investora a po kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

 

Při poslední kontrole se překontroluje čistota pracoviště a staveniště před předáním pro 

další technologickou etapu. Vyhotovené souvrství vegetační střechy musí odpovídat projektové 

dokumentaci. Při odevzdání staveniště se přiloží veškerá dokumentace, která byla potřebná pro 

provedení technologické etapy vegetační střechy. To jsou veškeré dodací listy materiálů, výsledky 

o zkouškách spojů asfaltových pásů, případné výkresy se zakreslenými odchylkami od projektu a 

veškeré zápisy ve stavebním deníku o provedených kontrolách. 



 

 

 

 

 
Kontrolu dokončení a předání dokumentů proběhne za přítomnosti hlavního 

stavbyvedoucího a technického dozoru investora a zároveň se provede zápis do stavebního 

deníku. 
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Seznam zkratek 

RPD realizační projektová dokumentace 

SOD smlouva o dílo 

HSV hlavní stavbyvedoucí 

TDI technický dozor investora 

TL technický list 

M mistr 

SD stavební deník 

StrD strojní deník 

DL dodací list 

S strojník 

PO pověřená osoba 

PR položkový rozpočet 

OP odborný pracovník 

 

Použité zdroje: 

NV č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích 

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

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

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

Přesnost osazení 

ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 

ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení 

Vyhl. č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby 

Vyhl. č. 62/2013 o dokumentaci staveb 

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce



 

 

 

 

 

 

 

 

Název stavby: Integrovaný záchranný systém – stanice typu P1 

Umístění stavby: Táborská 568, Týn nad Vltavou 375 01 

Kraj: Jihočeský 

Okres: České Budějovice 

Katastrální území: Týn nad Vltavou 

Charakter stavby: Novostavba 

Investor: Ing. Karel Svoboda, Neznámá 222/IV, 37701 České Budějovice 

Projekce: Ing. Petra Bambasová, Polní 654, 391 65 Tábor 

Termín zahájení výstavby: 2/2018 

Termín ukončení výstavby: 12/2018 

Předmětem výstavby je novostavba požární stanice typu P1. Stanice bude sloužit pro 

vykonávání služby ochrany obyvatelstva. Objekt tvoří tvar písmene L, z části je složen ze dvou 

nadzemních podlaží bez podsklepení a je rozdělen na 3 provozní celky. Hlavní technické zázemí 

pro zaměstnance je dvoupodlažní. Další dva celky, a to garáže a spojená myčka se sušičkou jsou 

jednopodlažní. Celá střecha je navržena jako plochá vegetační. Nosný systém je tvořen 

prefabrikovaným železobetonovým skeletem s příčným systémem. Obvodové výplňové zdivo je 

z keramických tvárnic. 

 

Tento technologický předpis je zaměřen na zřízení lešení a na všechny náležitosti s ním 

spojenými. Lešení bude provedeno za účelem vyhotovení kontaktního zateplovacího systému 

objektu. Izolant je tloušťky 150 mm z minerální vlny s kolmými vlákny. V oblasti soklu je 

extrudovaný polystyren tloušťky 100 mm. Předpis se však věnuje přímo systému lešení, a ne 

zateplovacímu systému. Zateplování je navrženo na dva záběry a stejně tak bude využito i lešení. 

Lešení tedy nebude kolem celého objektu postaveno najednou, ale bude jej nutné jednou 

přesunout na druhý záběr zateplování. Schéma těchto dvou záběrů je znázorněno v příloze P.8 

Schéma záběrů zateplení fasády. Montáž začne prvním větším záběrem dle přílohy. Pro práce se 

využije lešení typu HAKI. Tento typ je zvolen z důvodu rychlé montáže bez nutnosti použití nářadí, 

což bude mít výhodu při jeho přestavování. Maximální výška bude 12,38 m a sada pro fasádní 

plochu 692 m2.   



 

 

 

 

 

 

 

Mezi hlavní materiál patří základní dílce pro sestavení fasádního lešení. Mezi základní 

konstrukční díly patří patky a sloupky, podélníky, příčníky, zábradlí, závěsná kladka, výstupní 

žebřík, šroubová noha pro vertikální aretaci, úhlopříčné ztužení tvořené trubkami, diagonály, 

kotevní táhlo, trubkové kotvení, podlahové dílce a poklopy. Protože se jedná o systémové lešení, 

dodavatel poskytne potřebné dílce na základě plochy a tvaru pohledových ploch fasády. První 

záběr zateplování má plochu 692 m2 a druhý 665 m2. Na stavbu bude tedy dodaný systém 

potřebný pro plochu minimálně 692 m2. 

 

Doplňkovým materiálem mohou být dílce ke zvýšení variability či univerzálnosti HAKI 

lešení. Pro předmětnou stavbu však vystačí z větší části základní systém a jedinými doplňkovými 

dílci budou příčníkové a podélníkové závěsy na navázání rohů lešení a konzoly pro vytvoření 

bezpečnostní stříšky nad vchodem do objektu. Dalším doplňkovým materiál budou podkladní 

prkna a klínové podložky pro vyrovnání. 

 

Jednotlivé prvky lešení tvoří při rozložení menší dílce, které lze dopravit běžnými 

užitkovými dopravními prostředky. Prvky budou tedy dopraveny na nákladním automobilu 

s korbou, případně na návěsu naloženým větším množstvím prvků, čímž se ušetří za najeté 

kilometry. Dopravu zajistí dodavatel lešení. 

Lešení je montováno ručně, proto bude i jeho doprava ruční. V případě složení prvků na 

jednom místě lze dílce rozvozit po stavbě pomocí smykového nakladače, který bude na stavbě 

k dispozici pro tyto účely. 

 

Lešení bude dovezeno v době kdy jej bude potřeba rovnou montovat. Po dokončení prací 

na fasádě se zase ihned po demontáži odveze. Přesto bude potřeba část lešení skladovat, a to 

v době kdy se začne pracovat na druhém záběru zateplování. Na druhý záběr bude potřeba 

menší množství dílců a část se tedy uskladní. Nevyužité dílce budou roztříděny podle typu a 

uloženy ve skladu objektu SO02 na zemi, aby nehrozilo jeho sesypání nebo pád trubek na osoby, 

které se ve skladu pohybují. 

 

Při převzetí pracoviště bude již vyzděno veškeré obvodové zdivo, na kterém jsou závislé 

zateplovací práce. Budou také osazeny okenní výplně otvorů, vstupní dveře a nosné rámy vrat. 

Samotné lešení je závislé na podkladu, na kterém bude montováno. Po obvodu objektu bude 



 

 

 

 

 
vyhotovená část zateplení soklu, aby se mohl zasypat výkop. Zásyp musí být řádně zhutněn 

vibrační deskou po vrstvách, musí mít dostatečnou únosnost a měl by být ideálně co nejrovnější. 

Při špatném zhutnění může dojít k proboření podkladů pod patkami lešení. 

 

 

Montážní a demontážní práce na lešení mohou bez omezení probíhat při teplotě v 

rozmezí od -10 °C do +50 °C. Lešení bude montováno v letním měsíci, proto se mínusové teploty 

neočekávají a v našem klimatickém pásmu se neočekává ani teplota nad +50 °C. Pracovníky však 

může ovlivnit už teplota vyšší než +30 °C, proto musí být sledován tento parametr. Práce musí být 

přerušeny, pokud rychlost čerstvého větru překročí 8 m/s, při silném dešti či bouři anebo pokud 

je dohlednost menší než 30 m. Sněžení a tvorba námrazy se v letních měsících neočekává. 

 

Pracovníci budou seznámeni s technologickou etapou zateplovacích prací, aby bylo jasné, 

jakým způsobem a v jakých místech bude lešení montováno. Při montáži se musí zohlednit 

plánované záběry při zateplování a lešení musí být v odpovídající vzdálenosti od zdiva. Dále 

proběhne instruktáž a seznámení s knihou BOZP celé stavby i s plány BOZP jednotlivých etap, 

které zrovna budou v téže době prováděny. Knihu i plány BOZP musí po seznámení podepsat 

každý pracovník. Po celou dobu pohybu na staveništi budou pracovníci používat OOPP. Plán 

BOZP týkající se montáže lešení je sepsán v kapitole č. 12 Bezpečnost a ochrana zdraví při 

montáži lešení. 

 

Montáž lešení zajistí přímo dodavatelská specializovaná firma. Díky jednoduchosti ruční 

montáže bude četa složená pouze z 5 osob: 

1 × vedoucí čety – jedná se o kvalifikovaného lešenářského pracovníka. Musí mít platný 

lešenářský průkaz a vystavuje doklady o předání lešení při dokončení montáže. Vydává pokyny 

montážníkům. 

2 × montážník – montážníci budou skládat jednotlivé díly systémové lešení do sebe. Musí znát 

postup montáže a dbát zvýšené pozornosti, aby nedošlo k vynechání jakýchkoliv dílů. 

2 × pomocný dělník – dělníci budou podle pokynů montážníkům přibližovat a podávat jednotlivé 

díly lešení, a také budou vizuálně kontrolovat správně spojení jednotlivých dílců. 

 

Systémové lešení HAKI je navrženo takovým způsobem, že jej lze montovat pouze ručně 

bez použití jakéhokoliv nářadí a strojů. Pro rozmístění jednotlivých prvků lze využít smykový 

nakladač. Příčníky a podélníky se mohou směrově příčit a občas je vhodné použít na zaražení 

nebo naopak pro vyražení dílce kladivo.  



 

 

 

 

 
 

Vodováha, olovnice, svinovací či skládací metr. 

 

Pracovní oděv, pevná a vhodná pracovní obuv, pracovní rukavice, ochranná přilba a reflexní 

vesta. 

 

Při montáží je nutné dodržovat tyto obecné pokyny: 

K montáži se využije běžné nářadí jako je kladivo, olovnice a vodováha. Pro montáž se musí 

použít pouze dílce stanovené návodem a nesmí se zaměňovat například příčníky zábradlím apod. 

Nesmí se vynechat žádné dílce, obzvlášť kotvení a úhlopříčná ztužení. Dílce se musí ihned 

zajišťovat pojistkami. Do systému se nesmí použít poškozené, nekompletní anebo silně 

zkorodované dílce. Montáž musí provádět vždy minimálně dva pracovníci. Při demontáži se 

nesmí dílce shazovat na zem, čímž by se poškodily nebo by někoho zranily. Aby mohlo být 

montováno další patro, musí být úplně dokončeno patro předchozí, včetně kotvení a ztužení. 

V montážním stavu do 1. patra, kdy je výška podlahy zhruba 2,5 m není nutné lešení kotvit. 

Nutnost kotvení začíná nejpozději od výšky 4 m, tedy z podlahy 1. patra. Na nekotveném lešení 

nesmí být prováděny práce snižující jeho stabilitu, např. dopravovat materiál kladkou. Demontáž 

musí probíhat takovým způsobem, aby nebyla ohrožena stabilita zbytku konstrukce. 

Konkrétní postup montáže HAKI lešení je následující: 

1. Lešení bude založeno na nezpevněném terénu, na zhutněné zemině. Pod místa 

sloupků se musí umístit podkladní prahy například z dřevěných fošen. Prahy mohou mít sklon 

maximálně 15° a je nutné je zajistit proti posunutí. 

2. Montáž vždy začíná v místě s nejvyšší úrovní terénu. Jednotlivé díly pro první nejnižší 

patro se rozloží podél objektu podle plánované délky lešení a v roztečích přibližně odpovídajících 

délce a šířce pole. Patky je potřeba spustit do nejnižší polohy. Pokud bude osová vzdálenost 

vnitřních patek od líce stavby maximálně 0,25 m, není nutné zřizovat zábradlí z vnitřní strany 

lešení. Musí se však počítat s prostorem pro šířku zateplovacího systému. Šířka tohoto systému je 

0,15 m. Vzdálenost patek od zdiva se uvažuje ve vzdálenosti 0,4 m aby vzniklo dostatek 

manipulačního prostoru. Zateplování bude prováděno odspodu směrem vzhůru. Jakmile se 

vyhotoví zateplení z příslušného podlaží lešení, vznikne v následujícím podlaží volná mezera mezi 

lícem zateplovacího systému a lešením opět 0,25 m. V tomto patře lze tedy již zábradlí 

odmontovat a vznikne volný prostor pro práci. 



 

 

 

 

 

 

3. Další bod montáže je nutné provádět minimálně ve dvou pracovnících. Na dvojici patek 

se nasunou sloupky a sloupky se spojí pomocí příčníku v nejnižší skupině třmenů. Třmeny 

příčníkové roviny jsou blíže k patce. 

 

4.  Po nasunutí horizontálních dílců se musí ihned překlopit pojistky do činné polohy. To 

platí jak pro příčníky, tak i pro podélníky. 

Obr. 52 Příprava a rozmístění dílců lešení [45] 

Obr. 53 Vztyčení sloupků lešení [45] 



 

 

 

 

 

 

5. Podle bodu 3 se vyhotoví další dvojice sloupků s příčníkem a propojí se s první dvojicí 

pomocí podélníků. Tímto vznikne pole lešení. Pomocí patek se celé pole lešení vyrovná do 

vodorovné polohy v podélném i příčném směru. 

 

6. Stejným způsobem se pokračuje, dokud se nedokončí celé nejnižší patro. V místě 

vstupu do objektu bude vykonzolovaná stříška z důvodu bezpečnosti proti pádu materiálu nebo 

nářadí. V místě vstupu do objektu budou vynechány podélníky a jelikož se vynechá pouze jedno 

pole, není zapotřebí použít pro přemostění příhradový nosník, který se využívá až při vynechání 

dvou a více polí. Po vyhotovení se provede celková kontrola vodováhy patra. 

  

Obr. 54 Zajištění pojistek horizontálních dílců [45] 

Obr. 55 Vyrovnání pole lešení do vodováhy [45] 



 

 

 

 

 
7. Po vyrovnání nejnižšího patra se na podélníky osadí podlážky, které vytvoří podlahu. 

 

8. Z podlážek může začít montáž dalšího patra. Sloupky se spojí příčníky a podélníky ve 

výši 2,04 m nad podlahou. To znamená na nejvyšší třmeny na sloupku. 

 

9. V dalším kroku je potřeba namontovat úhlopříčná ztužení. Pro ztužení existují dvě 

možnosti. Tou první je ztužení lanové, které je zavěšeno do vnějších třmenů sloupku, a to do 

Obr. 56 Vytvoření podlahy lešení [45] 

Obr. 57 Montáž druhého patra lešení [45] 



 

 

 

 

 
spodního třmenu vyššího podlaží a do horního třmenu nižšího podlaží. Úhlopříčné ztužení se 

zkracuje podle potřeby zavěšením napínače do článků řetězu. Ztužení se napíná pomocí napínače 

na hodnotu cca 1 kN. Zkoušku předepnutí lze provést prohnutím ztužení uprostřed jeho délky 

kolmou silou 25 N a průhyb by měl být cca 20 mm. Druhou možností je ztužení trubkové. Lano 

zcela nahradí K diagonála, tedy trubka se závěsy, která se diagonálně osadí na sloupky. Pro lešení 

bude využito ztužení trubkové, protože jeho montáž je snazší a časově méně náročnější. 

 

10. V montáži se pokračuje nastavením sloupků a osazením zábradlí vyššího patra. 

Zábradlí je nutné osadit i z vnitřní strany, protože mezi lešením a lícem objektu je ponechána 

mezera 0,4 m. Pro montáž zábradlí je možné využít mezipatro, které se vytvoří z madel zábradlí. 

Mezipatro ze zábradlí je možné osadit maximálně jednou podlážkou na každé straně pole. 

Obr. 58 Možnosti úhlopříčného ztužení lešení [45] 



 

 

 

 

 

 

11. Z vytvořeného mezipatra se umístí sloupky pro další podlaží, a to nasazením a 

pootočením na sloupky stávající, čímž dojde k uzavření bajonetového spoje. 

 

12. Ihned po montáži sloupků je nutné sloupky mezi sebou propojit podélným a případně 

i příčným zábradlím. Tím se sloupky zajistí proti pootočení a vypadnutí. Horní zábradlí je 

zavěšeno do spodních třmenů 2. skupiny nad podlahou a dolní tyč do horních třmenů 1. skupiny 

nad podlahou. 

Obr. 59 Vytvoření dočasného mezipatra lešení [45] 

Obr. 60 Nastavení sloupků z mezipatra lešení [45] 



 

 

 

 

 

 

13. Podlážky použité v mezipatře se použijí pro dokončené patro a kompletně se osadí 

zbytek podlahy. Sloupky lze nastavovat i bez použití mezipatra přímo z podlahy tohoto patra. 

Vzniká tak ale zvýšené riziko pádu, protože pracovníci nemají žádnou možnost opory při ztrátě 

stability a bylo by nutné používat prostředky osobního zajištění proti pádu. Při montáži bude 

využíváno mezipatro, protože při používání osobního zajištění může docházet k pochybení nebo 

vědomého nepoužívání pracovníky. 

14. Zábradlí se doplní okopovou zarážkou, která se přichytí na sloupky lešení zarážkovým 

záchytem. 

 

Obr. 61 Osazení zábradlí lešení [45] 

Obr. 62 Osazení okopové zarážky [45] 



 

 

 

 

 
15. Dodavatel lešení podle tvaru objektu, stavební výšky a zatížení pole lešení určí způsob 

a místa kotvení lešení. Před montáží lešení musí tyto kotvy již být přichystány na objektu. Kotvení 

se montuje na sloupek co nejblíže ke styčníku sloupku s příčníkem a zahákne se do oka kotvy 

v konstrukci. První kotvení musí být na krajním sloupku ve výšce maximálně 4 m. Táhlo kotvení, 

které vyčnívá do průchozího profilu lešení se ohne tak, aby nedošlo ke zranění pracovníků. 

16. Pokračuje se montáží dalšího patra. Podélníky a příčníky se opět zavěsí do 3. skupiny 

třmenů nad podlahou ve výšce 2,04 m. Výstupní žebříky se zavěšují svisle na příčníky uvnitř lešení 

a uspořádávají se šachovitě. Výstupy nesmí být nad sebou průběžné a musí se osadit poklopy, 

které se při práci na podlaze zaklopí. 

 

17. Po osazení podlaží se doplní úhlopříčné ztužení stejně jako v bodě 9 a v montáži se 

pokračuje již stejným způsobem. Vždy před montáží vyššího podlaží se musí kompletně dokončit 

podlaží nižší včetně všech podlážek, zábradlí, zarážek, kotvení, úhlopříčného ztužení a všechny 

příčníky a podélníky musí být zajištěni pojistkami. 

18. Po kompletní montáži se provede kontrola lešení jako celku, zejména kotvení, 

úhlopříčné ztužené a zajištění pojistek. 

Schématické rozkreslení celého systému lešení včetně míst kotvení je znázorněno 

v příloze P.9 Schéma postaveného lešení. 

 

Obr. 63 Montáž dalšího patra lešení [45] 



 

 

 

 

 

 

 

Při vstupní kontrole je nutné před zahájením montáže lešení zkontrolovat podklad, tedy 

únosnost terénu. Terén nesmí vykazovat sedání či propadání, musí působit stabilně. Dále se 

zkontroluje dokončení předchozích etap zdění, aby nebyla stavba lešení zahájena příliš brzy. Na 

stavbě musí být dodány veškeré potřebné dílce pro sestavení systému, aby mohla montáž lešení 

probíhat plynule. Také proběhne kontrola pracovníků, musí být seznámeni se zásadami BOZP a 

s technologickým předpisem a technologickou etapou. 

 

V průběhu dne se hlídají klimatické podmínky, tj. hlavně teplota vzduchu a rychlost větru. 

Práce musí probíhat pouze za vhodných pracovních podmínek. Po celou dobu provádění 

technologické etapy je nutné dodržovat bezpečnost při práci na staveništi. 

V průběhu montáže je nutné kontrolovat všechny spoje jednotlivých dílců, které musí být 

správně dosazeny a pojistné prvky musí být funkční. V rámci každého patra se musí kontrolovat 

svislost a rovinnost dílů, dále každé ukotvení do fasády. Zavětrování musí být správně uchyceno a 

umístěno v předepsaných místech. Musí být dodrženy všechny technické požadavky lešení jako 

jsou šířky podlah, výšky pater či volné mezery. Okraje musí být zabezpečeny proti pádu a také se 

musí kontrolovat správnost provedení výstupů na lešení. 

 

Měřením se znovu překontroluje svislost a vodorovnost každého patra lešení a vizuálně 

se zkontroluje správné ukotvení do fasády. Lešení se také zkontroluje jako celek, zda jsou 

osazeny veškeré prvky zavětrování a ve správných místech, zda je provedeno veškeré kotvení, 

zajištění pojistek a zda konstrukce nevykazuje známky nestability, například propadání se nebo 

vyhýbání se od či ke konstrukci objektu. Po kontrole vedoucí čety vystaví doklad o druhu lešení, o 

jeho únosnosti a jeho používání. Předání lešení se zapíše do stavebního deníku. 

 

Před zahájením montáže lešení budou pracovníci obeznámeni s technologickým 

předpisem. Dále každý pracovník musí být seznámen s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi, s knihou BOZP celé stavby i s plány BOZP ostatních technologických etap, 

které budou v téže době prováděny. Obsluha nakladače musí mít platný řidičský i strojní průkaz. 

Povinností pracovníků je používání OOPP, zejména pracovních oděvů, vhodnou pevnou obuví, 

reflexní vestou a ochrannou přilbou. 

Na staveništi je nutné se řídit nařízením vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích. Toto nařízení řeší požadavky na staveniště a na pracoviště. Řeší požadavky 

na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí, požadavky na organizaci 

práce a pracovní postupy, jak skladovat a manipulovat s materiálem a montážní práce. 



 

 

 

 

 
Dalším nařízením, kterým je nutné se řídit je nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

nebo do hloubky. Protože práce probíhají na budovaném lešení, je zde velké riziko pádu z výšky 

jak osob, tak materiálů a je nutné se řídit body zajištění proti pádu technickou konstrukcí, 

případně zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, používání žebříků, 

zajištění proti pádu předmětů a materiálu, a to i míst nad kterými jsou práce vykonávány a také 

bodem dočasné stavební konstrukce. Předmětem nařízení je také bod shazování předmětů a 

materiálu a přerušení prací ve výškách při nevhodných klimatických podmínkách. 

Podrobný plán BOZP je sepsán v kapitole č. 12 Bezpečnost a ochrana zdraví při montáži 

lešení. 

 

Při montáži lešení se nepředpokládá výrazný vznik stavebního odpadu. Vznikat bude 

zejména běžný komunální odpad. Stavební odpad může vzniknout v případě poškození dílců 

lešení, které již nelze znovu použít. S odpadem je potřeba nakládat podle zákona č. 185/2001 Sb. 

zákon o odpadech a dále podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů. Součástí zařízení 

staveniště jsou odpadní kontejnery rozdělené na odpad stavební a komunální. Kontejnery budou 

pravidelně vyváženy a využitelný odpad recyklován. Musí být také respektováno okolí stavby a 

provedou se opatření pro snížení hluku na takovou míru, aby byly dodržovány povolené normy. 

Tab. 17 Seznam odpadů a jejich likvidace 

Č. ODPADU NÁZEV ODPADU KATEGORIE LIKVIDACE 

15 01 06 Směsné odpady O Odvoz do tříděného odpadu 

17 02 01 Dřevo O Recyklace 

17 02 03 Plasty O Odvoz do tříděného odpadu 

17 04 05 Ocel a železo O Odvoz do sběrného dvora 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka komunálního odpad 



 

 

 

 

 

 

Stavba požární stanice má nosný systém tvořený z prefabrikovaného montovaného 

skeletu. Bylo tedy zapotřebí zvolit zvedací mechanismus na montáž jednotlivých prvků. Kapitola 

se zabývá výběrem nejvhodnějšího jeřábu jak z hlediska finančního, tak z hlediska časového. 

 

Hrubá spodní stavba je tvořena monolitickým systémem, kdy zvedací mechanismus 

nebude potřebný. Hrubá vrchní stavba je již tvořena montovaným prefabrikovaným skeletem, 

kdy pro montáž právě těchto prvků bude potřebný jeřáb. Pro volbu zvedací mechanizace je 

potřeba se zaměřit na kritická břemena. 

Nejtěžší a zároveň nejkritičtější břemena: 

 - prvek montážní jámy uprostřed dispozice myčky 

  - hmotnost 8,325 tun 

  - nejmenší možná vzdálenost pro osazení 12,0 m 

 - ostatní prvky montážní jámy o hmotnostech 3,5 až 5,55 tun 

Ostatní břemena se pohybují v hmotnostech od 0,19 do 2,5 tun. 

 

Věžový jeřáb: 

Nejvhodnější umístění z hlediska tvaru objektu je u vnitřního severozápadního rohu 

objektu. Odtud by jeřáb pokryl celou rozlohu objektu s nejmenším vyložením. Těžká břemena 

montážní jámy by se však nacházela příliš daleko od těžiště jeřábu. Bylo by tedy nutné využít 

věžový jeřáb velké váhové kategorie nebo vyhotovit jeřábovou dráhu, což je nákladná a složitější 

záležitost. Další možností je na těžká břemena využít autojeřáb. 

Mobilní jeřáb: 

Jelikož po celém obvodu stavby budou ve finální vrstvě provedeny asfaltové plochy, které 

jsou navržené právě pro pohyb těžkých požárních vozidel a techniky, můžou podkladní vrstvy pro 

tuto plochu sloužit v celém rozsahu i pro pohyb autojeřábu. Vznikla by tak velká variabilita použití 

autojeřábu, který by mohl operovat po celém obvodu stavby. 



 

 

 

 

 

 

Obr. 64 Poloha věžového jeřábu 

Obr. 65 Poloha autojeřábu 



 

 

 

 

 

 

Výstavba hlavní nosné konstrukce, tj. prefabrikovaného železobetonového skeletu, bude 

trvat zhruba 3 měsíce od dubna do června. Je třeba zohlednit cenu na dobu výstavby. 

Varianty nasazení mechanismu: 

 a) věžový jeřáb (s horní otočí nebo rychlostavitelný) 

 b) autojeřáb 

 c) kombinace obou 

a) Věžový jeřáb s horní otočí X věžový jeřáb rychlostavitelný 

 

Pozn.: Jeřábník 170 Kč/h × 160 hod/měsíc = 27 200 Kč 

  

POROVNÁNÍ CEN S HORNÍ OTOČÍ RYCHLOSTAVITELNÝ

Typ stroje 90 EC-B6 81 K.1

Pronájem 77 000 kč/měsíc 76 000 kč/měsíc

Doprava kč/50 km 65000 Kč 32000 Kč

Vzdálenost 200 km 260000 Kč 128000 Kč

Montáž 56000 Kč 35000 Kč

Demontáž 56000 Kč 35000 Kč

Doprava zpět 260000 Kč 128000 Kč

Revize el + zz 7000 Kč 7000 Kč

Projekt podloží 5000 Kč 5000 Kč

Jeřábník (1 měsíc) 27200 Kč 27200 Kč

Autojeřáb montáž + demontáž 32000 Kč 0 Kč

Základové kotvy 38000 Kč 0 Kč

Celkem (1 měsíc) 818 200 Kč 441 200 Kč

Celkem 3 měsíce 1 026 600 Kč 647 600 Kč



 

 

 

 

 

b) Autojeřáb 

 

Pozn.: Pronájem 2 200 Kč/hod × 8 hod = 17 600 Kč 

c) Kombinace věžového jeřábu a autojeřábu 

Použití autojeřábu pouze na nejtěžší prvky montážních jam. 

 

Celková suma: 727 000 Kč 

POROVNÁNÍ CEN AUTOJEŘÁB

Typ stroje LTM 1055

Pronájem 17 600 Kč/den

Doprava do 50 km 4 000 Kč

Montáž 0 Kč

Demontáž 0 Kč

Doprava zpět 4 000 Kč

Revize el + zz 0 Kč

Projekt podloží 1 000 Kč

Jeřábník v pronájmu Kč

Celkem (1 den) 26 600 Kč

Celkem 3 měsíce 1 065 000 Kč

POROVNÁNÍ CEN AUTOJEŘÁB RYCHLOSTAVITELNÝ

Typ stroje LTM 1055 81 K.1

Pronájem 17 600 Kč/den 76 000 kč/měsíc

Doba pronájmu 4 dny 3 měsíce

Doprava 4 000 Kč 128000 Kč

Montáž 0 Kč 35000 Kč

Demontáž 0 Kč 35000 Kč

Doprava zpět 4 000 Kč 128000 Kč

Revize el + zz 0 Kč 7000 Kč

Projekt podloží 1 000 Kč 5000 Kč

Jeřábník v pronájmu Kč 27200 Kč

Celkem (1 den; 1 měsíc) 26 600 Kč 441 200 Kč

Celkem (4 dny; 3 měsíce) 79 400 Kč 647 600 Kč



 

 

 

 

 

Vyhodnocení: 

Z hlediska nejlepší ceny by vyhověl samostatný samovztyčitelný věžový jeřáb. Nevýhodou 

těchto jeřábů je jejich menší únosnost a velmi těžké prvky montážních jam by neunesl, proto tato 

varianta je nevyhovující. Další možností je volba samostatného věžového jeřábu s horní otočí. 

Takový jeřáb je však mnohem nákladnější než samovztyčitelný. Jeřáb s horní otočí je vhodnější 

pro delší doby výstavby. Nejméně vyhovující se jeví použití samotného autojeřábu, kdy jeho cena 

pronájmu je nejvyšší. Rovněž není tak efektivní jako jeřáb věžový. 

Nejlepší možností se jeví použití autojeřábu, který se pronajme pouze na pár dní pro 

osazení nejtěžších prvků a zbytek prací již provede samovztyčitelný jeřáb. Navrženou mechanizací 

je tedy samovztyčitelný jeřáb Liebherr 81 K.1 a autojeřáb Liebherr LTM 1055-3.2. 

 

Nejkritičtější prací je osazení prvku M1B montážní jámy, vážící 8,325 t na vzdálenost 12 m. 

Prvek je dlouhý 4,5 m a vysoký 1,48 m. Dle křivky autojeřáb unese na vzdálenost 12 m až 11,4 t. 

Podle následujícího vynesení kritického břemena v grafu je autojeřáb vyhovující. 

 

Obr. 66 Zátěžová křivka únosnosti autojeřábu 



 

 

 

 

 

Nejkritičtější prací věžového jeřábu je osazení sloupu S02 vážící 2,12 t na vzdálenost 

34,9 m. Sloup je vysoký 5,3 m. Všechny body, včetně nejkritičtějšího břemene, spadají do 

vyhovující oblasti křivky věžového jeřábu. 

 

Obr. 67 Poloha kritických břemen 

 

Způsob dopravení autojeřábu a věžového jeřábu na stavbu je zpracováno v kapitole č. 2.1 

Dopravní trasy stavebních strojů a mechanismů. 

Obr. 68 Zátěžová křivka věžového jeřábu 



 

 

 

 

 

 

Autojeřáb: 

Autojeřáb je poháněn vznětovým motorem, čímž znečišťuje vzduch výfukovými plyny. 

Tyto výfukové plyny musí být změřeny a musí být v povoleném limitu normy. Jelikož se ale jedná 

o zcela moderní stroj, je vyvinut takovým způsobem, aby tyto požadavky byly splněny. 

Dalším vlivem může být hluk od stroje, autojeřáb bude však používán pouze při denní 

pracovní době a díky charakteru umístění stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

Největším dopadem na životní prostředí jsou případné unikající oleje a nafta ze stroje a 

následná kontaminace půdy či znečištění komunikací. Stroj je proto zapotřebí každý den před 

výkonem práce zkontrolovat, zda nic neuniká. V případě úniku kapalin je třeba tento problém 

vyřešit před zahájením prací. Při odstavení stroje po pracovní době je potřeba pod něj umístit 

odkapové vany pro případ úniku kapalin v nepřítomnosti obsluhy. 

Se vzniklými odpady musí být nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a podle 

vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. 

Č. ODPADU NÁZEV ODPADU KATEGORIE LIKVIDACE 

13 01 Odpadní hydraulické oleje N Odvoz k ekologické likvidaci 

13 02 Odpadní motorové, převodové a 

mazací oleje 

N Odvoz k ekologické likvidaci 

13 07 Odpady kapalných paliv N Odvoz k ekologické likvidaci 

 

Věžový jeřáb: 

Věžový jeřáb je poháněn pouze elektrickou energií, tudíž nebudou vznikat žádné emise a 

znečišťování vzduchu. Jeřáb je vybaven hydraulickými pohony a při poruše hadic může dojít 

k úniku olejů. V případě úniku kapalin je třeba tento problém vyřešit před zahájením prací. 

Nakládání s těmito odpady je popsáno výše u autojeřábu. 

Jeřáb nesmí překračovat stanovené limity hluku. Díky vhodnosti umístění a práci pouze 

v denní pracovní době, budou tyto limity dodrženy. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Předmětem této kapitoly je návrh a částečná kalkulace objektu SO11 Komunikace a 

zpevněná plocha. Jedná se o zpevněné plochy okolo objektu a podkladní vrstvy těchto ploch 

budou využívány pro potřeby zařízení staveniště.  

 

Zemní práce budou prováděny v rozsahu stržení ornice v celkové ploše včetně 

budovaného objektu, dále těžba zeminy v místech zpevněných ploch na pláň, odebrání a 

nakládka výkopku a jeho přesun na místo uložení. Část ornice zůstane na staveništi. Při těžbě 

zeminy je potřeba uvažovat o rozšíření výkopu do stran o 0,5 m, aby zde byl dostatečný prostor 

pro uložení obrub do betonového lože. Obvod zpevněných ploch je 288 m. Rozšíření tedy činí 

288 × 0,5 = 144 m2. Čistá zpevněná plocha bez rozšíření je 2969,1 m2. 

Tab. 18 Množství stržené ornice 

 VÝMĚRA MOCNOST ORNICE CELKOVÁ KUBATURA 

Zpevněné plochy 3113,1 m2 0,2 m 622,62 m3 

Zastavěná plocha 1287,3 m2 0,2 m 257,46 m3 

 

Celková suma 4256,4 m2 ------------------------------ 880,08 m3 

 

Tab. 19 Množství odtěžené zeminy na pláň 

 VÝMĚRA MOCNOST VRSTVY CELKOVÁ KUBATURA 

Zpevněné plochy 3113,1 m2 0,3 m 933,93 m3 

 

Třetina ornice se ponechá na stavbě a zbytek bude odvezen na skládku. Celkové množství 

odvezené zeminy je tedy 586,72 + 933,93 = 1 520,65 m3. Zemina se bude odvážet na skládku 

přímo v obci, kde se stavba nachází. Vzdálenost je 3 km. 

 

Na zemní práce bude nasazena strojní sestava složená z dozeru, nakladače a nákladních 

automobilů. 

Pásový dozer CAT D5K2 

Objem radlice 2,3 m3 

Výkonnost 65 m3/hod 

Traktorbagr CAT 432 F2 

Objem lopaty 1,3 m3 

Výkonnost (nakládání) 60 m3/hod 



 

 

 

 

 

Válec HAMM HD 13 VO 

Pracovní šířka 1,3 m 

Provozní hmotnost 5,23 t 

Průměrná rychlost 3 km/hod 

Výkonnost 0,0033 km2/hod (3 × 0,0011 = 0,0033) 

Nákladní automobil TATRA 815 2× 

Objem korby 8 m3 

Průměrná rychlost 20 km/hod 

Výkonnost (odvoz zeminy) 24 m3/hod (výpočet výkonnosti níže) 

Cesta na skládku vzdálenou 3 km je 7 minut + cesta zpět 7 minut + vysypání 2 minuty + 

naložení 4 minuty. 20 minuty tedy potrvá jeden cyklus. Do jedné hodiny se nákladní automobil 

otočí třikrát a s objemem korby 8 m3 vyjde výkonnost 24 m3/hod. 

Stržení ornice 

880,08 / 65 = 13,54 hodin => 13,54 / 8 = 1,69 dní => 2 dny 

Stržení zeminy na zemní pláň 

933,93 / 65 = 14,37 hodin => 14,37 / 8 = 1,8 dní => 2 dny 

Hutnění zemní pláně 

Celou plochu je nutné přejet 4× 

(4 × 0,00311) / 0,0033 = 3,77 hodin => 1 den 

Odvoz zeminy 

1520,65 / 24 = 63,36 hodin => 63,36 / 8 = 7,92 dní => 8 dní 

Uvažuji 2 × NA, odvoz tedy potrvá 4 dny. 

 

Tab. 20 Schématický harmonogram zemních prací 

 1. DEN 2. DEN 3. DEN 4.DEN 

Sejmutí ornice     

Odtěžení zeminy     

Hutnění pláně     

Odvoz zeminy     

 

Celková doba zemních prací potrvá zhruba 32 hodin těžebních prací a odvoz zeminy 

32 hodin při nasazení 2 nákladních automobilů. Těžba a odvoz bude probíhat zároveň, tím 

pádem práce potrvají 4 dny. Strojní sestavu bude tedy tvořit jeden dozer, jeden traktorbagr a dva 

nákladní automobily. 

  



 

 

 

 

 

 

Tab. 21 Náklady na mechanizaci pro zemní práce zpevněných ploch 

 JEDNOTKOVÁ CENA PRÁCE 4 DNY PRÁCE 1 DEN 

Stroje 

Pásový dozer 8 500 Kč/den 34 000 Kč  

Traktorbagr 2 600 Kč/den 10 400 Kč  

Válec 2 200 Kč/den  2 200 Kč 

Nákl. automobil 2 000 Kč/den 8 000 Kč  

Obsluha 

strojů 

Obsluha dozeru 2 400 Kč/den 9 600 Kč  

Obsluha traktorbagru 1 600 Kč/den 6 400 Kč  

Obsluha válce 1 200 Kč/den  1 200 Kč 

Řidič NA 1 000 Kč/den 4 000 Kč  

Celkem 75 800 Kč 

 

Celková cena zemních prací zpevněných ploch činí 75 800 Kč. 

 

Podkladní spodní vrstva 

Podkladní vrstva spodní je z materiálu ŠDB s frakcí 0/63. Mocnost této vrstvy bude 

200 mm. Při výpočtu kubatury je potřeba uvažovat s přesypáním u okrajů minimálně o 0,5 m, aby 

bylo možné uložit obvodové obruby. Obvod zpevněných ploch je 288 m. Rozšíření tedy činí 

288 × 0,5 = 144 m2. Objemová hmotnost je 2,1 t/m3. 

Podkladní horní vrstva 

 Podkladní vrstvu horní uvažuji materiál ŠDA s frakcí 0/32. Mocnost této vrstvy bude 

200 mm. Tato vrstva se již uvažuje pouze v projektované ploše, tj 2961,1 m2, mezi obrubami bez 

rozšíření. Objemová hmotnost je 2,2 t/m3. 

Tab. 22 Objem materiálů štěrkodrtí 

MATERIÁL CELKOVÁ PLOCHA TLOUŠŤKA VRSTVY CELKEM 

ŠDB 0/63 3113,1 m2 0,2 m 622,62 m3 

ŠDA 0/32 2969,1 m2 0,2 m 593,82 m3 

 

 

Pro práce na podkladních vrstvách bude strojní sestava složena z grejdru, traktorbagru a 

nákladních automobilů. 

Grejdr CAT 120M2 

Šířka radlice 3,7 m 

Výkonnost 60 m3/hod 



 

 

 

 

 

Traktorbagr CAT 432 F2 

Objem lopaty 1,3 m3 

Výkonnost 60 m3/hod 

Válec HAMM HD 13 VO 

Pracovní šířka 1,3 m 

Provozní hmotnost 5,23 t 

Průměrná rychlost 3 km/hod 

Výkonnost 0,0033 km2/hod 

Nákladní automobil TATRA T158 8×8 

Objem korby 18 m3 (maximální naložení štěrkodrtí je 15 m3) 

Průměrná rychlost 20 km/hod 

Výkonnost 15 m3/hod (výpočet výkonnosti níže) 

Vzdálenost kamenolomu je 8 km. Při průměrné rychlosti 20 km/h trvá jedna cesta 

24 minut. Naložení potrvá 8 minut a vysypání 4 minuty. Celková doba jednoho cyklu je tedy 

60 minut. Aby grejdr byl naplno využit, je potřeba dovézt 60 m3 ŠD za jednu hodinu. Při 

výkonnosti NA 15 m3/hod je tedy zapotřebí 4 × nákladní automobil. 

Rozprostření spodní podkladní vrstvy ŠDB 

622,62 / 60 = 10,38 hodin => 10,38 / 8 = 1,3 dní => 2 dny 

Hutnění válcem spodní podkladní vrstvy ŠDB 

Celou plochu je nutné přejet 6× 

(6 × 0,00311) / 0,0033 = 5,65 hodin => 1 den 

Rozprostření vrchní podkladní vrstvy ŠDA 

593,82 / 60 = 9,9 hodin => 9,9 / 8 = 1,23 dní => 2 dny 

Hutnění válcem spodní podkladní vrstvy ŠDA 

Celou plochu je nutné přejet 6× 

(6 × 0,00297) / 0,0033 = 5,4 hodin => 1 den 

 

Tab. 23 Schématický harmonogram prací na podkladních vrstvách 

 1. DEN 2. DEN 3. DEN 4. DEN 

Rozhrnutí ŠDB     

Zhutnění ŠDB     

Rozhrnutí ŠDA     

Zhutnění ŠDA     

Dovoz ŠD     

 



 

 

 

 

 

Celková doba trvání prací na podkladních vrstvách je zhruba 31 hodin. Štěrkodrť bude 

dovážena zároveň s rozhrnovacími i hutnícími pracemi a celková doba prací bude tedy 4 dny. 

Strojní sestavu bude tvořit grejdr, traktorbagr, zemní válec a čtyři nákladní automobil. 

 

Na spodní podkladní vrstvu se použije ŠDB frakce 0/63 a tloušťka vrstvy bude 200 mm. 

Štěrkodrť se bude navážet pomocí nákladních automobilů. Z důvodu plošné, a ne liniové stavby 

bude štěrkodrť vysypána na jednu hromadu ve volném prostoru a traktorbagr bude dávkovat 

hromádky přímo před grejdr. Po vyrovnání většiny plochy se začne hutnit zemním válcem s 

vibracemi pomalými pojezdy a celá plocha se takto přejede šestkrát. Po zhutnění se začne 

navážet materiál na horní podkladní vrstvu, a to ŠDA s frakcí 0/32. Tloušťka vrstvy bude opět 

200 mm. Princip rozprostření a hutnění je stejný jako u spodní vrstvy. 

 

Tab. 24 Náklady na materiál štěrkodrtí 

 JEDNOTKOVÁ 

CENA 

OBJ. 

HMOTNOST 
KUBATURA 

CELKOVÁ 

HMOTNOST 
CELKOVÁ CENA 

Materiál 
ŠDB 210 Kč/t 2,1 t/m3 622,62 m3 1 307,5 t 274 575 Kč 

ŠDA 250 Kč/t 2,2 t/m3 593,82 m3 1 306,4 t 326 600 Kč 

Celkem 601 175 Kč 

 

Tab. 25 Náklady na mechanizaci a práci pro podkladní vrstvy zpevněných ploch 

 JEDNOTKOVÁ CENA PRÁCE 4 DNY 

Stroje 

Grejdr 10 000 Kč/den 40 000 Kč 

Traktorbagr 2 600 Kč/den 10 400 Kč 

Válec 2 200 Kč/den 8 800 Kč 

Nákl. automobil 2 500 Kč/den 10 000 Kč 

Obsluha strojů 

Obsluha grejdru 4 000 Kč/den 16 000 Kč 

Obsluha 

traktorbagru 

1 600 Kč/den 6 400 Kč 

Obsluha válce 1 200 Kč/den 3 600 Kč 

Řidič NA 1 300 Kč/den 5 200 Kč 

Ruční práce Pomocný dělník 2x 1 100 Kč/den 8 800 Kč 

Celkem 109 200 Kč 

 

Celková cena podkladních vrstev zpevněných ploch činí 710 375 Kč. 

  



 

 

 

 

 

 

Ohraničení zpevněných ploch je navrženo z betonových silničních obrub a jedním řádkem 

z žulových kostek. Obrubník má rozměry 1000 × 150 × 300 mm a jedna žulová kostka 15 × 15 cm. 

Oba materiály jsou uloženy do betonového lože CEM III 32,5 s frakcí 0/16 a pevnostní třídy C 8/10. 

Obvod zpevněných ploch je 288 m. 

Silniční obruby 

Jedna silniční obruba je dlouhá 1 metr. Je teda zapotřebí minimálně 288 kusů. Včetně 

prořezů bude celková potřeba 300 kusů. 

Žulové dlažební kostky 

Dlažební kostka má rozměr 15 × 15 cm a dlážděná vzdálenost je 288 m. Z jedné tuny 

těchto kostek se vydláždí 2,5 m2. Potřebné plocha je 288 × 0,15 = 43,2 m2. Celková potřeba je 

43,2/2,5 = 17,28 tun kostek. S rezervou bude potřeba 17,5 tun kostek. 

Betonové lože 

Lože pod betonovou obrubu musí mít tloušťku alespoň 10 cm. Z důvodu vytvoření 

betonové opěry pro obrubník se uvažuje průměrná tloušťka 12 cm. Rozšíření na vnější stranu 

bude 10 cm, šířka obrubníku je 15 cm a rozšíření na vnitřní stranu se provede 15 cm, z důvodu 

osazení řádku žulových kostek. 

(0,10 + 0,15 + 0,15) × 0,12 × 288 = 14 m3 betonu pod obruby 

Výška lože pod dlažební kostky se uvažuje 8 cm, čímž vznikne nášlap na obrubu 6 cm. 

Rozšíření lože do stran se neuvažuje, aby byla dodržena tloušťka asfaltové vrstvy u krajů. 

0,15 × 0,08 × 288 = 3,5 m3 betonu pod dlažbu 

Celková potřeba betonu je 17,5 m3. 

 

Práce na pokládce obrub budou provádět 3 dělníci a budou mít k dispozici jeden smykový 

nakladač. Po prvním dnu prací na obrubách se přidá druhá četa o 3 dělnících, kteří započnou 

s pokládkou dlažby.  

Výkonnost pracovní čety pokládky obrub je 80 m/den. (můj odhad) 

288 / 80 = 3,6 => 4 dny 

Výkonnost pracovní čety pokládky dlažby je 30 m/den. (můj odhad) 

288 / 30 = 9,6 => 10 dní 

  



 

 

 

 

 

Tab. 26 Schématický harmonogram pokládky obrub a dlažby 

DEN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

Pokládka obrub            

Pokládka dlažby            

  

Celková doba trvání prací na pokládce obrub a jednoho řádku dlažby je 11 dní. 

 

Na zhutněné štěrkové vrstvě se geodeticky vytyčí body, kudy povedou silniční obruby. 

Podle vytyčených bodů se rozmístí železné roxory, na které se nanesou výšky horního líce obrub. 

V daných výškách se mezi tyče napne vodící provázek. Pod provázek se ručně rozprostře pruh 

betonového lože po úsecích a začnou se klást obruby tak, aby byly srovnané s provázkem. 

Z vnější strany se z betonu provede opěra a beton se bude průběžně kropit. Po prvním dnu, kdy 

se vyhotoví první úsek, začne druhá pracovní četa s kladením dlažebních kostek. Kostky budou 

přímo přiražené k obrubě. Nanese se požadovaná tloušťka betonu a postupně se začnou klást 

kostky, kdy je nutné betonovat i spáry mezi nimi. Kostky je nutno zachovat čisté, v případě 

zašpinění se musí očistit, než beton zaschne. Po vyhotovení všech úseků se musí dodržet 

technologická pauza alespoň 3 dny, než se začne klást vrstva asfaltu. 

 

Tab. 27 Náklady na obruby a dlažbu 

MATERIÁL JEDNOTKOVÁ CENA POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ CELKOVÁ CENA 

Silniční obrubníky 146 Kč/kus 300 kusů 43 800 Kč 

Žulové kostky 2 150 Kč/t 17,5 tun 37 625 Kč 

Beton 1 850 Kč/m3 17,5 m3 32 375 Kč 

Celkem 113 800 Kč 

 

Tab. 28 Náklady na mechanizaci a práci pro pokládku obrub a dlažby 

 JEDNOTKOVÁ CENA PRÁCE 4 DNY PRÁCE 11 DNŮ 

Stroje 
Smykový nakladač 2 200 Kč/den 8 800 Kč  

Nákl. automobil 2 500 Kč/den  27 500 Kč 

Obsluha strojů Řidič NA 1 300 Kč/den  14 300 Kč 

Ruční práce 
Dělník 3× - obruby 1 100 Kč/den 13 200 Kč  

Dělník 3× - dlažba 1 100 Kč/den  36 300 Kč 

Celkem 100 100 Kč 

 

Celková cena provedení obvodových silničních obrub a jednoho řádku dlažby z žulových 

kostek je 213 900 Kč. 

  



 

 

 

 

 

 

Pro třídu dopravního zatížení IV bude použito na podkladní vrstvu materiál ACP 16 

v tloušťce 60 mm a na obrusnou vrstvu ACO 11 v tloušťce 40 mm. Celková plocha asfaltového 

povrchu je 2969,1 m2. Materiál bude dopravován z obalovny se sídlem v Soběslavi, která je 

vzdálená 27 km. 

Podkladní vrstva ACP 16 v tloušťce 60 mm 

2969,1 × 0,06 = 178,15 m3 

Obrusná vrstva ACO 11 v tloušťce 40 mm 

2969,1 × 0,04 = 118,76 m3 

Při objemové hmotnosti asfaltového betonu 2,4 t/m3 musí finišer položit celkem 428 tun 

ACP 16 a 285 tun ACO11. Celkem tedy 713 tun. 

 

Na asfaltové vrstvy bude nasazena strojní sestava složená z finišeru, válce, distributoru a 

nákladních automobilů. 

Finišer VOGELE SUPER 1303-3i 

Šířka pokládky 4,5 m 

Průměrná rychlost 2,0 m/min 

Výkonnost max. 250 t/hod 

 předpoklad 150 t/hod z důvodu neliniové stavby, 

 nutnost manévrování 

Válec HAMM HD 13 VO – 2× 

Pracovní šířka 1,3 m 

Provozní hmotnost 5,23 t 

Průměrná rychlost 3 km/hod 

Výkonnost 0,0036 km2/hod (3 × 0,0012 = 0,0036) 

Distributor – postřikový vůz 

Nákladní automobil TATRA T158 8×8 

Objem korby 18 m3 (maximální naložení asfaltem je 13 m3) 

Průměrná rychlost 30 km/hod 

Výkonnost 31,2 t/hod (výpočet výkonnosti níže) 

Výkonnost finišeru je 150 t/h. Vyprazdňování jednoho NA s nákladem 30 tun potrvá 

12 minut. Aby byl finišer plně využit, je zapotřebí, aby každých 15 minut byl připraven další NA. 

Tj. čtyři NA do jedné hodiny. 

Vzdálenost obalovny je 27 km. Při průměrné rychlosti 30 km/h trvá jedna cesta 54 minut. 

Naložení trvá zhruba 12 minut a cesta zpět dalších 54 minut. Celkově jedna otočka potrvá 

120 minut.  



 

 

 

 

 

Během doby dvou hodin, co odjede první nákladní automobil, se u finišeru vystřídá 8 

automobilů. Z toho vyplývá, že je zapotřebí minimálně 9 nákladních automobilů. 

Celková strojní sestava se tedy skládá z finišeru, dvou válců, distributoru a devíti 

nákladních automobilů. 

Pokládka podkladní vrstvy ACP 16 

428 / 150 = 2,85 h => 3 hodiny 

Pojezd válce na podkladní vrstvě 

Celou plochu je nutné přejet 6 pojezdy 

(6 × 0,00297) / 0,0036 = 5 hodin 

Válec začne s hutněním ihned po započetí pokládky vrstvy finišerem, proto se tato doba bude 

prolínat. 

Spojovací postřik 

Postřik bude aplikován po vychladnutí první vrstvy na 40 °C ještě v tentýž den. 

Pokládka podkladní vrstvy ACO 11 

285 / 150 = 1,9 h => 2 hodiny 

Pojezd válce na obrusné vrstvě 

Doba hutnění válcem bude stejná jako v případě hutnění podkladní vrstvy, a to 5 hodin. 

 

Tab. 29 Schématický harmonogram pokládky asfaltových vrstev 

 1. DEN 2. DEN 

Pokládka ACP 16   

Hutnění ACP 16   

Spojovací postřik   

Pokládka ACO 11   

Hutnění ACO 11   

 

Celková doba prací pokládky asfaltových vrstev jsou 2 dny. 

 

Na zhutněný a začištěný povrch ŠD se začne pokládat první asfaltová vrstva. Seřídí se 

finišer, nákladní automobil nacouvá k násypce finišeru a začne se pokládat v tloušťce 60 mm. 

V této době již musí na stavbě čekat další nákladní automobil. Zhruba po 15 minutách se NA 

vyprázdní a k finišeru se srovná druhý automobil. Takto se pokračuje po celou dobu, dokud není 

hotová celá vrstva. Jakmile bude prostor na položené asfaltové vrstvě pro válec, začne se hutnit. 

První pojezd válce musí být bez oscilace, poté následují čtyři pojezdy s oscilací a poslední šestý 

pojezd opět bez oscilace. Po vyhotovení celé plochy se nechá směs několik hodin chladnout a 

nanese se spojovací postřik distributorem. Před pokládkou druhé asfaltové vrstvy se musí nechat 



 

 

 

 

 

postřik zaschnout. Po zaschnutí se práce opakují jako při vrstvě první. Na stavbě musí být druhý 

záložní válec. 

 

Tab. 30 Náklady na materiál asfaltových vrstev 

 JEDNOTKOVÁ CENA POTŘEBNÉ MNOŽSTVÍ CELKOVÁ CENA 

Materiál 

ACP 16 1 200 Kč/t 428 t 513 600 Kč 

ACO 11 1 500 Kč/t 285 t 427 500 Kč 

Spoj. postřik 20 Kč/1 m2 2969,1 m2 59 382 Kč 

Celkem 1 000 482 Kč 

 

Tab. 31 Náklady na mechanizaci a práci pro asfaltové vrstvy 

 JEDNOTKOVÁ CENA PRÁCE 2 DNY 

Stroje 

Finišer 12 000 Kč / den 24 000 Kč 

Nákl. automobil – 9x 2 500 Kč / den 45 000 Kč 

Válec – 2x 2 600 Kč / den 10 400 Kč 

Obsluha strojů 

Finišer – 1x řidič 1 500 Kč / den 3 000 Kč 

NA – 9x řidič 1 300 Kč / den 23 400 Kč 

Válec – 1x dělník 1 400 Kč / den 2 800 Kč 

Ruční práce Obsluha finišeru – 4x 1 300 Kč / den 10 400 Kč 

Celkem 119 000 Kč 

 

Celková cena provedení asfaltových vrstev je 1 119 482 Kč. 

 

Tab. 32 Celkové náklady zpevněných ploch 

VRSTVA KONSTRUKCE NÁKLADY NA VRSTVU 

Zemní práce 75 800 Kč 

Podkladní vrstvy ze štěrkodrtí 710 375 Kč 

Obvodové ohraničení 213 900 Kč 

Asfaltové vrstvy 1 119 482 Kč 

Celkem 2 119 557 Kč 

 

Celkové náklady na zpevněné plochy jsou 2 119 557 Kč. 



 

 

 

 

 

 

Podle nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, je 

zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Plán je zpracován na základě 

přílohy č. 6 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, části C. Požadavky na obsah 

plánu, podle bodu 2. postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z 

platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový 

průběh prací při realizaci dané stavby [51]. Z tohoto bodu jsou zpracovávané pouze body, které 

souvisejí a týkají se technologické etapy provádění střešní konstrukce, respektive ploché 

vegetační střechy a také montáže lešení. 

a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a 

manipulaci s materiálem, 

Celé staveniště, respektive parcela bude oplocena dvěma způsoby. Kolem dokola, kromě 

jihovýchodní části parcely přiléhající ke stávající komunikace, bude již vyhotoveno stávající 

oplocení investora. Strana přiléhající ke komunikaci se dočasně během výstavby oplotí 

staveništním mobilním oplocením vysokým 2 m. Jednotlivé panely staveništního oplocení musí 

být pečlivě osazeny do podstavců a mezi sebou spojeny bezpečnostními spojkami. V místech 

vjezdů se místo podstavců k panelům připevní kolečka, čímž vzniknou snadno otevíratelné brány. 

V mimopracovní dobu budou brány uzamčeny visacím zámkem. 

Během procesu výstavby budou na stavbě využívány dva vjezdy. Oba přímo z přiléhající 

komunikace II. třídy č. II/159, vedoucí západně do centra Týna nad Vltavou a východně směrem 

do Tábora. Jeden vjezd je v polovině délky parcely, kde bude vjezd stávající a druhý zhruba 

v polovině mezi prvním vjezdem a jihovýchodním rohem parcely. Oba vjezdy navážou na 

vnitrostaveništní komunikaci. 

Prostory pro skladování se nacházejí na vícero místech. Pro tyto účely budou přistaveny 

dva staveništní kontejnery v jihozápadním rohu parcely. Budou se využívat volné skladovací 

plochy pro deponii a dále zpevněná plocha pro větší stavební materiál v severní části pozemku. 

Během prací na hlavním objektu se dokončí objekt SO02 Sklad protipovodňových zátaras, který 

se dočasně využije pro stavební materiál nebo pro skladování mechanizace a nářadí. Pro 

manipulaci s materiálem se budou využívat jeřáby, smykový nakladač, stavební vrátek a ruční 

práce pomocí koleček. 

b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť, 

Práce budou probíhat pouze v denní době za světla, proto zajištění osvětlení staveniště 

není řešeno. V případě nutnosti osvětlení pracoviště, například ve vnitřní dispozici objektu, se 

využijí přenosné stavební reflektory. 

  



 

 

 

 

 

d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 

Pro případ výbuchu nebo požáru jsou na staveništi dva hasící přístroje. Jeden je umístěn 

na vrátnici u hlavního vjezdu na staveniště a druhý v objektu SO02 sloužící jako sklad. Hydrant, 

hlavní uzávěr vody i hlavní vypínač elektřiny jsou místěny v jihozápadním rohu parcely. Místo 

shromaždiště je určeno na vedlejší parcele č. 1127/2 východním směrem. Rozmístění hasících 

přístrojů i uzávěrů a místo shromaždiště je znázorněno v příloze P.2 Koordinační situace stavby. 

e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, 

pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení, 

Okolo budovaného objektu jsou navržené zpevněné asfaltové plochy, využijí se tedy jejich 

podkladní vrstvy jako zpevněné vnitrostaveništní komunikace. Díky rozsáhlosti těchto ploch se 

využijí pro celé zařízení staveniště. Místa určená pro pojíždění techniky se musí udržovat bez 

překážek, jako jsou odložené materiály, odpady a podobně, aby nevznikalo riziko zakopnutí 

pracovníků či šlápnutí na ostré předměty. Překážky by také mohly způsobit náraz pracovních 

strojů a k jejich ztrátě stability. 

Veškeré stávající i staveništní vedení jsou v co největší míře vedena mimo místa pojezdů 

techniky. Nejdelší staveništní rozvod elektrického vedení NN je řešen v kritických místech 

v zasypaných a zhutněných rýhách a ostatní média jsou mimo zpevněné plochy, kde se 

neočekává pohyb techniky. V případě natažení elektrických kabelů do hlavního budovaného 

objektu přes zpevněné pojezdové plochy musí být tento kabel vhodně ochráněn, například 

barevně výraznými přejezdovými prahy. Všichni pracovníci jsou obeznámeni s umístěním 

hlavního jističe pro případ nutnosti rychlého vypnutí přívodu elektrické energie. Hlavní vypínač 

musí být zabezpečen proti neoprávněné manipulaci. Veškeré elektrické nářadí bude zapnuto jen 

při práci, a takto zapnuté nářadí nesmí být ponecháváno bez dozoru. 

Čerpání vody se v průběhu provádění střechy nebo při montáži lešení neočekává, 

z důvodu absence jakýchkoliv výkopů a jam, kde by se mohla voda držet. Noční osvětlení se 

rovněž neuvažuje, protože práce budou probíhat pouze za dne, nikoliv v noci. 

g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších 

vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu, 

Na přiléhající komunikaci ke staveništi bude upravena doprava pomocí dočasného 

dopravního značení. V obou směrech budou umístěny zákazové cedule B28 – Zákaz zastavení, 

B20a – Nejvyšší povolená rychlost 30 km/h a informativní cedule IP22 – Pozor, výjezd a vjezd 

vozidel stavby, a to po celé délce parcely. Situace širších vztahů a rozmístění dopravního značení 

je znázorněno v přílohách P.1 Situace širších vztahů a P.2 Koordinační situace stavby. 

V době provádění ploché vegetační střechy nebude na stavbě k dispozici věžový jeřáb. Pro 

potřeby dopravy materiálu jednotlivých souvrství na střechu bude využíván stavební vrátek pro 

lehčí materiál. Spádová vrstva z lité cementové pěny bude dopravena hadicemi s čerpadlem. Ve 

skladbě je těžká stabilizační vrstva z praného kameniva a substrát. Na tyto dvě finální vrstvy se 



 

 

 

 

 

povolá autojeřáb, který v pytlech materiál dopraví na střechu. Vodorovná doprava bude řešena 

ručně, pomocí koleček a také smykovým nakladačem k dopravení materiálu ze skladu ke 

stavebnímu vrátku. Pracovníci se na střechu dostanou pomocí střešního výlezu v konstrukci 

střechy z vnitřní dispozice objektu. 

Mezi jednotlivými výškovými úrovněmi střechy a mezi podlažími lešení pracovníci využijí 

žebříky. Při výstupu a sestupu po žebříku musí být pracovník vždy obrácen obličejem k žebříku a 

v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. Po žebříku se 

nesmí vynášet břemena těžší než 15 kg a nesmí se po něm současně pohybovat více než jedna 

osoba. Horní konec žebříku musí přesahovat hranu alespoň o 1,1 m. Sklon nesmí být menší než 

2,5:1, za příčlemi žebříku musí být prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany přístupu 

musí být prostor minimálně 0,6 m. Žebřík musí být po celou dobu využívání stabilní, musí stát na 

pevném, dostatečně velkém a nepohyblivém podkladu a příčle musí být vodorovně. 

Vodorovná doprava dílců lešení bude řešena ručně a pomocí smykového nakladače. 

Svislá doprava dílců bude pouze ruční, objekt je spíše plošného charakteru a nevznikne mnoho 

pater lešení, proto si pracovníci budou díly po patrech předávat ručně. Pohyb pracovníků bude 

pouze po lešení, které postupně poroste, respektive po žebřících a vytvořených podlahách. 

j) postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických 

osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, přístup k místům betonáže 

Betonářské práce se v případě ploché vegetační střechy týkají pouze první vrstvy celého 

souvrství, a to spádové vrstvy z lité cementové pěny vylehčené polystyrenem. Všichni pracovníci, 

kteří přijdou s touto směsí do kontaktu, musí mít striktně dlouhé kalhoty. Při pohybu přímo ve 

směsi je nutné zajistit, aby se výrobek nedostal do pracovní obuvi, například použitím vysokých 

holínek. Vhodné je také používat nepropustné rukavice a v případě odstřikování směsi ochranné 

brýle. Odborní pracovníci dodávající tuto směs obeznámí dělníky se složením materiálu, protože 

obsahuje chemické složky, dále jak s touto hmotou pracovat, a jak poskytnout základní ošetření 

při kontaktu pěny s kůží nebo při zasažení očí. Lékárnička pro první pomoc bude v kanceláři 

vedoucích pracovníků. 

Směs bude čerpána hadicemi vedoucími na střechu. Pracovník obsluhující výusť hadice 

musí směs pokládat z takové výšky, aby nedocházelo ke zbytečnému odstřikování a cákání, nesmí 

se s hadicí dostat za hranu pádu, kdy by mohlo dojít k zasažení pracovníků obsluhující čerpadlo a 

také musí být obezřetný, aby nedošlo k polití jiného pracovníka. Při práci na střeše využijí 

pracovníci proti pádu z výšky kotevní body údržbového systému. 

Z výrobního místa na zemi bude předávaná směs z autodomíchávače do čerpadla lité 

pěny. V tomto místě bude umístěna geotextílie, aby v případě úniku směsi mimo čerpadlo 

nedošlo ke kontaminaci zeminy. Obsluha čerpadla bude v neustálém kontaktu s pověřenou 

osobou v místě pokládky, aby bylo čerpání plynulé podle potřeby nebo v problémové situaci co 

nejdříve zastaveno. 



 

 

 

 

 

Přístup na střechu pro pracovníky je v místě střešního výlezu a pro pohyb mezi 

jednotlivými výškovými úrovněmi střechy se využijí žebříky. 

Postupy pro svářečské práce 

V souvrství střechy se nachází několik asfaltových pásů, které je nutno bodově, případně 

celoplošně svařit, respektive natavit. Pro tyto účely se bude využívat plynový hořák a 

propanbutanové lahve. S hořákem smí pracovat pouze zaškolený pracovník. Protože se bude 

pracovat s otevřeným ohněm, musí být v místě pracoviště k dispozici hasící přístroj a všichni 

pracovníci musí vědět kde se nachází lékárnička a znát první pomoc pro ošetření při popálení. 

Izolatéři pracující s plynovým hořákem musí striktně mít nehořlavý pracovní oděv s reflexními 

prvky, nehořlavé rukavice a pevnou pracovní obuv. Tito izolatéři nesmí nosit běžnou reflexní 

vestu, která se snadno vznítí. Proti přepálení musí být také chráněny osobní ochranné prostředky 

proti pádu, kterými jsou pracovníci vybaveni, případně musí pracovník s hořákem zacházet velice 

obezřetně. 

Při natavování často pracovník s hořákem couvá a soustředí se na natavování. V tomto 

případě by měl spolupracovník hlídat, zda izolatér za sebou nemá hranu pádu nebo předmět o 

který by mohl zakopnout. Zapotřebí je také hlídat délku hadic připojených k PB lahvím, aby 

nedošlo k jejich povalení, případně při nepozornosti k přepálení hadic. V prostoru natavování 

pásů také nesmí být jakýkoliv jiný materiál, který by mohl vzplanout. S hořákem se nesmí mířit 

proti žádné osobě. Při natavování rostou teploty kovových částí hořáků, dále také ocelové tyče 

pro rozbalování pásu i přítlačného válce. Je potřeba se vyvarovat doteku těchto částí bez rukavic 

před vychladnutím. Stejně tak roztavený asfalt vytékající z pásů má vysokou teplotu a je zakázáno 

do jeho zatuhnutí se ho dotékat jakoukoliv nechráněnou částí těla, kdy by mohlo dojít k popálení 

kůže. Také je třeba se vyvarovat vdechování plynů těkajících při svařování. Práce však budou 

probíhat v otevřeném prostoru a k nadměrnému nadýchání se plynů by nemělo dojít. 

Pří výměně tlakových lahví s plynem se pracovník musí vždy ujistit, že jsou lahve uzavřeny 

a uzávěr dostatečně utažen. Při ukončení práce s hořákem se musí vždy vypnout přívod plynu 

před odložením hořáku a rozpálený hořák nesmí být odkládán na hořlavý materiál. Lahve se 

nesmí nechávat na střeše bez dozoru a nesmí být ani delší dobu vystaveny vysokým teplotám, 

například slunci. 

l) postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních 

operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy 

na místo montáže, způsob zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních 

dílů a jejich upevňování a stabilizace, 

Za pomocnou stavební konstrukci se v tomto bodě považuje lešení. Pracovníci se budou 

pohybovat a montovat lešení přímo z konstrukce, a proto musí být striktně dodržován montážní 

postup, který je popsán v kapitole č. 9 Technologický předpis montáže lešení. Systém lešení je 

navržen tak, aby byly dodrženy minimální rozměry pracovního prostoru. Nejmenší šířka 

podlahové plochy lešení je 600 mm. Délka pole se pohybuje v rozmezí 1 500 až 3 000 mm. 



 

 

 

 

 

Podchodná výška patra lešení je minimálně 1 900 mm. Průchodná šířka je minimálně 750 mm při 

jednosměrném provozu, HAKI lešení bude však postaveno s šířkou 1 200 mm. 

Celý systém lešení musí vykazovat prostorovou tuhost a stabilitu. Veškeré prvky musí být 

chráněny proti překlopení, posunutí i proti lokálnímu nebo celkovému vybočení. Tuhosti a 

stability celku se dosáhne pomocí ztužení ve třech vzájemně kolmých rovinách pomocí diagonál, 

podélníků a příčníků a také kotvením ke konstrukci objektu. Lešení bude kotveno pomocí kotev 

v nosném zdivu objektu. 

Dále je nutné důsledně zabezpečit volné okraje podlah. Lešení se musí zabezpečit 

ochrannou konstrukcí proti pádu osob a také proti pádu materiálů nebo jiných předmětů. Pro 

ochranu proti pádu osob se použije zábradlí. U podlah s výškou od 2 m nad terénem se musí 

zřídit dvoutyčové zábradlí. Madlo nižšího zábradlí bude ve výšce 550 mm nad podlahou a madlo 

vyššího zábradlí ve výšce 1 100 mm. Zábradlí bude zřízeno z obou stran lešení z důvodu 

vynechání místa pro zateplovací systém mezi lešením a konstrukcí objektu. Tato mezera bude 

větší než 250 mm, a proto je zřízení zábradlí povinné. Při postupném zateplování však bude 

vznikat mezera právě 250 mm a zábradlí bude možné postupně odmontovávat, aby vznikl volný 

prostor pro práci. Proti pádu materiálu se využije okopová zarážka u podlahy, která musí být 

vysoká minimálně 150 mm. 

Pohyb mezi jednotlivými patry lešení bude řešen pomocí žebříků. Maximální sklon 

žebříku může být v poměru 2,5:1, optimálně však 3:1. Výstupy nesmějí být přímo nad sebou a 

nesmějí být průběžné přes dvě podlaží, proto se šachovnicově odskáčou. Žebřík musí přes 

výlezovou hranu přesahovat minimálně 1 100 mm. Uvažuje se však použití poklopů a tato 

podmínka tedy neplatí. Žebříky musí být osazeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zvrácení, 

podklouznutí nebo k sesmeknutí. Výstupní otvor musí mít minimální rozměry 500 × 600 mm. 

Při montáži i demontáži se musí dbát na základní požadavky. Jednotlivé dílce 

systémového lešení mají vždy své využití a nesmí se zaměňovat. Stavět lešení je možné pouze na 

zpevněném povrchu nebo se musí použít podklady, například dřevěné fošny. Vodorovné dílce se 

musí ihned po montáži zajišťovat pojistkami a nesmí se v průběhu montáže vynechávat žádné 

dílce, obzvláště kotvení a ztužení. Jakkoliv poškozené dílce se nesmí použít. Během montáže se 

nesmí, kromě pomocných pracovníků, nikdo zbytečně zdržovat pod lešením, ani ve vzdálenosti 

možného pádu materiálů. Při demontáži lešení se nesmí dílce shazovat na zem. Pracovníci si 

jednotlivé prvky předávají přímo na lešení, musí se tedy vyvarovat pádu těchto prvků, vždy si dílec 

předat z ruky do ruky a ne přehazovat. Také je potřeba dávat pozor na to, aby pracovník v nižším 

podlaží nestrhl nebo neshodil pracovníka z vyššího podlaží při předávání dílců. 

Pokud nastane silná bouřka či déšť, dohlednost bude menší než 30 m nebo rychlost větru 

překročí 8 m/s musí se montážní práce zastavit. Při teplotě vyšší než +30 °C se musí stanovit 

opatření pro zvýšení bezpečnosti pracovníků. Zvýší se pauzy a je nutné dodržovat pitný režim. 

Montáž lešení je navržena takovým způsobem, že je pracovník vždy chráněn proti pádu a 

jsou dodrženy veškeré bezpečností pokyny. Pokud by bylo z nějakých důvodů nutné postupovat 

jiným způsobem, musí pracovníci použít pracovní úvazky a vždy se ke konstrukci zajistit. 



 

 

 

 

 

Po dobu provozu lešení se musí konstrukce v pravidelných intervalech kontrolovat. Při 

kontrolách se zjišťuje, zda nedošlo ke změnám nebo poruchám, které by mohly mít vliv na 

bezpečnost a stabilitu. Lešení se kontroluje každý měsíc, a to konkrétně zajištění dílců pojistkami, 

stav kotvení, stav úhlopříčného ztužení a stav podlah a žebříků. Rovněž se kontroly provádějí, 

pokud nastane delší přestávka a po velkých bouřkách či větrech. Po zhoršených klimatických 

podmínkách provede kontrolu stavbyvedoucí dříve, než kohokoliv na lešení pustí. Pokud by 

mohlo být poškození závažnější a stavbyvedoucí na kontrolu nestačí, přizve si dodavatele lešení 

ke kontrole. Dílce, které by mohly ohrozit funkci lešení a bezpečnost se musí ihned vyměnit za 

nové. Výsledky kontrol se musí zapisovat do stavebního deníku. 

Ve vnějším prostoru lešení vzniká v závislosti na jeho výšce ohrožený prostor. Místo a 

šířka od volného okraje pracoviště tohoto prostoru je znázorněna v příloze P.10 Ohrožený 

prostor lešení. Všichni pracovníci na stavbě musí znát tento prostor a vyvarovat se pohybu v něm. 

Prostor v místě největšího provozu, který se nachází na jihovýchodní a severozápadní straně 

objektu, bude ohraničen fyzickou překážkou, zábradlím. Vzniká zde totiž největší riziko pohybu 

pracovníků v ohroženém prostoru, a hlavně riziko pohybu strojů, které by mohly lešení strhnout. 

Při demontáži lešení se postupuje přesně v opačném sledu montáže. Odstraňovat kotvení 

a ztužení je možné až po demontáži podlaží nad jejich úrovní. Dílce se musí opatrně spouštět na 

zem, aby se nepoškodily a pádem neohrozily bezpečnost osob pohybujících se v prostoru lešení. 

Vždy je nutné poslouchat a dodržovat pokyny vedoucího pracovníka při montáži lešení. 

Montáž zajistí přímo specializovaná firma. 

o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti 

sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění 

prací ve výšce, 

Při práci na střeše využijí pracovníci proti pádu z výšky kotevní body údržbového systému. 

Kotvami bude protaženo ocelové vodící lano, ke kterému se pracovníci vybaveni bezpečnostním 

postrojem přichytí. Lana od postrojů k vodícímu lanu budou takové délky, aby couvající pracovník 

byl včas zachycen a upozorněn ještě před hranou pádu. Při napnutí lana se pracovník bude 

pohybovat u hrany pádu, protože je zde nutné vykonat práci, ale délka lana nedovolí přepadnutí 

přes hranu. Pádu navíc bude částečně zabraňovat i nízká atika, která vyčnívá nad vodorovnou 

plochou střechy. Pracovník se musí před použitím bezpečnostního postroje přesvědčit o jeho 

kompletnosti, nezávadném stavu a vždy musí být přesvědčený, že je připnutý lanem správné 

délky. Pracovník využívající bezpečností postroj musí být pro použití a činnost s tímto ochranným 

prostředkem vyškolen. Propadnutí konstrukcí může hrozit u otevřeného střešního výlezu nebo 

otevřeného výlezu v konstrukci lešení. Tyto výlezy musí být při nepoužívání uzavřeny, respektive 

zaklopeny. 

Pro pohyb mezi výškovými úrovněmi střech se využijí žebříky. Ty musí být umisťovány 

vždy v prostředcích vnitřních dispozic střech, a ne u okrajů. Přesah žebříku přes hranu musí být 

minimálně 1 100 mm a sklon ve kterém je opírán v maximálním poměru 2,5:1. 



 

 

 

 

 

Pro vodorovnou dopravu materiálu po zemi se využije smykový nakladač a ruční přeprava 

pomocí koleček. Obsluha využívající nakladač musí mít odpovídající profesní průkaz. Při vožení 

materiálu si musí počínat tak, aby nakladačem nepřejel žádnou osobu nebo nenaboural do 

konstrukce objektu nebo do lešení, a to zejména při couvání. Nakladač musí být při couvání 

vybaven výstražným světlem a přerušovaným výstražným signálem. Při využití vidlí a stohování 

materiálu musí být obezřetný, aby nedošlo k pádu materiálu na samotný nakladač nebo na osoby 

pohybující se okolo. 

Pro svislou dopravu bude využito čerpadlo s hadicemi pro litou cementovou pěnu, dále 

v největší míře stavební vrátek a ve finální fázi také autojeřáb. Hadice dopravující směs musí být 

na střeše zajištěny, aby nemohlo dojít k pádu hadic na zem, čímž by mohli utrpět zranění osoby 

pohybující se pod místem pracoviště nebo ke stržení pracovníka držící hadici na zem. 

Stavební vrátek bude umístěn na střeše u atiky. K dispozici bude vrátek s otočným 

ramenem, pracovníci se tedy nemusí nahýbat přes hranu pádu, ale vždy při vytažení materiálu 

otočí vrátkem, aby se materiál dostal na rovnou plochu střechy.  

Třetím způsobem dopravy je mobilní jeřáb. Ten bude mít za úkol vyzvednout na střechu 

těžké pytle s praným kamenivem a substrátem.  

p) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování 

na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, použití strojů, 

 Obsluhy strojů budou zhotovitelem seznámeni s místními provozními a pracovními 

podmínkami, které mají vliv na bezpečnost. Jedná se o určení, kde se lze se strojem pohybovat a 

kde dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci. Obsluha stroje v průběhu prací zajišťuje stabilitu 

stroje a využívá instalované signalizační zařízení, kterými jsou zvukové o světelné výstražné 

signály. Pracovníci, vyjma pověřených osob, se nesmí pohybovat v dosahu pracovního zařízení 

stroje, který je zvětšený vzdáleností o 2 m. 

 Dopravní prostředky přepravující cementovou pěnu se musí před jízdou po ukončení 

plnění nebo vyprazdňování zkontrolovat, jestli je zajištěno výsypné zařízení v přepravní poloze. 

 Hadice pro dopravu betonové směsi musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily 

přetížení nebo nadměrné namáhání konstrukcí o které jsou opřeny. Hadice je také zakázáno 

přehýbat a nesmí se při provozu čerpadla manipulovat se spojkami. 

Stavební vrátek nebude do konstrukce kotven a musí se tedy vhodně přitížit. Využít se 

mohou například silniční obruby. Přitížení musí být takové, aby bylo alespoň dvojnásobné jeho 

nosnosti. Nosnost vrátku je 300 kg, přitížení by tedy mělo být alespoň 600 kg, čemuž odpovídá 

s rezervou osm obrub. Materiál musí být na vrátku zajištěn, aby nemohlo při vytahování dojít 

k jeho uvolnění a pádu na zem. Přesto se osoby nesmí zdržovat přímo pod místem pádu, ani 

v takové vzdálenost kam by mohl materiál dopadnou. V místě spouštění vrátku bude vyhrazen 

ochranný prostor alespoň 1 m. Vrátek je také zakázáno přetěžovat, ale k charakteru 

vytahovaného materiálu by k přetížení nedojde. Při nejnižší poloze vytahovaného břemene musí 



 

 

 

 

 

na vrátku stále být minimálně tři závity lana. Lano s břemenem musí vždy být přesně ve svislé 

poloze, aby nedocházelo k zdvihání šikmým tahem. Stanoviště vrátku se nesmí opustit, pokud je 

vrátek zrovna používán a je na háku zavěšeno břemeno. Nesmí docházet k rázům při spouštění 

nebo vytahování a pokud se na laně vytvoří smyčka či uzel nebo se vysmekne lano z drážky, musí 

se práce zastavit. Musí se provádět pravidelná kontrola vrátku podle návodu a pokynů. 

Obsluha autojeřábu musí mít kvalifikaci pro výkon své práce. Před zdviháním materiálu 

musí být stroj řádně zapatkován. Při manipulaci je obsluha autojeřábu v neustálém kontaktu 

s osobami na střeše, které ho navádí. Se zavěšeným materiálem se musí manipulovat tak, aby 

nedocházelo k jeho rozhoupání či k trhavým pohybům, které by mohly srazit pracovníky k zemi 

nebo se střechy. Žádná z osob se nesmí nikdy pohybovat pod zavěšeným břemen, ani v takové 

vzdálenosti kam by hrozil případný pád při rozhoupání. Pracovníci usměrňující pohyb zavěšeného 

materiálu vždy stojí bokem a na takovém místě, že se zavěšený materiál pohybuje směrem od 

nich. Zřetel musí být brán také na hák autojeřábu, který se může rozhoupat. Zátěžová křivka 

autojeřábu nesmí být přetěžována. 

Materiál musí být skladován tak, aby byl vždy zajištěn bezpečný přísun a odběr a také 

podle podmínek stanovených výrobcem. Skladovací plochy budou rovné, odvodněné a zpevněné. 

Prvky, které budou skladovány těsně u sebe, musí být proloženy podklady, aby je bylo možné 

odebrat. Tekutý materiál, u střechy konkrétně asfaltová emulze, musí být v uzavřených nádobách 

a nádoby v záchytných vanách pro případ rozlití. Propanbutanové lahve budou skladovány 

nastojato a zabezpečeny proti povalení. Budou odděleny od hořlavých materiálů v samostatném 

ocelovém kontejneru. 

q) postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh 

jednotlivých prací 

V době provádění ploché střechy se bude zároveň dělat vnější kontaktní zateplení. Práce 

budou probíhat tak, že čety nebudou pracovat nad sebou. Jedna četa bude vždy na jiné straně 

objektu než druhá. Přesto se musí zamezit pádu materiálu a nářadí z výšky pod místo pracoviště. 

Po obvodu ploché střechy bude vyzděna atika, proto tomuto pádu předchází pouze šetrnost 

pracovníků. Nesmí se nechávat žádný materiál ani nářadí na atice, rovněž ani v ploše střech se 

nesmí ponechávat žádné obaly a lehký materiál, jako jsou polystyrénové desky, nezatížen. Mohlo 

by dojít při zvýšené povětrnosti k odfouknutí materiálu ze střechy, který může ohrozit pracovníky 

pod místem pracoviště nebo okolí stavby, například přiléhající komunikaci. Pod místem 

pracoviště se nesmí zbytečně zdržovat žádné osoby, kromě obsluhy čerpadla a podobně. 



 

 

 

 

 

Výstupem diplomové práce je stavebně technologický projekt stanice Integrovaného 

záchranného systému. 

Projekt obsahuje technickou zpráva, koordinační situaci stavby včetně širších vztahů 

dopravních tras, časový a finanční objektový plán, studii realizace hlavních technologických etap 

stavebních objektů, dále projekt zařízení staveniště a návrh hlavních stavebních strojů a 

mechanismů. Pro hlavní stavební objekt je také vypracován časový harmonogram, zajištění 

materiálových zdrojů pro etapu prefabrikovaného skeletu, jsou zpracovány dva technologické 

předpisy se zaměřením na vegetační střechu a montáž lešení a pro vegetační střechu je navíc 

zpracován kontrolní a zkušební plán. Práce je zaměřena i na položkový rozpočet hlavního 

objektu, na návrh zvedacích mechanismů, návrh zpevněných ploch a také je zpracována 

bezpečnost a ochrana zdraví pro technologickou etapu vegetační střechy a pro montáž lešení. 

Při zpracovávání tohoto projektu jsem si rozšířil vědomosti procesů kompletní výstavby 

objektu a rozšířil jsem si také znalosti o další výpočetní program a práci s ním, a to o program 

MS Project. 
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