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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce byla stavebně technologická příprava stavby Hotelu na 

Sachrově kopci v obci Harrachov. Součástí práce je technická zpráva objektu, studie 

realizace hlavních technologických etap, technologické předpisy a kontrolní a zkušební 

plány pro provádění monolitické stropní konstrukce, měděné střešní krytiny a alternativní 

řešení stropní konstrukce z panelů Spiroll. Dále je vypracován projekt zařízení staveniště. 

Práce obsahuje i návrh hlavních stavebních strojů, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, environmentální plán, koordinační situaci se širšími vztahy dopravních tras, časový a 

finanční plán výstavby, časový plán hlavního stavebního objektu, výkres bednění 

monolitické konstrukce, výkres sestavy panelů Spiroll. 

 

Klíčová slova 

Stavba, stavebně technologická příprava stavby, technologický předpis, technická 

zpráva, kontrolní a zkušební plán, zařízení staveniště, železobetonová stropní konstrukce, 

bednění, měděná střešní krytina, panely Spiroll. 

 

Abstract  

The diploma thesis deals with construction and technological solution of Hotel Sachrův 

kopec in Harrachov. Part of the thesis is technical report of main object, study of realization 

main technological phases, technological prescriptions and inspection and test plans for 

steel-concrete ceiling construction, copper roof cover and Spiroll panel ceiling construction. 

Thesis contain project of work side facilities, main construction machinery, shedule of health 

and safety, environmental protection, coordination situation of transport routes, time and 

financial plan for construction, drawing of formwork for steel-concrete ceiling construction 

and drawing of Spiroll panel ceiling. 

 

Key words 

Construction, building technology preparation of construction, technological 

prescription, technical report, inspection and test plans, work side facilities, steel – concrete 

ceiling construction, formwork, copper roof cover, Spirrol panel.  
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Úvod 

Jako zadání diplomové práce jsem si zvolila stavebně technologické řešení stavby 

Hotelu na Sachrově kopci ve městě Harrachov v Libereckém kraji. Stavba se nachází 

v blízkosti Krkonošského národního parku a je určena pro rodinnou rekreaci. Jedná se o 

třípodlažní objekt s nepravidelným půdorysem o rozměrech přibližně 65 × 21 m. Objekt 

disponuje podzemními garážemi, restauračním vybavením, dvěma bowlingovými dráhami, 

wellness zařízením a ubytovacími prostory v podobě 25 pokojů a dvou apartmánů. U hotelu 

jsou k dispozici i dva tenisové kurty, jejichž zimní provoz zajišťuje nafukovací hala.  

Před stavbou hotelu se na pozemku nacházel samostatný jednopodlažní restaurační 

objekt, avšak k demolicím se mi nepodařilo sehnat podklady, takže celé řešení pojmu jako 

novostavbu objektu. 

Objekt je založen na železobetonových základových pasech a patkách, podepírajících 

rozšířené druhé nadzemní podlaží objektu. Svislé nosné i nenosné konstrukce jsou 

provedeny ze zdícího systému Porotherm. Vodorovné nosné konstrukce jsou řešeny jako 

železobetonové stropní desky. V objektu jsou dvě trojramenná železobetonová schodiště a 

dva výtahy. Zastřešení je provedeno jako rozsáhlý dřevěný mansardový krov se zateplením 

a měděnou plechovou krytinou.  

K detailnějšímu řešení jsem si vybrala provádění železobetonových stropních 

konstrukcí, jelikož jsem se jim během dosavadního studia nijak výrazněji nevěnovala. Jako 

druhý okruh zaměření jsem zvolila provádění střešní kratiny z měděných plechů na 

dřevěném mansardovém krovu. Pro oba tyto procesy zpracuji technologické předpisy a 

kontrolní a zkušební plány. Dále se budu věnovat časovému a finančnímu plánu celé stavby, 

harmonogramu hlavního stavebního objektu, řešení hlavní stavební mechanizace a jejímu 

nasazení, a v neposlední řadě projektu zařízení staveniště. Jako další zadání jsem zvolila 

alternativní řešení stropní konstrukce a to v podobě předepjatých stropních panelů spiroll, 

ke kterým budu vypracovávat technologický předpis, kontrolní a zkušební plán a také výkres 

sestavy stropních dílců.  

Věřím, že řešení této práce mi přinese užitečnou zkušenost vidět a řešit proces výstavby 

jako komplexní a obsáhlý celek. 
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1.1. Základní informace o stavbě  

1.1.1. Identifikační údaje 

Název stavby:   Hotel Sachrův kopec Harrachov 

Charakteristika stavby: Stavba pro rodinnou rekreaci 

Kraj:    Liberecký 

Okres:    Semily 

Město:    Harrachov 

Městská část:   Nový svět 

Katastrální území:  Harrachov – Nový svět 

Místo:    Harrachov – Nový svět – Sachrův kopec 

Sněhová oblast:   VIII, charakteristické zatížení sněhem sk> 4kPa 

Větrná oblast:   V, základní výchozí rychlost větru vb,0 36 m/s 

Parcely pro výstavbu:  500/1, 500/2, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 12/13, 36/17, 

17/11 

Vlastník parcel:  REAL IPT s. r. o. 

Sousední parcely:  5/4, 12/2, 17/1, 36/1 

Souřadnice stavby:   50°46'46.7"N 15°24'29.4" 

Parcely pro výstavbu:  

Tabulka 1: Parcely pro výstavbu [1] 

Č.par. Plocha Druh pozemku Vlastnické právo 

500/1 911 m2 zastavěná 

plocha a nádvoří 

Real IPT s.r.o., Sušilova 602/13, Veveří, 60200 Brno 

500/2 241 m2 zastavěná 

plocha a nádvoří 

Real IPT s.r.o., Sušilova 602/13, Veveří, 60200 Brno 

1374 54 m2 ostatní plocha Real IPT s.r.o., Sušilova 602/13, Veveří, 60200 Brno 

1375 48 m2 ostatní plocha Real IPT s.r.o., Sušilova 602/13, Veveří, 60200 Brno 

1376 11 m2 ostatní plocha Real IPT s.r.o., Sušilova 602/13, Veveří, 60200 Brno 

1377 34 m2 ostatní plocha Real IPT s.r.o., Sušilova 602/13, Veveří, 60200 Brno 

12/13 379  m2 ostatní plocha Real IPT s.r.o., Sušilova 602/13, Veveří, 60200 Brno 

36/17 696  m2 travní porost Real IPT s.r.o., Sušilova 602/13, Veveří, 60200 Brno 

17/11 1968m2 ostatní plocha Real IPT s.r.o., Sušilova 602/13, Veveří, 60200 Brno 
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Sousední parcely: 

Tabulka 2: Sousední parcely [1] 

Č.par. Plocha Druh pozemku Vlastnické právo 

5/4 3402 m2 travní porost Tondr Josef, Nový Svět 45, 51246 Harrachov 

12/2 4600 m2 ostatní plocha  Město Harrachov, č. p. 150, 51246 Harrachov 

17/1 3797 m2 ostatní plocha Real IPT s.r.o., Sušilova 602/13, Veveří, 60200 Brno 

Vrtal Petr, Olomoucká 3154/98, 79601 Prostějov 

36/1 6472 m2   travní porost Real IPT s.r.o., Sušilova 602/13, Veveří, 60200 Brno 

Vrtal Petr, Olomoucká 3154/98, 79601 Prostějov 

 

Investor: 

PV REAL s.r.o. 

Brněnská 108 

Prostějov 796 01  

 

Projektant:  

Ing. Miloslav Janata 

Botanická 38 

Brno 602 00 

 

Dodavatel: 

ENERGO IPT s.r.o. 

Sušilova 602/13 

Brno 602 00 

 

Zástupce:  

Ing. Jan Plachý 

Šumavská 386 

Brno 602 00 
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1.1.2. Seznam projektové dokumentace (PD) 

01 – SITUACE 1:250  

02 – ZÁKLADY 1:50  

03 – PŮDORYS 1.PP 1:50  

04 – PŮDORYS 1.NP 1:50  

05 – PŮDORYS 2.NP 1:50  

06 – PŮDORYS KROVU 1:50  

07 – KROV PODÉLNÝ ŘEZ 1:50  

08 – KROV PŘÍČNÉ ŘEZ Y A-A,B-B,C-C 1:50  

09 – KROV PŘÍČNÉ ŘEZ Y F-F,G-G 1:50  

10 – KROV STROJOVNA VZT 1:50  

11 – PŮDORYS STŘECHY 1:50  

12 – ŘEZ OBJEKTEM A-A 1:50  

13 – ŘEZ OBJEKTEM B-B 1:50  

14 – ŘEZY SCHODIŠTĚM H-H, I-I 1:20  

15 – ŘEZY VÝTAHOVOU ŠACHTOU J-J, K-K 1:20  

16 – ŘEZY VÝTAHOVOU ŠACHTOU L-L, M-M 1:20  

17 – LOMENÉ SCHODIŠTĚ 1:20  

18 – POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ PŮDORYSY 1:20  

19 – POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ ŘEZ B1-B1 1:20  

20 – POŽÁRNÍ SCHODIŠTĚ ŘEZ B2-B2 1:20  

23 – DET 1,2 ŘEZ BALKONEM 1:20  

24 – DET 3 ŘEZ TERASOU 1:20  

25 – DET 4 ŘEZ TERASOU 1:20  

26 – DET 5 ŘEZ VSTUPEM 1:20  

27 – DET 6 ŘEZ VSTUPNÍ CHODBOU 1:20  

28 – DET 7 ŘEZ TERASOU 1:20  

29 – DET 8 ŘEZ TERASOU 1:20  

30 – ZÁBRADLÍ TERASY 1:20  

31 – ZÁBRADLÍ VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ 1:20  

32 – POHLED JIŽNÍ 1:100  

33 – POHLED SEVERNÍ 1:100  

34 – POHLEDY VÝCHODNÍ, ZÁPADNÍ 1:100  

35 – SKLADBY PODLAH 
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36 – TVAR STROPU NAD SUTERÉNEM 1:50  

37 – TVAR STROPU NAD 1NP 1:50  

38 – TVAR STROPU NAD 2NP 1:50  

T1 – TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ 1PP 1:50  

T2 – TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ 1NP 1:50  

1.1.3. Základní informace o staveništi 

Staveniště se nachází ve Městě Harrachov v městské části Nový svět. Parcely patří 

investorovi REAL IPT s. r. o. Majitelé okolních parcel byli se stavbou seznámeni a nevznesli 

žádné námitky proti realizaci výstavby.  

Pozemek je svažitý ze severu k jihu ve spádu až 10 %, částečně zatravněný a nenacházejí 

se na něm žádné vzrostlé stromy. Dříve se na něm nacházel restaurační objekt, ale ten byl 

demolicí kompletně odstraněn, ponechány byly pouze gabionové stěny, část obslužné 

komunikace a upravený terén. Momentálně nejsou parcely nijak využívány.  

Staveniště leží v blízkosti NP Krkonoše, v jeho blízkosti vedou turistické trasy, avšak 

do staveniště žádné z nich nezasahují. Staveniště se nenachází v žádném ochranném pásmu 

a nevedou přes něj kmenové inženýrské sítě, které by mohly být dotčeny zástavbou. Ke 

staveništi vede místní asfaltová komunikace šířky 5,5 m.  

Před začátkem výstavby bude proveden inženýrsko – geologický průzkum, budou 

provedeny minimálně tři vrtané sondy a zjištěno složení podloží a hladina podzemní vody, 

jelikož v databázi české geologické služby se žádné informace o zdejším podloží 

nenacházejí. Radonové riziko bylo určeno jako vysoké s vysokou propustností zeminy. 

Celé staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 m. Staveništní 

komunikace bude jednosměrná a bude mít jeden vjezd a jeden výjezd. 

1.1.4. Základní informace o stavbě  

C – SO.01 Hlavní stavební objekt – Hotel Sachrův kopec Harrachov 

Jedná se o novostavbu hotelu určeného pro rodinnou rekreaci. Hlavní stavební objekt je 

navržen se dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. 

1.1.5. Základní dispoziční řešení: 

V prvním nadzemním podlaží (0,000) je umístěna recepce, sklad a sklad lyžařských 

pomůcek. Dále se zde nacházejí zařízení rekreačního rázu, jako vířivka, sauny, solárium, 

místnost určená pro masáže a fitness, vše s vlastním hygienickým zázemím v podobě šaten, 

sprch a WC. Je zde umístěna i restaurace a bar s technickým a skladovacím zázemím. 
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Ve druhém podlaží (+ 3,700) jsou umístěny dvoulůžkové a třílůžkové pokoje a dva 

apartmány. Všechny pokoje mají vlastní hygienické zázemí v podobě koupelny a WC a 

disponují balkonem. 

V podkroví hotelu je oddělený prostor pro umístění VZT jednotky. Ten je přístupný z 

prostoru centrální chodby ve 2 NP průlezem opatřeným nůžkovým schodištěm. 

V suterénu (- 4,100) se nachází strojovna vzduchotechniky, strojovna vířivky, kotelna, 

sklady, přípravna a sklady potravin, dětská herna, solná jeskyně, bowling a garáže. 

1.1.6. Základní materiálová charakteristika 

Objekt je navržen na základových pasech a dvoustupňových základových patkách, 

podpírajících rozšířené druhé nadzemní podlaží objektu. Jsou navrženy z betonu 

C30/37 XC2 vyztuženého ocelí 10 505 R. Základová spára se nachází v několika výškových 

úrovních viz níže. Mezi základy je proveden štěrkopískový podsyp tl. 200 mm a na něm 

podkladní betonová vrstva tl. 150 mm. Podkladní beton je vyztužen kari sítí ∅ 4 mm s oky 

100 × 100 mm. Izolace proti spodní vodě je zároveň navržena jako protiradonová 

z asfaltových pásů BITUBITAGIT PE V60S35 tl. 3,5 mm. Jsou provedeny dvě dojezdové 

vany výtahu. 

Svislé nosné konstrukce jsou provedeny ze zdících prvků POROTHERM 

tloušťky 440 mm a 240 mm, nenosné zdivo je provedeno z prvků POROTHERM 140 a 

100 mm. Prostory, mezi kterými musí být zabráněno přenosu hluku, jsou odděleny zdivem 

POROTHERM AKU tloušťky 240 mm 

Vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny jako železobetonové stropní desky 

s prostupy pro instalační šachty. Schodiště jsou provedena jako trojramenná železobetonová. 

Výtahové šachty jsou také železobetonové. 

 Zastřešení je navrženo jako dřevěný mansardový krov doplněný ocelovými 

příhradovými konstrukcemi s krytinou z měděného plechu. Je provedeno zateplení deskami 

z minerální plsti ISOVER ORSIL. 

1.1.7. Objemové a prostorové údaje stavby 

C – SO.01 Hlavní stavební objekt – Hotel Sachrův kopec Harrachov: 

 Počet nadzemních podlaží:    2 

Počet podzemních podlaží:    1 

Zastavěná plocha:     1418,73 m2 

Obestavěný prostor:     13453,00 m3 
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Rozdělení stavby na stavební objekty:     

C – SO.01 Hlavní stavební objekt – Hotel Sachrův kopec Harrachov 

C – SO.02 Kanalizační přípojka splašková 

C – SO.03 Kanalizace dešťová + vsakovací trativod 

C – SO.04 Přípojka plynu 

C – SO.05 Přípojka NN 

C – SO.06 Přípojka optického kabelu 

C – SO.07 Parkoviště 

C – SO.08 Komunikace 

C – SO.09 Objekt pro umístění VZT jednotky 

C – SO.10 Gabionové opěrné stěny 

C – SO.11 Tenisový kurt A 

C – SO.12 Tenisový kurt B 

C – SO.13 Sadové úpravy 

1.2. Konstrukční řešení stavby 

1.2.1. Zemní práce 

1.2.1.1 Ornice 

Na pozemku se již nenachází žádná ornice, byla odstraněna při likvidaci předchozího 

objektu. 

1.2.1.2 Výkop a pažení 

Bude provedeno pažení stavební jámy pomocí mikrozáporového pažení z profilů I 180, 

které budou ukládány do předvrtaných vrtů profilu 300 mm, dočasných pramencových 

zemních kotev zajištěných převázkami a výdřevy z hranolů tloušťky 80 mm. Zápory budou 

osazovány střídavě po vzdálenosti 1,2 m a 0,8 m (mezi těmito budou vždy navařeny 

převázky). Paty zápor budou sahat 2,0 m pod úroveň stavební jámy a budou zality betonem 

C12/15. Pro záporové pažení bude vyhotoven speciální projekt a statický posudek dodaný 

subdodavatelskou firmou, která bude pažení provádět, neboť tento návrh není obsahem 

původní PD. Dno základové jámy se nachází v úrovni -4,650 mm a -3,800 mm vzhledem 

k rozdílným výškovým úrovním suterénu. Budou vyhloubeny rýhy pro základové pasy tvaru 

a rozměrů dle výkresu č. 02 PŮDORYS ZÁKLADŮ. Základová spára konstrukcí se nachází 

v hloubce -4,150 m a -5,050 m. Výkop pro rýhy bude rozšířen na každou stranu o 600 mm 



 10 

z důvodu potřeby provedení bednění. Jámy dojezdových van budou taktéž rozšířeny o 

pracovní prostor min. 600 mm, jejich spodní úroveň se nachází na kótě -4,900 m. všechny 

úrovně a odstupňování základů je patrné ve výkresu č. 02 PŮDORYS ZÁKLADŮ. 

1.2.1.3 Odvodnění výkopů 

Pokud to bude z hydrogeologických poměrů nutné, budou u líce pažení provedeny 

odvodňovací rýhy a budou svedeny do studny, odkud bude voda čerpána kalovým čerpadlem 

do kanalizace. Na ústí do kanalizace musí být osazen filtr na odstranění hrubých nečistot. 

1.2.2. Základové konstrukce 

Objekt je založen na železobetonových základových pasech a dvoustupňových 

železobetonových patkách. Součástí základů jsou dvě dojezdové šachty výtahů. 

1.2.2.1 Železobetonové základové pasy 

Do připravených rýh bude vybetonována vrstva 50 mm podkladního betonu C20/25 a 

bude provedeno bednění ze systémových bednících dílců firmy PERI. Pasy jsou navrženy 

z betonu C30/37 XC2 vyztužené ocelí 10 505 R, minimální krytí výztuže je 40 mm. 

Základové konstrukce obsahují množství prostupů, které budou zajištěny vybedněním 

pomocí tvarovek z voděodolné překližky. Tvar a rozměry základových konstrukcí viz výkres 

č. 02 PŮDORYS ZÁKLADŮ. 

1.2.2.2 Železobetonové prefabrikované základové patky 

Pod patkami bude proveden štěrkopískový podsyp tl. 200 mm a podkladní beton C 20/25 

tl. 150 mm. Patky jdou navrženy jako prefabrikované dvoustupňové se základovou spárou 

na kótě – 2,000 m a rozměry základního stupně 1350 x 1350 mm výšky 650 mm a 

sekundárního stupně 500 x 500 mm výšky 400 m. Jejich součástí je patní plech tl. 14 mm 

s ocelovými šrouby M20 pro osazení sloupů. 

1.2.2.3 Dojezdová šachta výtahu 

Dojezdové šachty výtahů jsou navrženy z betonu C30/37, výztuže 10 505 R. Skládají se 

ze základové desky tl. 200 mm se spodní hranou na kótě -4,900 m, dále pružné podložky z 

pryžového granulátu pojeného polybutadien- polyuretanovým pojivem typu BELAR®, 

hydroizolace z asfaltový BITUBITAGIT PE V60S35 na něž je provedena železobetonová 

deska tl. 300 mm propojena se stěnami dojezdové vany tl. 150 mm. Kolem základové 

konstrukce van je provedena cihelná přizdívka z CPP tl. 150 mm, viz výkres č. 15 ŘEZY 
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VÝTAHOVOU ŠACHTOU J-J,K-K 1:20 a 16 ŘEZY VÝTAHOVOU ŠACHTOU L-L,M-M 

1:20. 

1.2.2.4 Podkladní beton 

Pod podkladní beton je proveden hutněný štěrkopískový polštář tl. 200 mm. Mezi 

základovými konstrukcemi je proveden podkladní beton o tloušťce 150 mm pevnostní třídy 

C16/20, vyztužený kari sítí B500A 150 x 150 x 4,0 mm (1,35 kg/m2) se spodní úrovní -

3,700 m. Kari sítě musí být uloženy na distanční podložky a vzájemně překryty na všech 

okrajích o min. 300 mm. 

1.2.2.5 Hydroizolace spodní stavby 

Hydroizolace podzemního podlaží je provedena z modifikovaných asfaltových pásů  

BITUBITAGIT PE V60S35 tl. 3,5 mm se sklenou nosnou vložkou, spodní vrstvu tvoří lehce 

tavitelná polymerní folie pro snadnější natavování. Minimální velikost příčných a podélných 

spojů je 100 mm. Hydroizolace je vytažena min. 450 mm nad úroveň upraveného terénu. 

Dvě vrstvy izolace jsou umístěny na úrovni podkladního betonu a podzemním zdivu na 

kontaktu se zeminou.  

1.2.2.6 Ochrana před radonem 

Měřením bylo zjištěno vysoké radonové riziko s vysokou propustností zeminy. Objekt 

je od podloží oddělen nuceně provětrávaným podlažím. Všechny prostupy stropní 

konstrukcí musí být utěsněny alespoň 3. kategorií těsnosti (celistvá stavební konstrukce 

omezující konvekci vzduchu s prostupy utěsněnými proti proudění vzduchu). Kotelna má 

zajištěn samostatný přívod vnějšího vzduchu, od ostatních částí objektu je oddělena 

konstrukcí 3. kategorie těsnosti s plynotěsnými dveřmi opatřenými automatickým 

zavíráním. Schodišťové prostory jsou odděleny plynotěsnými dveřmi opatřenými 

automatickým zavíráním, které se otvírají proti směru proudění vzduchu. Kontaktní podlaží 

je opatřeno dvěma vrstvami celistvé protiradonové izolace s plynotěsně provedenými 

prostupy v izolaci BITUBITAGIT PE V60S35 . 

1.2.3. Svislé konstrukce: 

Pozn. Některé stavební materiály svislých konstrukcí byly oproti původnímu projektu 

nahrazeny, jelikož nebylo z PD a TP jasné, jaké materiály byly použity. 
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1.2.3.1 Sloupy 

Sloupy vynášející rozšířené 2NP jsou navrženy z profilu HEB 300. Ocelové sloupy 

budou žárově po-zinkovány včetně kotevních plechů a šroubů a opatřeny asfaltovým 

nátěrem do úrovně terénu. Nad terénem jsou sloupy opatřeny dřevěným obkladem. Obklad 

je ukončen 300 mm nad upraveným terénem. Sloupy jsou od ostatních konstrukcí (v místě 

průchodu terasou) oddilatovány. Horní konec sloupů bude ukotven pomocí armatury 

navržené ve statické části projektu a zatažené do železobetonové konstrukce. Na sloupech 

jsou navařené konzoly L 40×40×5 mm pro vynesení dřevěného obkladu.  

1.2.3.2 Obvodové nosné zdivo 

Zdivo obvodových konstrukcí nadzemních podlaží i suterénu tloušťky 440 mm je 

provedeno z keramických tvárnic POROTHERM 44 T Profi s integrovanou tepelnou izolací 

ve formě minerální vaty, rozměr bloku 248/440/249 mm, zděné na lepidlo POROTHERM 

Dryfix, pevnost zdiva v tlaku 8 MPa, součinitel tepelné vodivosti bez omítek 

l= 0,075 W/mK, tepelný odpor zdiva bez omítek R = 5,88 m2K/W, vážená laboratorní 

neprůzvučnost Rw = 48 dB. V místech styku se zeminou je zdivo opatřeno dvouvrstvou 

hydroizolací BITUBITAGIT PE V60S35 a cihelnou přizdívkou z CPP tl. 150 mm. Se 

součinitelem prostupu tepla U = 0,178 W/m2K obvodové zdivo vyhovuje požadavkům 

tepelné ochrany budov dle  ČSN 74 0540, kde UN,20 = 0,3 W/m2K a Urec,20 = 0,25W/m2K pro 

stěny vnější těžké. 

1.2.3.3 Vnitřní nosné zdivo 

Pro vnitřní nosné stěny je použito keramických tvárnic POROTHERM 44 Profi, rozměr 

bloku 248/440/249 mm, zděné na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi M10, pevnost 

zdiva v tlaku 10 MPa, součinitel tepelné vodivosti bez omítek l= 0,117 W/mK, tepelný 

odpor zdiva bez omítek R = 3,75 m2K/W, vážená laboratorní neprůzvučnost Rw = 48 dB. 

Pro vnitřní nosné stěny je použito keramických tvárnic POROTHERM 24 Profi, rozměr 

bloku 372/240/249 mm, zděné na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi M10, pevnost 

zdiva v tlaku 10 MPa, součinitel tepelné vodivosti bez omítek l= 0,28 W/mK, tepelný odpor 

zdiva bez omítek R = 0,86 m2K/W, vážená laboratorní neprůzvučnost Rw = 49 dB. 

Pro vnitřní nosné zdivo v místech s nutností zabránění přenosu hluku je použito 

keramických tvárnic POROTHERM 25 AKU Z Profi, rozměr bloku 330/250/249 mm, zděné 

na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi M10, pevnost zdiva v tlaku 10 MPa, 



 13 

součinitel tepelné vodivosti bez omítek l= 0,30 W/mK, tepelný odpor zdiva bez omítek 

R = 0,83 m2K/W, vážená laboratorní neprůzvučnost Rw = 53 dB. 

1.2.3.4 Vnitřní nenosné zdivo 

POROTHERM 14 Profi pro zdivo tloušťky 150 mm, rozměr bloku 497/140/249 mm, 

zděné na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi M10, pevnost zdiva v tlaku 8 MPa, 

součinitel tepelné vodivosti bez omítek l=0,26 W/mK, tepelný odpor zdiva bez omítek 

R =0,53 m2K/W, vážená laboratorní neprůzvučnost Rw = 43 dB. 

POROTHERM 11,5 AKU Profi pro zdivo tloušťky 125 mm, rozměr bloku 

497/125/249 mm, zděné na maltu pro tenké spáry POROTHERM Profi M10, pevnost zdiva 

v tlaku 10 MPa, součinitel tepelné vodivosti bez omítek l=0,28 W/mK, tepelný odpor zdiva 

bez omítek R =0,41 m2K/W, vážená laboratorní neprůzvučnost Rw = 46 dB. 

1.2.3.5 SDK příčky a předstěny pro rozvod inženýrských sítí 

Inženýrské sítě jsou v koupelnách a WC vedeny v předstěnách ze sádrokartonových 

desek KNAUF 12,5 mm impregnovaných, vhodných do prostředí se zvýšenou vlhkostí. 

Příčky jsou provedeny ze systému KNAUF s použitím desek WHITE 12,5 mm. 

1.2.4. Vodorovné konstrukce: 

1.2.4.1 Železobetonová stropní konstrukce 1S a 1NP 

 Suterén a první nadzemní podlaží jsou zastropeny železobetonovými stropními 

deskami tl. 240mm z betonu C30/37 - XC1 – Cl 0,2 – Dmax 22 mm – S3 a oceli 10 505 R, 

minimální požadované krytí výztuže 40 mm. Výškové úrovně desek jsou pro 1S -0,340 až -

0,100 m, pro 1NP +3,360 až +3,500 m, ostatní parametry jsou patrné z výkresů 36 TVAR 

STROPU NAD SUTERÉNEM A 37 TVAR STROPU NAD 1NP a příslušných řezů. Desky 

jsou vetknuty do pozedních věnců výšky 250 mm z betonu C30/37 vyztuženými ocelí 

10 505 R. 

1.2.4.2 Železobetonová stropní konstrukce 2NP 

Druhé nadzemní podlaží je zastropeno systémem železobetonových stropních desek 

tloušťky 160 mm z betonu C30/37 - XC1 – Cl 0,2 – Dmax 22 mm – S3 a oceli 10 505 R, 

minimální požadované krytí výztuže 40 mm. Výšková úroveň desky +6,350  až +6,510 m. 

ostatní parametry jsou patrné z výkresu 38 TVAR STROPU NAD 2NP a příslušných řezů. 
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Desky jsou vetknuty do pozedních věnců výšky 250 mm z betonu C30/37 vyztuženými ocelí 

10 505 R. 

1.2.4.3 Ztužující věnce 

Ztužující věnce jsou konstruovány z betonu C30/37, vyztužené ocelí 10 505 R, nosná 

výztuž Ø 12 mm a Ø 10 mm, třmínky Ø  8 mm, obvodové věnce jsou opatřeny tepelnou 

izolací. Všechny věnce jsou na nosném zdivu uloženy na těžkých asfaltových pásech 

BITUBITAGIT PE V60S35 aby nedocházelo k zatékání betonu. 

1.2.4.4 Překlady  

V celém objektu jsou dále navrženy překlady převážně z keramobetonových 

vyztužených nosníků Ploché překlady POROTHERM KP 11,5 a KP 14,5 a POROTHERM 

KP 7. Umístění a délky překladů dle PD. Uložení překladů min. 150 mm do lože 10 mm 

z cementové malty. Při ukládání prvků na překladu musí být pod ně opět použito lože 

z cementové malty min. 10 mm. 

Nad otvory větší šířky jsou použity železobetonové nosníky, umístění a rozměry dle PD, 

materiál beton C 30/37, výztuž 10 505 R, uložení a vyztužení dle statického návrhu. 

1.2.5. Zastřešení 

Objekt je zastřešen mansardovým dřevěným krovem doplněným o ocelové příhradové 

konstrukce. Krov sestává z pozednic 120/160 a 160/180, vaznic 180/160 a 120/180, 

krokví 120/180, trámů 160/120, 60/60 a 100/100. sloupků 160/160, příložek 120/100 a 80/80 

a pásků 100/140 délek dle projektové dokumentace viz výkres č. 06 PŮDORYS KROVU, 07 

ŘEZ D-D KROVU, 08 ŘEZ A-A, B-B, C-C KROVU, 09 ŘEZY F-F, G-G KROVU, 

10 KROV - PROSTOR PRO VZT JEDNOTKY. Dřevěný krov je doplněn o ocelové 

příhradové prvky z profilů 2×U80, délek dle výrobní dokumentace – výkres č. Z3 OK 

KROVU PŮDORYS KROVU U SEVERNÍ FASÁDY A Z4 OK KROVU PŮDORYS KROVU 

U JIŽNÍ FASÁDY. Trámy nesoucí vykonzolované vikýře jsou uchyceny do železobetonové 

konstrukce stropu pomocí šroubů M16 do ocelových hmoždinek.  

1.2.5.1 Souvrství střechy  

Střešní plášť je navržen ve složení:  

- střešní krytina z měděného plechu s dvojitou stojatou drážkou tl. 0,6 mm  

- separační drenážní vrstva Jutadren AP   

- dřevěný záklop z desek tl. 25 mm  
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- nosná konstrukce krovu krov  

- tepelná izolace Orsik tl. 200 mm  

- parotěsná zábrana Delta-Fol Reflex  

Se součinitelem prostupu tepla U = 0,18 W/m2K souvrství střechy vyhovuje 

požadavkům tepelné ochrany budov dle  ČSN 74 0540 kde UN,20 = 0,3 W/m2K a 

Urec,20 = 0,24W/m2K pro střechy strmé se sklonem nad 45°. 

1.2.5.2 Odvodnění střechy  

Odvod vody ze střechy je navržen v úžlabích mezi jednotlivými vikýři a sveden do 

kanalizace svislými dešťovými svody z měděného plechu. Svody jsou ukončeny geigry 

v pozicích patrných z výkresu č. 11 PŮDORYS STŘECHY.  

1.2.5.3 Opatření v zimním období 

Po zimní období je navržena úprava s vytápěnými okraji střech a svody tak aby bylo 

zabráněno tvorbě rampouchů. V zimních měsících je nutno zabránit i opadávání bloků sněhu 

ze střechy, toho bude docíleno osazením sněhových zábran a vyznačením nebezpečí padání 

sněhu ze střechy. Dle mapy sněhových oblastní leží stavba ve sněhové oblasti VIII, 

charakteristické zatížení sněhem sk> 4 kPa a vrstva a tíha sněhu je v této kategorii záležitostí 

individuálního posouzení. 

1.2.6. Schodiště 

Dvě hlavní schodiště se nachází uprostřed severní části objektu a v západní části objektu 

a vedou ze suterénu, jako trojramenná s osmnácti stupni překonávají výšku 3,2 m do 1NP. 

Následuje dvacet stupňů do 2NP překonávajících výšku 3,7 m. Jsou železobetonová, beton 

C30/37, ocel 10 505 R, vetknutá do nosných zdí v místě mezipodest. U hlavních podest je 

každé rameno osazené na podestové nosníky a pryžové podložky.  Viz výkres č. 14 ŘEZY 

SCHODIŠTĚM H-H, I-I.  

Vedlejší schodiště vede ze suterénu do 1NP, je jednoramenné a osmnácti stupni 

překonává výšku 3,2 m. Je železobetonové, beton C30/37, ocel 10 505 R. V suterénu se dále 

nachází několik betonových vedlejších čtyř, až šesti stupňových schodišť viz PD. 

Zábradlí schodišť je navrženo z profilů jekl 40×40×5 tvořících sloupky zábradlí. Výplň 

je z kovových tyčí Ø 5 mm s rozestupy 100 – 120 mm dle výkresu č. 31 ZÁBRADLÍ 

VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ. Madla jsou provedeny z bukového dřeva. Zábradlí je kotveno 

přes kotevní desky k čelům schodišťových ramen pomocí šroubů M10 a kovových 

hmoždinek. 



 16 

1.2.7. Výtahy 

V objektu jsou navrženy dva výtahy OTIS o nosnostech 630 kg a 450 kg. Konkrétní 

konstrukční řešení výtahů a výtahových šachet je nutno projednat s jejich dodavatelem. 

Hlavní výtah pro přepravu osob z 1S až do 2NP je umístěn v prostoru hlavního 

trojramenného schodiště, šachta je provedena ze železobetonu, beton C30/37, ocel 10505 R. 

1.2.8. Komínové těleso 

V objektu se nacházejí dva komínové průduchy pro odvod spalin z kotelny, systém 

ROKA RS 3100, třívrstvý, izolovaný - izolace tl. 25 mm, opláštění lesklý nerez tl. 0,5 mm, 

průměr průduchu 350 mm. Komín je vyveden nad střechu. Komínová tělesa musí být 

navržena a provedena v souladu s ČSN 73 4201 ed. 2 - Komíny a kouřovody - Navrhování, 

provádění a připojování spotřebičů paliv. 

1.2.9. Podlahové konstrukce 

Skladby podlah včetně tlouštěk jednotlivých vrstev jsou popsány v příloze č. 35 

SKLADBY PODLAH. Nášlapné vrstvy jsou většinou provedeny v obytných místnostech jako 

koberce, v místnostech určených k hygieně a v kuchyních jako dlažby. Typy jednotlivých 

podlah jsou vyznačeny ve výkresech půdorysů jednotlivých podlaží a v tabulkách místností. 

Nášlapné vrstvy podlah na nosné betonové desce jsou navrženy dle účelu místnosti V 

místech návaznosti rozdílných typů podlah jsou použity přechodové kovové podlahové lišty 

systému Schluter. Podlahy budou odděleny od svislých konstrukcí dilatačním páskem 2x 

Ethafoam tl. 5 mm. První a poslední stupně schodišťových ramen budou barevně odlišené. 

Podlahy budou doplněny sokly z materiálů podle legendy místností ve výkresech půdorysů 

(keramické sokly výšky 80 mm, dřevěné lišty). Okolo objektu je navržen okapový chodník 

z betonových dlaždic.  

1.2.10. Akustické izolace a podhledy 

V objektu je proveden sádrokartonový podhled tl. desek 15 mm se vzduchovou mezerou 

vyplněnou minerální rohoží tl. 100 mm. Podhled je zavěšený pod stropem. Stropy s podlahou 

mezi pokoji a restauracemi nebo kuchyněmi musí vyhovět podle návrhu skladby tj. nosná 

stropní konstrukce 240 mm, Isover 30 mm, mazanina 60 mm na požadavky týkající se 

kročejové izolace konstrukce dle ČSN 73 0532 – Akustika – ochrana proti hluku v budovách 

a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky, vyhovující návrh 

zaručuje projektant v PD. V koupelnách a na WC budou rozvody vedeny sádrokartonovými 

předstěnami a izolovány minerální vatou. 
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Mezi jednotlivými pokoji a provozy je pro zabránění přenosu hluku provedeno akustické 

zdivo PROTHERM 24 AKU a plovoucí podlahy oddilatované od svislých konstrukcí 

pomocí dilatačních pásků 2x Ethafoam tl. 5 mm.  

Hluk z provozu bowlingu bude přenosem vzduchem přes dvě stropní konstrukce 

utlumen, avšak hluk šířící se konstrukcí od provozu stroje u dojezdu koulí a nárazy 

samotných koulí je přenášen konstrukcí přes více pater a proto bude celý stroj uložen na 

masivním základu a odizolován prosti vibracím a otřesům pomocí pryžových rohoží. Plochy, 

do kterých narážejí bowlingové koule budou opatřeny pryží nebo molitanem, stroj bude 

oddilatován od samotné dráhy pomocí pryžových rohoží. V místnosti bowlingu bude 

proveden akustický podhled a předstěny RIGIPS s minerální zvukovou izolací dle návrhu 

akustické studie. Samotná konstrukce drah bude řešena dvojitou podlahou pro snížení 

přenosu hluku a vibrací. 

Na objekt jsou zpracovány akustické studie firmou Greif akustika, jejich dodržení je 

nutné pro správné akustické poměry v objektu. Tyto studie jsou součástí PD.  

1.2.11. Výplně otvorů 

Okna jsou provedena jako dřevěná Eurookna SULKO Euro68 z profilu IV68, vhodné 

do zateplených a energeticky úsporných staveb izolační dvojsklo se součinitelem prostupu 

tepla U=0,7 W/m2.K ve složení 4–12–4–12–4 mm, součinitel prostupu tepla celého okna 

Uw=1,1 W/m2.K, zvuková izolace až 31 dB, rozměry a osazení oken dle PD VÝPIS 

TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ. Balkonové dveře jsou vyrobeny ve stejném standardu jako 

okna.  Interiérové dveře jsou jednokřídlové a dvojkřídlové, hladké, nebo částečně prosklené, 

s povrchovou úpravou buk, s nerezovým kováním a doplňky umístěné v obložkové zárubni. 

Exteriérové dveře jsou řešeny jako bezpečnostní, v titanové zárubni s ocelovým kováním a 

doplňky. Všechna vrata do garáží budou ocelová výsuvná LOMAX, zateplená, v barvě dle 

požadavku investora.  

1.2.12. Povrchové úpravy 

1.2.12.1 Vnitřní povrchové úpravy 

Vnitřní omítky na cihelném zdivu a na stropě budou dvouvrstvé štukové, 2x pačokované 

s nátěrem Primalex Plus bílé barvy. SDK předstěny budou opatřeny nátěrem Primalex 

fortissimo, omyvatelný, otěruvzdorný, bílý. Na WC a v koupelnách bude keramický obklad 

do výšky dle PD. Ve všech místnostech, kde je navržena keramická dlažba bez obkladu stěn, 

bude keramický sokl.  
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1.2.12.2 Vnější povrchové úpravy 

Vnější omítka je provedena ze směsi Baumit PerlaExterior vnější štuková omítka s 

konečnou povrchovou úpravou – silikátovým nátěrem baumit, včetně silikátového základu 

a barvy dle přání investora. Dřevěný obklad stěn, sloupů a zábradlí tl. 25 mm je opatřen 

nátěrovým systémem Herbol pro vnější nátěry dřevěných konstrukcí. Vnější betonový 

obklad je proveden jako TEXAS Keraton barvy skořicové. Klempířské výrobky z měděného 

plechu tl. 0,63 mm. 

1.2.13. Prostupy 

Prostupy konstrukcemi budou řešeny jako protipožární, budou provedeny protipožární 

ucpávky a těsnící konstrukce musí prokazovat min. stejnou požární odolnost jako má 

požárně dělící konstrukce. Požární řešení je součástí projektové dokumentace a řídí se 

platnou legislativou. 

1.3. Údaje o dosavadním využití území 

Stavební pozemek leží ve městě Harrachov, v městské části Nový svět. Parcely určené 

k zástavbě jsou v katastru nemovitostí dle druhu zařazeny jako ostatní plocha. Pozemky jsou 

určeny k zástavbě novými objekty a nenachází se na nich žádné stávající objekty nebo 

konstrukce. Předchozí restaurační objekt byl z pozemku kompletně odstraněn před 

započtením investorského záměru. Ke staveništi jsou z důvodu širší zástavby dovedeny 

inženýrské sítě a je nutno vybudovat pouze přípojky. 

Pozemek je svažitý ze severu k jihu ve spádu až 10 %, částečně zatravněný a nenacházejí 

se na něm žádné vzrostlé stromy.  Staveniště leží v blízkosti NP Krkonoše, v jeho blízkosti 

vedou turistické trasy, avšak do pozemku žádné z nich nezasahují. Pozemky se nenachází 

v žádném ochranném pásmu a nevedou přes ně kmenové inženýrské sítě, které by mohly být 

dotčeny zástavbou. K pozemkům vede místní asfaltová komunikace šířky 5,5 m.  

1.4. Údaje o provedených průzkumech 

1.4.1. Inženýrsko-geologický průzkum 

Před započetím výstavby bude proveden geologický průzkum staveniště minimálně 

třemi vrtanými sondami pro zjištění složení podloží a jeho vlastností, zejména z důvodu 

geotechnického návrhu pažení stavební jámy a opatření v rámci zemních prací. V databázi 

české geologické služby se nenacházejí žádné informace o dosavadních geologických 

průzkumech pozemků určených k zástavbě. Dostupné jsou pouze tyto obecné informace:  
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„Horninový typ  magmatit hlubinný 

Hornina   granit až granodiorit 

Soustava   Český masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum 

Oblast   lužická (západosudetská) oblast 

Region   magmatity lužické oblasti 

Regionální jednotka krkonošsko-jizerský masiv 

Éra   PALEOZOIKUM 

Útvar   KARBON 

Oddělení   karbon svrchní“ [25 ] 

1.4.2. Radonový průzkum 

Pro stanovení radonového indexu bylo provedeno měření specializovanou firmou VF, 

a.s. Svitavská 588, 679 21, Černá Hora. Na ploše byly stanoveny hodnoty cv (kBq/m3) 

v rozmezí 58 - 64, měřená plocha je poměrně homogenní z hlediska hodnot objemové 

aktivity radonu. Radonové riziko zde bylo určeno jako vysoké s vysokou propustností 

zeminy a tomu bude přizpůsoben i návrh konstrukcí suterénu. 

1.4.3. Archeologický průzkum 

Na pozemku byl proveden archeologický výzkum, dle Archeologického ústavu 

Akademie věd České republiky, v.v.i., Letenská 4, Praha 1, nejsou známy žádné 

archeologické nálezy. 

1.4.4. Průzkum terénu 

Před zahájením samotných projekčních prací byl proveden průzkum terénu a okolí, byly 

provedeny konzultace se zástupci městské části Harrachov, které probíhaly i v průběhu práce 

na projektu. Také byla pořízena základní fotodokumentace stavu pozemku a okolních 

objektů pro případnou pasportizaci.  

1.4.5. Geodetické měření 

Území pro projekční práce bylo zaměřeno oprávněnou autorizovanou firmou v systému 

jednotné trigonometrické sítě katastrální (S – JTSK), výškový systém Balt po vyrovnání 

(B.p.v.) a byla vyhotovena patřičná dokumentace pozemku. 
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1.5. Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

1.5.1. Doprava 

K pozemku vede z hlavní silnice nově zbudovaná asfaltová komunikace šířky 5,5 m, na 

kterou bude také napojena jednosměrná staveništní komunikace, která bude využívána i pro 

další výstavbu. V okolí staveniště bude umístěno řádné dopravní značení upozorňující na 

probíhající stavbu. Před výjezdem vozidel ze stavby na místní komunikaci bude zajištěno 

jejich očištění vysokotlakým čističem. 

1.5.2. Napojení na inženýrské sítě 

Kolem pozemku jsou zavedeny z důvodu širší zástavby nové inženýrské sítě, na které 

budou objekty stavby C – Hotel Sachrův kopec napojeny. 

1.5.2.1 Vodovod 

Přívod vody bude zajišťovat vodovodní přípojka profilu DN 32 napojená pomocí 

navrtávacího pasu na nově zbudovanou větev vodovodu, jehož zdrojem jsou dvě vrtané 

studny hloubky 35 – 40 m zřízené investorem. Investor dal souhlas s užíváním vodovodu i 

pro účely výstavby. Byl proveden rozbor vody a voda byla shledána, jako nezvadá a vhodná 

jako pitná dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou 

vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 

258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

1.5.2.2 Kanalizace 

Kanalizační přípojka DN 200 z neměkčeného PVC bude napojena vložkou na veřejnou 

kanalizaci vedoucí v širším okolí stavby. 

Dešťová kanalizace z neměkčeného PVC DN 200 je vyústěna u paty svahu ve formě 

trativodu a voda bude vsakována na pozemku investora a přiléhající louku. 

1.5.2.3 Vedení NN 

Je provedeno napojení na vedení NN zřízené v rámci širší zástavby bytovými 

jednotkami.  

1.5.2.4 NTL Plynovod 

Přípojka DN 32 bude napojena kolmo na veřejné vedení nízkotlakého plynovodu 

v blízkosti stavby a spádovaná 0,5 % směrem k veřejnému plynovodu. Na hranici pozemku 

bude umístěna skříň s hlavním uzávěrem plynu. 
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1.5.3. Technologie stravování 

V 1NP hotelu se nachází restaurační provoz, jehož zázemí bude obsahovat řadu 

kuchyňských přístrojů jako např. mrazící a chladicí boxy, výrobník ledu, konvektomat, mycí 

zařízení, postmix, systém dřezů, kávovary, výčepní zařízení a kuchyňské roboty. Rozmístění 

a popis přípojných míst energií k těmto technologiím je uvedeno ve výkrese T1 

TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ 1PP A T2 TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ 1NP.  

1.5.4. Vzduchotechnika 

V celém objektu včetně pokojů a především společných prostor je zajištěna výměna 

vzduchu rozsáhlým systémem vzduchotechniky vedené v podhledu pod stropem. Větrání 

místnosti, označené ve výkrese Bar 2 (místnost 1.42), zajišťuje vzduchotechnická jednotka 

umístěna v 1PP (místnost 0.45). Jedná se o podstropní jednotku s průtokem vzduchu 1200 

m3/h. V prostoru baru jsou umístěny celkem 4 přívodní vyústky přímo nad barovým pultem 

pak 2 odvodní. 

Prostor solné jeskyně v místnosti 0.41 je větraný pomocí dvou ventilátorů umístněných 

přímo v přívodním a odvodním potrubí. Průtok větracího vzduchu je 500 m3/h, větrání je 

rovnotlaké. V prostoru jeskyně je umístěna jeden přívodní a jeden odvodní element. 

Další jednotka obsluhující bowling v 1 PP a restauraci v 1 NP je umístěna v místnosti 

0.37. Sací a výfukové potrubí je u všech zařízení umístěných v 1 PP vyvedeno na fasádu. 

Střecha - strojovna kuchyňská větrací jednotky je umístěna na střeše objektu, obsluhuje 

kuchyňské provozy umístěné v 1.NP. Sací a výfukové potrubí je vyvedeno nad střechu. 

Větrání hygienického zázemí pokojů zajišťují potrubní axiální ventilátory. Potrubí je 

vyvedeno nad střechu. 

Výfukové i sací potrubí je opatřeno mřížkami proti vniknutí hlodavců. Všechny 

jednotky jsou instalovány na betonový základ, který je akusticky oddělen od přilehlých 

konstrukcí. 

1.6. Základní popis ostatních stavebních objektů 

1.6.1. C – SO.07 Parkoviště 

Plocha parkoviště je provedena jako souvrství s asfaltobetonovým krytem. U hotelu je 

parkoviště pro celkem 6 osobních automobilů.  

- zámková dlažba 100 mm  

- ložní vrstva 30 mm  

- stabilizace cementem 150 mm  
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- štěrkodrť 170 mm  

1.6.2. C – SO.08 Komunikace – zpevněné plochy 

Komunikace kolem hotelu je provedena jako souvrství s asfaltobetonovým krytem. 

Složení souvrství: 

- asfaltový beton 40 mm  

- obalované kamenivo 80 mm  

- stabilizace cementem 150 mm  

- štěrk vibrovaný 170 mm  

1.6.3. C – SO.09 Objekt pro umístění VZT jednotky 

Objekt se nachází mezi dvěma tenisovými kurty, je založen na samostatném základě 

odizolovaném proti šíření vibrací, vyzděný ze zdiva Porotherm 24, zastřešený plochou 

střechou. Bude sloužit pro cirkulaci vzduchu v nafukovací hale, která bude v provozi 

v zimních měsících. 

1.6.4. C – SO.10 Gabionové opěrné stěny 

Část gabionových tl. 1 m stěn z předchozího objektu byla ponechána, avšak část musela 

být odstraněna pro snadnější provoz zařízení staveniště a proto bude nutné opětovné 

vybudování jejích odstraněných částí. 

1.6.5. C – SO.12 Tenisový kurt A, C – SO.13 Tenisový kurt B 

Tenisové kurty jsou součástí sportovně rekreačního areálu hotelu. Jsou navrženy dvě 

tenisové plochy, oplocené drátěným plotem výšky 4,0 m, se dvěma vstupy v oplocení 

Konečný povrch kurtů je proveden z antuky. Plocha kurtů je lemována betonovým 

obrubníkem šířky 50 mm. Obrubníky jsou uloženy do betonového lože.  

 

Skladba plochy: 

- antuka tl.10 mm  

- posypová drť  

- kamenný prach tl. 30 - 50 mm  

- podklad - makadam frakce 32 - 63 mm, tl. 200 mm  

- štěrkopísek hutněný - fr. 8 - 32 mm, tl. 150 mm 

-  

Oplocení tenisových kurtů je navrženo drátěné z nosných ocelových sloupků z trubek 

TR DN80/3mm výšky 4,0 m a DN50/2mm výšky 2,0 m. Trubky jsou kotveny do betonových 
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patek o rozměrech 50 × 50 cm a do nezámrzné hloubky 70 cm. Vzdálenost mezi sloupky je 

2,05 m. Rohové sloupky jsou vyztuženy šikmými vzpěrami délky cca 3,0 m. V oplocení 

mezi kurty jsou vsazeny dvoukřídlové ocelové brány 2 x 2,4 m. Oplocení je navrženo drátěné 

z poplastovaného pletiva zelené barvy, max. rozměry oka je 40 mm.  
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2.1. Základní informace o stavbě 

2.1.1. Identifikační údaje 

 Název stavby:  Hotel Sachrův kopec Harrachov 

Charakteristika stavby: Stavba pro rodinnou rekreaci 

Kraj:    Liberecký 

Okres:    Semily 

Město:    Harrachov 

Městská část:   Nový svět 

Katastrální území:  Harrachov – Nový svět 

Místo:    Harrachov – Nový svět – Sachrův kopec 

Sněhová oblast:   VIII, charakteristické zatížení sněhem sk> 4kPa 

Větrná oblast:   V, základní výchozí rychlost větru vb,0 36 m/s 

Parcely pro výstavbu:  500/1, 500/2, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 12/13, 36/17, 

17/11 

Vlastník parcel:  REAL IPT s. r. o. 

Sousední parcely:  5/4, 12/2, 17/1, 36/1 

Souřadnice stavby:   50°46'46.7"N 15°24'29.4" 

2.1.2. Objemové a prostorové údaje stavby 

Počet nadzemních podlaží:  2 

Počet podzemních podlaží: 1 

Zastavěná plocha:  1418,73 m2  

Obestavěný prostor: 
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2.1.3. Členění stavby na stavební objekty 

C – SO.01 Hlavní stavební objekt – Hotel Sachrův kopec Harrachov 

C – SO.02 Kanalizační přípojka splašková 

C – SO.03 Kanalizace dešťová + vsakovací trativod 

C – SO.04 Přípojka plynu 

C – SO.05 Přípojka NN 

C – SO.06 Přípojka optického kabelu 

C – SO.7 Parkoviště 

C – SO.8 Komunikace 

C – SO.9 Objekt pro umístění VZT jednotky 

C – SO.10 Gabionové opěrné stěny 

C – SO.11 Tenisový kurt A 

C – SO.12 Tenisový kurt B 

C – SO.13 Sadové úpravy 

 

2.1.4. Základní informace o staveništi 

Staveniště se nachází ve Městě Harrachov v městské části Nový svět. Parcely patří 

investorovi REAL IPT s. r. o. Majitelé okolních parcel byli se stavbou seznámeni a nevznesli 

žádné námitky proti realizaci výstavby.  

Pozemek je svažitý ze severu k jihu ve spádu až 10 %, částečně zatravněný a nenacházejí 

se na něm žádné vzrostlé stromy. Dříve se na něm nacházel restaurační objekt, ale ten byl 

demolicí kompletně odstraněn, ponechány byly pouze gabionové stěny, část obslužné 

komunikace a upravený terén. Momentálně nejsou parcely nijak využívány.  

Staveniště leží v blízkosti NP Krkonoše, v jeho blízkosti vedou turistické trasy, avšak 

do staveniště žádné z nich nezasahují. Staveniště se nenachází v žádném ochranném pásmu 

a nevedou přes něj kmenové inženýrské sítě, které by mohly být dotčeny zástavbou. Ke 

staveništi vede místní asfaltová komunikace šířky 5,5 m.  

Před začátkem výstavby bude proveden inženýrsko – geologický průzkum, budou 

provedeny minimálně tři vrtané sondy a zjištěno složení podloží a hladina podzemní vody, 

jelikož v databázi české geologické služby se žádné informace o zdejším podloží 

nenacházejí. Radonové riziko bylo určeno jako vysoké s vysokou propustností zeminy. 

Celé staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 m. Staveništní 

komunikace bude jednosměrná a bude mít jeden vjezd a jeden výjezd. 
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2.1.5. Základní informace o stavbě 

C – SO.01 Hlavní stavební objekt – Hotel Sachrův kopec Harrachov 

Jedná se o novostavbu hotelu určeného pro rodinnou rekreaci. Hlavní stavební objekt je 

navržen se dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. 

2.1.6. Základní dispoziční řešení: 

V prvním nadzemním podlaží (0,000) je umístěna recepce, sklad a sklad lyžařských 

pomůcek. Dále se zde nacházejí zařízení rekreačního rázu jako vířivka, sauny, solárium, 

místnost určená pro masáže a fitness, vše s vlastním hygienickým zázemím v podobě šaten, 

sprch a WC. Je zde umístěna i restaurace a bar s technickým a skladovacím zázemím. 

Ve druhém podlaží (+ 3,700) jsou umístěny dvoulůžkové a třílůžkové pokoje a dva 

apartmány. Všechny pokoje mají vlastní hygienické zázemí v podobě koupelny a WC a 

disponují balkonem. 

V podkroví hotelu je oddělený prostor pro umístění VZT jednotky. Ten je přístupný z 

prostoru centrální chodby ve 2 NP.průlezem opatřeným nůžkovým schodištěm. 

 V suterénu (- 4,100) se nachází technické zázemí, dětská herna, solná jeskyně, bowling 

a garáže. 

2.1.7. Základní materiálová charakteristika 

Objekt je navržen na základových pasech a dvoustupňových základových patkách, 

podpírajících rozšířené druhé nadzemní podlaží objektu. Jsou navrženy z betonu 

C30/37 XC2 vyztuženého ocelí 10 505 R. Mezi základy je proveden štěrkopískový podsyp 

tl. 200 mm a na něm podkladní betonová vrstva tl. 150 mm. Podkladní beton je vyztužen 

kari sítí ∅ 4 mm s oky 100 × 100 mm. Izolace proti spodní vodě je zároveň navržena jako 

protiradonová z asfaltových pásů BITUBITAGIT PE V60S35 tl. 3,5 mm. Jsou provedeny 

dvě dojezdové vany výtahu. 

Svislé nosné konstrukce jsou provedeny ze zdících prvků POROTHERM 

tloušťky 440 mm a 240 mm, nenosné zdivo je provedeno z prvků POROTHERM 140 a 

115 mm. Prostory, mezi kterými musí být zabráněno přenosu hluku, jsou odděleny zdivem 

POROTHERM AKU tloušťky 240 mm 

Vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny jako železobetonové stropní desky 

s prostupy pro instalační šachty. Schodiště jsou provedena jako trojramenná železobetonová. 

Výtahové šachty jsou také železobetonové. 
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 Zastřešení je navrženo jako dřevěný mansardový krov doplněný ocelovými 

příhradovými konstrukcemi s krytinou z měděného plechu. Je provedeno zateplení deskami 

z minerální plsti ISOVER ORSIL. 

2.2. Studie realizace hlavních technologických etap hlavního stavebního 

objektu 

2.2.1. Přípravné práce 

V rámci přípravných prací bude proveden průzkum staveniště, budou provedeny 

geologické sondy pro zjištění složení podloží a hladiny a složení spodní vody, déle měření 

radonového rizika popř. další potřebné průzkumy. Na staveništi se nenachází žádné vzrostlé 

stromy ani objekty, které by bylo potřeba odstranit. 

2.2.2. Zemní práce a pažení 

Zemní práce a záporové pažení budou prováděny subdodavatelskou firmou. Množství 

zeminy je pouze hrubě odhadované, přesně bude určeno dle potřebného rozsahu zemních 

prací v závislosti na návrhu pažení.  

2.2.2.1 Výkaz výměr 

Tabulka 3: Materiál - zemní práce 

Popis Množství  Celkem 

Úprava terénu 102 m3 Koef. nak. 1,2 122,4 m3 

Výkopek 640 m3 Koef. nak. 1,22 768,0 m3 

Zápory I 180 74 ks Délka 6,65 m 492,1 m 

Výdřeva 350 m2 Tl. 80 mm 28 m3 

Zemní kotvy 37 ks Dle SN - 

Převázky Larsen 37 ks Dl. ,8 m 29,6 m 

2.2.2.2 Postup prací 

- Osazení stavebních laviček a vytyčení výkopů geodetem za pomoci olovnice, pásma 

a totální stanice. Vyznačení výkopů pomocí značkovacího spreje.  

- Provedení vrtů pro zápory. 

- Osazení zápor a zalití pat zápor. 

- Těžba na 1. kotevní úroveň a osazování pažin. 

- Navaření Larsen převázek. 

- Provedení zemních kotev – vrty, vsazení, zálivka, TP, injektáž, TP, napnutí. 
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- Dohloubení na dno stavební jámy a vkládání výdřevy. 

- Vytyčení a hloubení rýh pro základové pasy a patky. 

- Základová spára bude ručně dočištěna a následně zhutněna pneumatickým kladivem. 

- Výkopek bude ukládán nakladačem na staveništní skládku. 

- Případná voda bude odváděna pomocí odvodňovacích rýh do kanalizace. 

2.2.2.3 Použitá mechanizace, stroje a nářadí 

- Vrtná souprava pro maloprofilové vrty 

- Lopatové rypadlo 

- Nakladač 

- Nákladní automobil 

- Pneumatické kladivo 

- Totální stanice, pásmo, olovnice 

- Krumpáče, lopaty, kolečka 

2.2.2.4 Personální obsazení 

- Geodet     2 (vysokoškolské vzdělání) 

- Strojník vrtné soupravy  1 (platný strojní průkaz, profesní průkaz) 

- Strojník rypadla   1 (platný strojní průkaz, profesní průkaz) 

- Strojník nakladače   1 (platný strojní průkaz, profesní průkaz) 

- Řidič nákladního automobilu  1 (platný řidičský průkaz sk. C, profesní pr.) 

- Pomocní pracovníci   6 (proškoleni) 

2.2.2.5 Jakost a kontrola kvality 

Kontroly vstupní 

- Kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů, kontrola staveniště, kontrola 

přípojek, kontrola strojů, kontrola pracovníků, kontrola klimatických podmínek. 

Kontroly mezioperační 

- Kontrola vytyčení výkopů a pažení, kontrola vrtů, kontrola osazení a betonáže zápor, 

kontrola osazování výdřevy, kontrola navaření převázek, kontrola provádění 

zemních kotev, kontrola napnutí zemních kotev, kontrola technologických pauz, 

kontrola přemisťování a ukládání výkopku, kontrola odvodnění. 

Kontroly výstupní 

- Kontrola geometrie pažení, kontrola základové spáry, kontrola geometrie výkopu. 
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2.2.2.6 Časová náročnost 

11 týdnů, 3/2019 - 6/2019  

2.2.2.7 Nakládání s odpady 

Tabulka 4: Odpady - zemní práce 

2.2.3. Základové konstrukce a hydroizolace spodní stavby 

2.2.3.1 Výkaz výměr 

Tabulka 5: Materiál - základové konstrukce 

Popis Množství 

Beton C25/30 základových konstrukcí 362 m3 

Beton C16/20 podkladní – pod bednění 45 m3 

Beton C16/20 podkladní – na štěrkop. polštář 110 m3 

Betonářská ocel B500B 7,2 t 

Bednění základových konstrukcí 732 m2 

Štěrkop. polštář 156 m3 

Hydroizolace – asfaltové pásy 1925 m2 

2.2.3.2 Postup prací 

- Vytyčení základových konstrukcí. 

Číslo 

odpadu 

Název odpadu Kat. 

od. 

Způsob likvidace 

17 02 01 Dřevo  O Skládka či recyklace 

17 02 03 Plasty O Odvoz a likvidace 

specializovanou firmou 

17 04 09 Kovový odpad znečištěný 

nebezpečnými látkami 

NO  Odvoz a likvidace 

specializovanou firmou 

17 05 04 Zemina a kamení  O Skládka 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady 

(včetně směsných stavebních a 

demoličních odpadů) obsahující 

nebezpečné látky 

NO Odvoz a likvidace 

specializovanou firmou 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O Skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka 
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- Osazení zemnícího pásku. 

- Provedení podkladního betonu C16/20 tl. 100 mm. 

- Provedení první strany bednění základů. 

- Vložení výztuže základových konstrukcí a osazení distančních tělísek. 

- Provedení druhé strany bednění. 

- Vylití základových konstrukcí betonem C25/30 pomocí autočerpadla, betonovou 

směs dopraví na staveniště autodomíchávače z betonárny v Rokytnici nad Jizerou, 

směs bude hutněna ponornými vibrátory ve vrstvách max. 300mm. 

- Technologická pauza, ošetřování betonu. 

- Odbednění základových konstrukcí. 

- Štěrkopískový podsyp tl. 200 mm podkladního betonu, zhutněn vibračním válcem. 

- Kladení výztužné kari sítě ∅ 4mm s oky 100×100 mm podkladního betonu. 

- Vylití podkladní betonové vrstvy C20/25, hutnění vibrační lištou. 

- Technologická pauza, ošetřování betonu. 

- Očištění povrchu betonu. 

- Penetrační nátěr. 

- Natavení hydroizolačního pásu. 

2.2.3.3 Použitá mechanizace 

- Autočerpadlo na beton 

- Autodomíchávače  

- Zvedací mechanismus 

- Ponorné vibrátory 

- Vibrační lišta 

- Hořák pro natavování izolace 

- Totální stanice, pásmo, olovnice 

- Kladiva, dláta, štětky, úhlová bruska, motorová pila, vrtačka 

2.2.3.4 Personální obsazení 

- Geodet    2 (vysokoškolské vzdělání) 

- Strojník zvedacího mech. 1 (platný strojní průkaz, profesní průkaz) 

- Strojník autočerpadla  1 (platný řidičský průkaz sk.C, profesní průkaz) 

- Řidič autodomíchávače 4 (platný řidičský průkaz sk.C, profesní průkaz) 
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- Betonář   2 (proškoleni, seznámeni s TP) 

- Železář   2 (proškoleni, seznámeni s TP) 

- Elektrikář    1 (SŠ v oboru, proškolen, seznámen s TP) 

- Izolatér   2 (platný certifikát na pokládku izolací, sezn. s TP) 

- Pomocný pracovník   6 (proškoleni) 

2.2.3.5 Jakost a kontrola kvality 

Kontroly vstupní 

- Kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů, kontrola, pracoviště, 

kontrola strojů, kontrola pracovníků, kontrola klimatických podmínek, kontrola 

materiálu, kontrola základové spáry. 

Kontroly mezioperační 

- Kontrola vytyčení konstrukcí, kontrola zemnícího pásku, kontrola podkladního 

betonu základů, kontrola bednění, kontrola ukládání výztuže, převzetí vyarmované 

konstrukce statikem a TDI, kontrola dodávky betonové směsi, kontrola ukládání a 

hutnění betonové směsi, kontrola ošetřování betonu, kontrola zhutnění 

štěrkopískového podsypu, kontrola pokládky kari sítě, kontrola ukládání a hutnění 

podkladního betonu, kontrola penetračního nátěru, kontrola natavování 

hydroizolace. 

Kontroly výstupní 

- Kontrola rovinnosti a geometrie základových konstrukcí a podkladního betonu, 

kontrola pevnosti a tvrdosti vyzrálého betonu, kontrola hydroizolace - špachtlí. 

2.2.3.6 Časová náročnost 

7 týdnů, 6/2017 - 9/2017 
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2.2.3.7 Nakládání s odpady 

Tabulka 6: Odpady - základové konstrukce 

Číslo 

odpadu 

Název odpadu Kat. 

od. 

Způsob likvidace 

17 01 01 Beton  O Recyklace 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, 

cihel, tašek a keramických výrobků 

O Skládka 

17 02 01 Dřevo  O Recyklace 

17 02 03 Plasty O Recyklace 

15 01 01 Papír a lepenkový materiál O Recyklace 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet NO Odvoz a likvidace 

specializovanou firmou 

17 04 05  Ocel O Sběrný dvůr 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O Skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Spalovna 

 

2.2.4. Hrubá vrchní stavba – svislé nosné konstrukce 

2.2.4.1 Výkaz výměr 

Tabulka 7: materiál - svislé nosné konstrukce 

Popis Množství Na paletě 

POROTHERM 44 T Profi Dryfix  252 palet  72 ks 

POROTHERM 44 T Profi Dryfix 1/2 11 palet  144 ks 

POROTHERM 44 Profi  38 palet  60 ks 

POROTHERM 44 Profi R 2 palety  72 ks 

POROTHERM 44 Profi K 2 palety  72 ks 

POROTHERM 44 Profi K 1/2 1 paleta  120 ks 

POROTHERM 24 Profi 86 palet 60 ks 

POROTHERM 25 AKU Z Profi 160 palet 60 ks 

POROTHERM Profi 25kg 5 palet 48 ks 

POROTHERM Profi AM 1 paleta 12 ks 

POROTHERM Dryfix (tuba 750 ml) 20 krabic 12 ks 
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2.2.4.2 Postup prací 

Zděné svislé nosné konstrukce POROTHERM 44 T Profi Dryfix  

- Vytyčení konstrukcí, napnutí řídícího provázku. 

- Vyzdění zakládací vrstvy zdiva POROTHERM 44 T Profi Dryfix do maltového lože 

Porotherm Profi AM. 

- Přeměření geometrie konstrukce. 

- Vyzdění první výšky zdiva do výšky cca 1,25 m z cihel POROTHERM 44 T Profi 

Dryfix na lepidlo dryfix nanesené aplikační pistolí. 

- Přeměření rovinnosti, svislosti a geometrie konstrukce. 

- Vyzdění druhé výšky z pomocného lešení do výšky 2,5 m. 

- Přeměření rovinnosti, svislosti a geometrie konstrukce. 

- Vyzdění třetí výška po úroveň stropní konstrukce. 

- Přeměření rovinnosti, svislosti a geometrie konstrukce. 

- Průběžné osazování překladů, dbá se na správné umístění otvorů pro okna a dveře, 

dostatečnou délku uložení (liší se dle druhu překladu a světlosti otvoru. 

Pozn. Postup zdění svislých nosných konstrukcí tl. 250 mm je obdobný a nebude dále 

popisován. 

2.2.4.3 Použitá mechanizace 

- Zvedací mechanismus 

- Pomocné lešení 

- Míchadlo maltové směsi 

- Totální stanice, pásmo, olovnice 

- Úhlová bruska  

- Vrtačka 

- Nanášecí válec a vyrovnávací souprava na maltu, špachtle, aplikační pistole Dryfix, 

metr, vodováha, kbelík, gumové palice 

2.2.4.4 Personální obsazení 

- Geodet     2 (vysokoškolské vzdělání) 

- Strojník zvedacího mechanismu 1 (platný strojní průkaz, profesní průkaz) 

- Zedník     6 (proškoleni, seznámeni s TP) 

- Pomocný pracovník   4 (proškoleni) 
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2.2.4.5 Jakost a kontrola kvality 

Kontroly vstupní 

- Kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů, kontrola, pracoviště, 

kontrola strojů, kontrola pracovníků, kontrola klimatických podmínek, kontrola 

materiálu, kontrola základové spáry. 

Kontroly mezioperační 

- Kontrola rovinnosti podkladu, kontrola geometrie první výšky, kontrola zdění dle 

PD – průběžně, kontrola spár a vazeb zdiva, kontrola osazení překladů, kontrola 

otvorů a prostupů zdivem. 

Kontroly výstupní 

- Kontrola rovinnosti a geometrie zdiva, kontrola pevnosti zdiva. 

2.2.4.6 Časová náročnost 

1S - 4 týdny, 8/2019 - 9/2019 

1NP - 3 týdny, 3/2020 

2NP - 3 týdny, 7/2020 

2.2.4.7 Nakládání s odpady 

Tabulka 8: Odpady - svislé nosné konstrukce 

Číslo 

odpadu 

Název odpadu Kat. 

od. 

Způsob likvidace 

17 01 01 Beton  O Recyklace 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, 

cihel, tašek a keramických výrobků 

O Skládka 

17 02 01 Dřevo  O Recyklace 

17 02 03 Plasty O Recyklace 

15 01 01 Papír a lepenkový materiál O Recyklace 

17 04 05  Ocel O Sběrný dvůr 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O Skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Spalovna 

 

2.2.5. Hrubá vrchní stavba – vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce jsou v celém objektu navrženy jako železobetonové 

stropní desky tloušťky 240 mm. Konstrukce nesoucí terasu objektu má tloušťku 180 mm a 
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tepelné mosty jsou přerušeny ISO nosníky. Bednění je provedeno ze systému PERI 

MULTIFLEX. Pro zvýšení ekonomické efektivity bude stropní konstrukce provedena ve 

dvou záběrech určených v PD.  

2.2.5.1 Výkaz výměr 

Tabulka 9: Materiál - vodorovné konstrukce 

Popis Množství 

Strop 1 S beton C30/37 251,4 m3 

Strop 1 S betonářská výztuž B500B 4,9 t 

Strop 1 NP beton C30/37 242,9 m3 

Strop 1 NP betonářská výztuž B500B 4,8 t 

Strop 2 NP beton C30/37 166,2 m3 

Strop 2 NP betonářská výztuž B500B 3,3 t 

Bednění PERI Multiflex 1050 m2 (na 1 podlaží) 

Bednění věnců 1190 m (celkem) 

Bednění čel stropních desek 533 m (celkem) 

2.2.5.2 Postup prací 

- Výškové vytyčení konstrukcí. 

- Provedení systémového bednění stropních desek a ztužujících věnců – stojky, 

primární a sekundární nosníky, bednící desky opatřeny odbedňovacím přípravkem, 

bednění prostupů a okrajů desky. 

- Vyztužení stropní konstrukce a pozedních věnců, osazení distančních tělísek. 

- Převzetí vyztužené konstrukce statikem a TDI s vyhotovením protokolu a zápisem 

do SD. 

- Vylévání konstrukce betonem C30/37 - XC1 – Cl 0,2 – Dmax 22 mm - S3  a hutnění 

konstrukce pomocí ponorných vibrátorů a vibračních lišt. 

- Technologická pauza a ošetřování betonu. 

- Částečné odbednění konstrukce po nabytí minimální potřebné pevnosti betonu, 

ponechání stojek určených dle výpočtu statika. 

- Po ukončení technologické pauzy, určí statik, následuje kompletní odbednění 

konstrukce, očištění bednění a jeho opětovné použití pro další záběř. 

2.2.5.3 Použitá mechanizace 

- Zvedací mechanismus 
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- Autočerpadlo betonové směsi 

- Autodomíchávače 

- Svářecí agregát 

- Motorová pila 

- Úhlová bruska 

- Ponorný vibrátor 

- Vibrační lišta 

- Gumové palice, vodováha, metr 

2.2.5.4 Personální obsazení 

- Geodet    2 (vysokoškolské vzdělání) 

- Tesař    4 (proškoleni, seznámeni s TP) 

- Betonář   4 (proškoleni, seznámeni s TP) 

- Železář, svářeč  4 (svářečský průkaz, proškoleni, seznámeni s TP) 

- Pomocný pracovník  4 (proškoleni, seznámeni s TP) 

- Strojník čerpadla  1 (platný strojní průkaz, profesní pr., řidičský pr. sk. C) 

- Strojník jeřábu  1 (platný strojní průkaz, profesní průkaz) 

- Řidič autodomíchávače 4 (platný řidičský průkaz sk. C, profesní průkaz) 

- Statik     1 (autorizovaná osoba)  

2.2.5.5 Jakost a kontrola kvality 

Kontroly vstupní 

- Kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů, kontrola pracoviště, 

kontrola strojů, kontrola pracovníků, kontrola klimatických podmínek, kontrola 

rovinnosti horních ploch svislých konstrukcí a geometrie, kontrola dodávky 

materiálu a dodacích listů. 

Kontroly mezioperační 

- Kontrola bednění, prostupů, opatření odbedňovacím přípravkem, kontrola 

zaaretování stojek, kontrola ukládání výztuže a distančních tělísek, kontrola 

vyztužení konstrukce a převzetí TDI, kontrola dodávky betonové směsi, kontrola 

ukládání a hutnění betonové směsi, kontrola ošetřování betonu, kontrola odstranění 

podepření a bednění. 

Kontroly výstupní 
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- Kontrola povrchu betonu, kontrola pevnosti a tvrdosti betonu, kontrola celkové 

geometrie stropní konstrukce. 

2.2.5.6 Časová náročnost  

1S - 10 týdnů, 9/2019 - 11/2019 

1NP - 10 týdnů, 4/2020 - 7/2020 

2NP - 10 týdnů, 8/2020 - 10/2020 

2.2.5.7 Nakládání s odpady 

Tabulka 10: Odpady - vodorovné nosné konstrukce 

Číslo odpadu Název odpadu Kat. 

od. 

Způsob likvidace 

17 01 01 Beton  O Recyklace 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, 

cihel, tašek a keramických výrobků 

O Skládka 

17 02 01 Dřevo  O Recyklace 

17 02 03 Plasty O Recyklace 

15 01 01 Papír a lepenkový materiál O Recyklace 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet NO Odvoz a likvidace 

specializovanou 

firmou 

17 04 05  Ocel O Sběrný dvůr 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O Skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Spalovna 

 

2.2.6. Zastřešení 

Vzhledem ke složité a rozsáhlé konstrukci mansardového krovu, bude návrh i montáž 

provedena specializovanou firmou. 

2.2.6.1 Výkaz výměr 

Popis Mn. m´ Mn. m3 Mn. kg 

Pozednice 120/160 145 2,79 1269 

Pozednice 160/180 53 1,53 696 

Vaznice 180/160  184 5,30 2411 
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Vaznice 180/120  125 2,70 1228 

Krokve 120/180 1588 51,45 23410 

Krokve 120/160 108 2,07 743 

Trámy 160/120  158 3,03 1380 

Trámy 60/60  82 0,30 134 

Trámy 100/100 14 0,14 53,7 

Sloupky 160/160  60 1,54 699 

Příložky 120/100  15 0,18 81,9 

Příložky 80/80  24 0,15 70 

Pásky 100/140  45 0,63 287 

Trojúhelníkové bednění podhledu 43 ks   

2.2.6.2 Postup prací 

- Na železobetonový věnec bude osazena pozednice, bude k němu přikotvena 

závitovými tyčemi. Vaznice budou uloženy na zdivu a na sloupcích. 

- Budou sestavovány plné (slupky, krokve, pásky, rozpěry) a prázdné vazby, spoje 

jsou provedeny závitovými tyčemi, svorníky a styčníkovými plechy. Sloupky budou 

ukotveny na ocelových patkách. Takto se bude postupovat dle projektové 

dokumentace. 

- Bude provedeno zavětrování konstrukce jak v podélném, tak v příčném směru. 

- Určité části dřevěného krovu jsou nahrazeny ocelovým vazníkem.  

- Krytina je provedena jako falcovaná měděná, jako podklad je provedeno plnoplošné 

bednění.  

2.2.6.3 Použitá mechanizace 

- Zvedací mechanismus 

- Motorová pila 

- -Svařovací agregát 

- Pily, dláta, kladiva, hřebíky, závitové tyče, ocelové skoby, dubové podložky a kolíky, 

gumové palice, vodováha, metr. 

2.2.6.4 Personální obsazení 

- - Geodet    2 (vysokoškolské vzdělání) 

- - Tesaři    12 (proškoleni, seznámeni s TP) 
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- Klempíři    12 (proškoleni, seznámeni s TP) 

- - Železáři    2(proškoleni, seznámeni s TP) 

- - Pomocní dělníci   6 (proškoleni) 

- Obsluha zvedacího mechanismu  1 (platný řidičský průkaz sk. C, prof. průkaz) 

2.2.6.5 Jakost a kontrola kvality 

Kontroly vstupní 

- Kontrola projektové dokumentace, vybavení staveniště pro danou etapu, kontrola 

nosných konstrukcí a ztužujících železobetonových věnců, kontrola závitových tyčí, 

kontrola dodávky materiálu a dodacích listů.  

Kontroly mezioperační 

- Kontrola klimatických podmínek, strojů a nářadí, kontrola pracovníků, kontrola 

provádění prací podle technologického předpisu, kontrola správného a přeného 

provádění prací, kontrola impregnace prvků a tesařských spojů, kontrola krytiny a 

klempířských výrobků, prostupů a bednění. 

Kontroly výstupní 

- Kontrola celkových rozměrů a geometrie, kontrola možných poruch, kontrola 

dostatečného množství spojovacích prvků. 

2.2.6.6 Časová náročnost 

12 týdnů, 3/2021 -6/2021 

2.2.6.7 Nakládání s odpady 

Číslo 

odpadu 

Název odpadu Kat. od. Způsob likvidace 

17 01 01 Beton  O Recyklace 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, 

cihel, tašek a keramických výrobků 

O Skládka 

17 02 01 Dřevo  O Recyklace 

17 02 03 Plasty O Recyklace 

15 01 01 Papír a lepenkový materiál O Recyklace 

17 04 05  Ocel O Sběrný dvůr 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O Skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Spalovna 
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2.3.  Sekundární konstrukce a práce 

2.3.1. Svislé nenosné konstrukce 

Svislé nenosné konstrukce jsou provedeny ze zdiva POROTHERM 11,5 a 14 pro příčky 

tl. 125 mm a 150 mm na maltu pro tenké spáry.  K nosnému zdivu jsou uchyceny nerezovými 

sponami. Pod stropem je ponechána mezera vyplněna izolačním materiálem, aby byla 

zajištěna dilatace a nedocházelo k praskání příček vlivem průhybu stropní konstrukce. 

2.3.1.1 Výkaz výměr 

Tabulka 11: Materiál - svislé nenosné konstrukce 

Popis Množství 

POROTHERM 14 Profi 388 m2 

POROTHERM 11,5 AKU Profi 391 m2 

2.3.1.2 Postup prací 

- Vytyčení konstrukcí, napnutí řídícího provázku 

- Založení první vrstvy tvárnic do lože z MC a její vyzdění, kotvení k nosným stěnám 

pomocí nerezových spon. 

- Přeměření geometrie konstrukce 

- Vyzdění první výšky cca 1,25 m 

- Přeměření rovinnosti, svislosti a geometrie konstrukce 

- Vyzdění druhé výšky z pomocného lešení do výšky 2,5 m 

- Přeměření rovinnosti, svislosti a geometrie konstrukce 

- Vyzdění třetí výšky po úroveň stropní konstrukce  

- Přeměření rovinnosti, svislosti a geometrie konstrukce 

- Průběžné osazování překladů, dbá se na správné umístění otvorů pro okna a dveře. 

2.3.1.3 Použitá mechanizace 

- Zvedací mechanismus  

- Pomocné lešení 

- Míchadlo maltové směsi 

- Totální stanice, pásmo, olovnice 

- Úhlová bruska  

- Vrtačka 

- Špachtle, metr, vodováha, kbelík, gumové palice 
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2.3.1.4 Personální obsazení 

- Geodet     2 (vysokoškolské vzdělání) 

- Strojník zvedacího mechanismu 1 (platný strojní průkaz, profesní průkaz) 

- Zedník     6 (proškoleni, seznámeni s TP) 

- Pomocný pracovník   4 (proškoleni) 

2.3.1.5 Jakost a kontrola kvality 

Kontroly vstupní 

- Kontrola projektové dokumentace a dalších dokumentů, kontrola, pracoviště, 

kontrola strojů, kontrola pracovníků, kontrola klimatických podmínek, kontrola 

materiálu, kontrola podkladní vrstvy. 

Kontroly mezioperační 

- Kontrola rovinnosti podkladu, kontrola geometrie první výšky, kontrola zdění dle 

PD – průběžně, kontrola spár a vazeb zdiva, kontrola osazení překladů, kontrola 

otvorů a prostupů zdivem. 

Kontroly výstupní 

- Kontrola rovinnosti a geometrie zdiva. 

2.3.1.6 Nakládání s odpady 

Tabulka 12: Odpady - svislé nenosné konstrukce 

Číslo odpadu Název odpadu Kat. 

od. 

Způsob likvidace 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, 

cihel, tašek a keramických výrobků 

O Skládka 

17 02 03 Plasty O Recyklace 

15 01 01 Papír a lepenkový materiál O Recyklace 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O Skládka 

20 03 01 Směsný komunální odpad O Spalovna 
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2.3.2. Sádrokartonové příčky a předstěny 

Dle umístění konstrukce jsou příčky provedeny z desek klasických, nebo desek do 

vlhkého prostředí. 

2.3.2.1 Postup prací 

- Vyznačení hran budoucích příček a stěnu a strop pomocí olovnice, vodováhy a 

značkovací šňůry. 

- Nalepení samolepící těsnící pásky na profily UW a CW, připevnění UW (upevněny 

po 800 mm pomocí hmoždinek) profilů na podlahu a strop, vložení CW svislých 

profilů (kotveny do stěn hmoždinkou po 625 mm) 

- Upevnění SDK desek z jedné strany na CW profily pomocí TN šroubů po 250 mm. 

- Osazení a rozvedení instalací. 

- Vložení TI mezi profily. 

- Opláštění druhé strany SDK deskami. 

- Vyplnění podélných a příčných spojů tmelem, přestávka cca 30 min, přestěrkování 

za použití papírové pásky kladené v místě spojů a styků příčky se stěnami a stropem. 

Po zaschnutí je provedeno finální přestěrkování. 

- Veškeré příčky budou dotaženy až k nosné konstrukci stropu, kotvení a provedení se 

řídí technickými podklady a detaily výrobců. 

- Dilatace příček po 12 m. 

- Instalační stěny a předstěny - provedeny s dvojitým roštěm, mezi rošty budou 

provedeny instalace. 

2.3.3. Výplně otvorů 

Dveře jsou většinou provedeny jako dřevěné jednokřídlové s obložkovou zárubní. 

Křídlo je buď plné, nebo prosklené průsvitným sklem. Dále jsou použity dvoje dřevěné 

dvoukřídlové dveře v prostorách haly a ocelové dveře pro strojovny. Balkonové dveře jsou 

provedeny jako dřevěné s izolačním dvojsklem. 

Okna jsou provedena jako dřevěná eurookna s izolačními dvojskly, tvarů a rozměrů dle 

výpisu tesařských výrobků z projektové dokumentace. Jsou použity vnitřní laminované 

dřevotřískové parapetní desky. 

2.3.3.1 Osazení oken – postup prací 

- Vysazení křídla z rámu okna. 

- Osazení kotev do rámu pomocí hmoždinek. 
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- Ustavení rámu okna do ostění. 

- Stabilizace rámu okna zpětným nasazením křídla nebo pomocí vzpěr. 

- Vyplnění spáry mezi rámem okna a ostěním. 

- Uzavření spáry trvale pružným tmelem. 

- Osazení parapetů. 

- Očištění rámu. 

- Zpětné nasazení křídla. 

- Seřízení. 

2.3.3.2 Osazení obložkových zárubní – postup prací 

- Vložení závěsů do otvorů v pantové obložce a podle nich ustavení držáků závěsů. 

- Na zemi budou sestaveny dohromady nosné pantové stojny, nosné zámkové stojny a 

nosné horní obložky. Do otvorů v nosné stojině budou vloženy spojovací lamely a 

do obložek aretační kolíky. Díly budou spojeny k sobě a do děr budou vloženy 

spojovací kolíky, které budou následně upnuty šroubovákem. 

- Bude spojena vrchní část ostění se svislým ostěním, pomocí vrutů, a tato částečně 

smontovaná zárubeň bude namontována do stavebního otvoru. 

- Následuje srovnání pantové a zámkové strany do svislice a horní části do vodorovné 

polohy a rozepření zárubně na 3 místech pomocí rozpěr. 

- Prostor mezi zárubní a stavebním otvorem bude bodově vyplněn nízkoexpanzní 

pěnou. Po zaschnutí pěny bude odříznuta přebytečná pěna a vyzkoušena funkčnost 

dveřního křídla, popřípadě seřízení závěsů. Dále bude sestavena krycí obložka a 

lepidlem osazena do ostění.  Do drážky v ostění bube namontován těsnící profil. 

- Případné nerovnosti mezi obložkou a stěnou budou vyrovnány akrylovým tmelem. 

Styk spodní části s podlahou bude ukončen neutrálním silikonem. 

- V poslední fázi bude osazeno dveřní křídlo. 

2.3.4. Ostatní konstrukce 

- Osazení konstrukce výtahu specializovanou firmou 

- Osazení zařizovacích předmětů 

- Osazení koncových prvků rozvodů energií 

2.3.5. Vnitřní omítky 

Vnitřní omítky na cihelném zdivu a na stropě budou provedeny jako dvouvrstvé štukové, 

2x pačokované s nátěrem Primalex Plus v barvě bílé. Na vnitřním zdivu Ytong bude 
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provedena stěřka s vložením perlinky a štukem. Na WC bude proveden keramický obklad 

výšek dle projektové dokumentace. V koupelnách bude proveden obklad do výšky 2000 mm. 

Ve všech místnostech, kde je navržena keramická dlažba bez obkladu stěn, bude keramický 

sokl výšky 150 mm. 

2.3.5.1 Postup prací - omítky 

- Na zděnou konstrukci bude nanesen Baumit vyrovnávač nasákavosti, zředěný s 

- vodou v poměru 1:3, pomocí válečku na monolitickou konstrukci Baumit 

Betonkontakt rovněž pomocí válečku. 

- Před nanesením další vrstvy musí být dodržena technologická pauza min 12 hodin. 

- Následuje omítnutí vápenocementovou omítkou. V místnostech hygienického 

zázemí bude proveden keramický obklad. 

- Nanášení omítky bude započato vždy od stropu a poté na stěny v tl. 10 mm. 

- Technologická pauza 24 hodin. 

- Omítka bude opatřena nátěrem vápenným mlékem. 

2.3.6. Obklady a dlažby 

- Natažení vrstvy lepícího tmele tl. 2 - 3 mm (dle výrobce a plochy dlaždice) 

- Do tmele bude osazena dlažba, nebo obklad. 

- Přesné spáry budou tvořeny vkládáním plastových křížků mezi dlaždice. 

- Po osazení je povrch dlaždic čištěn od lepidla. 

- TP 24 hodin 

- Vyčištění spár a vyspárování pomocí spárovacího tmele. 

- Součástí je i provedení soklů se zatmelením u horní hrany. 

2.3.7. SDK podhledy 

- Kotvení čtyřbodových závěsů táhel pomocí ocelových hmoždinek. 

- Vytvoření nosné konstrukce z obvodových profilů a roštů. 

- Vložení minerální izolace s ohledem na akustické a požární požadované vlastnosti. 

Bude vložena po celé ploše bez mezer. 

- Našroubování desek k montážním profilům, styky desek umístěny na montážním 

profilu. 
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2.3.8. Podlahy 

2.3.8.1 Podlahy na terénu 

Podlaha je provedena na podkladním betonu, obsahuje izolaci proti vysokému 

radonovému riziku, separační folii, kročejovou izolaci, vyztuženou betonovou mazaninu, a 

povrchovou úpravu tvořenou keramickou dlažbou. 

2.3.8.2 Podlahy na stropních konstrukcích 

Podlahy jsou provedeny jako plovoucí pomocí kročejová izolace, separační folie, dále 

je provedena vyztužená betonová mazanina, a následně nášlapné vrstvy dle druhu 

jednotlivých místností, pro obytné – koberec, hygienické – dlažba, chodby – dlažba. 

Jednotlivé skladby podlah jsou specifikovány v PD.  

2.3.8.3 Postup prací – podlahy 

- Na vyzrálý podklad (podkladní beton, stropní konstrukci) je uložena kročejová 

izolace ORSIL, izolační pásky jsou umístěny i kolem stěn, aby byla zaručena 

kročejová izolace podlahy. 

- Dále je položena separační PE folie a provedena betonová mazanina C 20/25  

vyztužená kari sítí. 

- Betonová mazanina je opatřena lepící stěrkou tl. 2-3 mm a na ni je lepena dlažba. 

Dlaždice nesmí být lepidlem připojeny ke stěně, musí být stále zajištěna izolační 

mezera. 

- Kolem stěn bude proveden keramický sokl, nebo rohové lišty a od nášlapné vrstvy 

budou odděleny pružnými distančními lištami. 

- Pro podlahy s nášlapnou vrstvou ve formě koberce je na betonovou mazaninu 

provedeno lepidlo a uložen koberec. 

2.3.9. Vnější úpravy 

- Haklíkový obklad Keraton Kombi plus včetně systému Imit. 

- Baumit vnější štuková omítka s konečnou povrchovou úpravou Baumit silikátovou 

barvou včetně silikátového základu.  

- Dřevěný obklad stěn, zábradlí tl. 25 mm opatřeno nátěrovým systémem Herbol.  

- Klempířské výrobky jsou z měděného plechu tl. 0,63 mm a ze systému Schluter 

systems. 
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2.3.10. Kontroly dokončovacích prací 

Kontroly vstupní 

- Kontrola projektové dokumentace, vybavení pracoviště, kontrola dodávky materiálu 

a dodacích listů.  

Kontroly mezioperační 

- Kontrola klimatických podmínek, strojů a nářadí, kontrola pracovníků, kontrola 

provádění prací podle technologického předpisu, kontrola správného a přeného 

provádění prací, kontrola povrchů, materiálů, spojů a detailů. 

Kontroly výstupní 

- Kontrola celkových rozměrů a geometrie, kontrola možných poruch, kontrola 

celistvost, estetičnost a funkčnost. 

2.3.11. Personální obsazení pro sekundární konstrukce a práce 

– Zedníci  6 (proškoleni, seznámeni s TP) 

– Omítkáři  10 (proškoleni, seznámeni s TP) 

– Podlaháři  10 (proškoleni, seznámeni s TP) 

– Tesaři   8 (proškoleni, seznámeni s TP) 

– Pomocní pracovníci 10 (proškoleni) 

2.3.12. Mechanizace pro sekundární konstrukce a práce 

– Stavební výtah 

– Stavební míchadlo 

– Motorová pila 

– Elektrická brusky 

– Ruční nářadí 

– Pomocné lešení 

2.4. BOZP 

Před zahájením prací budou všichni pracovníci proškoleni o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se všemi bezpečnostními riziky na 

stavbě a řádně je o této problematice proškolí. Bude se řídit především: 

- Nařízením 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. 

- Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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- Nařízením vlády č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů. 

- Zákonem č 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Detailnější rozpis BOZP - kapitola 12. PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 

PRÁCI. 
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3.1. Základní informace o stavbě 

3.1.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby:   Hotel Sachrův kopec Harrachov 

Charakteristika stavby: Stavba pro rodinnou rekreaci 

Kraj:    Liberecký 

Okres:    Semily 

Město:    Harrachov 

Městská část:   Nový svět 

Katastrální území:  Harrachov – Nový svět 

Místo:    Harrachov – Nový svět – Sachrův kopec 

Sněhová oblast:   VIII, charakteristické zatížení sněhem sk> 4kPa 

Větrná oblast:   V, základní výchozí rychlost větru vb,0 36 m/s 

Parcely pro výstavbu:  500/1, 500/2, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 12/13, 36/17, 

17/11 

Vlastník parcel:  REAL IPT s. r. o. 

Sousední parcely:  5/4, 12/2, 17/1, 36/1 

Souřadnice stavby:   50°46'46.7"N 15°24'29.4" 

Investor: 

PV REAL s.r.o. 

Brněnská 108 

Prostějov 796 01  

Projektant:  

Ing. Miloslav Janata 

Botanická 38 

Brno 602 00 

Dodavatel: 

ENERGO IPT s.r.o. 

Sušilova 602/13 

Brno 602 00 

Zástupce:  

Ing. Jan Plachý 

Šumavská 386 

Brno 602 00 
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3.1.2. Základní informace o staveništi 

Staveniště se nachází ve Městě Harrachov v městské části Nový svět. Parcely patří 

investorovi REAL IPT s. r. o. Majitelé okolních parcel byli se stavbou seznámeni a nevznesli 

žádné námitky proti realizaci výstavby, celková plocha staveniště činí 4893 m2.  

Pozemek je svažitý ze severu k jihu ve spádu až 10 %, částečně zatravněný a nenacházejí 

se na něm žádné vzrostlé stromy. Dříve se na něm nacházel restaurační objekt, ale ten byl 

demolicí kompletně odstraněn, ponechány byly pouze gabionové stěny, část obslužné 

komunikace a upravený terén. Momentálně nejsou parcely nijak využívány.  

Staveniště leží v blízkosti NP Krkonoše, v jeho blízkosti vedou turistické trasy, avšak 

do staveniště žádné z nich nezasahují. Staveniště se nenachází v žádném ochranném pásmu 

a nevedou přes něj kmenové inženýrské sítě, které by mohly být dotčeny zástavbou. Ke 

staveništi vede místní asfaltová komunikace šířky 5,5 m.  

Před začátkem výstavby bude proveden inženýrsko – geologický průzkum, budou 

provedeny minimálně tři vrtané sondy a zjištěno složení podloží a hladina podzemní vody, 

jelikož v databázi české geologické služby se žádné informace o zdejším podloží 

nenacházejí. Radonové riziko bylo určeno jako vysoké s vysokou propustností zeminy. 

Celé staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 m. Staveništní 

komunikace bude jednosměrná a bude mít jeden vjezd a jeden výjezd.  

Obrázek 1: Zájmová oblast stavby [2] 
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3.2. Doprava ke staveništi 

Dopravní trasa ke staveništi je zajištěna obousměrnou místní komunikací šířky 5,5 m 

vedoucí k východní straně pozemku. V rámci výstavby je zřízena pomocná komunikace, 

zpevněná zhutněným smíšeným recyklátem, sloužící jako výjezd ze západní části staveniště 

a napojující se na místní komunikaci a následně na silnici III. třídy č. 01 020. V okolí 

staveniště bude umístěno patřičné dopravní značení upozorňující na vjezd a výjezd vozidel 

stavby, zákaz vjezdu vozidel mimo vozidla stavby a snížení rychlosti v celém úsek na 

20 km/h viz příloha č. 3. ZNAČENÍ DOPRAVNÍCH VZTAHŮ. Veškeré komunikace dotčené 

stavbou je nutno udržovat v čistotě dle zákona č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních 

komunikacích. 

3.3. Odvodnění staveniště  

Dešťová voda bude vsakována na pozemku a volně stékat po svahu, voda ze skládek a 

montážní a předmontážní plochy bude odvedena drenáží do staveništní přípojky kanalizace 

a odvedena do veřejné kanalizace. 

Obrázek 2: Dopravní trasy v rámci výstavby [2] 



 53 

3.4. Záměr návrhu ZS 

Zařízení staveniště musí vytvořit podmínky pro hladké provádění prací a řízení stavby, 

dopravu v rámci výstavby, skladování, mechanizaci, připojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu a zajištění BOZP při prováděných pracích. Je nutné zajistit zázemí pro 

pracovníky a vedení stavby, hygienické zázemí, kancelář a skladovací prostory. Většina 

zařízení staveniště je umístěna v prostoru, ve kterém budou ke konci realizace provedeny 

dva tenisové kurty. Kompletní zařízení staveniště bude vybudováno po provedení přípojek 

inženýrských sítí, před realizací hlavního stavebního objektu C – SO.01. 

3.5. Provozní objekty ZS 

3.5.1. Zabezpečení staveniště 

Na oplocení kolem staveniště a na vjezdové a výjezdové bráně budou umístěny 

výstražné značky varující před vstupem nepovolaných osob a před nebezpečím úrazu, 

upozorňující na probíhající stavební práce. Komunikace v okolí staveniště budou značeny 

dopravním značením upozorňujícím na vjezd a výjezd vozidel stavby, zákaz vjezdu mimo 

vozidel stavby a redukci maximální povolené rychlosti na příjezdové komunikaci na na 

20 km/h a na staveništní komunikaci na .10 km/h. 

 

 

 

 

  

Obrázek 3: Značení upozorňující na stavební činnost [3] 
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3.5.2. Oplocení staveniště 

 Staveniště bude ohraničeno mobilním oplocením z panelů 3,45 × 2 m z trubek a pletiva, 

usazených do betonových patek. V horní části budou panely spojeny spojkami. Vjezd a 

výjezd ze staveniště bude zajišťovat dvoukřídlová brána šířky 4 m, která bude 

uzamykatelná, aby bylo zabráněno vstupu nepovolaných osob na staveniště. Celkem 

bude pronajato 230 m oplocení. 

 

3.5.3. Staveništní komunikace 

Vjezd na staveniště se nachází v jeho východní části dvoukřídlovou otvíravou branou 

šířky 4 m. Dále vede ve spádu 8 % podél východní strany staveniště, následně po rovině 

kolem jižní gabionové stěny a k výjezdu ze staveniště na provizorní štěrkem zpevněnou 

komunikaci. Trasa je patrná z přílohy č. 7. ZS – MONOLITICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE. 

První část komunikace je původní, asfaltobetonová, šířky 5 m, na kterou plynule navazuje 

(pro staveništní účely zbudovaná) část ze smíšeného recyklátu tl. 100 mm. Vedení 

inženýrských sítí bude chráněno před pojíždějícími vozidly položením plechů, panelů, nebo 

přejezdových prahů. Komunikace bude sloužit po většinu výstavby objektu, dokud nedojde 

k realizaci tenisových kurtů. Je na ní určena plocha s přívodem vody k případnému čistění 

vyjíždějící mechanizace. 

3.5.4. Parkoviště 

Pro parkování pěti osobních vozidel bude určen prostor zpevněný smíšeným recyklátem, 

pod kterým je uložena folie a geotextilie pro minimalizaci případného úniku provozních 

kapalin do podloží. V příloze č. 7. ZS – MONOLITICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE je 

označena písmenem P. Celková plocha činí 62,5 m. 

  

Obrázek 4: Oplocení staveniště [4]  
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3.5.5. Sklady 

Na staveništi bude umístěn jeden uzamykatelný sklad na nářadí a nástroje a dva sklady 

na drobný stavební materiál. Celkem tedy 3 skladové kontejnery SK20 a v každé buňce bude 

umístěn skladový regál. Klíče od skladů bude mít stavbyvedoucí a po skončení směny bude 

vždy sklady zamykat. Kontejnery budou pronajaty od firmy CONT Proficontaners, Nové 

město nad Metují, 594 01. Jsou usazeny na ploše zpevněné smíšeným recyklátem. 

Parametry skladovací buňky SK20 

„Vnější rozměry:  6058 x 2438 x 2591 mm 

Rám:   svařovaná ocelová konstrukce z plechu tl. 3 mm a válcovaných prof. 

tl. 3 mm, 8 ks rohů z materiálu o tl. 5 mm, kapsy pro vysokozdvižný vozík 

Opláštění:  trapézový plech tl. 1,3 -1,5 mm boční stěny s větracími otvory 

Podlaha:   ocelový rýhovaný plech tl. 3/4 mm vodě odolná překližka tl. 21 mm 

Vrata:   těsnící guma, jištění dvěma tyčemi úhel otevření max. 270 stupňů“[5] 

 

3.5.6. Skládka materiálu 

Pro skladování stavebního materiálu bude sloužit smíšeným recyklátem, tl. 100 mm 

zpevněná skládka umístěná vlevo od staveništní komunikace v dosahu zvedacího 

mechanismu. Skládka je na výkrese označena písmenem G a bude mít velikost 300 m2.  

3.5.7. Plocha pro zapatkování strojů 

K zapatkování strojů, především autočerpadla na beton, bude sloužit komunikace ze 

severní strany objektu. Plocha je dostatečně únosná a nachází se v dostatečné vzdálenosti od 

hrany budovy. Na komunikaci šířky 5,5 m je dostatek prostoru pro pojíždění a vyhnutí se 

autodomíchávačů s betonovou směsí. 

Obrázek 5: Skladovací kontejner typ SK20 [5] 
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3.5.8. Ukládání odpadu 

Na staveništi bude vyhrazen prostor s umístěním odpadních nádob a kontejnerů. V 

příloze č. 7. ZS – MONOLITICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE je označena písmenem O. 

Celková plocha činí 24 m2 a jsou na ní umístěny dva kontejnery na stavební odpad (objem 

5 m3, nosnost 9 t) a kontejnery na komunální odpad (černý, objem 1100 l), papír (modrý, 

objem 1100 l), plast (žlutý, objem 1100 l) a sklo (zelená, objem 240 l). Dále zde budou 

umístěny označené černé kontejnery na kov a dřevo. Vyvážení odpadů bude jedenkrát týdně 

zajišťovat firma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Hejdof 1666, 286 01 Čáslav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.9. Staveništní rozvaděč 

Na staveništi budou umístěny staveništních rozvaděčů umístěných dle aktuální potřeby. 

Parametry rozvaděče: 

„1 × LPN-40B-3 - hlavní jistič 

1 × chránič 4P/0,03/40 A 

1 ×hlavní vypínač 40A 

2 × LPN-16B-1 

1 × LPN-16B-3 

1 × LPN-32B-3 

6 × zásuvka“ [7] 

Obrázek 6: Kontejnery na odpad [6]  

Obrázek 7:  Staveništní rozvaděč [7] 
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3.5.10. Ostvětlení 

Na stavbě budou k dispozici LED reflektory, čtyři přenosné rozděleny dle aktuálních 

požadavků, tři statické osazené na buňkách ostrahy a stavbyvedoucího a jeden namířený na 

skládku materiálu.  

3.5.11. Stavební výtah 

Pro dopravu materiálů do jednotlivých pater bude na 

stavbě k dispozici stavební výtah GEDA 500 Z s nosností 

až 850 kg. Výtah bude osazen po dokončení stropních 

konstrukcí 1NP.  

 

3.5.12. Lešení 

Pro pokrývačské a dokončovací práce bude kolem hlavního stavebního objektu 

provedeno po částech (dle potřeby) rámové lešení Plettac SL 70. Lešení bude zkonstruováno 

po dokončení hrubé vrchní stavby. 

 

Obrázek 9: Lešení Plettac SL 70 [22] 

3.6. Výrobní ZS 

3.6.1. Plocha pro čištění bednění (předmontážní plocha) 

Plocha bude zpevněná smíšeným recyklátem, vyspádovaná a odvodněná, slouží 

především k čištění bednících dílců. V příloze č. 7. ZS – MONOLITICKÉ STROPNÍ 

KONSTRUKCE je označena písmenem I. Bude sem přiveden staveništní rozvod vody 

opatřen uzavíracím kohoutem. Celková plocha činí 20 m2.  

Obrázek 8: Stavební výtah GEDA 500 Z [23] 
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3.6.2. Montážní plocha 

Plocha bude zpevněná smíšeným recyklátem, vyspádovaná a odvodněná, slouží 

k montáži potřebných konstrukcí např. spojení bednění prostupů, úprava výztuže apod. V 

příloze č. 7. ZS – MONOLITICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE je označena písmenem H. 

Bude sem přiveden staveništní rozvod vody opatřen uzavíracím kohoutem. Celková plocha 

činí 20 m2.  

3.7. Sociálně správní ZS 

Pro pracovníky vedení, technické přípravy a kontrolní činnost bude nutno zajistit 

dočasné objekty pro jejich působení v podobě typizovaných prostorových buněk. Je nutno 

zajistit kanceláře, hygienická zařízení a šatny pro pracovníky. Objekty budou uzpůsobeny 

pro celoroční provoz, budou usazeny na zpevněný podklad z hutněného smíšeného recyklátu 

tl. 100 mm. Plochy pro sociálně správní zařízení jsou umístěny ve východní části staveniště 

a jsou vyznačeny v příloze č. 7. ZS – MONOLITICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE. 

V blízkosti buněk budou umístěny odpadní nádoby pro ukládání odpadů vnikajících jejich 

provozem. Vyvážení odpadů bude probíhat 1× týdně. Pro sociální buňky budou pro napojení 

na rozvod vody, elektřiny a kanalizace využity nově zbudované přípojky objektu a budou na 

nich osazeny podružná měřící zařízení. Tyto přípojky budou po ukončení stavby zaslepeny 

a staveništní rozvody budou odstraněny, 

Na staveništi bude umístěno celkem 17 buněk. Všechny budou pronajaty od firmy 

CONT Proficontainers, Rovná 1705, Nové Město nad Metují, 549 01. Na stavbu budou 

dodány na valníku dodavatele a na místo budou osazeny autojeřábem. Po ukončení výstavby 

budou opět odvezeny jejich dodavatelem. Počet buněk na staveništi je navrhován na plný 

stav pro výstavbu. 

Hygienická buňka  2 ks 

Šatnové buňky  6 ks 

Kancelářské buňky 6 ks 

Skladová buňka   3 ks 

3.7.1. Kanceláře 

Pro vedení stavby, technickou přípravu a ostrahu bude na stavbu pronajato 6 buněk typu 

OB6 firmy CONT Proficontainers, které budou typově shodné s šatními buňkami, ale budou 

vybaveny stoly, židlemi, a kancelářskými skříněmi pro ukládání dokumentace. Dvě buňky 

jsou určeny pro stavbyvedoucího a mistra, dvě pro pracovníky přípravy (ozn. A) a dvě pro 
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ostrahu stavby (ozn. D). Kanceláře budou umístěny na buňkách šaten, bude k nim pronajato 

schodiště vč. ochozu. 

Kancelář stavbyvedoucího – požadavek 16 m2 na osobu 

2 × obytný kontejner OB6 – půdorysné rozměry: 6 055 × 2435 mm; plocha: 2×14,74 m2  

29,5 m2 > 16  m2 – vyhovuje. Zároveň bude tuto kancelář využívat i mistr, požadavek 

8 m2  

na osobu zde bude splněn. 

 

Kancelář přípravy – požadavek 8 m2 na 1 osobu, 2 pracovníci 

2 × obytný kontejner OB6 – půdorysné rozměry: 6 055 × 2435 mm; plocha: 2×14,74 m2  

29,5 m2 > 16 m2 kontejner vyhovuje.  

 

Kanceláře ostrahy – požadavek 8 m2 na 1 osobu 

1 × obytný kontejner OB6 – půdorysné rozměry: 6 055 × 2435 mm; plocha: 1×14,74 m2  

14,74 m2 > 8 m2 kontejner vyhovuje. Celkem budou umístěny na stavbě dva kontejnery,  

jeden u vjezdu a jeden u výjezdu ze staveniště. 

3.7.2. Zázemí pro pracovníky 

Pro převlékání pracovníků jsou navrženy uzamykatelné šatny, v každé bude umístěno 

celkem 8 dvoukřídlových šatních skříněk pro ukládání obuvi a oděvů pracovníků. Bude také 

k dispozici lavička, aby se pracovníci mohli posadit. Musí být splněna podmínka min. 1,25 

m2 podlahové plochy na pracovníka a min. světlá výška 2,3 m. Plocha jednoho kontejneru 

je 14,74 m2, z toho vyplývá, že na jednu buňku připadne 14,74/1,25 = 11 pracovníků. Pro 

možnost ohřevu a uložení jídla, přípravu nápojů a zázemí pro stravování budou sloužit další 

dvě obytné buňky OB6 spojené, vybavená lednicí, varnou konvicí, elektrickým ohřívačem, 

židlemi a stoly. Celkem bude pronajato od firmy Profi Containers 6 obytných buněk. Čtyři 

sloužící jako šatny (ozn. A) a dvě pro stravování (ozn. B). Pracovníci budou k přespání 

využívat ubytovnu Dukla Harrachov, ubytování jim bude plně hrazeno a bude zajištěno i 

stravování. Obědy budou dováženy na stavbu každý den na základě objednávky. 

Parametry obytné buňky OB6 

„Vnější rozměry: 6055 × 2435 × 2800 mm 

Vnitřní výška: 2500 mm 

Rám:   ocelová svařovaná konstrukce 

Opláštění:  lakovaný pozinkovaný plech 0,60 mm 
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Střecha:  falcovaný pozinkovaný plech 0,63 mm parozábrana, izolace 

Stěna:  LDTD bílá nebo dekor dřevo parozábrana, izolace 

Podlaha:   DTD 21 mm, PVC 1,5 mm, izolace 

Vybavení:   vchodové dveře 875 x 2000 mm, ISO okno 

Elektroinstalace:  standard / ČSN 

Topení:   přímotopný panel 2 kW“ [5] 

  

3.7.3. Hygienické zařízení 

Pro hygienické potřeby pracovníků budou sloužit 2 buňky SAN2 firmy CONT 

Proficontainers. Každá buňka bude obsahovat 2 toalety, 4 umyvadla, 2 pisoáry, 2 sprchové 

kouty a zásobník teplé vody a splňuje požadavky na minimální počet sociálních zařízení na 

pracovníka (min. 1 umyvadlo na 10 osob, min. 1 sprcha na 15 osob, 1 toaleta na 10 osob). 

Maximální počet pracovníků staveništi je 40. Pro tento počet postačí 2 hygienické buňky 

(ozn. C). 

  

Obrázek 10: Obytná buňka OB6 [5] 
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Parametry sanitární buňky SAN2 

„Vnější rozměry: 6055 x 2435 x 2800 mm 

Vnitřní výška: 2500 mm 

Rám: ocelová svařovaná konstrukce 

Opláštění: lakovaný pozinkovaný plech 0,60 mm 

Střecha: falcovaný pozinkovaný plech 0,63 mm, parozábrana, izolace 

Stěna: LDTD bílá nebo dekor dřevo parozábrana, izolace 

Podlaha: DTD 21 mm, PVC 1,5 mm, izolace 

Vybavení: vchodové dveře 875 x 2000 mm, vnitřní dveře 800 x 1970 mm,  

ISO okna 600 x 600 mm, WC, pisoáry, sprchové kouty, umyvadla, bojler, zrcadla, 

poličky,  

misky na mýdlo, držáky toaletního papíru, háčky ručníků 

Elektroinstalace: standard / ČSN 

Topení: přímotopný panel 2 kW“ [5] 

 

3.8. Zajištění energetických zdrojů 

3.8.1. Staveništní rozvod elektrické energie 

Jako zdroj elektrické energie bude sloužit nově zbudovaná přípojka NN pro objekt 

C – SO.01. Přípojka pro staveniště bude vyvedena k hlavnímu staveništnímu rozvaděči. 

Z hlavního rozvaděče bude přípojka dále rozvedena dostatečně vysoko nad terénem pomocí 

dřevěných sloupků, stojek a dalších konstrukcí k dalším podružným rozvaděčům. 

  

Obrázek 11: Sanitární buňka SAN2 [5] 
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3.8.2. Stanovení celkového příkonu 

Tabulka 13: Stanovení celkového příkonu pro staveniště 

Stroj/přístroj Štítkový 

příkon [kW] 

Počet [ks] Celkový 

příkon [kW] 

Věžový jeřáb LIEBHERR 63 LC 22 kW 1 22 kW 

Ponorný vibrátor PERLES CMP  2 kW 2 4 kW 

Svářečka Güde GE 185F trafo 4,2kW 2 8,4 kW 

Vibrační lišta ENAR QX H  0,8 kW 2 1,6 kW 

Tepelný agregát 2,0 kW 2 4 kW 

P1 Celkový příkon 40 kW 

  

Vnitřní osvětlení  Štítkový 

příkon [kW] 

Počet [ks] Celkový 

příkon [kW] 

Kancelář 2 kW 6 12 kW 

Šatna 2 kW 6 12 kW 

Sanitární buňka 2 kW 2 6 kW 

Sklad 2 kW 2 6 kW 

P2 Celkový příkon vnitřního osvětlení 36 kW 

  

Vnější osvětlení  Štítkový 

příkon [kW] 

Počet [ks] Celkový 

příkon [kW] 

LED reflektory 2,0 kW 3 6 kW 

P3 Celkový příkon vnějšího osvětlení 6 Kw 

Maximální příkon: 

S = 1,1 × √(0,5 × P1 + 0,8 × P2 + P3)2 + (0,7 × P1)2  

S = 1,1 × √(0,5 × 40 + 0,8 × 36 + 6)2 + (0,7 × 40)2  

S = 67,7 kW 

Soudobý příkon: 

Ps = S × 0,8 (předpokládaná soudobost mezi odběry) 

Ps = 67,7 × 0,8 

Ps = 55 kW 

Použité koeficienty: 

1,1 … koeficient ztráty vedení 
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0,5 … koeficient současnosti elektromotorů 

0,8 … koeficient současnosti vnitřního osvětlení 

0,7 … koeficient současnosti vnitřního vedení 

 

Předpokládaný příkon elektrické energie při zapojení všech stavebních mechanizmů a 

strojů pro etapu monolitické stropní konstrukce je max. 55 kW. 

3.8.3. Staveništní rozvod vody 

Zdrojem vody pro hygienické a provozně technologické účely je přípojka DN 40 mm na 

veřejný vodovod. Staveništní rozvody budou provedeny z PE potrubí profilu DN 32 mm. Na 

vodovod budou napojeny buňky zařízení staveniště a bude zřízeno odběrné místo u 

předmontážní plochy. Na rozvodu bude osazena dočasná vodoměrná sestava pro měření 

spotřeby vody pro ZS. Pro potřebu stavby je uvažována minimální spotřeba 0,1 l/sec. 

3.8.4. Stanovení potřeby vody 

Tabulka 14: Výpočet spotřeby vody 

Potřeba vody pro: Měrná 

jednotka 

Množstv

í m. 

j./den 

Střední 

norma 

Potřebné 

mn.vody [l] 

A – voda pro provozní účely 

Ošetřování betonu m3 162 150 24 300 

Čištění bednění m2 205 60 12 300 

Výroba v míchačce m3 0,1 150 15 

A – voda pro provozní účely celkem 48 765 

  

B – voda pro hygienické účely 

Hygienické a sociální účely 1 osoba 24 90 l/os 2160 

B – voda pro hygienické účely celkem 2160 

  

C – voda pro technické účely 

Čištění techniky ks 1 1250 1 250 

C – voda pro technické účely celkem  
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Výpočet:  

Qn = 
∑ 𝑃𝑛 × 𝑘𝑛 

t × 3600
 

Qn = 
𝐴 × 1,5+𝐵 × 2,7+𝐶 × 1,6 

t × 3600
 

Qn = 
24300 × 1,5+2160 × 2,7+1250 × 1,6 

t × 3600
 

Qn = 1,54 l/s 

Qn - spotřeba vody v l/s 

Pn - potřeba vody v l/den (směna 8 hod) 

kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 

t - doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 

Tabulka 15: Normy pro dimenzování potrubí 

Výpočtový průtok Q[l/s]  0,25 0,35 0,65 1,1  1,6  2,7  4,9  7 11,5 

Počet výtokových jednotek N 1 2 6 20 40 120 380 800 2110 

Průměr potrubí          [palců] 

                                  [mm]  

1/2  3/4  1 1 1/4  1 1/2  2 2 1/2  3  4 

15 20 25 32 40 50 63 80  100 

 

Potřebný průtok vody je 1,54 l/s. Jmenovitá světlost připojovacího potrubí je navržena 

na 40 mm a je schopno dodávat 1,6 l/s, což bude pro staveniště vyhovující. 

3.8.5. Zdroj požární vody 

V blízkosti stavby je přítomen venkovní podzemní požární hydrant o min. DN 80 mm 

jsou na potrubí min. DN100 mm o statickém přetlaku min. 0,5 MPa. Hydrant je umístěn ve 

vzdálenosti max. 40 m od staveniště. Potřeba vody a vzdálenosti požárních hydrantů je dána 

normou ČSN 730873. 

3.8.6. Staveništní rozvod kanalizace 

Na přípojku splaškové kanalizace objektu budou napojeny hygienické buňky a buňky 

sloužící pro přípravu pokrmů, dále pak odvod vody z plochy pro čištění bednění a skládky. 

Vše bude svedeno potrubím z neměkčeného PVC DN 200 do jednoho nápojného bodu na 

kanalizační přípojku.  

3.9. Vybudování zařízení staveniště a s ním spojené náklady 

Při realizaci zařízení staveniště budou nejprve vybudovány zpevněné plochy 

komunikace, skládek a plochy pro uložení stavebních buněk. Smíšený recyklát dodá na 

stavbu firma Inventa spol. s. r. o., Pardubice. Smíšený recyklát bude zhutněn vibračním 
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válcem. Buňky budou dodány a uloženy firmou CONT Proficontainers, Nové Město nad 

Metují. Přípojky staveništních rozvodů budou budovány zároveň s přípojkami hlavního 

stavebního objektu C – SO.01. Předpokládaný čas budování ZS činí 2 týdny a bude probíhat 

se zahájením zajištění stavební jámy subdodavatelskou firmou.  

3.9.1. Náklady na zařízení staveniště 

Tabulka 16: Náklady na zřízení ZS 

Prvek Cena /MJ Počet Dní Cena celkem 

[Kč] 

Montáž oplocení 100 Kč/m 230 m  23 000 

Pronájem oplocení 4 Kč/m/den 230 m 685 630 200 

Vjezdové brány 12 Kč/ks/den 2 ks 685 16 440 

Smíšený recyklát - 

podsyp 1,6t/m3 

110 Kč/t 140 t  15 400 

Smíšený recyklát - 

zhutnění 

100 Kč/m3 88 m3  8800 

Pronájem stavebních 

buněk 

122kč/ks/den 17ks 520 1 078 480 

Odpadní kontejnery vč. 

vývozu 

3000 Kč/ks/m 2ks/9t 26 m 156 000 

Montáž lešení 40 Kč/m2 kpl 140 40 000 

Lešení 2 Kč/m2/den kpl 140 280 000 

Ostraha 22 000 kč/měs  32 m 704 000 

Celkem  2 052 320 

*Pozn. Ceny se mohou měnit dle aktuálních cen pronájmů, sjednaným podmínkám či neočekávaným 

okolnostem. Doprava na stroje je započítána v ceně stroje dle aktuální CN dodavatele. Jeřáb je majetkem 

dodavatele. 

3.9.2. Povinnosti při převzetí staveniště (pracoviště) 

Mezi účastníky výstavby musí být dodrženy vzájemné závazky a povinnosti v oblasti 

BOZP. Musí být dohodnuty předem a obsaženy v zápise o odevzdání a převzetí staveniště 

pro dané činnosti. S těmito požadavky jsou povinni seznámit se všichni dodavatelé.  

Prostory využívané na staveništi musí být před ukončením výstavby uvedeny do předem 

sjednaného stavu. 
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3.10. Likvidace zařízení staveniště a s ním spojené náklady 

Dle smlouvy o dílo je dodavatel povinen vyklidit staveniště do 30 dnů po ukončení 

zakázky, pokud v tom nebrání neskončené práce jiných přímých dodavatelů. Plochy 

využívané k ZS a skladování je povinen uvést do původního nebo sjednaného stavu dle 

smlouvy o dílo. Po uplynutí 30 denní lhůty může dodavatel ponechat na staveništi pouze 

stroje a zařízení včetně materiálů, které jsou potřebné k odstranění vad a nedodělků. Způsob 

užívání, údržba a likvidace ZS je předmětem uzavření smlouvy o ZS mezi investorem a 

dodavatelem a jednotlivými dodavateli ZS:  

3.10.1. Náklady na likvidaci zařízení staveniště 

Tabulka 17: Náklady na likvidaci ZS 

Prvek Cena /MJ Počet [ks] Cena celk. [Kč] 

Demontáž oplocení 100 Kč/m 230 m 23 000 

Demontáž lešení 40 Kč/m2 kpl 40 000 

Rezerva - ostatní práce 10% ze 

zřízení ZS 

  205 232 

Celkem 268 232 

3.10.2.  Odstranění hlavních prvků zařízení staveniště 

Oplocení - po kompletním dokončení stavby  (10/2021) 

Věžový jeřáb     (9/2021) 

Skladové kontejnery    (10/2021) 

Odpadní kontejnery    (10/2021) 

Sociálně správní a hygienické buňky  (10/2021) 

Odvoz buňek a kontejnerů je zahrnut v ceně jejich pronájmu. Předpokládaná konečná 

likvidace ZS bude probíhat posledních svou týdnech výstavby v průběhu zpevňování ploch 

a sadových úprav. 

3.11. ZIMNÍ PŘESTÁVKA 

Z důvodu provádění stavby v horské oblasti Krkonoš se sněhovou pokrývkou v zimních 

měsících jsou navrženy dvě zimní přestávky a to 12/2019 - 3/2020 a 11/2020 - 3/2021. 

Množství sněhu ve sněhové oblasti VIII (charakteristické zatížení sněhem sk> 4kPa) určuje 

dle individuálního posouzení. Stavba bude v těchto přestávkách ve fázi dokončené stropní 

konstrukce 1S a dokončené stropní konstrukce 2NP. Konstrukce budou zakryty pomocí folií 

a přitíženy proti větru. Otvory oken a dveří budou přikryty dřevěnými prkny a také zakryty 
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folií. Nespotřebovaný stavební materiál, zásoby ve skladech, stavební stroje a drobná 

mechanizace budou odvezeny na valníku do centrálního skladu dodavatele stavby. Věžový 

jeřáb bude ponechán na staveništi, jelikož je pro dodavatele finančně nevýhodné jej dvakrát 

demontovat, odvážet a opět přivážet. Budou odvezeny i stavební buňky, kromě jedné buňky 

ostrahy, která bude užívána hlídačem stavby. Staveništní rozvody energií s možností dotčení 

mrazem (elektřina, voda) budou dočasně demontovány. 

3.12. BOZP 

Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se všemi bezpečnostními riziky na stavbě a řádně je 

o této problematice proškolí. Bude se řídit především: 

- Nařízením 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. 

- Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- Nařízením vlády č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů. 

- Zákonem č 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

 

O školení bude vyhotoven protokol, kde všichni pracovníci svým podpisem potvrdí 

proškolení o BOZP a zápis do stavebního deníku. Protokol musí být dlouhodobě uchován. 

Podpisem také pracovníci, včetně vedoucích, souhlasí s používáním osobních ochranných 

pracovních pomůcek, které jim budou k dispozici po celou dobu výstavby. Pokud se budou 

po staveništi pohybovat další nepovolané osoby, budou taktéž proškoleny o BOZP, což opět 

stvrdí svým podpisem a budou používat osobní ochranné pracovní pomůcky. Opakovaná 

školení provádí vedoucí zaměstnanec nejméně jednou za tři roky včetně patřičné evidence. 

Bližší opatření BOZP v rámci výstavby jsou uvedeny v kapitole 12. PLÁN BOZP. 

3.13. Environment 

3.13.1. Vliv stavby na okolí a životní prostředí 

Stavba výrazně neovlivní, ani nebude mít negativní vliv životní prostředí a je navržena 

v souladu s právními předpisy chránící veřejné zájmy a rozvoj území. Umístění stavby a 
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zastavěnost pozemku bude odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru 

prostředí. Je umožněno napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu. Opatření 

pro minimalizaci vlivu stavby na okolí a životní prostředí jsou řešeny v kapitole 

11. ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN. 

Při dopravě v rámci výstavby bude dbáno na zvýšenou pozornost v oblasti chodců a 

dopravy v okolí stavby. Stavební provoz nebude znečišťovat okolní komunikace. Stavba 

nebude omezovat případný nutný příjezd pohotovostních vozidel a bezpečnostních složek 

do okolní stavby. Při výstavbě nebude kácena žádná zeleň, naopak v poslední fázi výstavby 

budou vysázeny v okolí stavby listnaté a jehličnaté dřeviny. 

3.13.2. Nakládání s odpady 

Likvidace jednotlivých odpadů vychází z Nařízení ES č. 1774/2002. Odpady ve 

stavebnictví je možno rozdělit na odpady vzniklé při realizaci a odpady vznikající během 

vlastního provozu stavby. Odpady vzniklé při realizaci stavby se dělí na stavební odpad 

produkovaný bouracími pracemi a odpad stavebního materiálu vznikající při stavebních 

pracích spojených s novými konstrukcemi. Při realizaci stavby bude produkován stavební a 

komunální odpad. S odpady bude nakládáno dle Zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, novelizován předpisem 93/216Sb. a vyhlášky 

ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o Podrobnostech nakládání s odpady. 

Odpady budou tříděny a ukládány do nádob k tomu na staveništi určených a odváženy a 

likvidovány specializovanou firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Problematika 

nakládání s odpady je detailněji řešena v kapitole 11. ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN V BODĚ 

11.3 MANAGEMENT STAVEBNÍHO ODPADU. Konkrétní způsob naložení s odpadem 

bude doložen při kolaudačním řízení (dodavatelské firmy doloží způsob likvidace). 

3.13.3. Hlučnost a vibrace 

Pracovní doba je stanovena mezi 7:00 až 18:00, nebude tedy rušen noční klid daný 

v rozmezí 22:00- 6:00 podle vyhlášky zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a 

o změně některých souvisejících zákonů. Zhotovitel zajistí omezení hlučnosti a vibrací na 

minimum tak, aby hodnoty nepřesahovaly maximální hodnoty uvedeny v nařízení vlády č. 

272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Práce, při kterých 

bude využíváno strojů s hlučností v rozmezí 60 – 80 dB budou realizovány mezi 9-

17hodinou, aby nebyla rušena rekreace hostů v okolní zástavbě. Stroje budou v řádném 

technickém stavu a budou opatřeny kryty pro snížení hluku. 
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4.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby:   Hotel Sachrův kopec Harrachov 

Charakteristika stavby: Stavba pro rodinnou rekreaci 

Kraj:    Liberecký 

Okres:    Semily 

Město:    Harrachov 

Městská část:   Nový svět 

Katastrální území:  Harrachov – Nový svět 

Místo:    Harrachov – Nový svět – Sachrův kopec 

Sněhová oblast:   VIII, charakteristické zatížení sněhem sk> 4kPa 

Větrná oblast:   V, základní výchozí rychlost větru vb,0 36 m/s 

Parcely pro výstavbu:  500/1, 500/2, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 12/13, 36/17, 

17/11 

Vlastník parcel:  REAL IPT s. r. o. 

Sousední parcely:  5/4, 12/2, 17/1, 36/1 

Souřadnice stavby:   50°46'46.7"N 15°24'29.4" 

4.2. Úvod 

Tato kapitola se zabývá návrhem hlavních stavebních strojů. Stroje budou zapůjčeny 

v rámci celé výstavby tak, aby byla jejich dopravní vzdálenost co nejkratší a doprava co 

nejjednodušší. Při provádění stavby bude využita těžká mechanizace typu rypadlo, nákladní 

automobil, autočerpadlo, autodomíchávač, vrtná souprava pro maloprofilové vrty, injektážní 

souprava pro provádění zemních kotev. Nejdůležitějším prvkem je návrh zvedacího 

mechanismu v podobě věžového jeřábu. Dále je použita menší mechanizace v podobě 

kompresoru, vibrátorů betonové směsi, vibračních lišt, svářecího agregátu, vibračních desek 

a kladiv, ohýbaček, falcovacích přístrojů, míchačky, vrtačky, kotoučové pily apod. Časové 

nasazení hlavní mechanizace je uvedeno v příloze č. 10. ČASOVÝ PLÁN NASAZENÍ 

HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ A MECHANISMŮ.  

4.3. Těžká mechanizace 

4.3.1. Vrtná souprava Casagrande C6 XP 

Vrtná souprava bude použita pro vrtání vrtů profilů 300 mm a osazování 

maloprofilových zápor z ocelových válcovaných I 180 profilů, které je možné na soupravu 
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uchytit, zvednout a zasunout do vrtu. Bude zapůjčeno od firmy Pemeca s.r.o., Chrudim 4, 

537 01, Chrudim. 

 

Technické parametry: 

- Průměr vrtu:   60 – 305 mm 

- Výkon motoru: 95 kW 

- Šířka pásů:  2250 mm 

- Zdvih vrtné lafety: 4000/6700 mm 

- Výtažná síla:  85 kN 

- Přítlačná síla:  85 kN 

- Vrtná hlava:  15200 Nm - 52 ÷ 400 ot/min 

- Pracovní váha: 14000 kg 

 
Obrázek 13: Maloprofilová vrtačka Casagrande C6 XP [8]  

Obrázek 12:  Vrtná souprava Casagrande C6 CP - rozměry, náklon [8] 



 72 

4.3.2. Injektážní souprava tlakovou injektáž zemních kotev 

Souprava je pronajata od Filamos, s.r.o. Hatě 546, 261 01, Příbram III 

4.3.2.1 Injektážní čerpadlo IC 120 

Určeno k injektáži cementových směsí. 

Technické parametry: 

- Max. pracovní výkon: 51  l/min 

- Max. pracovní tlak:  10 Mpa 

- Příkon elektromotoru: 5,5 kW 

- Hmotnost:   536 kg 

 

4.3.2.2 Koloidní aktivační míchačka AM 200 

Určena pro přípravu injekční cementové směsi. Aktivace jednotlivých složek směsi se 

děje cirkulací nadávkované směsi pomocí oběhového odstředivého 

čerpadla. 

Technické parametry:  

- Aktivovaný objem:  150 l 

- Výkon:   4 m3/h 

- Příkon elektromotoru: 7,5 kW 

- Hmotnost:   300 kg 

 

 

4.3.2.3 Domíchávač aktivované směsi DM 200 

Zásobník směsi před jejím použitím v injektážním čerpadle. Po přípravě směsi v 

aktivační míchačce je zde směs kontinuálním mícháním udržována v kvalitě potřebné pro 

injektážní práce. 

Technické parametry: 

- Pracovní objem:  200 l 

- Otáčky:   47 ot/min 

- Příkon elektromotoru: 3 kW  

- Hmotnost:   272 kg 

  

Obrázek 14: Injektážní čerpadlo IC 12[9] 

Obrázek 15:Koloidní aktivační míchačka AM 200 [9] 

Obrázek 16: Domíchávač aktivované 

směsi DM 200[9] 
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4.3.3. Kolové rypadlo CATERPILLAR M320F  

Rypadlo bude využiti pro těžení zeminy stavební jámy a základových rýh a její 

nakládání na nákladní automobily. Pronajato bude od firmy Zeppelin CZ s.r.o. Ampérova 

485, 462 04 Liberec. 

Technické parametry: 

- Čistý výkon motoru:   129 kW 

- Max. hloubkový dosah:  6,33 m 

- Max.vodorovný dosah: 10,17 m 

- Provozní hmotnost stroje: 20 t 

- Zvolený pracovní nástroj: lopata 

- Šířka lopaty:    1,4 m 

- Objem lopaty:   1,28 m3 

- Hmotnost lopaty:  0,8 t 

- Provozní výkonnost:  216,6 m3/h 

Tabulka 18: Kolové rypadlo CATERPILLAR M320F rozměry 

Ozn. Parametr Rozměr v mm 

1 Přepravní výška 3320 

2 Přepravní délka 9030 

3 Opěrný bod 3755 

4 Obrysový poloměr otočné nástavby 2825 

5 Světlá výška protizávaží 1310 

6 Výška k vrcholu kabiny 3300 

- Šířka stroje  2550 

Obrázek 18: Kolové rypadlo CATERPILLAR 

M320F[10 

Obrázek 17: Kolové rypadlo CATERPILLAR M320F[10] 
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Tabulka 19: Kolové rypadlo CATERPILLAR M320F - dosahy 

Ozn. Parametr Dosah v mm 

1 Výškový dosah 10540 

2 Výsypná výška 7220 

3 Hloubkový dosah 6330 

4 Hloubkový dosah při svislé stěně 4430 

5 Hloubkový dosah při vodorovném dnu  6150 

6 Dosah 10170 

7 Dosah na opěrné rovině 9800 

4.3.4. Nákladní automobil TATRA T158-8P5R33.343 třístranný sklápěč 

Přeprava zeminy vytěžené při zemních pracích na skládku umístěnou v rámci širší 

zástavby. Zemina bude následně využívána k úpravám terénu okolí. 

Technické parametry: 

- Motor:  PACCAR MX265 EURO V 

Obrázek 19: Kolové rypadlo CATERPILLAR M320F dosahy[10] 
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- Převodovka:    ZF 16S 2230 TO 

- Objem nádrže:   300 l 

- Šířka:    2 550 mm 

- Rozchod kol předních: 1 942 mm 

- Rozchod kol zadních:  1 774 mm 

- Rozvor kol:   3,44 m a 1,32 m 

- Hmotnost:   10,25 t 

- Užitné zatížení:  19,75 t 

- Max. přípustná hmotnost: 30,00 t 

- Max. rychlost:   85 km/h 

- Stoupavost při 30 t:  67 % 

- Kabina:    krátká, 2 sedadla 

- Korba:    třístranně sklopná 

- Objem korby:    10 m3 

4.3.5. Návrh strojní sestavy pro výkop jámy 

Pro výkop jámy bude použito kolové lopatové rypadlo CATERPILLAR M320F. Odvoz 

zeminy v obou případech zajišťují sklápěče TATRA T158-8P5R33.343. 

Tabulka 20: Vstupní parametry pro výpočet  

Vstupní parametry 

Objem výkopu 329 m3+439 m3+796 m3 

Obrázek 20: Nákladní automobil TATRA T158-8P5R33.343[11] 
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Koeficient nakypření 1,2 

Objemová hmotnost rostlé/nakypřené 1770/1475 kg/ m3 

Objem nakypřené zeminy S 1877 m3 

Rypadlo – objem lopaty 1,28 m3 

Rypadlo – délka pracovního cyklu 40 s 

Rypadlo – časové využití 50 min/h 

Sklápěč – objem korby 10 m3 

Sklápěč – užitečné zatížení 19,75 t 

Sklápěč – vzdálenost skládky 1 km 

Sklápěč – rychlost prázdný/naložený 30 km/h (pohyb v rámci širší 

výstavby) 

Sklápěč – manipulace na stavništi 100 m 

Sklápěč – rychlost na staveništi 20 km/h 

 

 Rypadlo: 

 Výkonnost rypadla teoretická: Q = 3600×(V/T) = 3600×(1,28/20) = 115,2 m3/h 

Výkonnost rypadla provozní:  Qp = Q×t = 115,2×0,84 = 96,8 m3/h 

 Opravný koeficient t: 

t =  t1×t2×t3×t4×t5×t6 = 0,83×1,1×0,96×1×0,96 = 0,84 

t1 = 0,83  koeficient časového využití, pro 50 min 

t2 = 1,1  koeficient klasifikace obsluhy - výborná 

t3 = 0,96  koeficient rozpojitelnosti zeminy – středně rozpojitelná 

t4 = 1,0  koeficient viditelnosti - dobrá 

t5 = 0,96  souč. poměru a obsahu 

 Sklápěč: 

 Posouzení nosnosti max. 19,75 t: 

Naložená zemina = 10×1,457 = 14,57 t < 19,75 t  

Doba naložení:  Tn = Vk/ Qpn +tm= 10/96,8 +0,017= 0,068 hod = 7 min 

Doba manipulace na staveništi:  T1 = (0,1/20) × 60 = 1 min 

Doba cesty odvozu na skládku:  T2 = (1/30) × 60 = 2 min 

Doba vykládání na skládce: T3 = 4 min 
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Doba cesty ze skládky:   T4 = (1/30) × 60 = 2 min 

Doba manipulace na staveništi:  T5 = (0,1/20) × 60 = 1 min 

Doba cyklu sklápěče:  T = 7+1+2+4+2+1 = 17 min 

Výkonnost sklápěče:   Qps = 60×(V/Ts) = 60×(10/17) = 35 m3/h 

 Výpočet potřebného množství sklápěčů: 

 Potřebný počet sklápěčů:  Ps= Qpn / Qps = 96,8/35 = 2,8 = 3 sklápěče 

 Závěr: 

Pro odvoz daného množství zeminy je potřeba celkem tří sklápěčů TATRA T158-

8P5R33.343, aby mohlo rypadlo CATERPILLAR M320F neustále pracovat. 

4.3.6. Rypadlo – nakladač 432F 

Slouží pro doplňkovou manipulaci se zeminou v rámci např. vrtacích prací. Pronajat 

bude od firmy Zeppelin CZ s.r.o. Ampérova 485, 462 04 Liberec. 

Technické parametry: 

- Čistý výkon motoru:   65,5 kW 

- Zvolený pracovní nástroj: lopata 

- Objem lopaty:   1,0 m3 

- Objem lopaty rýpadla: 0,18 m3 

- Délka násady:   4,3 m 

- Provozní hmotnost stroje: 8,425 t 

- Max. výklopná výška:  2,796 m 

 

Tabulka 21: Rypadlo – nakladač 432F - rozměry 

Ozn. Parametr Rozměr v mm 

1 Délka v poloze pro jízdu po komunikacích 5734 

2 Celková přepravní výška bez lopaty 2352 

3 Výška k vrcholu kabiny 2897 

4 Výška k vrcholu výfukového komínu 2744 

5 Vzdálenost osy zadní nápravy od přední mřížky 2705 

6 Rozvor kol 2200 

7 Max. výška závěsného čepu 3497 

8 Úhel vyklápění při plném zdvihu/výklopná výška 45°/2796 

Obrázek 21: Rypadlo - nakladač 432F[10] 



 78 

 

4.3.7. Domíchávač SCHWING LIGHT LINE AM 9 C 

Použití: Doprava betonové směsi pro zajišťování jámy, základové konstrukce a 

monolitické stropní konstrukce z firmy STEMRO s.r.o., Dolní Rokytnice 297, 512 44 

Rokytnice nad Jizerou. Délka trasy je 12,4 km a při bezproblémovém provozu trvá 12 minut. 

  

9 Dosah vyklápění při max. úhlu vyklopení 805 

10 Maximální zaklopení lopaty v úrovni terénu 38° 

11 Hloubkový dosah 61 

12 Od mřížky chladiče po břit lopaty 1467 

13 Max. provozní výška 4394 

14 Hloubkový dosah maximální  4775 

15 Hloubkový dosah při plochém dnu 600/2400 4325/3893 

16 Dosah od čepu otáčení v úrovni terénu 5649 

17 Dosah nakládky 1669 

18 Celková šířka vč. stabilizačních opěr 2352 

Obrázek 22: Rypadlo - nakladač 432F[10] 
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Technické parametry bubnu 

- Jmenovitý objem:   9 m3 

- Geometrický objem:  15810 l 

- Stupeň plnění:   56,9 % 

- Sklon bubnu:   11,2° 

- Vodorys:    10390 l  

- Otáčky bubnu:   0 - 12/ 14 U/min. 

- Hmotnost nástavby  : 3470 kg 

 

Tabulka 22: Domíchávač SCHWING LIGHT LINE AM 9 C rozměry [12] 

Ozn. Parametr Rozměr v mm 

A Průměr bubnu 2300 

B Výška násypky 2532 

C Průjezdná výška 2592 

D Výsypná výška 1147 

Obrázek 23: Domíchávač SCHWING LIGHT 

LINE AM 9 C [12] 

Obrázek 24: Domíchávač SCHWING LIGHT LINE AM 9 C [12] 
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4.3.8. Čerpadlo betonu CIFA k42l HP1606H 

Bude sloužit pro čerpání a ukládání betonové směsi při provádění základových 

konstrukcí a monolitických stropních konstrukcí.  

Technické parametry: 

- Max. dopravní výkon: 160 m3/h 

- Max. tlak betonu:  53 bar 

- Kapacita násypky na beton: 550 l 

- Průměr potrubí:   125 mm 

- Max. vodorovný dosah: 36,8 m 

- Max. výškový dosah:  41,1 m 

- Min. výška pro rozložení: 8,8 m 

- Počet zdvihů za minutu:  30 

- Počet sekcí ramene:   5 

- Úhel 1. sekce:   90° 

- Úhel 2. sekce:   180° 

- Úhel 3. sekce:   180° 

- Úhel 4. sekce:   237° 

- Úhel 5. sekce:   247° 

- Úhel rotace:    370° 

Obrázek 25: Čerpadlo betonu CIFA k42l HP1606H :[13] 

Obrázek 26: Čerpadlo betonu CIFA k42l 

HP1606H :[13] 
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Potřebné dosahy autočerpadla jsou posuzovány pro betonáž základových konstrukcí 

a konstrukcí stropů. Pro betonáž jsou určena dvě stanoviště na schématu výše. 

Čerpadlo bude plněno pomocí domíchávačů betonové směsi, které k němu vždy 

jednotlivě nacouvají. 

  

Obrázek 27 : Čerpadlo betonu CIFA k42l HP1606H - dosahy :[vlastní] 
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Obrázek 28:  Čerpadlo betonu CIFA k42l HP1606H - dosahy [13] 

 

4.3.9. Věžový jeřáb Liebherr 63 LC 

Věžový jeřáb s horní otočí, bude sloužit pro horizontální dopravu materiálu na staveništi, 

umisťování jednotlivých prvků, vykládku materiálu apod. Kritériem pro jeho výběr byl 

primárně dostatečná dosah. Jako příslušenství k němu bude zajištěna jeřábová traverza 

MJTPH 1000 kg / 2 m, závěsy na palety a vázací prostředky. Založení jeřábu je předmětem 

samostatného statického návrhu dle geotechnických podmínek. Jeřáb je majetkem 

dodavatelské firmy. 
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Tabulka 23: Posouzení břemen jeřábu 

 

Břemeno Vzdálenost [m] Váha [kg]  

Sloup 42 240 vyhovuje 

Ocelová konstrukce krovu 38 590 vyhovuje 

Paleta zdícího materiálu 32 1255 vyhovuje 

Obrázek 30: Věžový jeřáb Liebherr 63 LC - dosahy [14] 

Obrázek 29: Věžový jeřáb Liebherr 63 LC  [14] 
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4.3.10. Návěsná souprava MAN TGS s valníkem PV 18 L 

Souprava slouží pro dopravu stavebních materiálů, výztuže, bednění, prvků krovu a 

stavebních strojů. 

 

MAN TGS 

Technické parametry: 

- Druh paliva:   nafta 

- Výkon:   324 kW 

- Pohon:   8 x 8 

- Užitečná hmotnost: 15 725 kg 

 

Valníkový přívěs PV 18 L 

Technické parametry: 

- Hmotnost celková 18 000 kg 

- Hmotnost užitečná 13 400 kg 

- Ložná délka  6 400 - 8 410 mm 

- Ložná šířka  2 480 mm 

- Ložná výška  2 950 mm 

- Celková délka  6 460 - 8 470 mm 

- Celková výška 4 000 mm 

4.3.11. Stavební výtah GEDA 500 Z  

- Nosnost:  850 kg 

- Rychlost zdvihu?: 24 m/min 

- Max. výška:  100 m 

- Napájení:  400V / 16A 

- Rozměry koše: 160 x 140 x 110 cm 

4.4. Časový plán nasazení těžké mechanizace 

Časový plán nasazení hlavní mechanizace je součástí práce jako příloha č. 10. ČASOVÝ 

PLÁN NASAZENÍ HLAVNÍCH STAVEBNÍCH STROJŮ A MECHANISMŮ.  

  

Obrázek 31: MAN TGS [11] 

Obrázek 32: Valníkový přívěs PV 18 L [15] 
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4.5. Malá stavební mechanizace 

Tabulka 24: Malá stavební mechanizace 

Název Využití P[kW] 

Bloková pila DAKAR MEKANO 400  Řezání zdících prvků 2 

Stavební míchačka Hetch 2221 Míchání směsí pro 

ruční dokončovací 

práce 

1,05 

Bourací kladivo Bosh GSH 16-30 2ks Úprava nerovností 1,75 

Pneumatické vrtací kladivo BOSCH GBH 5-38 D 

2ks 

 1,05 

Řetězová pila Husqvarna 236 2ks  1,4 

Vysokotlaký čistič Bosch GHP 5-55 Professional Čištění bednění, čištění 

mechanizace 

2,2 

Svářečka Güde GE 185F trafo Svářečské práce 4,2 

DWD221 DeWALT nízkootáčková vrtačka 800W Míchání maltovin 0,8 

Ponorný vibrátor PERLES CMP s ohebnými 

hřídelemi PERLES AM 28/3 3ks 

Hutnění betonové směsi 2,0 

Vibrační lišta ENAR QX H 2ks Hutnění plošných 

betonových konstrukcí 

0,8 

Vibrační deska WACKER NEUSON DPU 110 Hutnění dna stavební 

jámy a zásypů. 

7,0 

Příklepová vrtačka AEG ERGOMAX  0,75 

Vrtačka Makita HP 457DWE  0,75 

Úhlová bruska BOSCH GWS 7-125 úhlová 

bruska 

  

Ruční nůžky na plech MAKITA JS1602   

Stroj falcovací Schlebach Spider Falcování krytiny  

Prostřihovací nůžky na plech FEIN Stříhání plechů  

Ohýbačka žlabových háků Ohýbání žlabových 

háků 

 

Ruční nýtovací kleště YATO YT-36011   

Hořák Propan Butan Festa 35kW  Izolatérské práce  

GÜDE Elektrické topné těleso GH 2 P   
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5.1. Základní informace o stavbě 

5.1.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby:   Hotel Sachrův kopec Harrachov 

Charakteristika stavby: Stavba pro rodinnou rekreaci 

Kraj:    Liberecký 

Okres:    Semily 

Město:    Harrachov 

Městská část:   Nový svět 

Katastrální území:  Harrachov – Nový svět 

Místo:    Harrachov – Nový svět – Sachrův kopec 

Sněhová oblast:   VIII, charakteristické zatížení sněhem sk> 4kPa 

Větrná oblast:   V, základní výchozí rychlost větru vb,0 36 m/s 

Parcely pro výstavbu:  500/1, 500/2, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 12/13, 36/17, 

17/11 

Vlastník parcel:  REAL IPT s. r. o. 

Sousední parcely:  5/4, 12/2, 17/1, 36/1 

Souřadnice stavby:   50°46'46.7"N 15°24'29.4" 

5.1.2. Základní informace o staveništi 

Staveniště se nachází ve Městě Harrachov v městské části Nový svět. Parcely patří 

investorovi REAL IPT s. r. o. Majitelé okolních parcel byli se stavbou seznámeni a nevznesli 

žádné námitky proti realizaci výstavby.  

Pozemek je svažitý ze severu k jihu ve spádu až 10 %, částečně zatravněný a nenacházejí 

se na něm žádné vzrostlé stromy. Dříve se na něm nacházel restaurační objekt, ale ten byl 

demolicí kompletně odstraněn, ponechány byly pouze gabionové stěny, část obslužné 

komunikace a upravený terén. Momentálně nejsou parcely nijak využívány.  

Staveniště leží v blízkosti NP Krkonoše, v jeho blízkosti vedou turistické trasy, avšak 

do staveniště žádné z nich nezasahují. Staveniště se nenachází v žádném ochranném pásmu 

a nevedou přes něj kmenové inženýrské sítě, které by mohly být dotčeny zástavbou. Ke 

staveništi vede místní asfaltová komunikace šířky 5,5 m.  

Před začátkem výstavby bude proveden inženýrsko – geologický průzkum, budou 

provedeny minimálně tři vrtané sondy a zjištěno složení podloží a hladina podzemní vody, 

jelikož v databázi české geologické služby se žádné informace o zdejším podloží 

nenacházejí. Radonové riziko bylo určeno jako vysoké s vysokou propustností zeminy. 
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Celé staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 m. Staveništní 

komunikace bude jednosměrná a bude mít jeden vjezd a jeden výjezd. 

5.1.3. Základní informace o stavbě 

C – SO.01 Hlavní stavební objekt – Hotel Sachrův kopec Harrachov 

Jedná se o novostavbu hotelu určeného pro rodinnou rekreaci. Hlavní stavební objekt je 

navržen se dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. 

5.1.3.1 Základní dispoziční řešení: 

V prvním nadzemním podlaží (0,000) je umístěna recepce, sklad a sklad lyžařských 

pomůcek. Dále se zde nacházejí zařízení rekreačního rázu, jako vířivka, sauny, solárium, 

místnost určená pro masáže a fitness, vše s vlastním hygienickým zázemím v podobě šaten, 

sprch a WC. Je zde umístěna i restaurace a bar s technickým a skladovacím zázemím. 

Ve druhém podlaží (+ 3,700) jsou umístěny dvoulůžkové a třílůžkové pokoje a dva 

apartmány. Všechny pokoje mají vlastní hygienické zázemí v podobě koupelny a WC a 

disponují balkonem. 

V podkroví hotelu je oddělený prostor pro umístění VZT jednotky. Ten je přístupný z 

prostoru centrální chodby ve 2 NP průlezem opatřeným nůžkovým schodištěm. 

V suterénu (- 4,100) se nachází technické zázemí, dětská herna, solná jeskyně, bowling 

a garáže. 

5.1.3.2 Základní materiálová charakteristika: 

Objekt je navržen na základových pasech a dvoustupňových základových patkách, 

podpírajících rozšířené druhé nadzemní podlaží objektu. Jsou navrženy z betonu 

C30/37 XC2 vyztuženého ocelí 10 505 R. Mezi základy je proveden štěrkopískový podsyp 

tl. 200 mm a na něm podkladní betonová vrstva tl. 150 mm. Podkladní beton je vyztužen 

kari sítí ∅ 4 mm s oky 100 × 100 mm. Izolace proti spodní vodě je zároveň navržena jako 

protiradonová z asfaltových pásů BITUBITAGIT PE V60S35 tl. 3,5 mm. Jsou provedeny 

dvě dojezdové vany výtahu. 

Svislé nosné konstrukce jsou provedeny ze zdících prvků POROTHERM 

tloušťky 440 mm a 240 mm, nenosné zdivo je provedeno z prvků POROTHERM 140 

a 100 mm. Prostory, mezi kterými musí být zabráněno přenosu hluku, jsou odděleny zdivem 

POROTHERM AKU tloušťky 240 mm. 
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Vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny jako železobetonové stropní desky 

s prostupy pro instalační šachty. Schodiště jsou provedena jako trojramenná železobetonová. 

Výtahové šachty jsou také železobetonové. 

Zastřešení je navrženo jako dřevěný mansardový krov doplněný ocelovými 

příhradovými konstrukcemi s krytinou z měděného plechu. Je provedeno zateplení deskami 

z minerální plsti ISOVER ORSIL. 

5.1.4. Základní informace o procesu 

Technologický předpis popisuje provádění stropních konstrukcí nad prvním nadzemním 

podlažím. Jedná se o monolitické železobetonové stropní desky s prostupy pro instalační 

šachty. Konstrukce má tloušťku 240 mm, je provedena z betonu třídy 

C30/37 - XC1 – Cl 0,2 – Dmax 22 mm - S3 a betonářské oceli 10 505 R o Ø 8, 10, a 12 mm. 

Bednění konstrukce bude provedeno jako systémové stropní bednění MULTIFLEX firmy 

PERI a volný okraj je zabezpečen zábradlím a okopovou lištou. Předmětem řešení není 

osazení prefabrikovaných balkonů, provádění schodišť a výtahových šachet, pro tyto 

činnosti bude vyhotoven samostatný TP. 

5.2. Převzetí pracoviště 

Pracoviště předává stavbyvedoucí vedoucímu čety pro provádění stropní konstrukce a 

seznámí jej s projektovou dokumentací, technologickým předpisem a kontrolním a 

zkušebním plánem. Při předání je přítomen i technický dozor investora. O předání bude 

proveden zápis do stavebního deníku a bude potvrzen podpisy zúčastněných osob. O 

případných nedostatcích bude vyhotoven protokol a bude určen termín jejich nápravy. 

Pro provádění stropní konstrukce je připraveno kompletní svislé nosné zdivo ukončeno 

pozedními věnci. Bude provedena kontrola zdiva dle PD, jeho vazby, rovinnosti, 

pravoúhlosti. Pro svislost je povolená odchylka ± 5 mm na výšku zdiva, pro úhlopříčky 

± 10 mm. Bude zkontrolováno kompletní uložení překladů dle PD. 

5.3. Pracovní podmínky 

5.3.1. Klimatické podmínky 

Betonáž 1NP bude prováděna v květnu 2020. Pro betonáž se musí teplota pohybovat 

v rozmezí 5-30 °C, při vyšších nebo nižších teplotách musí být provedena nápravná opatření 

jako předehřívání kameniva, použití cementu s rychlejším nárůstem hydratačního tepla apod. 

V případě vytrvalého deště nebo mrazů je nutné práce přerušit. Viditelnost na staveništi musí 
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být minimálně 30 m a při snížené viditelnosti musí být práce přerušeny. Práce je nutné 

pozastavit v případě rychlosti větru nad 8 m/s při práci na závěsných pracovních plošinách, 

pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u pracovních 

polohovacích systémů. V případech silného větru > 11 m/s musí být práce ihned přerušeny.  

5.3.2. Podmínky staveniště 

Staveniště je kompletně oploceno plotem o výšce 2,0 m, v jeho blízkosti je rozmístěno 

dopravní značení upozorňující na vjezd a výjezd vozidel stavby a na bráně bezpečnostní 

značení a zákaz vstupu nepovolaným osobám. Vjezd je zajištěn ze západu dvoukřídlovou 

branou šířky 4 m a je připravena zpevněná jednosměrná staveništní komunikace ze 

zhutněného smíšeného recyklátu. Dále je k dispozici panely zpevněná plocha pro 

zapatkování autočerpadla. Jsou připraveny zpevněné odvodněné skládky pro skladování 

materiálu, předmontážní a montážní plocha, nádoby pro třídění a ukládání odpadu, 

skladovací kontejnery a také staveništní buňky sloužící jako šatny, sociální zařízení a 

kancelář stavbyvedoucího.  

5.3.3. Podmínky pracoviště 

Prostor pracoviště pro provádění konstrukce je vyklizeno a neobsahuje žádné překážky 

a předměty a je na něj zajištěn bezpečný přístup. Na pracoviště je zajištěn přívod elektrické 

energie a přívod vody pro ošetřování čerstvého betonu. Osvětlení je v případě potřeby 

zajištěno provizorně LED reflektory. 

5.4. Materiál 

Hlavním materiálem je betonová směs C30/37 - XC1 – Cl 0,2 – Dmax 22 mm – S3, 

betonářská výztuž 10 505 R profilů 8mm, 10 mm a 12 mm a plastové distanční prvky pro 

dodržení krytí výztuže. Dále systémové nosníkové stropní bednění PERI MULTIFLEX. 
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Tabulka 25: Popis a množství materiálu 

Materiál Množství 

Beton C30/37 - XC1 – Cl 0,2 – Dmax 22 mm – S3 [m3] 243 

Výztuž 10 505 R [t] 47,7 

Odbedňovací přípravek PERI CLEAN 1 kanystr (20 l) 

Bednění 

Trojnožka PEP Ergo 284 ks 

Ocelová stojka PEP 656 ks 

Přímá hlava 24 S s klapkou 372 ks 

Křížová hlava 20/24S S poklesová 284 ks 

Příhradový nosník GT 24 l = 0,90 m 16 ks 

Příhradový nosník GT 24 l = 1,20 m 8 ks 

Příhradový nosník GT 24 l = 1,50 m 184 ks 

Příhradový nosník GT 24 l = 1,80 m 52 ks 

Příhradový nosník GT 24 l = 2,10 m 10 ks 

Příhradový nosník GT 24 l = 2,40 m 6 ks 

Příhradový nosník GT 24 l = 3,00 m 198 ks 

Příhradový nosník GT 24 l = 3,30 m 88 ks 

Příhradový nosník GT 24 l = 3,60 m 3 ks 

Příhradový nosník GT 24 l = 3,90 m 54 ks 

Příhradový nosník GT 24 l = 4,50 m 6 ks 

Příhradový nosník GT 24 l = 5,40 m 2 ks 

Příhradový nosník GT 24 l = 6,00 m 14 ks 

Pracovní vidlice GT 4 ks 

Distanční šablona 2 ks 

Třívrstvá bednící deska PERI 2000×1000 mm 15 palet (50 ks na paletě) 

Třívrstvá bednící deska PERI 2000 × 500 mm 1 paleta (100 ks na paletě) 

Překližka tl. 21 mm prořez 114,5 m2 

Bednicí sloupek 105 132 ks 

Sloupek zábradlí HSGP  132 ks 

Dřevěná deska zábradlí  360 m 

Dřevěná deska okopová 180 m 

Deska bednění čela stropní konstrukce 180 m 
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5.4.1. Skladování 

Bednění je dodáno na paletách a příložkových paletách a na nich bude také na skládkách 

uloženo, než dojde k jeho přemístění a montáži. Maximální výška stohu 1,8 m. Výztuž je 

uložena ve svazcích na dřevěných podkladních hranolech (podkladky ve vzdálenosti max. 

1,0 m), na zpevněné odvodněné skládce tak, aby nedošlo k jejímu znečištění, znehodnocení, 

nebo prohnutí. Beton bude neprodleně po příjezdu na staveniště vyklápěn z auto 

domíchávačů do autočerpadla CIFA k42l a přečerpán k místu uložení. Drobný materiál bude 

uložen v policích ve stavební skladovací buňce a sklad bude každý den po ukončení prací 

uzamčen. Umístěni a popis skládek a skladů viz příloha č. 7. ZS – MONOLOTICKÉ 

STROPNÍ KONSTRUKCE a kapitola 3. PROJEKT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

5.4.2. Primární doprava 

Bednění - Dopravu bednění včetně příslušenství na staveniště zajistí přímo dodavatelská 

firma PERI, s.r.o., Průmyslová 392, 252 42 Jesenice. Bednění bude dopraveno na nákladním 

automobilu s valníkem. Celková délka trasy je 151,4 km. V bližším okolí stavby nebylo 

možné zapůjčit bednění pro tak rozsáhlou konstrukci. Dopravní trasa viz příloha č. 5. 

SITUACE ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH TRAS II. 

Výztuž - Dodávku výztuže (nastříhané a naohýbané) zajistí firma FILINGER a.s., U 

Stadionu 1114, PSČ 460 06 Liberec 6. Délka trasy je 37,8 km a dojezdový čas 46 minut. 

Dopravní trasa viz příloha č. 4. SITUACE ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH TRAS I. 

Betonová směs bude na staveniště dodávána auto domíchávači firmou STEMRO s.r.o., 

Dolní Rokytnice 297, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Délka trasy je 12,4 km a při 

bezproblémovém provozu trvá 12 minut. Dopravní trasa viz příloha č. 4. SITUACE ŠIRŠÍCH 

DOPRAVNÍCH TRAS I. 

5.4.3. Sekundární doprava 

Dopravu bednění a výztuže v rámci staveniště bude zajišťovat jeřáb LIEBHERR 63 LC. 

Betonová směs bude z autodomíchávačů vylévána přímo do čerpadla CIFA k42l, které ji 

bude potrubím dopravovat k místu uložení. 

5.5. Pracovní postup 

5.5.1. Kontrola připravenosti 

Bude provedeno přeměření svislých konstrukcí geodetem, kontrola výšky zdiva, jeho 

pravoúhlosti a rovinnosti, a zda provedení odpovídá PD. Stropní deska bude prováděna 



 94 

v jednom záběru. Bude zkontrolováno, zda je na stavbě přítomen všechen potřebný materiál 

pro bednění. Dále bude provedena kontrola dokumentace skladby dílců bednění viz přílohy 

2. A. SESTAVA BEDNÍCÍCH DESEK PŘI BEDNĚNÍ MONOLITICKÉ STROPNÍ 

KONSTRUKCE, 2. B. SESTAVA NOSNÍKŮ A STOJEK PŘI BEDNĚNÍ STROPNÍ 

KONSTRUKCE a 2. C. ŘEZ A-A´KONSTRUKCÍ BEDNĚNÍ PERI. 

5.5.2. Provedení bednění PERI MULTIFLEX a ochranného zábradlí 

Prostor pro montáž bednění musí být vyklizený a bezpečný. Do ocelových stojek PEP 

budou nasazeny křížové hlavy 20/24 S a zajištěny klapkou (popř. čepem a závlačkou). 

Nejprve budou vyměřeny a rozmístěny krajní stojky s křížovou hlavou zajištěné trojnožkou 

PEP Ergo a bude nastavena výška stojek na 3,2 m. Musí být stavěny na rovný, čistý a 

dostatečně únosný podklad. S rozmístěním stojek začneme od rohu místnosti a pokračujeme 

směrem ke středu, rozmístění a vzdálenosti musí být dodrženy dle PD. Na tyto stojky budou 

uloženy primární nosníky GT 24 (ozn. na výkrese N1 - N13, max. vyložení 450 mm) a 

následně, kolmo na tyto primární nosníky, budou rozmístěny sekundární nosníky ve 

vzdálenostech 625 mm (ozn. na výkrese N1 - N13, minimální překrytí ve styku 163 mm). 

K osazení nosníků bude použita pracovní vidlice a budou zajištěny proti překlopení 

flexklipy. Na sekundární nosníky budou osazeny a betonářské desky (ozn. na výkrese B1 

(2×1 m) a B2 (2×0,5 m)) a budou zajištěny hřebíky. V místech, kde není možno použít celé 

desky, bude bednění provedeno z dořežu překližky tl. 21 mm (ozn. na výkrese B3 - B27, 

specifikace a uložení dle výkresu bednících dílců). V rozestupech 900 mm (v některých 

místech se rozteče liší, viz PD), budou mezi stojky s trojnožkami rozmístěny stojky PEP 24 S 

s přímou hlavou a nastaveny na správnou výšku 3,2 m. Statik určí, zda je bednění nutné 

dodatečně zavětrovat. V případě, že ano, bude toto provedeno pomocí PRK rámů, nebo 

diagonálními prkny a sponami. Poté je bednění nutné znivelovat a celoplošně opatřit 

nástřikem odbedňovacího přípravku PERI CLEAN pomocí stříkačky pro tento separační 

prostředek. Je nutné dbát bezpečnost, hrozí nebezpečí uklouznutí. Na okrajích bude 

provedena systémová ochrana volného okraje proti pádu pomocí sloupků zábradlí HSGS - 

2 osazených v bednících sloupcích 105 (po vzdálenostech 1,5 m, sloupky ukotveny do 

obvodové konstrukce pomocí závitových tyčí na chemickou kotvu a zajištěny seřizovacími 

šrouby) a zábradlí z dřevěných desek osazených ve výšce 1,1 m, 0,65 m a okopové lišty 

0,15 m. Do bednících sloupků 105 je osazena deska 30×330 mm pro bednění čel stropní 

desky a k této desce bude přichycena izolace věnce EPS tl. 80 mm. Další případné zásady 
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provádění s příslušnými ilustracemi a nákresy obsahuje montážní návod pro bednění PERI 

MULTIFLEX.  

5.5.3. Prostupy 

Dle PD budou rozmístěny tvarovky na prostupy sbité ze zbytků překližkových desek a 

zajištěny proti posunutí hřebíky.  

5.5.4. Uložení výztuže 

Výztuž v podobě prutů Ø 8, 10 a 12 mm bude ukládána a spojována podle statického 

návrhu a výkresu výztuže. Jednotlivé svazky budou na místo uložení dopravovány pomocí 

jeřábu LIEBHERR 63 LC, nesmí být poškozené a znečištěné, v případě znečištění musí být 

ještě na skládce očištěny ocelovými kartáči. Při vyztužování musí být dodrženy předepsané 

rozteče, přesahy a kotevní délky prutů. Poloha výztuže a krycí vrstva (min. 40 mm) bude 

zajištěna plastovými distančníky a žebříky. Výztuž bude svazována pomocí 

akumulátorových vazaček (drátem Ø 0,8 mm), nebo svařována svářečem za pomoci 

svářecího agregátu. Výztuž musí být zabezpečena proti posunutí nebo poškození při betonáži 

a hutnění. Bude provedeno vyztužení stropních desek včetně pozedních věnců. Pro armován 

jsou postupně tvořeny montážní pochůzné lávky. Je zakázáno chodit přímo po výztuži 

z důvodu možného vniku deformací. Při vyztužování budou osazeny ISO nosníky a jejich 

výztuž bude provázána s výztuží desky. Osazení prefabrikovaných balkonů řeší samostatný 

předpis. 

5.5.5. Přejímka 

Vyztužená konstrukce musí být před betonáží zkontrolována a schválena statikem. O 

předání vyztužené konstrukce provede stavbyvedoucí, statik a TDI zápis do stavebního 

deníku a vyhotoví protokol. 

5.5.6. Betonáž 

Betonová směs bude z auto domíchávačů vyklápěna do zásobníku autočerpadla 

CIFA k42l  a tímto dopravována k místu uložení. Betonáž nesmí začínat vokrajových částech 

bednění v místech vyložení nosníků. Výška pádu směsi nesmí být větší než 1,5 m, aby 

nedošlo k jejímu rozmísení na původní komponenty. Betonová směs bude průběžně 

rozhrnována lopatami a hráběmi a následně stažena latěmi. Požadovaná výška stropní 

konstrukce je průběžně kontrolována pomocí nivelačního laseru a laserové latě. Konstrukce 

bude hutněna ponornými vibrátory a její povrch vibrační lištou pro desky do tloušťky 

300 mm, postup správného hutnění viz kapitola 6. KZP PRO MONOLITICKÉ STROPNÍ 
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KONSTRUKCE. Při hutnění nesmí dojít ke kontaktu s výztuží, aby se neposunula nebo 

nepoškodila. Hutněna musí být celá konstrukce tak, že nebude žádné místo vynecháno.  

5.5.7. Technologická přestávka 

Délka technologické přestávky je závislá na počasí a druhu betonu. O její délce rozhodne 

statik. Běžně je určena jako 28 dní, než beton dosáhne dostatečné pevnosti pro bezpečné 

odbednění. Po uplynutí cca 24 hod. od betonáže musí být beton dále ošetřován kropením, 

aby byla zajištěna dostatečná hydratace a chráněn proti nepříznivým povětrnostním vlivům. 

5.5.8. Odbednění 

Odbednění stropní konstrukce je možno min. po 28 dnech. Jako první budou odstraněny 

stojky PEP s přímými hlavami 24 S a uloženy na palety. U stojek s křížovou hlavou 

20/24 S budou spuštěny hlavy cca o 4 cm. Pomocí pracovní vidlice budou sklopeny horní 

nosníky GT 24 a uloženy na palety. Horní nosníky GT 24 v místě spár betonářských desek 

jsou ponechány na místě. Spodní nosníky GT 24 budou také ponechány na svém místě. 

Následně budou odebrány betonářské desky a dořezové překližky, zbylé horní nosníky 

GT 24 a nakonec stojky s trojnožkami PEP Ergo a křížovými hlavami 20/24 S. Stojky musí 

být spouštěny rovnoměrně, při větším rozpětí se postupuje od středu stropu. Bednící 

betonářské desky budou ihned po demontáži očištěny od zbytků betonu pomocí 

vysokotlakého čističe a uloženy na palety. Ochranné zábradlí a čela desek budou ponechány 

a odmontovány až v průběhu dalších prací, kde již nebude potřeba zajištění volného okraje. 

5.6. Personální obsazení 

Všichni pracovníci určení k provádění bednění a stropní konstrukce budou seznámeni s 

PD, technologickým postupem a budou řádně proškoleni o BOZP. O provedení školení bude 

proveden zápis do stavebního deníku, kde všichni pracovníci potvrdí svým podpisem, že 

byli seznámeni se zásadami BOZP a povinností používat OOPP. Bude provedena kontrola 

strojních průkazů a jiných dokumentů, u pracovníků oprávněných k obsluze strojů. Všichni 

pracovníci musí být zdravotně a technicky způsobilí k pracím, které budou vykonávat. 

Při provádění bednění, vyztužování a betonáže bude stavbyvedoucí, nebo jím pověřená 

osoba, dohlížet na to, aby byly práce prováděny správně, bezpečně, odpovídaly projektové 

dokumentaci a technologickým postupům. 

Tabulka 26: Personální obsazení - monolitické stropy 

Povolání Počet 

osob 

Požadavky Náplň práce 
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Geodet 2 SŠ ukončené maturitní zkouškou 

nebo VŠ v oboru, úřední oprávnění 

pro ověřování výsledků 

zeměměřičské činnosti. 

Kontrola geometrie 

konstrukcí, ověření 

správných výšek. 

Vedoucí čety 1 Je požadováno vzdělání SŠ nebo 

VŠ technického směru a min. 2 

roky praxe v oboru. 

Odpovídá za správný 

postup při provádění 

prací, kontrola dle PD. 

Betonář 4  Ukládání betonové 

směsi, hutnění betonové 

směsi. 

Tesař 4 Vzdělání SOU, výuční list Montáž bednění, 

sestavování bednění do 

celků. 

Železář-

svářeč  

4 Svářečský průkaz  Ukládání a provazování 

armokošů. 

Dělník pro 

ruční práce 

4 Není požadováno žádné minimální 

vzdělání. 

Je požadováno absolvování všech 

potřebných školení a seznámení 

s postupem provádění zemních 

prací 

Pomocné práce, hutnění 

sypanin, úklid, čištění 

strojů a nářadí. 

Strojník 

čerpadla 

1 Řidičský průkaz skupiny C, 

profesní průkaz 

Obsluha čerpadla po 

dobu betonáže. 

Obsluha 

jeřábu 

1 Řidičský průkaz skupiny C, 

jeřábnický průkaz pro věžové 

jeřáby. 

Obsluha jeřábu, řízení 

pohybu jeřábu. 

Řidič auto 

domíchávače 

4 Řidičský průkaz skupiny C, 

profesní průkaz 

Doprava betonové směsi 

Řidič návěsu 

s valníkem 

 Řidičský průkaz sk. C  

Statik 1 VŠ – specializace v oboru, 

autorizovaná osoba 

Kontrola výztuže, 

převzetí vyztužené 

konstrukce. 
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5.7. Stroje a nářadí 

5.7.1. Velké stroje 

- Domíchávač SCHWING LIGHT LINE AM 9 C 

- Čerpadlo betonu CIFA k42l HP1606H 

- Návěsná souprava MAN TGS s valníkem PV 18 L 

- Věžový jeřáb LIEBHERR 63 LC 

5.7.2. Malé stroje a elektrické nářadí 

- Ponorný vibrátor PERLES CMP s ohebnými hřídelemi PERLES AM 28/3 

- Vazačka výztuže TJEP RE - BAR XP 40 

- Vibrační lišta ENAR QX H 

- Stavební míchačka Hetch 2221 

- Motorová pila Husqvarna 23 

- Vysokotlaký čistič Bosch GHP 5-55 Professional 

- Svářečka Güde GE 185F trafo 

5.7.3. Geodetické nástroje 

- Elektronický teodolit GPI GT-116 

- Hliníkový stativ 

- Výtyčka s hranolem 

- Přenosný kufřík 

- Olovnice 

- Nástroje pro nivelaci 

- Nivelační přístroj PENTAX 245 

- Hliníkový stativ s rovnou hlavou 

- Teleskopická nivelační lať délky 5 m 

- Přenosný kufřík 

- Olovnice 

5.7.4. Ruční nářadí a pomůcky 

- Stavební kolečko  2 ks 

- Lopata    2 ks 

- Tesařské kladivo  2 ks 

- Ruční pila   2 ks 

- Gumová palice  2 ks 
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- Štípací kleště   3 ks 

- Svinovací pásmo 50m 2 ks 

- Svinovací metr 2m  2 ks 

- Svinovací metr 5m  5ks 

- Vodováha   2 ks 

- Kovový úhelník  2 ks 

5.7.5. Pomůcky BOZP 

Všechny osoby přítomny na stavbě budou mít ochrannou helmu, pracovní oděv, pevnou 

pracovní obuv nebo holinky, pracovní rukavice a reflexní vestu. Svářeč bude mít ochranné 

rukavice a svářečskou přilbu. Jako prostředek kolektivní ochrany je po celém obvodu stavby 

umístěno ochranné zábradlí s okopovou lištou. 

5.8. Jakost a kontrola 

Detailní rozpis průběhu a náležitostí kontrol v kapitole 6. KZP PRO PROVÁDĚNÍ 

MONLITICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE. Kontroly jsou děleny na vstupní, mezioperační a 

výstupní. Je důležité, aby byly dodrženy všechny povolené odchylky, a je určen průběh 

kontrol, osoby pověřené k jejich provádění, předmět kontrol, legislativa, dle které budou 

kontroly prováděny. Musí být uvedeny výsledky kontrol a stvrzeny podpisy pověřených 

osob. Výsledky kontrol jsou zapisovány do stavebního deníku, nebo kontrolního a 

zkušebního plánu a o provedených zkouškách jsou vypracovány protokoly. 

5.8.1. Kontroly vstupní 

- Kontrola projektové dokumentace a souvisejících dokumentů 

- Kontrola připravenosti pracoviště 

- Kontrola strojů a elektrického nářadí 

- Kontrola pracovníků 

- Kontrola dodávky bednění 

- Kontrola dodávky výztuže 

- Kontrola dodávky betonu 

5.8.2. Kontroly mezioperační 

- Kontrola klimatických podmínek 

- Kontrola provedení bednění stropních desek včetně ochranného zábradlí 

- Kontrola prostupů 
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- Kontrola uložení výztuže a distančních prvků 

- Kontrola betonáže a hutnění 

- Kontrola stability bednění v průběhu betonáže 

- Kontrola ošetřování betonu 

- Kontrola částečného odbednění 

- Kontrola úplného odbednění 

5.8.3. Kontroly výstupní 

- Kontrola tvrdosti a pevnosti 

- Kontrola povrchu 

- Kontrola geometrie  

5.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 

Před zahájením prací budou všichni pracovníci proškoleni o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci dané etapy. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se všemi bezpečnostními 

riziky na stavbě a řádně je o této problematice proškolí. Bude se řídit především: 

- Nařízením 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. 

- Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- Nařízením vlády č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů. 

- Zákonem č 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

O školení bude vyhotoven protokol, kde všichni pracovníci svým podpisem potvrdí 

proškolení o BOZP a zápis do stavebního deníku. Protokol musí být dlouhodobě uchován. 

Podpisem také souhlasí s používáním osobních ochranných pracovních pomůcek. Pokud se 

budou po staveništi pohybovat další nepovolané osoby, budou taktéž proškoleny o BOZP, 

což opět stvrdí svým podpisem a budou používat osobní ochranné pracovní pomůcky. 

Opakovaná školení provádí vedoucí zaměstnanec včetně patřičné evidence. 

Problematika BOZP, včetně možných rizik a jejich opatření, je dále detailněji řešena v 

kapitole 12. PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI. 
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5.10. Ekologie – vliv na životní prostředí a nakládání s odpady 

5.10.1. Hlučnost 

Pracovní doba je stanovena mezi 7:00 až 18:00, nebude tedy rušen noční klid daný 

v rozmezí 22:00- 6:00 podle vyhlášky zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a 

o změně některých souvisejících zákonů. Zhotovitel zajistí omezení hlučnosti a vibrací na 

minimum tak, aby hodnoty nepřesahovaly maximální hodnoty uvedeny v nařízení vlády č. 

272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Detailnější rozbor 

problematiky v kapitole 11. ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN. 

5.10.2. Vliv na životní prostředí 

Stavba výrazně neovlivní životní prostředí a je navržena v souladu s právními předpisy 

chránící veřejné zájmy a rozvoj území. Umístění stavby a zastavěnost pozemku bude 

odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí. Následným provozem 

stavby nebude obtěžováno ani ohrožováno její okolí, ani plynulost provozu na přilehlé místní 

komunikaci. Je umožněno napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu. 

5.10.3. Nakládání s odpady 

Při provádění krytiny bude produkován stavební a komunální odpad. S odpady bude 

nakládáno dle Zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů a vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o Podrobnostech 

nakládání s odpady. Problematika nakládání s odpady je detailně řešena v kapitole 

11. ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN. Jsou zde uvedeny druhy odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 

Sb. o Katalogu odpadů a způsoby jejich likvidace. Odpady budou tříděny a ukládány do 

kontejnerů a nádob na odpad umístěných na staveništi a budou pravidelně vyváženy 

jedenkrát týdně, nebo podle potřeby.  
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6.1. Obecný úvod 

Kontroly jsou děleny na vstupní, mezioperační a výstupní. Je důležité, aby byly 

dodrženy meze povolených odchylek, a je určen průběh kontrol, osoby pověřené k jejich 

provádění, předmět kontrol, legislativa, dle které budou kontroly prováděny. Musí být 

uvedeny výsledky kontrol a stvrzeny podpisy pověřených osob. Výsledky kontrol jsou 

zapisovány do kontrolního a zkušebního plánu popř. stavebního deníku, a o provedených 

zkouškách jsou vypracovány protokoly. 

6.2. Kontroly vstupní 

6.2.1. Kontrola projektové dokumentace a souvisejících dokumentů 

Před započetím prací na etapě vodorovných stropních konstrukcí stavbyvedoucí a 

technický dozor investora provedou kontrolu projektové dokumentace a o jejím provedení 

udělají zápis do stavebního deníku. Dokumentace musí být kompletní, úplná, správná, 

odsouhlasená objednavatelem a schválená autorizovaným projektantem a musí zajišťovat 

ekonomické a bezpečné provedení. Musí být také v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve 

znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, vyhláškou 268/2009 sb. O technických 

požadavcích na stavby a zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Musí být vypracována dle příslušných norem 

a vyhlášek. Dále provedou kontrolu platnosti stavebního povolení a kontrolu 

technologického předpisu pro provádění monolitických stropních konstrukcí. 

6.2.2. Kontrola připravenosti pracoviště 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora a je o ní proveden záznam 

do stavebního deníku. Pracoviště je převzato od čety provádějící svislé nosné zděné 

konstrukce. Pracoviště musí být uklizené a bezpečně přístupné pro provádění bednění. Jsou 

dokončeny vnější a vnitřní svislé nosné konstrukce zděné ze zdiva POROTHERM 

zakončené pozedním věncem. Je provedena kontrola rovinnosti a pravoúhlosti zdiva 

odpovídající požadovaným odchylkám dle ČSN EN 1996-2 – svislost v rámci jednoho 

podlaží ± 20 mm, rovinnost v délce kteréhokoliv 1 metru ± 10 mm, v rámci 10 m ± 50 mm 

a kontrola provedení konstrukcí dle PD: 

6.2.3. Kontrola strojů a elektrického nářadí 

Každý den před zahájením prací zkontroluje strojník technický stav strojů a nářadí, 

jejich funkčnost a kompletnost. Nesmí z nich unikat žádné provozní kapaliny a příslušenství 
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musí být v souladu s podklady výrobce. Musí vykazovat technický stav pro jejich bezpečné 

použití. Případné závady ihned hlásí stavbyvedoucímu. 

U věžového jeřábu budou prováděny pravidelné kontroly na začátku směny a také 

týdenní kontroly dle ČSN ISO 12480-1. Bude provedena kontrola vazacích prostředků, musí 

být čisté, kompletní, nepoškozené.  

Po ukončení práce musí být stroje na vhodném místě a ve stabilní poloze. Dále musí být 

zajištěna ochrana proti úniku kapalin pomocí van na zachytávání olejů.  

6.2.4. Kontrola pracovníků 

Stavbyvedoucí nebo mistr kontrolují zdravotní a odbornou způsobilost pracovníků, 

seznámení s technologickými postupy a BOZP. Kontrola patřičných strojních průkazů, 

certifikátů a oprávnění. Možnost provedení kontroly požití alkoholu nebo návykových látek. 

U pracovníků bez státního občanství ČR provedou kontrolu povolení k práci v ČR. Odborná 

způsobilost musí být doložena patřičnými platnými průkazy.  

6.2.5. Kontrola dodávky a skladování bednění 

Dodací listy a materiál bednění musí kompletně odpovídat požadavkům projektu a 

objednávce. Bednění je dodáno v požadovaném termínu na paletách a musí být čisté, bez 

mastnot a zbytků betonu, nepoškozené. Uloženo na staveništi na vyspádované skládce tak, 

aby nedocházelo k jeho znehodnocení či porušení a byl zajištěn manipulační prostor. 

Maximální výška stohu 1,8 m. 

6.2.6. Kontrola dodávky a skladování výztuže 

Kontrolu provede stavbyvedoucí při dodávce výztuže na staveniště. Zkontroluje, zda se 

jedná o správný druh, materiál a pevnost oceli, zda souhlasí délky, průměry tyčí a třmínků, 

zda jsou tyče nepoškozené a čisté. Množství musí souhlasit s objednávkou, která se odvíjí 

od projektové dokumentace zpracované statikem a s dodacím listem. Svazky budou uloženy 

na dřevěných podkladcích na zpevněné odvodněné ploše skládky tak, aby se nemohly 

nadměrně zdeformovat, Vzdálenost podkladních hranolů max. 1000 mm. Každý svazek 

bude označen štítkem, který bude obsahovat všechny potřebné informace – druh oceli, typ, 

váha. Štítek nesmí podléhat smytí. 

6.2.7. Kontrola dodávky betonu 

Stavbyvedoucí kontroluje dodací listy. Uvedené vlastnosti musí odpovídat požadavkům 

objednávky a projektové dokumentace. Jedná se především o množství v m3, použitý druh 

cementu, pevnostní třídu, označení stupně vlivu prostředí, maximální frakce kameniva, 
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vodní součinitel, stupeň obsahu chloridů a stupeň konzistence. Dále kontroluje čas výroby a 

čas dodání na stavbu, který nesmí překročit při teplotě od 0°C do 25°C 90 min. (Při teplotách 

nižších než 0°C a při teplotách vyšších než 25°C 45 min.). Kontroly kvality betonu jsou 

prováděny podle ČSN EN 12 350. Z každého domíchávače se odebere vždy 1,5 násobek 

(cca 12 kg) množství potřebného ke zkoušce. Budou zároveň odebrány také vzorky pro 

zkoušku krychelné pevnosti po 28 dnech, popsanou bodem 6.4.1. Kontrola tvrdosti a 

pevnosti betonu.  

„Každý vzorek musí být doprovázen záznamem, který provedl pracovník odpovědný za 

odběr vzorku. Záznam musí obsahovat tyto údaje: 

a) Identifikace vzorku; 

b) Popis místa odběru vzorku; 

c) Datum a čas odběru vzorku; 

d) Druh vzorku (souhrnný nebo lokální); 

e) Jakákoliv odchylky od normovaného postupu odběru vzorků; 

f) Prohlášení odpovědného pracovníka, že odběr vzorku byl proveden v souladu s touto 

normou, kromě případu uvedeného v bodě e) 

Záznam může obsahovat tyto údaje: 

a) Údaje o počasí a podmínkách prostředí 

b) Teplota betonu v době odebrání vzorku“ zdroj ČSN EN 12 350 – 1 

Možné prováděné zkoušky betonu ke zjištění konzistence – sednutím kužele ČSN 

EN 12350-2, Vebe ČSN EN 12350-3, stupeň zhutnitelnosti ČSN EN 12350-4, zkouška 

rozlitím ČSN EN 12350-5. Pro zkoušení betou na stavbě byla v tomto případě zvolena 

zkouška sednutím kužele.  

„ Zkušební postup - Zkouška sednutí kužele: 

Forma i podkladní deska se navlhčí a forma se položí na vodorovnou podkladní desku. 

Během plnění formy musí tato plně přichycena k podkladní desce/povrchu buď svěrkami, 

nebo přišlápnutím dvou příložek. 

Forma se plní ve třech vrstvách, každá přibližně jedné třetiny výšky kužele po zhutnění. 

Každá vrstva se zhutňuje 25 vpichy propichovací tyčí. Vpichy jsou rovnoměrně rozloženy po 

průřezu každé vrstvy. Pro zhutňování spodní vrstvy je nutno propichovací tyč mírně naklonit 

a asi polovina vpichů je rozložena spirálově ke středu. První vrstva se zhutňuje přes celou 

svou výšku, aniž by tyč narážela na dno. Druhá a vrchní vrstva se hutní přes celou svou 

výšku tak, aby0 vpichy jen mírně zasahovaly do předešlé vrstvy. Při plnění a zhutňování 

vrchní vrstvy se před zhutňováním přeplní beton nad horní okraj formy. 
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Jestliže by po propichování vrstvy vznikl nedostatek betonu, je nutno přidat beton, aby 

vždy byl nad horním okrajem formy přebytek betonu. Po zhutnění vrchní vrstvy se odstraní 

přebytečný beton současným otáčením a příčným pohybem propichovací tyčí. Odstraní se 

spadlý beton z podkladní desky/povrchu. Forma se opatrně odstraní svislým pohybem 

nahoru.  

Zvedání formy se musí provést během 2 sekund až 5 sekund rovnoměrně bez otáčení, 

které by mohlo ovlivnit beton.  

Celá zkouška od počátku plnění až po zvednutí formy musí probíhat plynule, bez 

přerušení a musí být ukončena během 150 s.  

Ihned po zvednutí formy se změří a zaznamená sednutí (h) zjištěním rozdílu mezi výškou 

formy a nejvyšším bodem sednutého zkušebního vzorku. „ 

Pro stupeň konzistence použité betonové směsi S3 je rozsah sednutí (h) 100-150 mm. 

 

 

„Výsledek zkoušky je platný pouze tehdy, pokud dojde je skutečnému sednutí, to 

znamená, že beton zůstal neporušen a kužel je symetrický. Jestliže se těleso zbortí, musí se 

odebrat jiný vzorek a postup opakovat. Jestliže i u následné zkoušky dojde k usmýknutí 

betonu zkušebního tělesa, pak má beton nedostatečnou plasticitu a soudržnost a je nevhodný 

pro zkoušku sednutím. Zaznamená se skutečné sednutí (h) s přesností na 10 mm.“ [ČSN 

EN 12350-2] 

6.3. Kontroly mezioperační 

6.3.1. Kontrola klimatických podmínek 

Teplota je měřena 4 x denně a to v 7:00, ve 14:00 a 2 x v 21:00. Musí se pohybovat 

v rozmezí +5°C až +30 °C. Teplota bednění nesmí klesnout pod 5 °C. Pokud teplota klesne 

pod 5 °C, musí být práce přerušeny, nebo musí být provedena opatření uvedená 

Obrázek 33: Zkouška sednutím kužele [24]   



 108 

v technologickém předpisu, jako předehřívání bednění apod. Viditelnost musí být min. 30 m 

a rychlost větru nesmí překročit 11 m/s.  

6.3.2. Kontrola provedení bednění stropních desek včetně ochranného zábradlí 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí a TDI. Kontroluje se čistota povrchu bednění a 

plnoplošné opatření odbedňovacím nátěrem, který nemá nepříznivý vliv na beton, výztuž a 

životní prostředí. Při montáži správný postup dle TP a montážního návodu výrobce PERI, 

rozmístění prvků dle projektové dokumentace, dodržení vzdáleností nosníků, podpěr a výšek 

osazení. Po samotné montáži musí vykazovat maximální odchylky pro svislost ± h/200 

(max. 30 mm), stejnolehlé svislé hrany ve spáře ± 5 mm, horní hrana vodorovných spár 

± 5 mm, horní líc od pomocné výškové úrovně ± 10 mm. Bednění jako celek musí být těsné, 

spoje nesmí dovolovat ztrátu jemných částic betonu. Vnitřní povrch musí být čistý. Stojky a 

ztužidla musí zajišťovat dostatečnou únosnost, aby nedošlo k havárii v důsledku přetížení, 

toto bude ošetřeno návrhem bednění specializovanou firmou PERI a dodržením pokynů 

v jejich montážním návodu. Je nutno také přeměřit výškové úrovně bednění, aby odpovídaly 

PD. Je zřízeno také ochranné zábradlí. Tato konstrukce bude sloužit jako záchytný systém 

s funkcí bednění čel desky. Bude provedena zároveň s bedněním stropních konstrukcí tak, 

aby při betonáží a následném vyzdívání dalšího podlaží bylo sníženo riziko volného pádu na 

minimum. Provizorní zábradlí je vytvořeno dřevěnými fošnami osazenými ve výšce 1100 

mm, 650mm a okopová lišta ve výšce 150 mm nad úrovní budoucího horního povrchu 

stropní desky. Vzdálenost sloupků je 1500 mm. 

6.3.3. Kontrola prostupů 

Provedení, dostatečné uchycení, rozměry a umístění tvarovek prostupů dle PD. 

6.3.4. Kontrola uložení výztuže a dilatace 

Výztuž musí být uložena do bednění dle návrhu statika a výkresu výztuže a řádně 

provázána. Nesmí být při manipulaci poškozená ani znečištěná. Musí být zbavená mastnot 

a rzi. Musí souhlasit průměry, délky a tvary prutů a třmínků. Je zakázáno výztuž jakkoli 

ohýbat a upravovat bez schválení statika. Na výztuži budou osazeny plastové distanční prvky 

zajišťující krytí výztuže 40 mm, ty nesmí během prací opadat. Vodorovné a svislé mezery 

mezi pruty musí být > Ø výztuže +5 mm.  

Pro polohu výztuže jsou mezní odchylky dány normou ČSN EN 13670 – Provádění 

betonových konstrukcí a normou ČSN EN 10 080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná 

betonářská ocel – Všeobecně. Poloha jednotlivých prutů výztuže, jakož i vzdálenost mezi 
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jednotlivými nosnými prvky, mezi jednotlivými vrstvami výztuže, mezi rozdělovacími pruty 

jednoho směru a odchylky tloušťky krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od hodnot 

předepsaných v projektové dokumentaci více než o ± 20 %, nejvýše však o 30 mm. Odchylky 

poloh styků podélných prutů ve směru jejich délky nesmí překročit ± 30 mm. Odchylky 

poloh os prutů v čelech svařovaných koster stykových na místě nesmějí překročit ± 5 mm. 

Musí být také provedeno provázání výztuže desky s ISO nosníky pro budoucí osazení 

balkonů. 

Před zalitím konstrukce betonem je provedena přejímka vyarmovaných konstrukcí 

technickým dozorem investora za přítomnosti statika a je o ní proveden protokol a záznam 

do SD. Dilatace desky je provedena v1/3 až1/4 rozpětí v místě nejmenšího ohybového 

momentu, místa jsou určeny statikem a v PD stropních konstrukcí. 

6.3.5. Kontrola betonáže a hutnění 

Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž zůstala řádně uložena, aby 

beton dosáhl předpokládané pevnosti a trvanlivosti. Betonová směs musí být ukládána 

z výšky max. 1,5 m, aby nedošlo k jejímu rozmísení. Musí být ukládána vrstvách maximálně 

0,25 m a každá vrstva musí být důkladně zhutněna. Při hutnění musí hlavice vibrátoru 

směřovat kolmo dolů, jednotlivé vpichy by neměly být vícekrát do jednoho místa. Tloušťka 

zhutňovaných vrstev nemá přesáhnout 1,25 násobek délky pracovní hlavice vibrátoru a při 

zhutňování následující vrstvy by měl vibrátor zasahovat 50 – 100 mm do vrstvy předchozí. 

Nesmí dojít ke styku vibrátoru s bedněním nebo výztuží a musí se hutnit do doby, než dojde 

k vytlačení zadržovaného vzduchu v betonu. Pokud dojde z jakéhokoliv důvodu k přerušení 

betonáže, musí být provedena pracovní spára. Při betonáži a hutnění nesmí dojít k posunu 

výztuže nebo bednění. Povrch desky bude dále zhutněn vibračními lištami. 

Při betonáži navazující na spáry, se kontroluje povrch spáry. Z povrchu spáry se musí 

odstranit nespojené částice starého betonu, odstranit všechny nečistoty bránící spolehlivému 

spojení s čerstvým betonem a spáru omýt vodou a řádně navlhčit, vodu z prohlubní je nutno 

odstranit. 

6.3.6. Kontrola stability bednění v průběhu betonáže 

V průběhu betonáže nesmí docházet k žádným pohybům ani deformacím bednění. 

V případě pochybností je nutné práce ihned přerušit. V místech pod probíhající betonáží se 

nesmí pohybovat žádné osoby. 
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6.3.7. Kontrola ošetřování betonu 

„Beton v raném stáří se musí ošetřovat a chránit, aby se minimalizovalo plastické 

smršťování, aby se zajistila dostatečná pevnost povrchu, aby se zajistila dostatečná 

trvanlivost povrchové vrstvy, aby bylo zabráněno škodlivým vlivům počasí, zmrznutím, aby 

bylo zabráněno škodlivým otřesům a nárazům, nebo poškození. 

Způsob ošetřování musí zajistit pozvolné vypařování vody z povrchu betonu nebo 

udržovat povrch stále vlhký.“ ČSN EN 13670 

Optimální teplota je 5°C až 30°C. Při teplotě nižší než 0°C musí být tuhnoucí a tvrdnoucí 

beton ošetřován zahříváním a při teplotě větší než 30°C musí být ošetřován kropením a 

přikrýváním plachtami. Kropení je možné po době, kdy již nedochází k vyplavování 

cementu z jeho povrchu což je cca 24 hodin. Intenzita kropení závisí na klimatických 

podmínkách, klesne-li teplota pod 10°C, beton nekropíme. Doba kropení závisí na třídě 

betonu, nárůstu pevnosti betonu a teplotě vzduchu a je určena v ČSN EN 13 670.  

6.3.8. Kontrola odbednění 

Musí být dodržen postup odbedňování dle TP. Nejdříve po 28 dnech od betonáže 

konstrukce, po schválení statikem. 

6.4. Kontroly výstupní 

6.4.1. Kontrola tvrdosti a pevnosti betonu 

6.4.1.1 Nedestruktivní zkouška tvrdosti 

„Pro nedestruktivní zkoušky povrchu betonu je zvolena zkouška stanovení tvrdosti 

odrazovým tvrdoměrem. Tvrdoměr sestává z ocelového berana s pružinou, která po uvolnění 

vymršťuje beran na ocelový razník proti povrchu betonu. Velikost odrazu ocelového berana 

od ocelového razníku se zjišťuje na přímkové stupnici, které je připojena k zařízení. 

Kalibrační kovadlina pro ověřování tvrdoměru má tvrdost nejméně 52 HRC, hmotnost 16 kg 

a průměr 150 mm. Zkušební plocha má rozměry cca 300 x 300 mm. Z povrchu betonu musí 

být odstraněna jakákoli voda. Tvrdoměr se přiloží na zkušební plochu tak, aby se razník 

opřel kolmo na zkoušený povrch betonu. Plynule se zvyšuje tlak na razník, dokud ocelový 

beran nevyvodí ráz. Po každém úderu se zaznamená velikost odrazu úderného beranu. 

K získání spolehlivého odhadu tvrdosti se na každé ploše proveden alespoň 9 platných čtení. 

Zaznamená se poloha a směr působení tvrdoměru pro každou sadu čtení. Zkušební body jsou 

od sebe vzdáleny nejméně 25 mm a nejméně 25 mm od hrany konstrukce.“ [ČSN EN 12504-
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2 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti 

odrazovým tvrdoměrem, březen 2013]  

6.4.1.2 Zkouška pevnosti 

„Zkušební vzorek se odebere z každého domíchávače, který přijede, přibližně po 0,3 m3 

odlitého betonu v množství 1,5 násobku potřebného pro zkoušku. Toto množství se klade do 

zkušebních forem (krychle o hraně 150mm) a zhutní se propichovací tyčí. Vzorek se řádně 

popíše štítkem s datem odebrání, celým druhem betonu a výškou sednutí kužele. Zkušební 

tělesa jsou ponechaná ve formě v prostředí o teplotě cca 20°C ± 5°C minimálně 16 hodin a 

nejvíce 3 dny. Je nutné zabránit otřesům, vibracím a vysoušení. Pak se vzorky uloží do vody 

o teplotě 20°C ± 2°C nebo do prostředí s relativní vlhkosti vzduchu větší nebo rovnou 95 % 

a teplotě 20°C ± 2°C. Po 28 dnech se zkouší pevnost betonu v tlaku v lisu v laboratoři.“ 

[ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles, 

říjen 2009] 

6.4.2. Kontrola povrchu betonu 

Povrch betonu musí být celistvý a nepoškozený, bez prasklin, výstupků a děr. Pokud 

budou zjištěny nedostatky, budou opraveny cementovou maltou stejné pevnosti, jako 

použitý beton. Povrch betonu musí být bez větších dutin a štěrkových hnízd. V případě 

výskytu dutin a hnízd, nesmí tato plocha překračovat 5 % celkového povrchu betonu. 

Lokální hnízda nesmějí zasahovat více než 5 % plochy příčného průřezu dané konstrukce. 

Nosná výztuž nesmí být obnažena.  

6.4.3. Kontrola geometrie stropních desek 

Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují shodu geometrie stropních 

konstrukcí s projektovou dokumentací. Dané odchylky jsou pro rovinnost monolitické 

stropní desky výškově ± 10 mm na kterémkoliv 1 m a ± 50 mm v délce 10 m. Maximální 

průhyb určuje statický výpočet. 

6.5. Tabulka KZP 
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6.5.1. Seznam použité legislativy 

- Vyhláška č. 499/2006Sb. (nov. 62/2013 Sb.) O dokumentaci staveb 

- Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

- Vyhláška č. 268/2009 sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

- Nařízení vlády 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 

- ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba 

materiálů, konstruování a provádění zdiva 

- ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně 

- ČSN 12350 -1 Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků 

- ČSN 12350 - 2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím 

- ČSN 730210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 

Přesnost osazení 

- ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí  

- ČSN EN 10 080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně  

- ČSN EN 12504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení 

- Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem, březen 2013 

- ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 

těles, říjen 2009 

- ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 

- ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 

Pozemní stavební objekty 

6.5.2. Použité zkratky 

PD  projektová dokumentace 

TP   technologický předpis 

TL  technické listy  

DL  dodací listy 

KZP kontrolní a zkušební plán 

SD  stavební deník 

SN  statický návrh 

 

SV  stavbyvedoucí 

M  mistr 

G   geodet 

STR obsluha stroje 

TDI technický dozor investora 

LAB laboratoř 

VL  vlastnické listy 
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7.1. Základní informace o stavbě 

7.1.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby:   Hotel Sachrův kopec Harrachov 

Charakteristika stavby: Stavba pro rodinnou rekreaci 

Kraj:    Liberecký 

Okres:    Semily 

Město:    Harrachov 

Městská část:   Nový svět 

Katastrální území:  Harrachov – Nový svět 

Místo:    Harrachov – Nový svět – Sachrův kopec 

Sněhová oblast:   VIII, charakteristické zatížení sněhem sk> 4kPa 

Větrná oblast:   V, základní výchozí rychlost větru vb,0 36 m/s 

Parcely pro výstavbu:  500/1, 500/2, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 12/13, 36/17, 

17/11 

Vlastník parcel:  REAL IPT s. r. o. 

Sousední parcely:  5/4, 12/2, 17/1, 36/1 

Souřadnice stavby:   50°46'46.7"N 15°24'29.4" 

7.1.2. Základní informace o staveništi 

Staveniště se nachází ve Městě Harrachov v městské části Nový svět. Parcely patří 

investorovi REAL IPT s. r. o. Majitelé okolních parcel byli se stavbou seznámeni a nevznesli 

žádné námitky proti realizaci výstavby.  

Pozemek je svažitý ze severu k jihu ve spádu až 10 %, částečně zatravněný a nenacházejí 

se na něm žádné vzrostlé stromy. Dříve se na něm nacházel restaurační objekt, ale ten byl 

demolicí kompletně odstraněn, ponechány byly pouze gabionové stěny, část obslužné 

komunikace a upravený terén. Momentálně nejsou parcely nijak využívány.  

Staveniště leží v blízkosti NP Krkonoše, v jeho blízkosti vedou turistické trasy, avšak 

do staveniště žádné z nich nezasahují. Staveniště se nenachází v žádném ochranném pásmu 

a nevedou přes něj kmenové inženýrské sítě, které by mohly být dotčeny zástavbou. Ke 

staveništi vede místní asfaltová komunikace šířky 5,5 m.  

Před začátkem výstavby bude proveden inženýrsko – geologický průzkum, budou 

provedeny minimálně tři vrtané sondy a zjištěno složení podloží a hladina podzemní vody, 

jelikož v databázi české geologické služby se žádné informace o zdejším podloží 

nenacházejí. Radonové riziko bylo určeno jako vysoké s vysokou propustností zeminy. 
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Celé staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 m. Staveništní 

komunikace bude jednosměrná a bude mít jeden vjezd a jeden výjezd. 

7.1.3. Základní informace o stavbě 

C – SO.01 Hlavní stavební objekt – Hotel Sachrův kopec Harrachov 

Jedná se o novostavbu hotelu určeného pro rodinnou rekreaci. Hlavní stavební objekt je 

navržen se dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. 

7.1.3.1 Základní dispoziční řešení: 

V prvním nadzemním podlaží (0,000) je umístěna recepce, sklad a sklad lyžařských 

pomůcek. Dále se zde nacházejí zařízení rekreačního rázu, jako vířivka, sauny, solárium, 

místnost určená pro masáže a fitness, vše s vlastním hygienickým zázemím v podobě šaten, 

sprch a WC. Je zde umístěna i restaurace a bar s technickým a skladovacím zázemím. 

Ve druhém podlaží (+ 3,700) jsou umístěny dvoulůžkové a třílůžkové pokoje a dva 

apartmány. Všechny pokoje mají vlastní hygienické zázemí v podobě koupelny a WC a 

disponují balkonem. 

V podkroví hotelu je oddělený prostor pro umístění VZT jednotky. Ten je přístupný z 

prostoru centrální chodby ve 2 NP průlezem opatřeným nůžkovým schodištěm. 

 V suterénu (- 4,100) se nachází technické zázemí, dětská herna, solná jeskyně, bowling 

a garáže. 

7.1.3.2 Základní materiálová charakteristika: 

Objekt je navržen na základových pasech a dvoustupňových základových patkách, 

podpírajících rozšířené druhé nadzemní podlaží objektu. Jsou navrženy z betonu 

C30/37 XC2 vyztuženého ocelí 10 505 R. Mezi základy je proveden štěrkopískový podsyp 

tl. 200 mm a na něm podkladní betonová vrstva tl. 150 mm. Podkladní beton je vyztužen 

kari sítí ∅ 4 mm s oky 100 × 100 mm. Izolace proti spodní vodě je zároveň navržena jako 

protiradonová z asfaltových pásů BITUBITAGIT PE V60S35 tl. 3,5 mm. Jsou provedeny 

dvě dojezdové vany výtahu. 

Svislé nosné konstrukce jsou provedeny ze zdících prvků POROTHERM 

tloušťky 440 mm a 240 mm, nenosné zdivo je provedeno z prvků POROTHERM 140 a 

100 mm. Prostory, mezi kterými musí být zabráněno přenosu hluku, jsou odděleny zdivem 

POROTHERM AKU tloušťky 240 mm 
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Vodorovné nosné konstrukce jsou provedeny jako železobetonové stropní desky 

s prostupy pro instalační šachty. Schodiště jsou provedena jako trojramenná železobetonová. 

Výtahové šachty jsou také železobetonové. 

Zastřešení je navrženo jako dřevěný mansardový krov doplněný ocelovými 

příhradovými konstrukcemi s krytinou z měděného plechu. Je provedeno zateplení deskami 

z minerální plsti ISOVER ORSIL. 

7.1.4. Základní informace o procesu 

Technologický předpis popisuje provádění střešní krytiny falcováním z měděných 

plechů tl. 0,6 mm a příslušných komponentů a klempířských prvků. Všechny spojovací a 

připojovací materiály musí být z mědi, aby nedocházelo k elektrolytické degradaci krytiny. 

Krytina je pokládána na plnoplošné bednění z OSB desek tl. 25 mm opatřené separační 

drenážní vrstvou Jutadren AP. Podkladem pro provádění střechy je PD konkrétně výkresy č. 

06 – PŮDORYS KROVU 1:50, 07 – KROV PODÉLNÝ ŘEZ 1:50, 08 – KROV PŘÍČNÉ ŘEZ 

Y A-A,B-B,C-C 1:50, 09 – KROV PŘÍČNÉ ŘEZ Y F-F,G-G 1:50, 10 – KROV STROJOVNA 

VZT 1:50 a 11 – PŮDORYS STŘECHY 1:50. Materiál plechů bude na stavbu dodán nařezán 

a naohýbán dle potřeb projektu specializovanou firmou. Součástí etapy je i provedení 

bleskosvodu specializovanou firmou. 

7.2. Převzetí pracoviště 

Pracoviště předává stavbyvedoucí vedoucímu čety pro provádění měděné střešní krytiny 

a seznámí jej s projektovou dokumentací, technologickým předpisem a kontrolním a 

zkušebním plánem. Při předání je přítomen i technický dozor investora. O předání bude 

proveden zápis do stavebního deníku a bude potvrzen podpisy zúčastněných osob. O 

případných nedostatcích bude vyhotoven protokol a bude určen termín jejich nápravy. 

Pro provádění měděné krytiny je připraven kompletně sestavený krov opatřený 

záklopem z OSB desek tl. 25 mm a pracovní lešení kolem celého objektu dosahující do výše 

horní úrovně mansardy cca 6,8 m od úrovně podlahy 1NP (0,000). 

7.3. Pracovní podmínky 

7.3.1. Klimatické podmínky 

Pro provádění krytiny nesmí teplota klesnout pod 5°C. Viditelnost na staveništi musí být 

minimálně 30 m a při snížené viditelnosti musí být práce přerušeny. Práce je nutné pozastavit 

v případě rychlosti větru nad 8 m/s. 
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7.3.2. Podmínky staveniště 

Staveniště je kompletně oploceno plotem o výšce 2,0 m, v jeho blízkosti je rozmístěno 

dopravní značení upozorňující na vjezd a výjezd vozidel stavby a na bráně bezpečnostní 

značení a zákaz vstupu nepovolaným osobám. Vjezd je zajištěn ze západu dvoukřídlovou 

branou šířky 4 m a je připravena zpevněná jednosměrná staveništní komunikace ze 

zhutněného smíšeného recyklátu. Je k dispozici zvedací mechanismus LIEBHERR 63 LC. 

Jsou připraveny zpevněné odvodněné skládky pro skladování materiálu, předmontážní a 

montážní plocha, nádoby pro třídění a ukládání odpadu, skladovací kontejnery a také 

staveništní buňky sloužící jako šatny, sociální zařízení a kancelář stavbyvedoucího.  

7.3.3. Podmínky pracoviště 

Prostor pracoviště pro provádění konstrukce je vyklizen a neobsahuje žádné překážky a 

předměty a je na něj zajištěn bezpečný přístup. Na pracoviště je zajištěn přívod elektrické 

energie. Osvětlení je v případě potřeby zajištěno provizorně LED reflektory. Pracoviště je 

zajištěno háky navrtanými v příslušných prvcích krovu (vaznice středová, vrcholová) pro 

uchycení prostředků ochrany proti pádu z výšky s postroji, které budou pracovníci používat. 

Sklon střechy je 18°-78°dle PD. Je připraveno lešení (s uzemněním) kolem částí objektu (dle 

potřeby), provedeno ze systému Plettac pronajatého od firmy Půjčovna lešení Semily. 

7.4. Materiál 

Hlavním materiálem tohoto procesu je falcovaná krytina z měděných plechů 

tl. 0,6 mm vytvarovaných a nařezaných na zakázku dle PD a příslušenství v podobě spon, 

žlabových háků, příponek vrutů apod. Vykázaný materiál zde je pouze orientační, vzhledem 

k rozsahu konstrukce bude upraven dle návrhu specializovanou firmou. 

Dále je součástí procesu čtyřvrstvá drenážní separační membrána Jutadren AP, 

používaná především pod kovové falcované krytiny. 

Tabulka 27: Popis a množství materiálu měděné krytiny 

Materiál Množství KS* 

Separační drenážní vrstva Jutadren AP 2660 m2 75 rolí 

Jutadach SP 38 páska  8 ks (á 50m) 

Měděný plech tl. 0,6 mm (svitek 670mm)  2470 m2 dle PD 

Příponka posuvná   Cca 8100 ks 

Měděný hřebík dl. 25 mm  2 bal (po 5kg) 

Měděný klempířský vrut dl 30 mm  10 bal (po 100 ks) 
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Farmářský vrut  1000 ks 

Úžlabní prvek měděný r.š. 630 mm 272 m Dle návrhu spec. firmy 

Hřebenový plech rš 480 mm  73 m 

Větrací prvek hřebene   146 m 

Přechodový plech masardy ř.š. 250 mm  Dle návrhu spec. firmy 

Přechodová lišta mansardy r.š.  180 mm  Dle návrhu spec. firmy 

Okapní zakládací plech r.š. 250 mm  70 m 

Žlabový hák 330/550 Cu 207 ks 207 ks 

Měděný žlab r.š. 330 mm 197,5 m Dle návrhu spec. firmy 

Měděný svod 132 m Dle návrhu spec. firmy 

Měděný kotlík kónický 24 ks 24 ks 

Manžetová trubka prostupu  37 ks 

*Hodnoty jsou pouze orientační, skutečné množství je navrženo specializovanou firmou SALVATOR 

střechy s.r.o., která vyhotoví také cenovou nabídku a zajistí dodání všech materiálů a komponent. 

7.4.1. Skladování 

Separační drenážní folie Jutadren AP bude skladována v rolích zabalených na paletě 

v pozici na svislo, chráněná před UV zářením. Měděné plechy a svody budou dodány a 

uloženy na zpevněné odvodněné skládce na paletách zabalené ve folii, dobře chráněny proti 

povětrnostním vlivům. Skládka bude hlídána proti krádežím ostrahou stavby. Drobný 

materiál jako příponky, šrouby, kryty atd. bude uložen v policích ve stavební skladovací 

buňce a sklad bude každý den po ukončení prací uzamčen. Umístěni a popis skládek a skladů 

viz příloha č. 8. ZS – PROVÁDĚNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY. 

7.4.2. Primární doprava 

Dopravu měděných plechů, příslušenství a strojů pro klempířské práce z firmy 

SALVATOR STŘECHY s.r.o., Partyzánská, 460 01 Liberec zajistí návěsná souprava MAN 

TGS s valníkem. Délka trasy je 41 km a při hladkém provozu trvá 50 minut. 

  

Obrázek 34: trasa dopravy krytiny a komponent [1] 
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7.4.3. Sekundární doprava 

Doprava v rámci staveniště bude zajištěna pomocí zvedacího mechanismu 

LIEBHERR 63 LC a kladky umístěné na konstrukci lešení, drobnější prvky budou přenášet 

pracovníci ručně. Při manipulaci s plechy je nutno používat ochranné rukavice. 

7.5. Pracovní postup 

7.5.1. Kontrola připravenosti 

Před zahájením prací je nutná kontrola kompletního provedení konstrukce 

mansardového krovu ukončeného plnoplošným bedněním z OSB desek tl. 25 mm 

ukončeným v místě hřebene 70 mm od vrcholu. Je připraveno stavební rámové lešení. 

7.5.2. Připevnění žlabových háků 

Žlabové háky r.š. 550 mm pro 

žlaby r.š. 330 mm budou ohýbány 

pomocí ohýbačly žlabových háků dle 

sklonu střechy tak, aby zajišťovaly 

spád 2 % pro budoucí odvod vody 

okapovými žlaby. Nejprve je osazen 

nejhlubší hák v místě budoucího 

žlabového kotlíku. U nejvyššího 

bodu žlabu bude osazen nejméně 

hluboký hák.  Háky jsou připevněny 

v  rozestupech 900  mm v místech 

krokví do vyfrézovanách drážek tak, 

aby nevyčnívaly nad povrch desek 

min. dvěma měděnými vruty do 

podkladního bednění. Od nejhlubšího 

háku budou nataženy šňůry 

k mělkému háku a budou co nejvíce napnuty. Tak bude zajištěn spád 2 %, který bude 

kontrolován vodováhou. Potom budou připevněny ostatní mezilehlé háky ve vzdálenostech 

max. 1 m od sebe, šňůra se o ně bude zlehka opírat.  

Obrázek 35: Žlabový hák[15] 
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7.5.3. Provedení zakládacího okapního plechu 

Na záklop z OSB desek bude 

v místech okapu proveden zakládací 

plech, r.š. 250 mm. Plech bude 

připevněn pomocí měděných hřebíků 

(dl. 25 mm) umístěných ve dvou 

řadách nad sebou vzdálených cca 

100 mm. Vodorovná vzdálenost 

hřebíků v 1. i 2. řadě bude 100 mm. 

Vzájemně jsou plechy překryty o 

min. 100 mm. 

7.5.4. Provedení separační drenážní folie Jutadren AP  

Na záklop z OSB desek bude v pásech šířky 1,5 m ukládána separační drenážní folie 

Jutadren AP s integrovanou spojovací páskou. Pracovníci budou postupovat od okapu 

směrem ke hřebeni. Pás šíře 1,5 m bude rozvinut drenážní vrstvou směrem do exteriéru a u 

horního okraje připevněn pomocí mechanické sešívačky v přesahu (nikdy ne v ploše) 

k podkladnímu bednění každých cca 40 cm. Horizontální i vertikální přesah je určen na min. 

100 mm. Povrch pásu neklouže a netrhá se, je odolný proti mechanickému poškození. Při 

pokládání další vrstvy bude horní pás opět přisvorkován a následně bude v překrytí 

pracovníkem odstraněna krycí folie lepící pásky jejím uchopením a tažením směrem dolů. 

Pracovník jednou rukou odstraňuje krycí pásku a druhou přitlačuje již slepenou část pro její 

dostatečné přilnutí. Nároží budou překryty nakonec, aby 

byl umožněn odvod vody z obou střešních rovin, a folie 

bude přilepena oboustrannou páskou Jutadach SP 38. 

V okrajích bude folie přikotvena více svorkami. V místě 

okapu bude folie ukončena u okapního zakládacího 

plechu přesahem 50 mm a bude připevněna 

oboustrannou páskou Jutadach SP 38. V místě hřebene 

bude ukončena 40 mm před okrajem OSB desek. 

Obrázek 37: Folie JUTADREN [15] 

Obrázek 36: Zakládací plech[vlastní] 
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7.5.5. Oplechování úžlabí 

Budou osazeny úžlabní profily z měděných plechů r.š. 540 mm s vodní drážkou pro 

střechy s rozdílným sklonem střešních rovin. Musí být osazeny s vodorovným překrytím 

min. 100 mm po odtoku vody a budou připevněny vodorovně ohýbanými příponkami 

přibitými dvěma hřebíky na bednění a následně spojeny s plechy krytiny na dvojitou ležatou 

drážku. 

 

7.5.6. Provedení přechodu v místě mansardy 

Pro přechod v místě lomu střešních 

rovin je využito speciálního přechodového 

plechu (červený) a lišty (modrá). Nejprve je 

k místu dotažena spodní krytina mansardy. 

Následně jsou připevněny přechodové lišty 

a upevněny farmářskými vruty po 300 mm. 

Dále je k liště v mansardové části 

farmářskými vruty přichycen přechodový 

plech a v sedlové části je plech připevněn 

pomocí ležatých příponek po max. 300 mm. 

Plechy jsou přeplátovány o min. 100 mm. 

Do sedlové části přechodového plechu 

jsou následně nasouvány tabule střešní 

krytiny sedlové části. Přechodový plech 

překrývá krytinu o 40 mm proti 

podfouknutí sněhu. 

Obrázek 38: Oplechování úžlabí[16] 

Obrázek 39: Provedení přechodu mansardy [vlastní] 
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7.5.7. Provádění falcované krytiny 

Plechy jsou tvarované a nařezané z výroby dle potřeb projektové dokumentace 

(půdorysu střechy) tak, aby docházelo k minimálnímu prořezu a plechy vycházely na délku 

střešní roviny. Po směru odtoku vody budou spojovány na dvojitou stojatou drážku.  

Proces pokrývání začne od okapu. Po směru 

odtoku vody budou plechy připojovány pomocí 

posuvných příponek přibitých dvěma hřebíky 

každých 400 mm. Drážky výšky cca 25 mm budou 

prováděny pomocí falcovacího stroje Schlebach 

Spider. Vždy před nasazením stroje je nutné 

plechy ručně zavřít po cca 1 m pomocí kleští pro 

zavírání drážek a drážku na začátku na délku 

stroje ručně uzavřít a až poté stroj a na drážku 

nasadit. Plechy je nutno přikládat, falcovat a 

kotvit po jenom kusu, při nedodržení hrozí, 

nadzvednutí plechů, zvlnění v důsledku tepelné 

roztažnosti, nebo deformace větrem. 

V místě zakládacího plechu budou drážky 

„položeny“ a krytina přehnuta přes okraj 

zakládacího plechu o cca 20 mm pomocí 

klempířských kleští.  V místě hřebene budou drážky 

také položeny a překryty pomocí hřebenáče. 

V místech prostupů budou osazeny plechy s otvory 

a následně opatřeny manžetami. 

Obrázek 42:  Položení dvojité stojaté drážky 

[16] 

Obrázek 41: Příložka posuvná měděná [16] 

 

Obrázek 40: profil plechu pro dvojitou stojatou drážku [16] 
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7.5.8. Oplechování hřebene 

U hřebene budou OSB desky ukončeny 70 mm před vrcholem. Pomocí hřebíků budou 

připevněny držáky hřebenové latě v každém styku krokví a osazena hřebenová lať 

40 × 30 mm, přes kterou bude přetažen pás z paropropustné folie a připevněn k OSB deskám 

pomocí hřebíků nebo nastřelovacích svorek. Měděná krytiny bude dotažena až ke konci OSB 

desek a skrz ni budou pomocí farmářských vrutů připevněny větrací profily s otvory pro 

odvod vzduchu. Jako poslední bude osazen hřebenový plech r.š. 480 mm a upevněn 

k větracím profilům farmářskými vruty. Spoje hřebenových plechů jsou volně přeplátovány 

o 100 mm.  

 

7.5.9. Manžety prostupů 

V místech prostupů krytinou budou osazeny EPDM prostupové manžety se samolepícím 

límcem k zabezpečení vodotěsného a vzduchotěsného prostupu střešním pláštěm. V případě 

potřeby budou dodatečně upevněny farmářskými šrouby. 

7.5.10. Bleskosvod 

Zařízení k vnější ochraně proti blesku je složeno z jímacích zařízení, svodů a uzemnění. 

Návrh a montáž bude provedena specializovanou firmou a bude provedena i jeho revize. 

Obrázek 43: Provedení odvětrání hřebene [vlastní] 



 126 

Návrh ochrany pře bleskem se řídí ČSN EN 62305-1 ED.2 - Ochrana před bleskem - Část 1: 

Obecné principy. 

7.5.11. Provedení okapových žlabů a svodů 

Žlaby budou osazeny do žlabových háků již připevněným na střechu. Vnější okraj žlabu 

je o 20 – 30 mm níže než okraj vnitřní, pro případné přetečení vody co nejdál od fasády. 

Dilatační kusy spojují žlab v rozvodí, nebo v kotlíku. Žlaby jsou ukončeny čely. Před 

montáží budou žlaby opatřeny čílky, hrdly, rohy a kouty. Celky budou vytaženy na střechu 

a usazeny do žlabových háků. Budou pronýtovány a spájeny ostatní spoje a žlaby budou 

upevněny příponkami háků. Před provedením kotlíků budou prováženy olovnicí osy 

stojatých kanalizačních trub, aby byly odpadní trouby přesně svislé. U kotlíků sbírajících 

vodu ze dvou stran musí být žlaby do kotlíku z obou stran zasunuty, a dilatační spoj v kotlíku 

musí být upraven tak, že budou žlaby spojeny volným zasunutím a v ose kotlíku bude do 

dna překrývajících se žlabů vyříznut otvor, jehož hrany budou sklepány dovnitř, aby voda 

ze žlabu hladce vytékala. Na hrdlo kotlíků budou osazeny odpadové roury. V místech 

s menší sběrnou plochou budou osazena žlabová hrdla. Do žlabů jsou vyřezány dle přesných 

šablon otvory a hrdla jsou k nim připájena a musí dokonale přiléhat. Pro uchycení trub slouží 

kruhové objímky na jeden šroub, kotvené ve fasádě v roztečích 1,5 m. 

7.5.12.  Osazení sněhových zábran 

Sněhové zábrany budou osazeny v navržených 

místech dle ČSN 73 1901 Navrhování střech na 

stojaté drážky měděné krytiny. Budou označeny 

pozice dvoutrubkových konzol na každé drážce a 

konzoly budou připevněny pomocí sevření šroubu 

a matice k drážkám. Následně budou skrz otvory 

provlečeny a upnuty trubky Ø 32 mm.  

7.6. Personální obsazení 

Všichni pracovníci určení k provádění pokrývačských a klempířských prací budou 

seznámeni s PD, technologickým postupem a budou řádně proškoleni o BOZP. O provedení 

školení bude proveden zápis do stavebního deníku, kde všichni pracovníci potvrdí svým 

podpisem, že byli seznámeni se zásadami BOZP a povinností používat OOPP. Bude 

provedena kontrola strojních průkazů a jiných dokumentů, u pracovníků oprávněných 

Obrázek 44: Upnutí sněhových zábran[16] 

http://www.technicke-normy-csn.cz/341390-csn-en-62305-1-ed-2_4_88945.html
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k obsluze strojů. Všichni pracovníci musí být zdravotně a technicky způsobilí k pracím, které 

budou vykonávat. 

Při provádění střešní krytiny bude stavbyvedoucí, nebo jím pověřená osoba, dohlížet na 

to, aby byly práce prováděny správně, bezpečně, odpovídaly projektové dokumentaci a 

technologickým postupům. Pracovníci jsou povinni se jistit a po střešní rovině se budou 

pohybovat pomocí žebříků s háky. 

Tabulka 28: Personální obsazení – měděná střešní krytina 

Povolání Počet 

osob 

Požadavky Náplň práce 

Geodet 1 SŠ ukončené maturitní 

zkouškou nebo VŠ v oboru, 

úřední oprávnění pro ověřování 

výsledků zeměměřičské 

činnosti. 

Kontrola geometrie 

konstrukcí, ověření 

správných výšek. 

Vedoucí čety 1 Je požadováno vzdělání SŠ nebo 

VŠ technického směru a min. 2 

roky praxe v oboru. 

Odpovídá za správný 

postup při provádění 

prací, kontrola dle PD. 

Klempíř/pokrývač 12 SOU, výuční list Provádění střešní 

krytiny a oplechování. 

Dělník pro ruční 

práce 

4 Není požadováno žádné 

minimální vzdělání. 

Je požadováno absolvování 

všech potřebných školení a 

seznámení s postupem 

provádění zemních prací 

Pomocné práce, 

hutnění sypanin, úklid, 

čištění strojů a nářadí. 

7.7. Stroje a nářadí 

7.7.1. Velké stroje 

- Návěsná souprava MAN TGS s valníkem PV 18 L 

- Věžový jeřáb LIEBHERR 63 LC 

- Stavební výtah GEDA 500Z 

7.7.2. Malé stroje a elektrické nářadí 

- Vrtačka Makita HP 457DWE 
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- Ruční nůžky na plech MAKITA JS1602 

- Falcovací stroj Schlebach Spider  

- Motorová pila Husqvarna 23 

7.7.3. Geodetické nástroje 

- Elektronický teodolit GPI GT-116 

- Hliníkový stativ 

- Výtyčka s hranolem 

- Přenosný kufřík 

- Olovnice 

- Nástroje pro nivelaci 

- Nivelační přístroj PENTAX 245 

- Hliníkový stativ s rovnou hlavou 

- Teleskopická nivelační lať délky 5 m 

- Přenosný kufřík 

- Olovnice 

7.7.4. Ruční nářadí a pomůcky 

- Tesařské kladivo  4 ks 

- Hliníkový žebřík s háky 4 ks 

- Ruční pila   2 ks 

- Kovový úhelník:  2 ks 

- Ruční klempířské nůžky 4 ks 

- Příložník   2 ks 

- Dřevěné paličky  6 ks 

- Štípací kleště   3 ks 

- Svinovací metr   2 ks 

- Vodováha   2 ks 

- Kovový úhelník  2 ks 

7.7.5. Pomůcky BOZP 

Všechny osoby přítomny na stavbě budou mít ochrannou helmu, pracovní oděv, pevnou 

pracovní obuv, pracovní rukavice a reflexní vestu. Jako ochrana proti pádu z výšky budou 

sloužit postroje upevněné na lanech, která budou zajištěna upnutím u hřebene nebo jiného 

bezpečného kotevního místa. 
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7.8. Jakost a kontrola 

Detailní rozpis průběhu a náležitostí kontrol v kapitole 8. KZP PRO PROVÁDĚNÍ 

MĚDĚNÉ STŘEŠNÍ KRYTINY. Kontroly jsou děleny na vstupní, mezioperační a výstupní. 

Je důležité, aby byly dodrženy všechny povolené odchylky, a je určen průběh kontrol, osoby 

pověřené k jejich provádění, předmět kontrol, legislativa, dle které budou kontroly 

prováděny. Musí být uvedeny výsledky kontrol a stvrzeny podpisy pověřených osob. 

Výsledky kontrol jsou zapisovány do stavebního deníku, kontrolního a zkušebního plánu a 

o provedených zkouškách jsou vypracovány protokoly. 

7.8.1. Kontroly vstupní 

- Kontrola projektové dokumentace a souvisejících dokumentů 

- Kontrola připravenosti pracoviště 

- Kontrola strojů a elektrického nářadí 

- Kontrola pracovníků 

- Kontrola dodávky materiálu 

7.8.2. Kontroly mezioperační 

- Kontrola klimatických podmínek 

- Kontrola provedení žlabových háků 

- Kontrola provedení zakládacího plechu 

- Kontrola provedení drenážní folie 

- Kontrola oplechování úžlabí 

- Kontrola provedení přechodu v místě mansardy 

- Kontrola provádění krytiny z měděných plechů 

- Kontrola hřebene 

- Kontrola prostupů 

- Kontrola bleskosvodu 

- Kontrola betonáže a hutnění 

- Kontrola žlabů a svodů 

- Kontrola sněhových zábrany 

7.8.3. Kontroly výstupní 

- Kontrola provedení spojů a detailů 

- Kontrola kompletnosti střešní krytiny 
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7.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 

Před zahájením prací budou všichni pracovníci proškoleni o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci dané etapy. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se všemi bezpečnostními 

riziky na stavbě a řádně je o této problematice proškolí. Bude se řídit především: 

- Nařízením 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. 

- Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- Nařízením vlády č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů. 

- Zákonem č 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

O školení bude vyhotoven protokol, kde všichni pracovníci svým podpisem potvrdí 

proškolení o BOZP a zápis do stavebního deníku. Protokol musí být dlouhodobě uchován. 

Podpisem také souhlasí s používáním osobních ochranných pracovních pomůcek. Pokud se 

budou po staveništi pohybovat další nepovolané osoby, budou taktéž proškoleny o BOZP, 

což opět stvrdí svým podpisem a budou používat osobní ochranné pracovní pomůcky. 

Opakovaná školení provádí vedoucí zaměstnanec včetně patřičné evidence. 

Problematika BOZP, včetně možných rizik a jejich opatření, je dále detailněji řešena v 

kapitole 12. PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI. 

7.10. Ekologie – vliv na životní prostředí a nakládání s odpady 

7.10.1. Hlučnost 

Pracovní doba je stanovena mezi 7:00 až 18:00, nebude tedy rušen noční klid daný 

v rozmezí 22:00- 6:00 podle vyhlášky zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a 

o změně některých souvisejících zákonů. Zhotovitel zajistí omezení hlučnosti a vibrací na 

minimum tak, aby hodnoty nepřesahovaly maximální hodnoty uvedeny v nařízení vlády č. 

272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Detailnější rozbor 

problematiky v kapitole 11. ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN. 
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7.10.2. Vliv na životní prostředí 

Stavba výrazně neovlivní životní prostředí a je navržena v souladu s právními předpisy 

chránící veřejné zájmy a rozvoj území. Umístění stavby a zastavěnost pozemku bude 

odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí. Následným provozem 

stavby nebude obtěžováno ani ohrožováno její okolí, ani plynulost provozu na přilehlé místní 

komunikaci. Je umožněno napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu. 

7.10.3. Nakládání s odpady 

Při provádění konstrukcí stropů bude produkován stavební a komunální odpad. S odpady 

bude nakládáno dle Zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů a vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o Podrobnostech 

nakládání s odpady. Problematika nakládání s odpady je detailně řešena v kapitole 

11. ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN. Jsou zde uvedeny druhy odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 

Sb. o Katalogu odpadů a způsoby jejich likvidace. Odpady budou tříděny a ukládány do 

kontejnerů a nádob na odpad umístěných na staveništi a budou pravidelně vyváženy 

jedenkrát týdně, nebo podle potřeby.  
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8.1. Obecný úvod 

Kontroly jsou děleny na vstupní, mezioperační a výstupní. Je důležité, aby byly 

dodrženy meze povolených odchylek, a je určen průběh kontrol, osoby pověřené k jejich 

provádění, předmět kontrol, legislativa, dle které budou kontroly prováděny. Musí být 

uvedeny výsledky kontrol a stvrzeny podpisy pověřených osob. Výsledky kontrol jsou 

zapisovány do kontrolního a zkušebního plánu popř. stavebního deníku, a o provedených 

zkouškách jsou vypracovány protokoly. 

8.2. Kontroly vstupní 

8.2.1. Kontrola projektové dokumentace a souvisejících dokumentů 

Před započetím prací stavbyvedoucí provede kontrolu projektové dokumentace a o jejím 

provedení udělají zápis do stavebního deníku. Dokumentace musí být kompletní, úplná, 

správná, odsouhlasená objednavatelem a schválená autorizovaným projektantem a musí 

zajišťovat ekonomické a bezpečné provedení. Musí být také v souladu s vyhláškou č. 

499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, vyhláškou 268/2009 sb. 

O technických požadavcích na stavby a zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Musí být vypracována dle 

příslušných norem a vyhlášek. Dále provedou kontrolu platnosti stavebního povolení a 

kontrolu technologického předpisu pro provádění krytiny a dokumentace návrhu prvků 

krytiny. 

8.2.2. Kontrola připravenosti pracoviště 

Pracoviště je převzato od čety provádějící konstrukci krovu. Je provedena kontrola 

kompletní konstrukce mansardového krovu ukončeného plnoplošným bedněním z OSB 

desek tl. 25 mm ukončeným v místě hřebene 70 mm od vrcholu. Je připraveno stavební 

rámové lešení kolem celého objektu pro bezpečné provádění prací ukotvené do fasády a 

uzemněné a jsou připraveny prvky pro upevnění ochranných prostředků proti pádu z výšky. 

8.2.3. Kontrola strojů a elektrického nářadí 

Každý den před zahájením prací zkontroluje strojník technický stav strojů a nářadí, 

jejich funkčnost a kompletnost. Nesmí z nich unikat žádné provozní kapaliny a příslušenství 

musí být v souladu s podklady výrobce. Musí vykazovat technický stav pro jejich bezpečné 

použití. Případné závady ihned hlásí stavbyvedoucímu. 
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U věžového jeřábu budou prováděny pravidelné kontroly na začátku směny a také 

týdenní kontroly dle ČSN ISO 12480-1. Bude provedena kontrola vazacích prostředků, musí 

být čisté, kompletní, nepoškozené.  

8.2.4. Kontrola pracovníků 

Stavbyvedoucí nebo mistr kontrolují zdravotní a odbornou způsobilost pracovníků, 

seznámení s technologickými postupy a BOZP. Kontrola patřičných strojních průkazů, 

certifikátů a oprávnění. Možnost provedení kontroly požití alkoholu nebo návykových látek. 

U pracovníků bez státního občanství ČR provedou kontrolu povolení k práci v ČR. 

8.2.5. Kontrola dodávky a skladování materiálu 

Materiál musí být dodán na stavbu zabalen a nepoškozen, plechy natvarovány a 

nařezány z výroby. Plechy nesmí být poškozeny, promáčknuty nebo prohnuty. Rozměry 

musí odpovídat požadavkům návrhu. Hrany jsou hladké bez výrazných nerovností. Množství 

a typy komponentů musí odpovídat objednávce. Folie na paletě ve svislé poloze, nestohovat. 

Materiál bude skladován na paletách na zpevněné odvodněné skládce. Drobný materiál 

komponent v uzamykatelné skladu. Staveniště bude hlídáno ostrahou. 

8.3. Kontroly mezioperační 

8.3.1. Kontrola klimatických podmínek 

Pro provádění krytiny nesmí teplota klesnout pod 5°C. Teplota je měřena 4 x denně a to 

v 7:00, ve 14:00 a 2 × v 21:00. Viditelnost na staveništi musí být minimálně 30 m a při 

snížené viditelnosti musí být práce přerušeny. Rychlost větru nesmí dosáhnout více než 

8 m/s. 

8.3.2. Kontrola provedení žlabových háků 

Háky musí být osazeny do vyfrézovaných drážek a nesmí z nich vyčnívat. Každý hák 

připevněn dvěma vruty. Hlavičky vrutů nesmí přečnívat povrch háku, pokud ano musí být 

dotaženy. Rozestup háků je 900 mm a jsou nastaveny do sklonu 2%.  

8.3.3. Kontrola provedení zakládacího plechu 

Upevnění musí být ve dvou řadách vzdálených od sebe 100 mm, hřebíky po 

max. 100 mm šachovnicově střídány. Přeplátování ve styku plechů min. 100 mm, přesah 

přes OSB záklop 30 mm + ohyb 20 mm. Kontroluje se vizuálně a měřením metrem.  
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8.3.4. Kontrola provedení drenážní folie 

Plnoplošné pokrytí folii Jutadren AP, přisvorkování u okrajů po 400 mm, vzájemné 

přesahy pásů min. 100 mm. Spoje musí být dostatečně pracovníky přitlačovány, aby se plně 

slepily. Všude musí být odstraněny kryty lepicích pásek. U zakládacího plechu přesah 

50 mm připevněn na plech oboustrannou páskou Jutadach SP 38. U hřebene ukončení folie 

40 mm před hranou OSB desek. 

8.3.5. Kontrola oplechování úžlabí 

Úžlabní plechy přichyceny vodorovnými příponkami každých 300 mm na dva hřebíky, 

podélné překrytí po odtoku vody min. 100 mm. U okapu nastřiženy a ohnuty za zakládací 

plech. 

8.3.6. Kontrola provedení přechodu v místě mansardy 

Kontrola osazení přechodové lišty, kotvené po 150 mm farmářskými vruty do OSB 

desek, na ni je osazen přechodový plech farmářskými vruty po 300 mm a uchycen na sedlové 

části ležatými příponkami po 300 mm. Každá příponka je připevněna dvěma vruty. Přesah 

plechu proti podfouknutí sněhem na krytinu mansardy 40 mm. 

8.3.7. Kontrola provádění krytiny z měděných plechů 

Plechy je nutno přikládat, falcovat a kotvit po jenom. Postranní kotvení posuvnými 

příponkami každých 400 mm. Drážka provedená falcovacím strojem je hladká, vysoká 

25 mm, průběžná. U zakládacího plechu musí být položeny stojaté drážky a krytina je 

zahnuta min. 20 mm kolem plechu.  

8.3.8. Kontrola hřebene 

Musí být dodržen postup provádění a kotvení. Držáky hřebenové latě jsou osazeny na 

každé krokvi (900 mm), lať je překryta paropropustnou folií kotvenou svorkami k OSB 

deskám. Větrací profily jsou kotveny každých 300 mm farmářskými vruty. Ke větracím 

profilům je připevněn hřebenáč farmářskými vruty každých 300 mm. Hřebenové profily jsou 

přeplátovány o min. 100 mm. 

8.3.9. Kontrola prostupů 

Manžety jsou osazeny dle PD, musí plnoplošně přiléhat ke krytině a zajišťovat 

vodotěsný a vzduchotěsný spoj. 

8.3.10. Kontrola bleskosvodu 

Bude provedena kontrola a revize specializovanou firmou, bude vyhotoven protokol. 
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8.3.11. Kontrola sněhových zábrany 

Sněhové zábrany jsou připevněny na každém falcu ve vzdálenostech dle návrhu 

požadavků ČSN 73 1901 - Navrhování střech. 

8.4. Kontroly výstupní 

8.4.1. Kontrola provedení spojů a detailů 

Všechny spoje a detaily provedeny dle technologického předpisu a návrhu odbornou 

firmou v kvalitě požadované dle ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí a ČSN 

73 1901 - Navrhování střech. 

8.4.2. Kontrola kompletnosti střešní krytiny 

Střešní krytina je kompletní, hladká, celistvá, bez poruch a estetických vad. Zajišťuje 

bezproblémové odvádění vody ze střešní roviny. 

8.5. Tabulka KZP 

Tabulky KZP pro měděnou střešní krytinu jsou uvedeny na následujících dvou 

stránkách. 
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8.5.1. Seznam použité legislativy 

- Vyhláška č. 499/2006Sb. (nov. 62/2013 Sb.) O dokumentaci staveb 

- Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

- Vyhláška č. 268/2009 sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

- Nařízení vlády 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 

- ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně 

- ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí  

- ČSN 73 1901 - Navrhování střech 

- ČSN EN 62305-1 ED.2 - Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy. 

8.5.2. Použité zkratky 

PD  projektová dokumentace 

TP   technologický předpis 

TL  technické listy  

DL  dodací listy 

KZP kontrolní a zkušební plán 

SD  stavební deník 

OL      odborná literatura 

 

SV  stavbyvedoucí 

M  mistr 

STR obsluha stroje 

TDI technický dozor investora 

VL  vlastnické listy 

 

 

  

http://www.technicke-normy-csn.cz/341390-csn-en-62305-1-ed-2_4_88945.html
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9.1. Základní informace o stavbě 

9.1.1. Identifikační údaje stavby 

Název stavby:   Hotel Sachrův kopec Harrachov 

Charakteristika stavby: Stavba pro rodinnou rekreaci 

Kraj:    Liberecký 

Okres:    Semily 

Město:    Harrachov 

Městská část:   Nový svět 

Katastrální území:  Harrachov – Nový svět 

Místo:    Harrachov – Nový svět – Sachrův kopec 

Sněhová oblast:   VIII, charakteristické zatížení sněhem sk> 4kPa 

Větrná oblast:   V, základní výchozí rychlost větru vb,0 36 m/s 

Parcely pro výstavbu:  500/1, 500/2, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 12/13, 36/17, 

17/11 

Vlastník parcel:  REAL IPT s. r. o. 

Sousední parcely:  5/4, 12/2, 17/1, 36/1 

Souřadnice stavby:   50°46'46.7"N 15°24'29.4" 

9.1.2. Základní informace o staveništi 

Staveniště se nachází ve Městě Harrachov v městské části Nový svět. Parcely patří 

investorovi REAL IPT s. r. o. Majitelé okolních parcel byli se stavbou seznámeni a nevznesli 

žádné námitky proti realizaci výstavby.  

Pozemek je svažitý ze severu k jihu ve spádu až 10 %, částečně zatravněný a nenacházejí 

se na něm žádné vzrostlé stromy. Dříve se na něm nacházel restaurační objekt, ale ten byl 

demolicí kompletně odstraněn, ponechány byly pouze gabionové stěny, část obslužné 

komunikace a upravený terén. Momentálně nejsou parcely nijak využívány.  

Staveniště leží v blízkosti NP Krkonoše, v jeho blízkosti vedou turistické trasy, avšak 

do staveniště žádné z nich nezasahují. Staveniště se nenachází v žádném ochranném pásmu 

a nevedou přes něj kmenové inženýrské sítě, které by mohly být dotčeny zástavbou. Ke 

staveništi vede místní asfaltová komunikace šířky 5,5 m.  

Před začátkem výstavby bude proveden inženýrsko – geologický průzkum, budou 

provedeny minimálně tři vrtané sondy a zjištěno složení podloží a hladina podzemní vody, 

jelikož v databázi české geologické služby se žádné informace o zdejším podloží 

nenacházejí. Radonové riziko bylo určeno jako vysoké s vysokou propustností zeminy. 
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Celé staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 m. Staveništní 

komunikace bude jednosměrná a bude mít jeden vjezd a jeden výjezd. 

9.1.3. Základní informace o stavbě 

C – SO.01 Hlavní stavební objekt – Hotel Sachrův kopec Harrachov 

Jedná se o novostavbu hotelu určeného pro rodinnou rekreaci. Hlavní stavební objekt je 

navržen se dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. 

9.1.3.1 Základní dispoziční řešení: 

V prvním nadzemním podlaží (0,000) je umístěna recepce, sklad a sklad lyžařských 

pomůcek. Dále se zde nacházejí zařízení rekreačního rázu, jako vířivka, sauny, solárium, 

místnost určená pro masáže a fitness, vše s vlastním hygienickým zázemím v podobě šaten, 

sprch a WC. Je zde umístěna i restaurace a bar s technickým a skladovacím zázemím. 

Ve druhém podlaží (+ 3,700) jsou umístěny dvoulůžkové a třílůžkové pokoje a dva 

apartmány. Všechny pokoje mají vlastní hygienické zázemí v podobě koupelny a WC a 

disponují balkonem. 

V podkroví hotelu je oddělený prostor pro umístění VZT jednotky. Ten je přístupný z 

prostoru centrální chodby ve 2 NP průlezem opatřeným nůžkovým schodištěm. 

 V suterénu (- 4,100) se nachází technické zázemí, dětská herna, solná jeskyně, bowling 

a garáže. 

9.1.3.2 Základní materiálová charakteristika: 

Objekt je navržen na základových pasech a dvoustupňových základových patkách, 

podpírajících rozšířené druhé nadzemní podlaží objektu. Jsou navrženy z betonu 

C30/37 XC2 vyztuženého ocelí 10 505 R. Mezi základy je proveden štěrkopískový podsyp 

tl. 200 mm a na něm podkladní betonová vrstva tl. 150 mm. Podkladní beton je vyztužen 

kari sítí ∅ 4 mm s oky 100 × 100 mm. Izolace proti spodní vodě je zároveň navržena jako 

protiradonová z asfaltových pásů BITUBITAGIT PE V60S35 tl. 3,5 mm. Jsou provedeny 

dvě dojezdové vany výtahu. 

Svislé nosné konstrukce jsou provedeny ze zdících prvků POROTHERM 

tloušťky 440 mm a 240 mm, nenosné zdivo je provedeno z prvků POROTHERM 140 a 

100 mm. Prostory, mezi kterými musí být zabráněno přenosu hluku, jsou odděleny zdivem 

POROTHERM AKU tloušťky 240 mm. 

Vodorovné nosné konstrukce jsou pro tento předpis (v rámci specializace z oboru) 

uvažovány jako předpjaté stropní panely SPIROLL s prostupy pro instalační šachty. 
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Schodiště jsou provedena jako trojramenná železobetonová. Výtahové šachty jsou také 

železobetonové. 

Zastřešení je navrženo jako dřevěný mansardový krov doplněný ocelovými 

příhradovými konstrukcemi s krytinou z měděného plechu. Je provedeno zateplení deskami 

z minerální plsti ISOVER ORSIL. 

9.1.4. Základní informace o procesu 

Technologický předpis popisuje provádění stropních konstrukcí nad suterénem a prvním 

a druhým nadzemním podlaží. Technologický postup je řešen detailně pro 1NP, další podlaží 

jsou prováděna podobným postupem Jedná se o konstrukci z předpjatých stropních panelů 

SPIROLL. Panely budou mít tloušťku 200 mm a budou ukládány do maltového lože 

tl. 10 mm na železobetonový věnec. Výrobcem panelů je PREFA Brno a. s. 

9.2. Převzetí pracoviště 

Pracoviště předává stavbyvedoucí vedoucímu čety pro provádění stropní konstrukce a 

seznámí jej s projektovou dokumentací, technologickým předpisem a kontrolním a 

zkušebním plánem. Je provedena technická přejímka podpůrných konstrukcí. Pro provádění 

stropní konstrukce je připraveno kompletní svislé nosné zdivo ukončené pozedním věncem 

výšky 250 mm s vystupující výztuží cca 150 mm pro kotvení panelů SPIROLL. Povrch 

pozedních věnců musí být rovný a zbavený nečistot. 

Při předání je přítomen i technický dozor investora. O předání bude proveden zápis do 

stavebního deníku a bude potvrzen podpisy zúčastněných osob. Zápis obsahuje údaje o 

kontrole hlavních rozměrů objektu s uvedením zjištěných odchylek, o kontrole montážní 

roviny podpůrných konstrukcí pro uložení panelů a o kontrole umístění a délky kotevní 

věncové výztuže. O případných nedostatcích bude vyhotoven protokol, zápis a bude sjednán 

termín jejich nápravy. 

9.3. Pracovní podmínky 

9.3.1. Klimatické podmínky 

Teplota při provádění se musí pohybovat v rozmezí 5-30 °C, při vyšších nebo nižších 

teplotách musí být provedena nápravná opatření jako předehřívání kameniva, použití 

cementu s rychlejším nárůstem hydratačního tepla apod. V případě vytrvalého deště nebo 

mrazů je nutné práce přerušit. Viditelnost na staveništi musí být minimálně 30 m a při 
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snížené viditelnosti musí být práce přerušeny. Pro montáž panelů SPIROLL nesmí rychlost 

větru překročit 10 m/s. V případech větru rychlosti > 11 m/s musí být práce ihned přerušeny.  

9.3.2. Podmínky staveniště 

Staveniště je kompletně oploceno plotem o výšce 2,0 m, v jeho blízkosti je rozmístěno 

dopravní značení upozorňující na vjezd a výjezd vozidel stavby a na bráně bezpečnostní 

značení a zákaz vstupu nepovolaným osobám. Vjezd je zajištěn ze západu dvoukřídlovou 

branou šířky 4 m a je připravena zpevněná jednosměrná staveništní komunikace ze 

zhutněného smíšeného recyklátu. Jsou připraveny zpevněné odvodněné skládky pro 

skladování materiálu, předmontážní a montážní plocha, nádoby pro třídění a ukládání 

odpadu, skladovací kontejnery a také staveništní buňky sloužící jako šatny, sociální zařízení 

a kancelář stavbyvedoucího. Je k dispozici zvedací mechanismus v podobě věžového jeřábu 

Podmínky pracoviště 

Prostor pracoviště pro provádění konstrukce je vyklizeno a neobsahuje žádné překážky 

a předměty a je na něj zajištěn bezpečný přístup. Na pracoviště je zajištěn přívod elektrické 

energie a přívod vody pro ošetřování čerstvého betonu. Osvětlení je v případě potřeby 

zajištěno provizorně LED reflektory. Při jakékoliv pochybnosti o stabilitě konstrukce, nebo 

její části, musí být práce přerušeny. 

9.4. Materiál 

Hlavním materiálem tohoto procesu je beton pro pozední věnce v úrovni panelů 

C30/37 - XC1 – Cl 0,2 – Dmax 22 mm – S3, betonářská výztuž 10 505 R profilů 10 mm a 

12 mm ve formě svařených armokošů a plastové distanční prvky pro dodržení krytí výztuže. 

Dále předpjaté stropní panely SIROLL rozměrů a množství dle výkazu ve výkrese a 

cementová zálivka pro dobetonávky a výplně mezi panely. Výkaz materiálu je součástí 

přílohy č. 6. VÝKRES SESTAVY STROPNÍCH DÍLCŮ SPIROLL.  

9.4.1. Skladování 

Panely SPIROLL musí být skladovány ve výrobní poloze a podloženy a mezi 

jednotlivými prvky proloženy ve vzdálenosti 1 /10 délky panelu, maximálně však ve 

vzdálenosti 600 mm od čela panelu, dřevěnými podkladky průřezu 100 × 100 mm. Tyto 

prokladky musí být umístěny přesně nad sebe ve svislici. Maximální výška stohu je 4,0 m a 

kolem každého stohu musí být bezpečnostní pás 0,8 m. Je zakázáno na stohy vstupovat či 

vylézat. Bednění věnců je dodáno na paletách a na nich bude také na skládkách uloženo, než 

dojde k jeho přemístění a montáži. Výztuž ve formě armokošů bude ihned po příjezdu na 
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staveniště ukládána do konstrukce bednění. Zálivková výztuž bude uložena ve svazcích na 

dřevěných podkladních hranolech (podkladky ve vzdálenosti max. 1,0 m), na zpevněné 

odvodněné skládce tak, aby nedošlo k jejímu znečištění, znehodnocení, nebo prohnutí. Beton 

bude neprodleně po příjezdu na staveniště vyklápěn z auto domíchávačů do autočerpadla 

CIFA k42l a přečerpán k místu uložení. Drobný materiál bude uložen v policích ve stavební 

skladovací buňce a sklad bude každý den po ukončení prací uzamčen.  

9.4.2. Primární doprava 

Bednění - Dopravu bednění včetně příslušenství na staveniště zajistí dodavatelská firma 

PERI, s.r.o., Průmyslová 392, 252 42 Jesenice. Bednění bude dopraveno na nákladním 

automobilu. Celková délka trasy je 151,4 km. Dopravní trasa viz příloha č. 5. SITUACE 

ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH TRAS II. 

Výztuž - Dodávku výztuže zajistí firma FILINGER a.s., U Stadionu 1114, PSČ 460 06 

Liberec 6. Délka trasy je 37,8 km a dojezdový čas 46 minut. 

Betonová směs bude na staveniště dodávána auto domíchávači firmou STEMRO s.r.o., 

Dolní Rokytnice 297, 512 44 Rokytnice nad Jizerou. Délka trasy je 12,4 km a při 

bezproblémovém provozu trvá 12 minut.  

Panely SPIROLL zajistí firma PREFA Brno a. s., na místo stavby budou vždy dopraveny 

na valníku, délka trasy je 251 km. Panely musí být proloženy dle následujícího schématu. 

 

 

 

  

Obrázek 45: Umístění panelů SPIROLL na dopravní prostředek [17] 
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9.4.3. Sekundární doprava 

Dopravu bednění, výztuže v rámci staveniště bude zajišťovat věžový jeřáb LIEBHERR 

63LC. Uložení panelů zajistí autojeřáb DEMAG AC 40 CITY. Panely budou na místo 

uložení přemístěny z valníku, nebo skládky. Betonová směs bude z auto domíchávačů 

vylévána přímo do čerpadla CIFA k42l, které ji bude potrubím dopravovat k místu uložení. 

9.5. Pracovní postup 

9.5.1. Kontrola připravenosti 

Bude provedeno přeměření svislých konstrukcí a pozedních věnců geodetem, kontrola 

výšky, pravoúhlosti a rovinnosti, a zda provedení odpovídá PD. Déle bude zkontrolována 

dostatečná délka výztuže vyčnívající z pozedních věnců cca 150 mm. 

9.5.2. Otvory v panelech a dodatečné úpravy panelů 

Dle projektové dokumentace budou vyhotoveny prostupy v panelech ihned při výrobě. 

Jedná se o otvory pro veškeré instalace inženýrských sítí, zdravotechniky a 

vzduchotechniky. V příčném směru musí být otvory umístěny tak, aby nedošlo k narušení 

většího počtu předpínacích lan. V blízkosti podpor musí otvor zasahovat co nejméně žeber 

mezi vylehčovacími otvory a aby byla dodržena vnější krycí vrstva předpínací výztuže. Malé 

otvory jsou definovány jako ty, které nesnižují únosnost dílce o více než 15 % a nezasahují 

do žeber a předpínacích lan a je možné je provést na stavbě. Velké otvory výrazně snižují 

únosnost dílce tzn. o více než 15 % a jsou panely podmíněny posouzením statika.  

Pokud se otvory staticky neposuzují, je nutné dodržet výrobcem dané zásady a to že v 

podélném směru nesmí maximální rozměr otvoru překročit v podporové oblasti 0,5 m při 

délce dílce do 4 m a 1/8 délky dílce, maximálně však 1 m, při délce dílce větší než 4 m. 

V poli nesmí překročit 1/4 délky dílce.  

Při provádění dodatečných otvorů na stavbě je nutné je provádět vždy řezáním nebo 

vrtáním diamantovým vrtákem (Ø 40, 80, 120, 160, 200, 260, 350 a 400 mm), nikdy se 

nesmí provádět sekáním nebo prorážením.  

Možné úpravy panelů SPIROLL (detailnější popis viz technické listy PREFA Brno a. s.) 

- Šikmé řezy (1) - panel lze seříznout šikmým řezem pod úhlem 

- Podélné řezy (2) - panely lze zúžit vždy v rozmezí od žebra do poloviny dutiny. 

- Vývrty (3) - do stropních panelů lze zhotovit vývrty s průměrem až 400 mm, které 

mohou sloužit jako prostupy pro inženýrské sítě. 
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- Výřez přes celý průřez panelu s použitím ocelové výměny (4) - slouží jako prostup 

pro komíny a instalační šachty. 

- Výřez se zachováním spodní desky (5) - při výrobě panelu se odstraní pouze horní 

deska panelu. Spodní deska se odřízne či navrtá až na stavbě dle přesného rozmístěni 

instalaci. 

- Klasická výměna (6) - slouží pro vytvoření otvoru přes celou šířku dílce. Není 

vhodná pro viditelný podhled stropu. 

- Uchycení balkónů pomocí tepelně izolačních nosníků (7) - V tomto případě se naruší 

horní deska panelu v místě dutin, vloží se do nich tahová a smyková vyztuž 

balkonových nosníků a dutiny jsou zality betonem. 

 

 

 

Obrázek 46: Možné úpravy dílců SPIROLL [17] 



 149 

9.5.3. Upevnění panelů na zdvíhací zařízení 

Pro manipulaci s panely se používá samosvorných kleští zavěšených na zvedacím 

mechanismu, což je v tomto případě autojeřáb DEMAG AC 40 CITY, nebo jeřáb 

LIEBHERR 63 LC. Tyto kleště jsou na vyžádání zapůjčeny dodavatelem. Na valníku vždy 

dva pracovníci uchopí panel do kleští  přibližně v 1/10 rozpětí od okraje panelu, maximálně 

však ve vzdálenosti 600 mm od okraje. Manipulace s panelem je patrná na následujícím 

obrázku. 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.4. Uložení panelů na věnce nosných stěn a výměny 

Na navlhčenou ložnou plochu pozedních věnců bude provedeno lože z cementové malty 

MC 30 tloušťky 10 mm a na ně budou pracovníci panely ukládat. Délka uloženi panelů je 

minimálně 100 mm. První panel budou pracovníci ukládat ze žebříku, další panely z již 

osazených panelů. Pro atypické panely kratších rozměrů, 

které není možné uložit na pozední věnec, jsou osazeny 

ocelové výměny a na mě jsou panely do lože z MC30 

tl. 10 mm uloženy čela panelů. Dutiny v čelech panelů budou 

před betonáží věnců uzavřeny ucpávkami proti zatékání 

betonové směsi. Postup ukládání se řídí projektovou 

dokumentací. Zároveň s ukládáním panelů bude prováděno 

i bednění věnců a provádění zajištění na vnějších stranách 

konstrukcí proti pádu osob pomocí zábradelního systému.  

Obrázek 47: Manipulace SPIROLL panelu pomocí samosvorných kleští [17] 

Obrázek 49: ocelová výměna [17] 

Obrázek 48: Uložení panelů na věnec [17] 
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9.5.5. Provedení ochranného zábradlí a bednění věnců 

Na konstrukci bude provedena systémová ochrana volného okraje proti pádu pomocí 

sloupků zábradlí HSGS - 2 osazených v bednících sloupcích 105 (po vzdálenostech 1,5 m, 

sloupky ukotveny do obvodové konstrukce pomocí závitových tyčí na chemickou kotvu a 

zajištěny seřizovacími šrouby) a zábradlí z dřevěných desek osazených ve výšce 1,1 m, 

0,65 m a okopové lišty 0,15 m. Do bednících sloupků 105 je osazena deska 30×330 mm pro 

bednění věnce ke které bude připevněna izolace věnce z EPS tl. 80 mm pomocí drátěných 

příponek.  

9.5.6. Vyztužení pozedních věnců 

Pozední věnce budou vyztuženy dle statického návrhu pomocí armokošů svařených z 

prutů betonářské oceli Ø10 mm a Ø12 mm, třmínky Ø8 mm. Na výztuži budou osazeny 

plastové distančníky pro dodržení minimálního krytí výztuže 40 mm. Armokoše budou 

ukládány na místo jeřábem LIEBHER 63 LC a navzájem řádně provázány. 

9.5.7. Zálivka spár mezi dílci 

Zálivku je nutno provádět před zatížením panelů. Nejprve ze spár budou odstraněny 

veškeré nečistoty, nečistoty z panelů nesmí být v žádném případě zametány do jejich spár. 

Boky spár musí být před provedeném zálivky dostatečné navlhčeny. Následně bude do spár, 

do výšky podélné srážky s možností dorovnání, ukládána průběžně zálivková výztuž 

Ø 8 mm, 10 505R. Výztuž bude kotvena k vyčnívající výztuži věnců pomocí smyčky na 

prutu. Zálivka je provedena z betonu C 30/37 s Dmax 8 mm, konzistence S2 s použitím 

plastifikátoru. Zálivka je do spár vylévána 

z posuvného truhlíku a jeden pracovník neustále 

kontroluje polohu zálivkové výztuže a případně 

ji upravuje hákem. Hutnění betonu se provádí 

vždy po zalití malé části spáry ručně pomocí 

plošného beranidla z dřevěného prkna tl. 20 mm. 

Zálivka musí být ošetřována kropením vodou a 

při teplotách nižších než 5°C musí být její 

provádění odloženo. Dílce je možno zatížit až po 

nabytí min. 70 % pevnosti zálivkové betonu, tzn. 

po 4 dnech. Spáry budou ponechány jako 

přiznané, neboť je v celém objektu navržen 

sádrokartonový podhled, který je zakryje. Obrázek 50: Možná provedení spár mezi dílci [17] 
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9.5.8. Betonáž pozedních věnců 

Betonová směs C 30/37 bude z auto domíchávačů vyklápěna do zásobníku autočerpadla 

CIFA k42l HP1606H a tímto dopravována k místu uložení. Výška pádu směsi nesmí být 

větší než 1,5 m, aby nedošlo k jejímu rozmísení na původní komponenty. Konstrukce bude 

hutněna ponornými vibrátory. Při hutnění nesmí dojít ke kontaktu s výztuží, aby se 

neposunula nebo nepoškodila. Hutněna musí být celá konstrukce věnců tak, že nebude žádné 

místo vynecháno. 

9.5.9. Technologická přestávka  

Délka přestávky je závislá na akruálním počasí a druhu betonu. Pro odbednění 

pozedních věnců postačí přestávka 4 dny. Avšak bednění bude ponecháno a odstraněno až 

s demontáží zábradlí. Nemělo by docházet k poškození ploch ani hran betonu, případné 

nedostatky budou zapraveny. Beton je po dobu TP a i po ní nutno ošetřovat kropením vodou, 

aby docházelo k dostatečné hydrataci a minimalizaci vzniku trhlin. Kropení je zahájeno po 

ztuhnutí betonu, aby nedocházelo k vyplavování cementu.  

9.6. Personální obsazení 

Všichni pracovníci určení k provádění stropní konstrukce budou seznámeni s 

PD, technologickým postupem a budou řádně proškoleni o BOZP. O provedení školení bude 

proveden zápis do stavebního deníku, kde všichni pracovníci potvrdí svým podpisem, že 

byli seznámeni se zásadami BOZP a povinností používat OOPP. Bude provedena kontrola 

strojních průkazů a jiných dokumentů, u pracovníků oprávněných k obsluze strojů. Všichni 

pracovníci musí být zdravotně a technicky způsobilí k pracím, které budou vykonávat. 

Při provádění ukládání panelů, bednění, vyztužování a betonáže bude stavbyvedoucí, 

nebo jím pověřená osoba, dohlížet na to, aby byly práce prováděny správně, bezpečně, 

odpovídaly projektové dokumentaci a jejich technologický sled technologickému postupu. 

Tabulka 29: Personální obsazení – stropy SPIROLL 

Povolání Počet 

osob 

Požadavky Náplň práce 

Geodet 2 SŠ ukončené maturitní zkouškou 

nebo VŠ v oboru, úřední oprávnění 

pro ověřování výsledků 

zeměměřičské činnosti. 

Kontrola geometrie 

konstrukcí, ověření 

správných výšek. 
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Vedoucí čety 1 Je požadováno vzdělání SŠ nebo 

VŠ technického směru a min. 2 

roky praxe v oboru. 

Odpovídá za správný 

postup při provádění 

prací, kontrola dle PD. 

Betonář 2  Ukládání betonové 

směsi, hutnění betonové 

směsi. 

Montážník 

PREFA 

2 Vazačský průkaz Upevňování a 

manipulace s panely 

Tesař 2 Vzdělání SOU, výuční list Montáž bednění, 

sestavování bednění do 

celků. 

Železář-

svářeč  

2 Svářečský průkaz  Ukládání a provazování 

armokošů. 

Dělník pro 

ruční práce 

4 Není požadováno žádné minimální 

vzdělání. 

Je požadováno absolvování všech 

potřebných školení a seznámení 

s postupem provádění zemních 

prací 

Pomocné práce, hutnění 

sypanin, úklid, čištění 

strojů a nářadí. 

Strojník 

čerpadla 

1 Řidičský průkaz skupiny C, 

profesní průkaz 

Obsluha čerpadla po 

dobu betonáže. 

Obsluha 

jeřábu 

1 Řidičský průkaz skupiny C, 

jeřábnický průkaz pro věžové 

jeřáby. 

Obsluha jeřábu, řízení 

pohybu jeřábu. 

Strojník 

autojeřábu 

1 Řidičský průkaz skupiny C, 

profesní průkaz 

Obsluha autojeřábu, 

řízení pohybu autojeřábu. 

Řidič auto 

domíchávače 

4 Řidičský průkaz skupiny C, 

profesní průkaz 

Doprava betonové směsi 

Statik 1 VŠ – specializace v oboru, 

autorizovaná osoba 

Kontrola výztuže, 

převzetí vyztužené 

konstrukce. 
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9.7. Stroje a nářadí 

9.7.1. Velké stroje 

- Domíchávač SCHWING LIGHT LINE AM 9 C 

- Čerpadlo betonu CIFA k42l HP1606H 

- Návěsná souprava MAN TGS s valníkem PV 18 L 

- Věžový jeřáb LIEBHERR 63 LC 

- Autojeřáb DEMAG AC 40 CITY 

9.7.2. Malé stroje a elektrické nářadí 

- Ponorný vibrátor PERLES CMP s ohebnými hřídelemi PERLES AM 28/3 

- Vazačka výztuže TJEP RE - BAR XP 40 

- Vibrační lišta ENAR QX H 

- Stavební míchačka Hetch 2221 

- Motorová pila Husqvarna 23 

- Vysokotlaký čistič Bosch GHP 5-55 Professional 

- Svářečka Güde GE 185F trafo 

9.7.3. Geodetické nástroje 

- Elektronický teodolit GPI GT-116 

- Hliníkový stativ 

- Výtyčka s hranolem 

- Přenosný kufřík 

- Olovnice 

- Nástroje pro nivelaci 

- Nivelační přístroj PENTAX 245 

- Hliníkový stativ s rovnou hlavou 

- Teleskopická nivelační lať délky 5 m 

- Přenosný kufřík 

- Olovnice 

9.7.4. Ruční nářadí a pomůcky 

- Truhlík pro vylévání zálivky 2 ks 

- Lopata:   2 ks 

- Tesařské kladivo  2 ks 

- Ruční pila   2 ks 
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- Gumová palice  2 ks 

- Štípací kleště   3 ks 

- Svinovací pásmo 50m 2 ks 

- Svinovací metr 2m  2 ks 

- Svinovací metr 5m  5ks 

- Vodováha   2 ks 

- Kovový úhelník:  2 ks 

9.7.5. Pomůcky BOZP 

Všechny osoby přítomny na stavbě budou mít ochrannou helmu, pracovní oděv, pevnou 

pracovní obuv nebo holinky, pracovní rukavice a reflexní vestu. Svářeč bude mít ochranné 

rukavice a svářečskou přilbu. Jako prostředek kolektivní ochrany je po celém obvodu stavby 

umístěn zábradelní systém se zábradlím výšky 1,1 m a 0,65m nad úrovní výsledné stropní 

konstrukce a okopovou lištou 0,15 m.  

9.8. Jakost a kontrola 

Detailní rozpis průběhu a náležitostí kontrol v kapitole 10. KZP PRO PROVÁDĚNÍ 

STROPNÍ KONSTRUKCE Z PANELŮ SPIROLL. Kontroly jsou děleny na vstupní, 

mezioperační a výstupní. Je důležité, aby byly dodrženy všechny povolené odchylky, a je 

určen průběh kontrol, osoby pověřené k jejich provádění, předmět kontrol, legislativa, dle 

které budou kontroly prováděny. Musí být uvedeny výsledky kontrol a stvrzeny podpisy 

pověřených osob. Výsledky kontrol jsou zapisovány do stavebního deníku, kontrolního a 

zkušebního plánu a o provedených zkouškách jsou vypracovány protokoly. 

9.8.1. Kontroly vstupní 

- Kontrola projektové dokumentace a souvisejících dokumentů 

- Kontrola připravenosti pracoviště 

- Kontrola ložné plochy pozedních věnců 

- Kontrola strojů a elektrického nářadí 

- Kontrola pracovníků 

- Kontrola dodávky panelů SPIROLL 

- Kontrola dodávky bednění 

- Kontrola dodávky výztuže 

- Kontrola dodávky betonu 
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9.8.2. Kontroly mezioperační 

- Kontrola klimatických podmínek 

- Kontrola uchopení panelů SPIROLL v samosvorných kleštích 

- Kontrola uložení panelů SPIROLL 

- Kontrola prostupů v panelech SPIROLL 

- Kontrola výztuže pozedních věnců 

- Kontrola bednění pozedních věnců 

- Kontrola provedení zálivkové výztuže 

- Kontrola provedení zálivky spár panelů 

- Kontrola betonáže a hutnění pozedních věnců 

- Kontrola odbednění 

- Kontrola ošetřování betonu 

9.8.3. Kontroly výstupní 

- Kontrola tvrdosti a pevnosti 

- Kontrola povrchu 

- Kontrola geometrie a rovinnosti 

9.9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 

Před zahájením prací budou všichni pracovníci proškoleni o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci dané etapy. Stavbyvedoucí seznámí pracovníky se všemi bezpečnostními 

riziky na stavbě a řádně je o této problematice proškolí. Bude se řídit především: 

- Nařízením 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. 

- Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

- Nařízením vlády č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů. 

- Zákonem č 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

O školení bude vyhotoven protokol, kde všichni pracovníci svým podpisem potvrdí 

proškolení o BOZP a zápis do stavebního deníku. Protokol musí být dlouhodobě uchován. 
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Podpisem také souhlasí s používáním osobních ochranných pracovních pomůcek. Pokud se 

budou po staveništi pohybovat další nepovolané osoby, budou taktéž proškoleny o BOZP, 

což opět stvrdí svým podpisem a budou používat osobní ochranné pracovní pomůcky. 

Opakovaná školení provádí vedoucí zaměstnanec včetně patřičné evidence. 

Problematika BOZP, včetně možných rizik a jejich opatření, je dále detailněji řešena v 

kapitole 12. PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI. 

9.10. Ekologie – vliv na životní prostředí a nakládání s odpady 

9.10.1. Hlučnost 

Pracovní doba je stanovena mezi 7:00 až 18:00, nebude tedy rušen noční klid daný 

v rozmezí 22:00- 6:00 podle vyhlášky zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a 

o změně některých souvisejících zákonů. Zhotovitel zajistí omezení hlučnosti a vibrací na 

minimum tak, aby hodnoty nepřesahovaly maximální hodnoty uvedeny v nařízení vlády č. 

272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Detailnější rozbor 

problematiky v kapitole 11. ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN. 

9.10.2. Vliv na životní prostředí 

Stavba výrazně neovlivní životní prostředí a je navržena v souladu s právními předpisy 

chránící veřejné zájmy a rozvoj území. Umístění stavby a zastavěnost pozemku bude 

odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí. Následným provozem 

stavby nebude obtěžováno ani ohrožováno její okolí, ani plynulost provozu na přilehlé místní 

komunikaci. Je umožněno napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu. 

9.10.3. Nakládání s odpady 

Při provádění konstrukcí stropů bude produkován stavební a komunální odpad. S odpady 

bude nakládáno dle Zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů a vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o Podrobnostech 

nakládání s odpady. Problematika nakládání s odpady je detailně řešena v kapitole 11. 

ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN. Jsou zde uvedeny druhy odpadů dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. 

o Katalogu odpadů a způsoby jejich likvidace. Odpady budou tříděny a ukládány do 

kontejnerů a nádob na odpad umístěných na staveništi a budou pravidelně vyváženy 

jedenkrát týdně, nebo podle potřeby.  
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10.1. Obecný úvod 

Kontroly jsou děleny na vstupní, mezioperační a výstupní. Je důležité, aby byly 

dodrženy meze povolených odchylek, a je určen průběh kontrol, osoby pověřené k jejich 

provádění, předmět kontrol, legislativa, dle které budou kontroly prováděny. Musí být 

uvedeny výsledky kontrol a stvrzeny podpisy pověřených osob. Výsledky kontrol jsou 

zapisovány do kontrolního a zkušebního plánu popř. stavebního deníku, a o provedených 

zkouškách jsou vypracovány protokoly. 

10.2. Kontroly vstupní 

10.2.1. Kontrola projektové dokumentace a souvisejících dokumentů 

Před započetím prací na etapě vodorovných stropních konstrukcí stavbyvedoucí a 

technický dozor investora provedou kontrolu projektové dokumentace a o jejím provedení 

udělají zápis do stavebního deníku. Dokumentace musí být kompletní, úplná, správná, 

odsouhlasená objednavatelem a schválená autorizovaným projektantem a musí zajišťovat 

ekonomické a bezpečné provedení. Musí být také v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve 

znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, vyhláškou 268/2009 sb. O technických 

požadavcích na stavby a zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Musí být vypracována dle příslušných norem 

a vyhlášek. Dále provedou kontrolu platnosti stavebního povolení a kontrolu 

technologického předpisu pro provádění stropních konstrukcí z panelů SPIROLL. 

10.2.2. Kontrola připravenosti pracoviště 

Pracoviště předává stavbyvedoucí vedoucímu čety pro provádění stropní konstrukce a 

seznámí jej s projektovou dokumentací, technologickým předpisem a kontrolním a 

zkušebním plánem. Je provedena technická přejímka podpůrných konstrukcí. Při předání je 

přítomen i technický dozor investora. O předání bude proveden zápis do stavebního deníku 

a bude potvrzen podpisy zúčastněných osob. Pro provádění stropní konstrukce je připraveno 

kompletní svislé nosné zdivo ukončené pozedním věncem výšky 250 mm s vystupující 

výztuží cca 200 mm pro kotvení panelů SPIROLL. Je provedena kontrola rovinnosti a 

pravoúhlosti zdiva odpovídající požadovaným odchylkám dle ČSN EN 1996-2 – svislost 

v rámci jednoho podlaží ± 20 mm, rovinnost v délce kteréhokoliv 1 metru ± 10 mm, v rámci 

10 m ± 50 mm a kontrola provedení konstrukcí dle PD: 
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O případných nedostatcích bude vyhotoven protokol, zápis a bude sjednán termín jejich 

nápravy. Pracoviště musí být uklizené a bezpečně přístupné pro provádění stropní 

konstrukce. 

10.2.3. Kontrola strojů a elektrického nářadí 

Každý den před zahájením prací zkontroluje strojník technický stav strojů a nářadí, 

jejich funkčnost a kompletnost. Nesmí z nich unikat žádné provozní kapaliny a příslušenství 

musí být v souladu s podklady výrobce. Musí vykazovat technický stav pro jejich bezpečné 

použití. Případné závady ihned hlásí stavbyvedoucímu. 

U věžového jeřábu budou prováděny pravidelné kontroly na začátku směny a také 

týdenní kontroly dle ČSN ISO 12480-1. Bude provedena kontrola vazacích prostředků, musí 

být čisté, kompletní, nepoškozené. 

Po ukončení práce musí být stroje na vhodném místě a ve stabilní poloze. Dále musí být 

zajištěna ochrana proti úniku kapalin pomocí van na zachytávání olejů.  

10.2.4. Kontrola pracovníků 

Stavbyvedoucí nebo mistr kontrolují zdravotní a odbornou způsobilost pracovníků, 

seznámení s technologickými postupy a BOZP. Kontrola patřičných strojních průkazů, 

certifikátů a oprávnění. Možnost provedení kontroly požití alkoholu nebo návykových látek. 

U pracovníků bez státního občanství ČR provedou kontrolu povolení k práci v ČR. Odborná 

způsobilost musí být doložena patřičnými platnými průkazy.  

10.2.5. Kontrola dodávky a skladování bednění 

Dodací listy a materiál bednění musí kompletně odpovídat požadavkům projektu a 

objednávce. Bednění je dodáno v požadovaném termínu na paletách a musí být čisté, bez 

mastnot a zbytků betonu, nepoškozené. Uloženo na staveništi tak, aby nedocházelo k jeho 

znehodnocení či porušení, na vyspádované skládce. Max. výška stohování 1,8 m. 

10.2.6. Kontrola dodávky výztuže 

Kontrolu provede stavbyvedoucí při dodávce armokošů na staveniště. Zkontroluje, zda 

se jedná o správný druh, materiál a pevnost oceli, zda souhlasí délky, průměry tyčí a třmínků, 

správnou prostorovou konstrukci, zda jsou tyče nepoškozené a čisté. Množství musí 

souhlasit s objednávkou, která se odvíjí od projektové dokumentace zpracované statikem a 

s dodacím listem. Armokoše budou osazovány přímo z dopravního prostředku, na kterém 

budou dovezeny na stavbu. Avšak pokud bude nutné je skladovat, budou uloženy na 

dřevěných podkladcích na zpevněné odvodněné ploše tak, aby se nemohly nadměrně 
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zdeformovat, Vzdálenost podkladních hranolů max. 1000 mm. Každý z armokošů bude 

označen štítkem, který bude obsahovat všechny potřebné informace – druh oceli, typ, váha. 

Štítek nesmí podléhat smytí. 

10.2.7. Kontrola dodávky betonu 

Stavbyvedoucí kontroluje dodací listy. Uvedené vlastnosti musí odpovídat požadavkům 

objednávky a projektové dokumentace. Jedná se především o množství v m3, použitý druh 

cementu, pevnostní třídu, označení stupně vlivu prostředí, maximální frakce kameniva, 

vodní součinitel, stupeň obsahu chloridů a stupeň konzistence. Dále kontroluje čas výroby a 

čas dodání na stavbu, který nesmí překročit při teplotě od 0°C do 25°C 90 min. (Při teplotách 

nižších než 0°C a při teplotách vyšších než 25°C 45 min.). Kontroly kvality betonu jsou 

prováděny podle ČSN EN 12 350. Z každého domíchávače se odebere vždy 1,5 násobek 

(cca 12 kg) množství potřebného ke zkoušce. Budou zároveň odebrány také vzorky pro 

zkoušku krychelné pevnosti po 28 dnech Každý vzorek je opatřen štítkem s obsahem dle 

ČSN EN 12 350 – 1. Možné prováděné zkoušky betonu ke zjištění konzistence – sednutím 

kužele ČSN EN 12350-2, Vebe ČSN EN 12350-3, stupeň zhutnitelnosti ČSN EN 12350-4, 

zkouška rozlitím ČSN EN 12350-5. Pro zkoušení betou na stavbě byla v tomto případě 

zvolena zkouška sednutím kužele a její postup je již jednou popsán v kapitole 6. KZP PRO 

PROVÁDĚNÍ MONOLITICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE, v bodě 6.2.7. včetně 

náležitostí označení jednotlivých vzorků. 

Pro beton pozedních věnců konzistence S3 (velmi měkká) je rozmezí sednutí kužele 

100 – 150 mm 

Pro beton zálivkový, do spár, konzistence S2 (měkká) je rozmezí sednutí kužele 

50 – 90 mm 

10.2.8. Kontrola dodávky a skladování panelů SPIROLL 

Panely budou dodány na valníku, podepřené v 1/10 rozpětí (max. však 600 mm) od 

okrajů dřevěnými podkladky svisle nad sebou. Bude zkontrolováno, zda souhlasí počet, typ 

Obrázek 51: Zkouška sednutím kužele [ČSN EN 12350-2] 
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a rozměry panelů dle objednávky a projektové dokumentace a zda panely nejsou viditelně 

poškozené. 

Z důvodu technologie panelů SPIROLL není možno dle výrobce dosáhnout nižších 

výrobních tolerancí, než uvedených v následující tabulce. 

Vzepětí panelů: je závislé na mnoha faktorech, např. počet předpínacích lan, předpínací 

síle, stáří panelu, klimatických podmínkách a dalších. Proto nelze hodnotu vzepětí přesně 

stanovit. 

Pro vnější vzhled panelů jsou přípustné malé výstupky na spodní ploše, jejich max. 

výška je 2 mm. Tmavší, nebo světlejší skvrny na podhledové ploše dovoleny, nemají vliv na 

přídržnost omítky, či nátěru. Horní povrch má být celistvý, může být mírně zvlněný, drsný, 

což je způsobeno posuvem vytvářecího stroje.  Povrch bočních stěn i horní plochy je hrubý. 

Je také přípustný otisk dřevěných prokladků. Podélné zkosené hrany musí být přímé, bez 

přerušení. Jsou přípustná drobná vydrolení hloubky max. 10 mm a vylomení vzniklé při 

řezání panelu v čelech. Spodní čelní hrana není přímá, ale zvlněná z důvodu odlomení 5 mm 

neprořezaného betonu. Zvlnění nesmí překročit hodnotu + 7 mm od roviny čela. Hrany 

protluků a výtluků mohou být roztřepené. Tato skutečnost neovlivňuje kvalitu dílce. Nálitky 

cementového mléka na spodní spodních hranách nejsou přípustné. 

Vlasové trhlinky jsou přípustné na horním i bočním povrchu, délky do 100 mm nemají 

charakter statického narušení. Šířka trhlin nesmí přesáhnout 0,2 mm. Vznikají při 

smršťování betonu. 

Panely budou skladovány na zpevněné odvodněné skládce, podepřené v 1/10 rozpětí 

(max. však 600 mm) od okrajů dřevěnými podkladky 100 × 100 mm svisle nad sebou. 

Maximální výška stohu je 4,0 m a kolem každého stohu musí být bezpečnostní pás 0,8 m. Je 

zakázáno na stohy vstupovat či vylézat. 

Obrázek 52: Rozměrové tolerance panelů SPIROLL [17] 
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10.3. Kontroly mezioperační 

10.3.1. Kontrola klimatických podmínek 

Teplota je měřena 4 x denně a to v 7:00, ve 14:00 a 2 × v 21:00. Musí se pohybovat 

v rozmezí +5°C až +30 °C. Teplota bednění nesmí klesnout pod 5 °C. Pokud teplota klesne 

pod 5 °C, musí být práce přerušeny, nebo musí být provedena opatření uvedená 

v technologickém předpisu, jako předehřívání bednění apod. Viditelnost musí být min. 30 m 

a rychlost větru nesmí pro montáž panelů SPIROLL překročit 10 m/s. 

10.3.2. Kontrola uchopení panelů SPIROLL v samosvorných kleštích 

Panel musí být dvěma pracovníky uchopen do samosvorných kleští a nejprve 

nadzvednut o cca 250 mm, aby bylo zkontrolováno jeho správné uchopení. Panel je uchycen 

v 1/10 své délky od okrajů, maximálně však 600 mm od okrajů. Manipulace s ním by měla 

být plynulá, bez trhavých pohybů, aby nedošlo k jeho uvolnění.  

10.3.3. Kontrola uložení panelů SPIROLL 

Panely musí být uloženy na navlhčený podklad do maltového lože MC 10 tl. 10 mm. 

Délka uložení je min. 100 mm. Panely musí být ukládány dle projektové dokumentace. 

Především panely s prostupy musí být uloženy ve správném místě a směru. Po osazení prvku 

provede mistr kontrolu polohového osazení. Dle ČSN 73 2480 je povolena svislá odchylka 

+-5 mm a horizontální odchylka +-5 mm a rovinnost +- 5 mm na 2 m.  

10.3.4. Kontrola výztuže pozedních věnců 

Výztuž ve formě armokošů musí být uložena dle statického návrhu a výkresu výztuže a 

řádně provázána. Nesmí být při manipulaci poškozená ani znečištěná. Musí být zbavená 

mastnot a rzi. Musí souhlasit průměry, délky a tvary prutů a třmínků. Je zakázáno výztuž 

jakkoli ohýbat a upravovat bez schválení statika. Na výztuži budou osazeny plastové 

distanční prvky zajišťující krytí výztuže 40 mm, ty nesmí během uložení opadat. Vodorovné 

a svislé mezery mezi pruty musí být > Ø výztuže +5 mm.  

Před zalitím konstrukce betonem je provedena přejímka vyarmovaných konstrukcí 

technickým dozorem investora za přítomnosti statika a je o ní proveden protokol a záznam 

do SD. 
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10.3.5. Kontrola bednění pozedních věnců 

Je provedena kontrola kompletnosti a těsnosti bednění, správného uchycení 

k obvodovým stěnám, proveden zábradelního systému, vložení EPS tl. 80 mm, provedení 

dle TP.  

10.3.6. Kontrola provedení zálivkové výztuže 

Kontroluje se čistota spár, vložení správného typu zálivkové výztuže Ø 8 mm, 10 505R, 

a délky výztuže, její uchycení smyčkou, nebo přivařením k vyčnívající výztuži pozedních 

věnců. 

10.3.7. Kontrola provedení zálivky spár panelů 

Je dbáno na čistotu spár, dostatečné navlhčení šikmých boků spár, které by měly být 

nasáklé vodou. Zálivka je prováděna z betonu C 30/37 s Dmax 8 mm, konzistence S2 

s použitím plastifikátoru. Musí být vylévána z posuvného truhlíku průběžně a ihned hutněna 

údery dřevěnou deskou. Je nutné kontrolovat a případně dorovnávat hákem pozici zálivkové 

výztuže. 

Zálivka musí být ošetřována kropením vodou a při teplotách nižších než 5°C musí být 

její provádění odloženo. Kropení je zahájeno po ztuhnutí zálivky (cca 24 hod), aby 

nedocházelo k vyplavování cementu.  

10.3.8. Kontrola betonáže a hutnění pozedních věnců 

Beton se musí ukládat a zhutňovat tak, aby veškerá výztuž zůstala řádně uložena, aby 

beton dosáhl předpokládané pevnosti a trvanlivosti. Betonová směs musí být ukládána 

z výšky max. 1,5 m, aby nedošlo k jejímu rozmísení. Při hutnění musí hlavice vibrátoru 

směřovat kolmo dolů, jednotlivé vpichy by neměly být vícekrát do jednoho místa. Tloušťka 

zhutňovaných vrstev nemá přesáhnout 1,25 násobek délky pracovní hlavice vibrátoru a při 

zhutňování následující vrstvy by měl vibrátor zasahovat 50 – 100 mm do vrstvy předchozí. 

Nesmí dojít ke styku vibrátoru s bedněním nebo výztuží a musí se hutnit do doby, než dojde 

k vytlačení zadržovaného vzduchu v betonu. Pokud dojde z jakéhokoliv důvodu k přerušení 

betonáže, musí být provedena pracovní spára. Při betonáži a hutnění nesmí dojít k posunu 

výztuže nebo bednění.  

10.3.9. Kontrola odbednění a ošetřování věnců 

Beton musí být po ztuhnutí ošetřován kropením vodou v závislosti na klimatických 

podmínkách. Proti nadměrnému vysychání a slunečnímu záření může být chráněn přikrytím 

folií. Ošetřováním je minimalizováno plastické smršťování a vznik trhlin. Doba kropení 
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závisí na třídě betonu, nárůstu pevnosti betonu a teplotě vzduchu a je určena v ČSN EN 13 

670. Věnce mohou být odbedněny nejdříve po 4 dnech.  

10.4. Kontroly výstupní 

10.4.1. Kontrola tvrdosti a pevnosti 

10.4.1.1 Nedestruktivní zkouška tvrdosti 

„Pro nedestruktivní zkoušky povrchu betonu je zvolena zkouška stanovení tvrdosti 

odrazovým tvrdoměrem. Tvrdoměr sestává z ocelového berana s pružinou, která po uvolnění 

vymršťuje beran na ocelový razník proti povrchu betonu. Velikost odrazu ocelového berana 

od ocelového razníku se zjišťuje na přímkové stupnici, které je připojena k zařízení. 

Kalibrační kovadlina pro ověřování tvrdoměru má tvrdost nejméně 52 HRC, hmotnost 16 kg 

a průměr 150 mm. Zkušební plocha má rozměry cca 300 x 300 mm. Z povrchu betonu musí 

být odstraněna jakákoli voda. Tvrdoměr se přiloží na zkušební plochu tak, aby se razník 

opřel kolmo na zkoušený povrch betonu. Plynule se zvyšuje tlak na razník, dokud ocelový 

beran nevyvodí ráz. Po každém úderu se zaznamená velikost odrazu úderného beranu. 

K získání spolehlivého odhadu tvrdosti se na každé ploše proveden alespoň 9 platných čtení. 

Zaznamená se poloha a směr působení tvrdoměru pro každou sadu čtení. Zkušební body jsou 

od sebe vzdáleny nejméně 25 mm a nejméně 25 mm od hrany konstrukce.“ (ČSN EN 12504-

2 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti 

odrazovým tvrdoměrem, březen 2013)  

10.4.1.2 Zkouška pevnosti 

„Zkušební vzorek se odebere z každého domíchávače, který přijede, přibližně po 0,3 m3 

odlitého betonu v množství 1,5 násobku potřebného pro zkoušku. Toto množství se klade do 

zkušebních forem (krychle o hraně 150mm) a zhutní se propichovací tyčí. Vzorek se řádně 

popíše štítkem s datem odebrání, celým druhem betonu a výškou sednutí kužele. Zkušební 

tělesa jsou ponechaná ve formě v prostředí o teplotě cca 20°C ± 5°C minimálně 16 hodin a 

nejvíce 3 dny. Je nutné zabránit otřesům, vibracím a vysoušení. Pak se vzorky uloží do vody 

o teplotě 20°C ± 2°C nebo do prostředí s relativní vlhkosti vzduchu větší nebo rovnou 95 % 

a teplotě 20°C ± 2°C. Po 28 dnech se zkouší pevnost betonu v tlaku v lisu v laboratoři.“ 

(ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles, říjen 

2009) 
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10.4.2. Kontrola povrchu 

Povrch betonu musí být celistvý a nepoškozený, bez prasklin, výstupků a děr. Pokud 

budou zjištěny nedostatky, budou opraveny cementovou maltou stejné pevnosti, jako 

použitý beton.  

10.4.3. Kontrola celkové geometrie a rovinnosti 

Celkové provedení stropu musí odpovídat PD, nevykazovat žádné statické poruchy. 

Odchylky se ne od projektové dokumentace nesmí lišit více jak ± 25 mm ve vodorovném 

směru a ± 30 mm ve svislém směru.  

10.5. Tabulka KZP 

Tabulka je umístěna na následujících dvou stránkách. 
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10.5.1. Seznam použité legislativy 

- Vyhláška č. 499/2006Sb. (nov. 62/2013 Sb.) O dokumentaci staveb 

- Zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

- Vyhláška č. 268/2009 sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

- Nařízení vlády 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 

- ČSN EN 1996-2 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba 

materiálů, konstruování a provádění zdiva 

- ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně 

- ČSN 12350 -1 Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků 

- ČSN 12350 - 2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím 

- ČSN 730210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 

Přesnost osazení 

- ČSN EN 13 670 Provádění betonových konstrukcí  

- ČSN EN 10 080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně  

- ČSN EN 12504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní zkoušení 

- Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem, březen 2013 

- ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních 

těles, říjen 2009 

- ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 

- ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 

Pozemní stavební objekty 

- ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 

- Prefa příručka SPIROLL, Prefa Brno a.s. 

10.5.2. Použité zkratky 

PD  projektová dokumentace 

TP   technologický předpis 

TL  technické listy  

DL  dodací listy 

KZP kontrolní a zkušební plán 

SD  stavební deník 

SN  statický návrh 

 

SV  stavbyvedoucí 

M  mistr 

G   geodet 

STR obsluha stroje 

TDI technický dozor investora 

LAB laboratoř 

VL  vlastnické listy 
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11.1. Základní informace o stavbě 

11.1.1. Identifikační údaje 

Název stavby:   Hotel Sachrův kopec Harrachov 

Charakteristika stavby: Stavba pro rodinnou rekreaci 

Kraj:    Liberecký 

Okres:    Semily 

Město:    Harrachov 

Městská část:   Nový svět 

Katastrální území:  Harrachov – Nový svět 

Místo:    Harrachov – Nový svět – Sachrův kopec 

Sněhová oblast:   VIII, charakteristické zatížení sněhem sk> 4kPa 

Větrná oblast:   V, základní výchozí rychlost větru vb,0 36 m/s 

Parcely pro výstavbu:  500/1, 500/2, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 12/13, 36/17, 

17/11 

Vlastník parcel:  REAL IPT s. r. o. 

Sousední parcely:  5/4, 12/2, 17/1, 36/1 

Souřadnice stavby:   50°46'46.7"N 15°24'29.4" 

11.1.2. Legislativa péče o životní prostředí 

Podle zákona č.17/1992, který byl novelizován předpisem č.101/2001 Sb. o životním 

prostředí a instrukcí MŽP ČR je dodavatel povinen se zabývat ochranou životního prostředí 

při provádění stavebních prací. V rámci péče o životní prostředí je nutno také dodržovat 

vyhlášku č.114/1992 Sb., nov. č. 185/2005 Sb. a č. 39/2015 Sb., zákony o ochraně přírody 

a krajiny. 

Stavba svým provozem výrazně neovlivní životní prostředí. Se vzniklými odpady bude 

nakládáno dle Zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech, změněn 

předpisem č. 229/2014 Sb.  

Dalším legislativním předpisem je Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 

383/2001 Sb. o Podrobnostech nakládání s odpady, Vyhláška 374/2008 o přepravě odpadů 

a Vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. Dle těchto předpisů bude na stavbě s odpady 

nakládáno a budou tříděny a ukládány na k tomu určeném místě na staveništi do označených 

nádob nebo na zpevněné plochy. Odpady pak budou pravidelně odváženy na skládku 

jedenkrát týdně, nebo dle potřeby. Odpadní vody vznikající ve stavebních buňkách budou 

dočasnou kanalizací odváděny do veřejné kanalizace.  
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O nakládání s odpady a ostatními opatřeními budou seznámeni všichni pracovníci a 

budou je bez výjimek dodržovat. O školení bude proveden záznam do stavebního deníku a 

bude potvrzen podpisy všech zúčastněných. 

11.2. Umístění stavby a její vliv na okolí  

11.2.1. Zabránění znehodnocení půdy během výstavby 

U výjezdu ze staveniště bude k dispozici vysokotlaký čistič pro čištění kol a podvozků 

automobilů. Žádná mechanizace nesmí opustit staveniště, pokud bude znečištěna. Čištění 

bude prováděno na místě ze silničních panelů uložených na 20 cm vrstvě smíšeného 

recyklátu. Pod panely bude uložena geotextilie z důvodu filtrace zeminy a drobného 

kameniva z odtékající vody.  V žádném případě nesmí být z vozidel omývány žádné 

provozní kapaliny a musí být zabráněno jejich úniku. V případě potřeby otřít podvozek stroje 

od provozních kapalin budou na stavbě k dispozici rychlosavé pracovní utěrky. V případě 

úniku provozních kapalin bude havárie zlikvidována pomocí havarijní soupravy a sobrentů, 

při vyšší míře znečištění je nutné kontaktovat specializovanou firmu. Zemina bude vytěžena 

a odvezena na skládku odpadu (v krajních případech je také možno zeminu čistit na místě 

pomocí metod biodegradace a termické desorpce dle situace). 

Pro odstavení vozidel bude sloužit parkoviště pokryto ochrannou separační PE folií a 

geotextilií pod vrstvou ze smíšeného recyklátu, aby bylo zabráněno úniku provozních 

kapalin do zeminy. Stroje budou pravidelně kontrolovány, zda nedochází k úniku provozních 

kapalin a pod zaparkované stroje budou umisťovány zachytávači vany. 

Při betonáži, v místech vyklápění autodomíchávačů do čerpadla, bude místo možné do 

dopadu betonové směsi chráněno položením geotextilie.  

Pro vymývání bubnů domíchávačů od zbytků betonové směsi bude připravena 

výplachová vana z dřevěné překližky (např. EucaFilm) vyložená PE plachtou, s přívodem 

vody. Po naplnění bude vana rozebrána a zatvrdlý beton rozrušen a použit jako stavební suť 

ke zpevnění komunikace. 

11.2.2. Prevence proti znečištění dešťové kanalizace a vodních toků 

Opatřením, proti znečištění kanalizace hrubými nečistotami obsaženými v odváděné 

vodě, je zajištěno obalením výpustného koše geotextilií a její pravidelnou výměnou. 
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11.2.3. Prevence proti znečištění ovzduší 

V případě zvýšené prašnosti především při provádění zemních prací bude prováděno 

pravidelné zkrápění vodou, to platí i při odvozu zeminy na nákladních automobilech.  

11.3. Management stavebního odpadu  

Likvidace jednotlivých odpadů vychází z Nařízení ES č. 1774/2002. Odpady ve 

stavebnictví je možno rozdělit na odpady vzniklé při realizaci a odpady vznikající během 

vlastního provozu stavby. Odpady vzniklé při realizaci stavby se dělí na stavební odpad 

produkovaný bouracími pracemi a odpad stavebního materiálu vznikající při stavebních 

pracích spojených s novými konstrukcemi. Při realizaci stavby bude produkován stavební a 

komunální odpad.  

11.3.1. Obecné zásady 

Se vzniklými odpady bude nakládáno dle Zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech, 

novelizován předpisem č. 229/2014 Sb. a říká že „Tento zákon zapracovává příslušné 

předpisy Evropské unie a upravuje: 

a) pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování 

ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje a při 

omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování účinnosti tohoto 

využívání, 

b) práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství působnost orgánů veřejné správy 

v odpadovém hospodářství.“ [18] 

11.3.2. Stavební odpad 

Na stavbě jsou v rámci zařízení staveniště v blízkosti skládky umístěny kontejnery a 

nádoby na skladování a třídění odpadu. Plocha je označena písmenem O. a nádoby na odpad 

jsou specifikovány v kapitole 3. PROJEKT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ. Vybrané druhy 

odpadu a nakládání s nimi jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 30: Stavební odpad 

 

Číslo 

odpadu 

Název odpadu Původ Kat.  

 

Způsob likvidace 

15 01 01 Papír a lepenkový 

materiál 

Obaly materiálů 

použitých na stavbě 

O Recyklace 

17 01 01 Beton  Odpad při realizaci 

stavby 

O Recyklace 
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*Odvoz a likvidaci všech odpadů zajišťuje firma AVE odpadové hospodářství, s.r.o. 

17 01 02 Cilhly Odpad při realizaci 

stavby 

O Recyklace 

17 01 03 Tašky a keramické 

výrobky 

Odpad od prov. 

keramických 

obkladů 

O Recyklace 

17 01 07 Směsi nebo frakce 

betonu, cihel, tašek a 

ker. Výrobků neuveden 

pod 17 01 06 

Odpady vzniklé 

v průběhu výstavby 

(mazaniny, malty, 

tmely) 

O Skládka 

17 02 01 Dřevo  Zbytky dřeva od 

bednění při 

betonáži, pažení, 

pomocných kcí 

O Recyklace 

17 02 02 Sklo Sklo z výplní 

otvorů 

O Recyklace 

17 02 03 Plasty Drobný odpad při 

pracích PSV 

O Recyklace 

17 03 02 Asfaltové směsi 

neuvedené pod 17 03 

01 

Provádění izolací NO Likvidace 

specializovanou 

firmou 

17 04 05  Železo a ocel Vyztužování 

konstrukcí 

O Sběrný dvůr 

17 04 07 Směsné kovy Odpady vzniklé 

v průběhu výstavby 

O Recyklace 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 

číslem 17 04 10 

Zbytky a odřezky 

kabelů 

O Recyklace 

17 05 04 Zemina a kamení 

neuvedé pod číslem 

17 05 03 

Výkopové práce O Skládka 

17 05 06 Vytěžená hlušina 

neuvedená pod 

číslem 17 05 05 

Výkopové práce O Skládka 

17 06 03 Jiné izolační materiály Zbytky a odřezky 

izolačních pásů a 

vrstev 

NO Odvoz a likvidace 

specializovanou 

firmou 

17 09 04 Směsné stavební a 

demoliční odpady 

 O Skládka 
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11.3.3. Komunální odpad 

Jedná se o zatřídění odpadů do skupiny 20 Komunální odpady (odpady z domácností a 

podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného 

sběru dle V. č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. Je produkován pouze běžný odpad – O. 

V následující tabulce jsou uvedeny druhy komunálního odpadu a způsoby nakládání 

s těmito odpady.  

Tabulka 31: Komunální odpad 

Kód Název Původ Kat. Likvidace 

20 01 01 Papír a lepenka Odpad od pracovníků 

na stavbě 

O Recyklace 

20 01 02 Sklo Odpad od pracovníků 

na stavbě 

O Recyklace 

20 03 01 Směsný komunální 

odpad 

Odpad od pracovníků 

na stavbě 

O Spalovna 

20 03 03 Uliční smetky Úklid venkovních 

ploch 

O Spalovna 

20 01 11 Textilní materiály Odpad od pracovníků 

na stavbě 

O Spalovna 

20 01 39 Plasty Odpad od pracovníků 

na stavbě 

O Recyklace 

*Odvoz a likvidaci odpadu zajišťuje firma AVE odpadové hospodářství, s.r.o. 

11.4. Kvalita vnitřního prostředí  

Je nutné v co nejvyšší míře zabránit znečištění vnitřního prostředí a šíření nečistot do 

okolí stavby. Toto bude zajištěno opatřeními, jako kropení při provádění zemních prací a 

kropení korby nákladního automobilu před výjezdem ze staveniště, čištění kol vozů od 

zbytků zeminy, překrytí otvorů ve zdivu geotextilií, zakrytí otvorů schodišť geotextilií, 

v případě prací se zvýšenou prašnosti (např. řezání tvárnic, SDK desek, dlažby apod.) bude 

prach odsáván ihned při této činnosti. Na stavbě bude celoplošně zakázáno kouření.  

Během realizace je nutné ochránit systém vzduchotechniky proti znečištění a to jak před 

zabudováním, tak po něm, až do chvíle uvedení do provozu. Před zabudováním budou 

konstrukcí části vzduchotechniky uloženy na paletách a obaleny ochrannou fólií, aby se 

zabránilo jejich znečištění. Po zabudování je nutné chránit samotné jednotky, výfukové 

hlavice a ventilátory proti vnikání nečistot z další stavební činnosti, proto budou také 
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obaleny ochrannou fólií. V případě materiálů jako tepelné, zvukové a hydroizolace musí být 

před zabudováním patřičně skladovány v neporušených obalech bez vystavení 

povětrnostním vlivům, které by je mohly znehodnotit, jako trvale vysoké, nebo nízké teploty, 

či sluneční záření.  

11.5. Ochrana proti znečištění komunikací 

Před výjezdem ze staveniště bude každý automobil nebo stroj vyjíždějící ze stavby 

očištěn tlakovou vodou. Při převážení materiálů, především sypkých, musí být kontrolováno, 

zda materiál nepřepadává přes bočnice korby. Pokud dojde ke znečištění místní komunikace, 

musí být každý den vyčištěna a uklizena. 

11.6. Prašnost 

Při odvozu zeminy na nákladním automobilu bude zemina kropena proti vznikání 

nadměrné prašnosti. Zemina nesmí přepadat přes bočnice korby. Pokud dojde ke znečištění 

místní komunikace, musí být každý den očištěna a uklizena.  

Při řezání stavebních materiálů, kdy vzniká nadměrná prašnost, bude prach ihned 

odsáván. Pracovníci budou chráněni respirátory. 

11.7. Hlučnost a vibrace 

Staveniště je situováni mimo zastavěnou oblast. Ve vzdálenějším okolí se nacházejí 

stavby pro rodinnou rekreaci. Provoz na staveništi by neměl ve velké míře zatěžovat okolí, 

a proto budou stanoveny limity hlučnosti strojů dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

„Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje 

a) hygienické limity hluku a vibrací na pracovištích, způsob jejich zjišťování a hodnocení 

a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance, 

b) hygienické limity hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněné venkovní prostory 

staveb a chráněné vnitřní prostory staveb, 

c) hygienické limity vibrací pro chráněné vnitřní prostory staveb, 

d) způsob měření a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu.“ [19] 

Je určeno rozmezí doby, kdy se mohou tyto práce provádět, a to v pracovních dnech od 

6:00 do 22: 00 hod. Maximální hladina akustického tlaku A LAeq [dB] je s korekcemi 

stanovena na: 

od 6:00 do 7:00  LAeq = 50 + 10 = 60 dB 
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od 7:00 do 21:00 LAeq = 50 + 15 = 65 dB 

od 21:00 do 22:00 LAeq = 50 + 10 = 60 dB 

od 22:00 do 6:00  LAeq = 50 + 5 = 55 dB 

Zhotovitel je povinen používat stroje v dobrém technickém stavu a nebudou překračovat 

hodnoty hlučnosti stanovené v technických listech. Stoje, u nichž bude nutno snížit hlučnost 

nepožadované hodnoty, budou provedena mechanická opatření v podobě krytů apod. Motory 

odstavených strojů budou vždy vypnuty a stroje zajištěny proti samovolnému pohybu. 
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12.1. Základní informace o stavbě  

Název stavby:   Hotel Sachrův kopec Harrachov 

Charakteristika stavby: Stavba pro rodinnou rekreaci 

Kraj:    Liberecký 

Okres:    Semily 

Město:    Harrachov 

Městská část:   Nový svět 

Katastrální území:  Harrachov – Nový svět 

Místo:    Harrachov – Nový svět – Sachrův kopec 

Sněhová oblast:   VIII, charakteristické zatížení sněhem sk> 4kPa 

Větrná oblast:   V, základní výchozí rychlost větru vb,0 36 m/s 

Parcely pro výstavbu:  500/1, 500/2, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 12/13, 36/17, 

17/11 

Vlastník parcel:  REAL IPT s. r. o. 

Sousední parcely:  5/4, 12/2, 17/1, 36/1 

Souřadnice stavby:   50°46'46.7"N 15°24'29.4" 

Investor: 

PV REAL s.r.o. 

Brněnská 108 

Prostějov 796 01  

 

Projektant:  

Ing. Miloslav Janata 

Botanická 38 

Brno 602 00 

 

Dodavatel: 

ENERGO IPT s.r.o. 

Sušilova 602/13 

Brno 602 00 

 

Zástupce:  

Ing. Jan Plachý 
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Šumavská 386 

Brno 602 00 

12.2. Struktura vykonávaných prací na objektu C – SO.01 

- Přípravné a zemní práce 

- Zajištění stavební jámy – mikrozáporové pažení 

- Hrubá spodní stavba – monolitické základové konstrukce 

- Hrubá vrchní stavba – svislé nosné konstrukce + ocelové sloupy 

- Hrubá vrchní stavba – vodorovné monolitické nosné konstrukce 

- Zastřešení - dřevěný mansardový krov 

- Hrubé vnitřní práce 

- Vnitřní omítky a potěry 

- Podlahy 

- Vnitřní kompletace 

12.3. Legislativní předpisy týkající se stavby 

12.3.1. Zákony 

- Zákon č. 185/2001 Sb. - O odpadech 

- Zákon č. 309/2006 Sb. - O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a jeho pozdějšího znění zákon č. 88/2016 Sb. 

- Zákon č. 267 /2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 

další související zákony 

- Zákon č. 133/1985 Sb. - O požární ochraně, který se mění zákon č. 320/2015 Sb. O 

Hasičském záchranném sboru České republiky 

- Zákon č. 114/1992 Sb. - O ochraně přírody a krajiny 

- Zákon č. 17/1992 Sb. - O životním prostředí a jeho pozdější znění zákon č.39/2015 

Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí 

a o změně některých souvisejících zákonů 

- Zákon č. 201/2012 Sb. - O ochraně ovzduší 

12.3.2. Vyhlášky 

- Vyhláška č. 93/2016 Sb. - katalog odpadů a MŽP č. 383/2001 Sb. O podrobnostech 

nakládání s odpady 
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12.3.3. Nařízení vlády 

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků  

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

pracovní prostředí 

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

- Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 

pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 

dopravními prostředky 

- Nařízení vlády č. 11/2002. Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 

12.4. Odůvodnění pro zpracování BOZP 

Podmínky k vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi jsou 

dány dle zákona č. 309/2006 Sb., pro tuto stavbu dle: 

„§14 Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je 

zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k 

druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a 

zdraví neohrožující práce na staveništi. Koordinátor podle věty první musí být určen při 

přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení 

do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním 

zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. Činnosti koordinátora při 

přípravě stavby a při její realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 

§15 Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví.“ 

Z důvodů působení více než jednoho zhotovitele stavby je stavebník povinen podle 

zákona č.309/2006 Sb., ve znění platných novel, určit minimálně jednoho koordinátora 

BOZP. 
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Na základě Nařízení vlády č.591/2006 Sb. (novela č. 136/2016 Sb.), přílohy č. 5 musí 

být pro předmětnou stavbu zpracován plán BOZP, neboť při její realizaci budou prováděny 

tyto rizikové práce: 

„Bod 5:  práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo volné hloubky více než 10 m 

Bod 11:  Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.“ 

 

Koordinátorem BOZP je zvolen Ing. Miloslav Pokorný, určen je investorem stavby. 

Příslušný stavební orgán, kterému se bude stavba zodpovídat a který udělil stavební povolení 

je Stavební úřad Harrachov, Harrachov 150, Harrachov, 512 46, IČO 00275697 

12.5. Zajištění požární bezpečnosti 

Z hlediska požární ochrany je základními právními předpisy v oblasti požární ochrany 

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 

246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (o požární prevenci). Během výstavby jsou dodavatelé a investor povinni zajistit a 

dodržovat všechna požární a bezpečnostní opatření na jednotlivých pracovních úsecích. 

Zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí (sváření, řezání, broušení 

apod.) Za vybavení prostředky požární techniky jednotlivých pracovišť odpovídají 

jednotlivé dodavatelské organizace v rozsahu své působnosti. Podmínce o požární ochraně 

staveb podléhají rovněž zařízení staveniště (např. dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0821). 

Při výstavbě budou dodržovány tyto podmínky: 

- Zabránit samotnému vzniku a šíření požáru uvnitř objektů i mezi objekty 

- Všichni pracovníci budou řádně proškoleni o požárních předpisech a evakuačním 

plánu. Budou seznámeni s používáním hasicích přístrojů a jejich umístěním. 

- Práškové hasicí přístroje  budou umístěny na buňce stavbyvedoucího – 2 ks, u 

skládky materiálu – 2 ks, u skladovacích buněk – 2ks, u hlavních staveništních 

rozvaděčů 2 ks, u jeřábu 1 ks, ve skladu 2 ks záložních hasících přístrojů, 

používaných při pracích s rizikem vzniku požáru – svařování, řezání. 

- Na buňce stavbyvedoucího bude umístěn požární a havarijní plán s uvedenými 

kontakty na zásahové jednotky a popisem vyhlášení poplachu a evakuace.  

- Výkonní zaměstnanci budou obeznámeni s polohou hlavního jističe. 
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- Umožnit účinně zasáhnout hasičskému sboru tzn. Neblokovat žádným způsobem 

příjezdové a zásahové cesty. Jako příjezdové budou využity stávající komunikace a 

následně případně vnitrostaveništní komunikace. Zásobování vodou při požáru bude 

zajištěno z požárních hydrantů. 

- Umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru. Osoby budou 

evakuovány na volné prostranství za hranice staveniště. Na staveništi bude pro tyto 

účely vyznačena úniková cesta pomocí tabulek. 

- Ochranné pásmo po dokončení svařování výztuže - bude nutno 8 hodin uzavřít 

prostor a dohlížet na něj bude pověřená osoba, aby bylo eliminováno nebezpečí 

vzniku požáru. 

- Veškerý uskladněný hořlavý materiál na staveništi musí být označen výstražnou 

etiketou, kontejner - sklad, ve které bude skladován, musí být označen výstražným 

štítkem se třídou hořlavosti. V jeho blízkosti je zakázáno kouřit a manipulovat s 

otevřeným ohněm. 

- Přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a musí být 

volný a bezpečný. 

12.6. Identifikace rizik a jejich opatření 

12.6.1. Požadavky na zajištění staveniště 

Riziko × 

- Vstup nebo vjezd nepovolaných fyzických osob na staveniště. 

Opatření ☑ 

- Staveniště je oploceno mobilním oplocením výšky 2,0 m. 

- Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy a propadliny jsou viditelně ohrazeny 

zábradlím, či zakryty. 

- Na oplocení staveniště bude na každých 10 m umístěna značka s upozorněním, 

na zákaz vstupu nepovolaným osobám na staveniště. Toto upozornění bude i na 

vstupní bráně, která bude vždy večer po odchodu všech pracovníků uzamčena. 

- Vjezd a výjezd ze staveniště uzamykatelnou dvoukřídlovou branou šířky 4 m je 

označen zákazem vjezdu na staveniště.  

- Vjezd a výjezd ze staveniště a napojení na hlavní silnici jsou označeny značkami 

upozorňující na vjezd a výjezd vozidel stavby. 

- Zákaz vjezdu mimo vozidel stavby je umístěn na vjezdu a výjezdu ze staveniště. 
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12.6.2. Doprava po staveništi 

Riziko × 

- Přitlačení osoby mechanizací k pevné konstrukci nebo jinému stroji. 

- Zachycení končetiny pohybujícím se strojem. 

- Nebezpečí havárie zeminy nebo konstrukce 

- Poškození vedení inženýrských sítí a nebezpečí s nimi spjaté 

- Ohrožení v důsledku závady stroje nebo provozní odchylky. 

Opatření ☑ 

- Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 

pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 

únosnost půdy, přejezdů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení 

technického vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 

nadzemních vedení a překážek. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu 

stroje v průběhu všech pracovních činností stroje.  

- Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 

nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí 

nebo uvolnění.  

- Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je 

signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným 

výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až 

tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor. 

- Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený 

činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení 

zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden do 

provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi 

fyzickými osobami.  

- Při činnosti vrtné soupravy vznikají vibrace, avšak nehrozí nebezpečné přenášení 

vibrací působících poruchy na blízkých konstrukcích, výkopech, podzemním 

vedení, zařízení, a podobně z důvodu dostatečné vzdálenosti okolních objektů. 

- Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje 

svahů a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Stroje 

se budou pohybovat min. 500 mm od hrany výkopu. 

- Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 

vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání.  
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- Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 

vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů či osob.  

- Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku 

jízdy tak, aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho 

stability.   

- Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním 

zařízením stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku 

nenaráželo. Nelze-li se při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením 

stroje nad kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, aby se během 

nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno 

nakládat rovnoměrně. 

- Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně 

zajištěno v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje 

a omezení výhledu obsluhy. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo 

pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, popřípadě na podložku na zemi nebo 

umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v souladu s návodem k 

používání.  

- Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu 

nebo výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. Převisy, které při rýpání 

případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit.  

- Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 

roztloukat horninu dnem lopaty, či urovnávat terén otáčením lopaty. Lopata 

stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí 

sesuv zeminy. 

- Pokud obsluha stroj zaznamená závadu, nebo provozní odchylku, neprodleně 

sjedná nápravu a informuje osoby za stavbu zodpovídající. 

- Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby 

okamžitě zasáhnout, musí stroj zajistit proti samovolnému spuštění a jeho 

neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou zabrzděním parkovací brzdy, 

uzamknutím kabiny a vyjmutím klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutím 

ovládání stroje. 
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12.6.3. Školení zaměstnanců 

Riziko × 

- Nebezpečí úrazu způsobené neproškolením osob, nacházejících se na staveništi. 

Opatření ☑ 

- Všichni pracovníci a osoby pohybující se po staveništi budou pravidelně školeni 

ohledně rizik spojených s prováděním prací na staveništi. Bude provedeno 

školení ohledně osobního a kolektivního zajištění prosti pádu z výšky, které budu 

povinni používat a o používání OOPP. Každý pracovník je před jejich použitím 

povinen vždy zkontrolovat jejich bezpečnost a funkčnost.  

- Každý pracovník potvrdí svým podpisem, že byl proškolen o BOZP a zavazuje 

se používat OOPP. 

- Navíc budou pracovníci proškoleni pro poskytnutí první pomoci při práci na 

staveništi. 

12.6.4. Věžový jeřáb 

Riziko × 

- Pád břemene po ztrátě stability. 

- Převrácení břemene po ztrátě stability po odvěšení. 

- Nebezpečné přiblížení a dotyk s venkovním vedením VN či úraz elektrickým 

proudem. 

- Pád břemene a náraz a zasažení pracovníka břemenem. 

Opatření ☑ 

- Použití dostatečně únosných a stejně vysokých, rovných prokladů a podložek 

pro uložení břemen 

- Zajištění svislosti uložených břemen 

- Nutno dodržet min. vzdálenost zvedacího mechanismu od hrany 0,5 m. 

- Nehrozí kolize s nadzemním vedením energií (elektrické vedení) 

- Správný způsob znamení a signalizace pro jeřábníka 

- Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a dalších 

prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností. Musí být prováděno 

osobou kvalifikovanou k provádění vazačských prací. 

- Při přepravě palet je nutné zajištění jednotlivých kusů materiálu na paletě proti 

uvolnění a pádu 
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- Je zakázán pohyb osob v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného 

břemene. 

12.6.5. Zemní práce, výkopy stavebních jam 

Riziko × 

- Pád pracovníků při sestupování do/z výkopu, zavalení po utržení stěny. 

- Zavalení, zasypání a udušení pracovníků při vstupu a práci ve výkopech. 

- Zavalení pracovníků ve výkopech sesunutou zeminou. 

- Působení vody na bezpečnost výkopu 

- Sesuv svahových výkopů 

- Naražení osoby o stěnu výkopu 

Opatření ☑ 

- Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů 

a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Stroje se budou 

pohybovat min. 500 mm od hrany výkopu.  

- Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 

vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání.  

- Dočasná konstrukce záporového pažení bude navržena odbornou osobou tak, aby 

byla dostatečně bezpečná a stabilní a nemohlo dojít k její deformaci nebo havárii po 

celou dobu montáže, užívání i demontáže. Konstrukce bude montována pod 

odborným dohledem a kontrolována a zkoušena dle kontrolního a zkušebního plánu. 

V průběhu manipulace stroje s materiálem mikrozápor a při jejich osazování se 

nebudou v blízkosti činnosti pohybovat žádné osoby. 

- Po celou dobu provádění hrubé spodní stavby bude kolem výkopu umístěno zábradlí 

z lešenářských trubek výšky 1,1 m vzdálené 1,5 m od hrany výkopu. Proti pádu 

předmětů a materiálu do stavební jámy bude mezi vyčnívajícími záporami osazeno 

dřevěné prkno výšky 250 mm.  

- Výkop bude ohraničen výstražnou páskou umístěnou 2 m od hrany výkopu. 

- Platí zákaz skladování jakéhokoliv materiálu na hraně výkopu, materiál je umístěn 

min. 1 m od hrany výkopu. 

- Výkop bude opatřen čerpadlem, který povrchovou vodu odvede do kanalizačních 

šachet 

- Je vyloučen podkopání svahu opatřeními závisejícími na třídě hornin dle určení 

geotechnika. 
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- Vstupují-li osoby do výkopů, pak musí mít výkop šířku min. 0,8 m. 

- Odvodnění jámy je zajištěno pomocí odvodňovacích rýh a čerpadla. 

12.6.6. Izolatérské práce 

Riziko × 

- Působení výparů na dýchací cesty – při svařování horkým vzduchem vznikají 

exhalace, které jsou ve vysokých koncentracích zdraví škodlivé. 

- Vdechování par má za následek pocit závratě, bolesti hlavy a celkovou 

nevolnost, tyto symptomy. 

- Požár, popálení. 

- Kontakt s tavenou izolací a zasažení pokožky, kdy dochází k jejímu podráždění. 

Opatření ☑ 

- V případě svařování zajistit dobré odvětrání. Při projevech příznaků přerušit práci. 

- Při manipulaci s nebezpečnými látkami dodržovat příslušné protipožární zásady. 

- Skladování nebezpečných látek pouze v označeném skladu hořlavin. 

- Dodržování zákazu kouření a zacházení s otevřeným ohněm. 

- Zákaz používání nebezpečných látek v uzavřených prostorách. 

- Hořící látky hasit práškovými přístroji. 

- Přizásahu pokožky důkladně opláchnout zasažená místa vodou. 

- Při zásahu očí 10 – 15 minut vyplachovat vodou, poté vyhledat očního lékaře. 

- Při požití ihned vyvolat zvracení.  

12.6.7. Železářské práce 

Riziko × 

- Píchnutí, bodnutí, pořezání ruky nebo i jiné části těla pracovním koncem prutu, 

ostrou hranou, vyčnívající částí armatury. 

- Pád betonářské oceli a zasažení a zhmoždění nohou. 

- Řezné rány rukou 

- Ustřižení prstů ve střižném prostoru nůžek  

Opatření ☑ 

- Správné ukládání a skladování oceli a vyrobené armatury ve stanovených 

profilech. 

- Podle potřeby fixace materiálu. 

- Udržování volných manipulačních uliček a komunikací. 
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- Používání OOPP, zvýšená opatrnost. 

- Správný úchop a držení ohýbaného plechu. 

- Ohýbání plechů provádět jen jedním pracovníkem. 

- Nepřetěžování ohýbačky (dodržovat max. tloušťku ohýbaného plechu). 

- Ochrana proti možnosti ohrožení rukou obsluhy nožem, přidržovačem 

- Pevné a pohyblivé kryty, popř. dvouruční spouštění, světlená clona. 

- Pevné ochranné kryty musí uzavírat přístup k střižným nožům. 

- Instalace a používání ochranných systémů. 

- Kryty z boční strany stoje proti přístupu rukou do střižného prostoru. 

12.6.8. Betonářské práce a práce související 

Riziko × 

- Ohrožení vlivem nestability nebo pádu bednění nebo jeho části. 

- Nebezpečí zalití betonem při betonáži. 

- Nebezpečí pádu stropní konstrukce po zabetonování. 

- Působení vibrací či poškození vibrátoru při pracích s ponorným vibrátorem. 

- Propadnutí osob prostupy ve stropech či přes okraj stropu. 

Opatření ☑ 

- Při montáži montážního podepření stropních nosníků se bude postupovat podle 

pokynů uvedených v technologickém předpisu a bednění bude rozmístěno dle 

schématu montážního podepření. Poloha a maximální vzdálenosti podpor budou 

zkontrolovány dle PD. 

- Pracovníci ukládající betonovou směs do bednění se nesmí zdržovat přímo pod 

vyústěním potrubí. Pracovníci budou používat ochranné brýle a helmy. Musí být 

zajištěna pravidelná kontrola bednících prvků v průběhu tuhnutí betonu. Případné 

zjištěné závady musí být neprodleně napraveny.  

- Odbednění konstrukce je možné až po povolení statikem. 

- Zhotovení zábradlí ve výšce v min. výšce 1,1 m a použití výstražné pásky. 

Hutnění pomocí vibrátoru: 

- Nepoškozené antivibrační rukojeti na ohebné hřídeli. 

- Dodržování klidových bezpečnostních přestávek 

- Elektrické hnací motor připojit na síť, až když je ohebná hřídel spojena s hnacím 

motorem 
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- a ponorným vibrátorem. 

- Ponoření a vytažení hlavice pouze za chodu motoru. 

- Při přerušení přívodu bet směsi je vibrátor vypínán 

12.6.9. Zděné konstrukce a práce související 

Riziko × 

- Pád zdícího materiálu (cihly, cihelné bloky, tvárnice apod.) na nohu, zasažení hlavy. 

- Převržení nestabilně uložených předmětů (zárubní, oken, překladů, betonových 

výrobků, zařizovacích předmětů a panelů). 

- Zborcení, zřícení zděných konstrukcí v důsledku porušení a ztráty stability 

- Pád zdiva na pracovníka. 

Opatření ☑ 

- Stabilní postavení při práci pracovníku, používání OOPP, správná manipulace 

s břemeny, správné uchopení břemene. 

- Bezpečné ukládání materiálů. 

- Zajištění dostatečného pracovního prostoru při zdění, na podlaze lešení. 

- Ukládání materiálu pouze na stabilní plochy. 

- Vyzdívání po částech, až když nově vyzděné zdivo vykazuje dostatečnou pevnost. 

- Použití vhodného materiálu pro zdění. 

- Zajištění stability, pevnosti a tuhosti vyzdívaných konstrukcí 

- Vyzdívání prováděné odbornou osobou. 

- Stanovení a dodržování technologických postupů. 

12.6.10. Působení povětrnostních vlivů 

Riziko × 

- Prochladnutí pracovníka v zimním období při práci na venkovních nechráněných 

- prostranstvích. 

Opatření ☑ 

- Poskytnutí ochranných pomůcek proti chladu a dešti. 

- Podávání teplých nápojů jako čaj a káva. 

- Přestávky ve vytápěné místnosti místnosti. 

12.6.11. Zajištění proti pádu 

Riziko × 

- Nebezpečí pádu z výšky. 
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Opatření ☑ 

- Pracovníci musí být proškoleni ohledně rizik spojených s prováděním prací s 

nebezpečím pádu z výšky. Budou informováni ohledně osobních a kolektivních 

zajištění, které budou muset používat. 

- Pracovníci jsou povinni vždy před započetím prací zkontrolovat bezpečnost a 

funkčnost jednotlivých pomůcek 

- Při jakékoliv činnosti ve výšce musí být všichni pracovníci prokazatelně zajištěni 

proti pádu. 

- Po obvodu zřizované stropní konstrukce bude po vystavění bednění zřízeno ochranné 

zábradlí výšky 1,1 m dle technologického předpisu a výkresů.  

- Při provádění krovu a krytiny budou rozmístěny do konstrukce háky pro zajištění lan 

a postrojů. 

12.6.12. Břemena a předměty - pád z výšky 

Riziko × 

- Pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením a zraněním hlavy. 

- Pád úmyslně shazovaného materiálu z výšky. 

- Nahodilý pád materiálu z volného okraje podlahy 

Opatření ☑ 

- Materiál, nářadí a pracovní pomůcky skladované ve výškách musí být vždy zajištěny 

proti pádu nebo sklouznutí.  

- Pádu nářadí či materiálu brání okopová lišta zábradlí. 

- Všichni pracovníci jsou povinni při pohybu na staveništi nosit přilbu. 

12.6.13. Používání žebříků 

Riziko × 

- Nebezpečí pádu ze žebříku. 

Opatření ☑ 

- V případě použití žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v 

každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu.  

- Po žebříku mohou být vynášena, nebo snášena jen břemena o hmotnosti do 15 kg.  

- Po žebříku nesmí vystupovat, či sestupovat ani na něm pracovat současně více než 

jedna osoba.  
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- Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 

výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit 

pevnými madly nebo jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující 

(sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být menší 

než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze 

strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m.  

- Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití.  

12.6.14. Pád osob ze schodů, stupadel 

Riziko × 

- Pád osoby při pohybu po schodech či stupadlech. 

Opatření ☑ 

- Rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů a podest. 

- Přidržování se madel při výstupu a sestupu po schodištích a svislých ocelových 

žebřících. 

- Vyloučení nesprávného došlapování až na okraj schodišťového stupně, kde jsou 

zhoršené třecí podmínky. 

- Očistění obuvi před výstupem na žebřík. 

- Správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí, zvýšená opatrnost při snížení 

adhezních podmínek za mokra, námrazy. 

- Používání protiskluzné obuvi. 

12.6.15. Manipulace se skleněnými výplněmi 

Riziko × 

- Pořezání o sklo, rozbité skleněné tabule či výplně rámů oken. 

Opatření ☑ 

- Vhodný druh skla s odpovídajícími vlastnostmi, pevností. 

- Včasné nahrazení rozbitých i částečně naprasklých skleněných výplní. 

- Neodkladné odklizení případného rozbitého skla a jeho umístění do nádoby k tomu 

určené. 

- Viditelné označené celoskleněných dveřních křídel. 

12.6.16. Prašnost a hlučnost 

Riziko × 

- Prašnost a hlučnost všech částech stavby. 
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- Vdechnutí prachu při práci. 

Opatření ☑ 

- Výběr pracovníků a kontrola jejich lékařských prohlídek. 

- V případě alergických reakcí je podle zkušenosti nejlépe včas změnit pracovní 

zařazení zaměstnance. 

- Vedení opatření zabraňující nadměrnému prášení (např. skrápění vodní mlhou). 

- Používání ochranných masek, respirátorů. 

 

Podklad pro řešení BOPZ: [20][21] 
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13.1. Úvod 

Předmětem této kapitoly je srovnání dvou technologií provádění stropní konstrukce na 

objektu C - SO. 01 Hotel Sachrův kopec Harrachov, a to za prvé jako monolitické 

železobetonové stropní desky a za druhé jako stropní konstrukce z prefabrikovaných 

předpjatých panelů SPIROLL. Kapitola se týká zastropení 1NP. Vzhledem k návrhu 

kombinace monolitického a montovaného systému v alternativním návrhu řešení stropní 

konstrukce má tato kapitola především za úkol zamyšlení nad výhodami, nevýhodami, 

finanční, časovou a technologickou náročností technologií provádění stropních konstrukcí. 

13.2. Základní informace o stavbě 

C – SO.01 Hlavní stavební objekt – Hotel Sachrův kopec Harrachov 

Jedná se o novostavbu hotelu určeného pro rodinnou rekreaci. Hlavní stavební objekt je 

navržen se dvěma nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. 

Objekt je navržen na základových pasech a dvoustupňových základových patkách, 

podpírajících rozšířené druhé nadzemní podlaží objektu. Jsou navrženy z betonu 

C30/37 XC2 vyztuženého ocelí 10 505 R. Mezi základy je proveden štěrkopískový podsyp 

tl. 200 mm a na něm podkladní betonová vrstva tl. 150 mm. Podkladní beton je vyztužen 

kari sítí ∅ 4 mm s oky 100 × 100 mm. Izolace proti spodní vodě je zároveň navržena jako 

protiradonová z asfaltových pásů BITUBITAGIT PE V60S35 tl. 3,5 mm. Jsou provedeny 

dvě dojezdové vany výtahu. 

Svislé nosné konstrukce jsou provedeny ze zdících prvků POROTHERM 

tloušťky 440 mm a 240 mm, nenosné zdivo je provedeno z prvků POROTHERM 140 a 

100 mm. Prostory, mezi kterými musí být zabráněno přenosu hluku, jsou odděleny zdivem 

POROTHERM AKU tloušťky 240 mm 

Schodiště jsou provedena jako trojramenná železobetonová. Výtahové šachty jsou také 

železobetonové. 

Zastřešení je navrženo jako dřevěný mansardový krov doplněný ocelovými 

příhradovými konstrukcemi s krytinou z měděného plechu. Je provedeno zateplení deskami 

z minerální plsti ISOVER ORSIL. 

13.3. Specifikace monolitických stropních konstrukcí 

Jedná se o monolitické železobetonové stropní desky s prostupy pro instalační šachty. 

Konstrukce má tloušťku 240 mm, je provedena z betonu třídy 

C30/37 - XC1 – Cl 0,2 – Dmax 22 mm - S3 a betonářské oceli 10 505 R o Ø 8, 10, a 12 mm. 
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Desky jsou vetknuty do pozedních věnců. Bednění konstrukce bude provedeno jako 

systémové stropní bednění MULTIFLEX firmy PERI. Je provedeno také bednění čel a 

kolektivní ochrana proti pádu. 

13.4. Specifikace stropních konstrukcí z panelů SPIROLL 

Jedná se o konstrukci z předpjatých stropních panelů SPIROLL. Panely budou mít 

tloušťku 200 mm a budou ukládány do maltového lože MC 30 tl. 10 mm na železobetonový 

věnec tl. 250 mm. Mezi panely je provedena zálivková výztuž, zalitá zálivkou C3/37 

s plastifikační přísadou, která je provázána s výztuží pozedních věnců. Vzhledem k nutnosti 

provedení železobetonových monolitických částí konstrukce, je i zde nutné bednění PERI 

MULTIFLEX, kolektivní ochrana proti pádu a bednění čel věnců stropní konstrukce. 

13.5. Srovnání 

13.5.1. Výhody a nevýhody jednotlivých technologií - obecně 

Tabulka 32: Výhody a nevýhody - srovnání 

 Monolitické konstrukce Panely SPIROLL 

V
ý
h

o
d

y
 

 Vysoká únosnost 

 Možnost provedení 

nepravidelných půdorysů  

 Dokonalé ztužení konstrukce 

 Tvarová stabilita 

 Okamžitá únosnost 

 Minimalizace mokrých procesů 

na stavbě 

 Rychlá montáž 

 Menší plošná hmotnost 

 Menší závislost na klimatických 

podmínkách 

N
ev

ý
h

o
d

y
 

 Velká staveništní pracnost 

 Omezení provádění v zimním 

období 

 Nutnost delších 

technologických přestávek 

 Nízká tepelná izolace 

 Vysoká plošná hmotnost 

 Nutnost bednění 

 Velké náklady na dopravu 

 Nutnost dodatečné těžké 

mechanizace 

 Nutnost řešení prostupů 

atypickými panely a 

dobetonávkami 

 Citlivost sedání stavby a 

teplotní změny (trhliny v omítce 

v místech spár panelů) 
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13.5.2. Náklady na bednění a ochranu proti pádu z výšky 

Monolitické konstrukce - pro provádění monolitických stropů je nutný pronájem 

bednění PERI MULTIFLEX. Doba pronájmu je 62 dní.  

  

Tabulka 33: Kalkulace bednění - monolitické stropní desky 
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Panely SPIROLL - nevyžadují dodatečné podepření. Část konstrukcí musí být ovšem 

provedena jako monolitické desky a pro ně bude využito také bednění MULTIFLEX. Doba 

pronájmu je 32 dní. 

13.5.3. Technologický postup 

Monolitické konstrukce Panely SPIROLL 

 Kontrola připravenosti 

 Provedení bednění PERI 

MULTIFLEX a ochranného 

zábradlí 

 Provedení prostupů 

 Uložení výztuže 

 Přejímka vyztužené konstrukce 

 Betonáž 

 Technologická přestávka 

 Odbednění 

 Kontrola připravenosti. 

 Otvory v panelech a dodatečné 

úpravy panelů 

 Upevnění panelů na zdvíhací 

zařízení 

 Uložení panelů na věnce nosných 

stěn 

 Provedení ochranného zábradlí a 

bednění věnců 

 Vyztužení pozedních věnců 

 Zálivka spár mezi dílci 

 Betonáž pozedních věnců 

 Technologická přestávka  

 

Tabulka 34: Kalkulace bednění - doplňkové konstrukce při provádění panelů Spiroll 
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13.5.4. Mechanizace 

Dle programu BUILDPower  

 

 

Obrázek 54: Mechanizace kombinace spiroll + monolity - BP 

 

V obou případech bude potřeba tato těžká mechanizace: 

- Věžový jeřáb - manipulace s prvky bednění, výztuže 

- Návěsná souprava s valníkem - doprava materiálů ze skladů dodavatelů na stavbu 

- Auto domíchávače - doprava betonové směsi 

- Čerpadlo betonové směsi - doprava betonové směsi k místu uložení 

Obrázek 53: Mechanizace pro monolitické desky - BP 
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- Pro panely SPIROLL bude nutná navíc přítomnost autojeřábu pro montáž prvků 

s vyšší hmotností, které nebude schopen pokryt věžový jeřáb. Jedná se o prvky 

hmotnosti nad dvě tuny osazované do vzdálenosti větší než 22 m od stanoviště 

věžového jeřábu. 

13.5.5. Personální obsazení 

Z hlediska personálního obsazení je provádění samostatných konstrukcí z panelů 

SPIROLL jednodušší na montáž a méně náročné na množství pracovníků, oproti 

monolitickým stropním konstrukcím s velkým objemem prací jako vázání výztuže a 

provádění rozsáhlého systému bednění, kde je nutno vyšší množství pracovníků, pokud má 

být etapa dokončena v přiměřeném časovém intervalu. 

Potřeba pracovníků dle programu BUILDPower 

  

Obrázek 55: Profese pro monolitické desky - BP 
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13.5.6. Časová náročnost 

Z hlediska časové náročnosti je u monolitických konstrukcí nevýhodou nutnost 

technologických přestávek délky 28 dní pro nabytí dostatečné pevnosti konstrukce uřčené 

statickým návrhem. Při provádění vícepodlažní konstrukce tyto přestávky značně protahují 

dobu výstavby. 

Co se panelů SPIROLL týká, je časová náročnost menší, jelikož pro nabytí dostatečné 

pevnosti zálivky a pozedních věnců pro odbednění postačí čtyřdenní technologická 

přestávka. Touto skutečností lze výrazně zkrátit dobu výstavby. V případě mého návrhu, 

který je kombinací monolitické a montované stropní konstrukce, bude technologická 

přestávka nutná, avšak díky nahrazení části konstrukce panely SPIROLL by byla možná 

úspora času kolem 30 dní. 

  

Obrázek 56:  Profese pro kombinaci monolitického + spiroll stropu - BP 
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13.5.7. Finanční náročnost 

Dle programu BULDPower 

  

Obrázek 57: Položkový rozpočet monolity - BP 
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13.6. Závěrečné shrnutí 

Cílem této kapitoly především uvědomit si rozdíly v provádění, postupech a potřebných 

zdrojích pro jednotlivé technologie. V případě této stavby by byla doprava panelů SPIROLL 

logisticky (z důvodu dopravní vzdálenosti 215 km) a finančně náročná v případě kombinace 

monolitické a montované konstrukce nevýhodná. Výhodnější je zde z technologického 

hlediska provedení monolitických konstrukcí z důvodu blízké přítomnosti betonárny a 

dodavatele výztuže. Záleželo by na detailní kalkulaci, která z možností by byla skutečně 

finančně výhodnější. 

  

Obrázek 58: Položková rozpočet monolit + spiroll - BP 
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ZÁVĚR 

V diplomové práci jsem se zabývala stavebně technologickým řešením hotelu na 

Sachrově kopci ve městě Harrachov. Pokusila jsem se daný projekt řešit komplexně 

v návaznostech jednotlivých dílčích etap a možnostmi jejich provedení. 

Přínosem mi bylo řešení monolitických stropních konstrukcí a opravdovým oříškem 

řešení klasické falcované měděné střešní krytiny, jejíž řešení není předmětem běžných 

dostupných studijních, či prováděcích dokumentů. K těmto procesům jsem vyhotovila 

technologické předpisy, kontrolní a zkušební plány a pro stropní konstrukci výkres 

systémového bednění PERI. 

Zajímavé pro mě bylo i řešení zařízení staveniště, které bylo, na přání investora, 

umístěno v prostoru budoucích tenisových kurtů a tak byl nutností zvedací mechanismus 

s velkým dosahem. Hlavním problémem ovšem bylo to, že se stavba nachází na svahu a tak 

jsem se snažila vyřešit rozmístění prvků zařízení staveniště co nejefektivněji, aby 

poskytovaly veškeré zázemí v průběhu výstavby. Problémem byla i nutnost zimních 

přestávek, jelikož se jednalo o stavbu v oblasti s trvalou sněhovou pokrývkou v zimních 

měsících, což stavbu z časového hlediska značně ovlivnilo.  

Jako specializaci z oblasti pozemních staveb jsem navrhovala sestavu stropních dílců 

spiroll a k této činnosti opět vyhotovila technologický předpis a kontrolní a zkušební plán. 

V dalších zadáních jsem se zabývala bezpečností a ochranou zdraví při práci, 

environmentálními opatřeními a srovnáním technologií monolitické a montované stropní 

konstrukce.  

V neposlední řadě jsem řešila harmonogram a technologický normál hlavního 

stavebního objektu, časový a finanční plán stavby a situace širších dopravních vztahů.  

Přínosem pro mě byla práce s programy časového plánování jako Microsoft project, 

Contec, či práce s programem pro rozpočty BUILDpower. 

Závěrem musím říci, že zpracování diplomové práce rozvinulo a prohloubilo mé znalosti 

o stavebním procesu, jako celku. Důležité je uvědomění si, že ne vždy vše vyjde tak, jak to 

naplánujeme a komplikace se můžou objevit kdykoli. A je naším úkolem je vyřešit. Proto je 

nutné pojmout stavební proces jako obsáhlou a komplexní problematiků s velmi mnoho 

možnostmi řešení. 
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