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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá problematikou rozhodujících nosných konstrukcí budovy pro 
fitness, rehabilitaci a ubytování ve Štítech. Práce má za cíl najít stavebně - technologické 
optimum při provádění hlavní stavební výroby. 
Práce zahrnuje technickou zprávu objektu, technologický předpis, návrh zařízení staveniště, 
návrh strojní sestavy, položkový rozpočet, časové plánování, kontrolní a zkušební plán a 
požadavky bezpečnosti práce. 
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plán, technologický předpis, bezpečnost práce, položkový rozpočet, strojní sestava, dopravní 
trasy, zařízení staveniště, jakost a kontrola kvality.  
  
  
  
Abstract 
The Bachelor´s thesis pursues the decisive issues of supporting structure of the building for 
fitness, rehabilitation and accommodation in Štíty. The thesis seeks to find the building – 
technological optimum for main construction works. The thesis includes technical report of 
the object, technological prescription, equipment construction, machinery , budget, 
timetable,inspection and test plan, work safety.  
  
Keywords 
Crane, steel construction, concrete construction, masonry from ceramic fittings, timetable, 
technological prescription, work safety, budget, machinery, transport routes, equipment 
construction, quality control.  
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Úvod: 

Účelem bakalářské práce je návrh optimálního stavebně technologického řešení 
rozhodujících nosných systémů budovy pro fitness, rehabilitaci a ubytování v areálu 
Acrobat Parku ve Štítech. 

Řešená stavebně technologická etapa je součástí modernizace areálu a rozšíření 
služeb poskytovaných jeho návštěvníkům. Jedná se především o navýšení ubytovací 
kapacity, zvýšení komfortu pro návštěvníky areálu a rozšíření možnosti regenerace. 

Při návrhu musel být zohledněn požadavek na zachování provozu areálu během 
výstavby. 

Bakalářská práce řeší komplexní realizaci zadané stavebně technologické etapy 
včetně materiálového zajištění stavby, postupu prací, návrhu vhodných strojů a 
pracovních pomůcek, zajištění kvalitativních požadavků a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. Důraz je kladen především na realizaci nosné ocelové konstrukce v 1. 
NP. 

Dále bakalářská práce řeší co nejefektivnější využití plochy pro zařízení staveniště tak, 
aby byl současný provoz areálu výstavbou co možná nejméně ovlivněn. Dopravní 
obslužnost stavby je řešena samostatnými výkresy dopravních tras s vyznačenými 
body zájmu. Dopravní trasy jsou navrženy tak, aby splňovaly veškeré požadavky na 
provoz navržených stojů. 

Součástí práce je také časový plán výstavby a výkaz výměr doplněný o orientační cenu 
stavebních prací a materiálů dle cenové hladiny I/2012 databáze RTS. 

Práce rovněž řeší požadavky na jakost a kvalitu prováděných prací i použitých 
materiálů včetně určení jejich zkoušek a mezních odchylek. 
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1. Obecné informace:  

1.1 Identifikační údaje: 

 

1.2 Obecné informace o stavbě:  

Jedná se o novostavbu budovy pro fitness, rehabilitaci a ubytování v areálu 
Acrobat Parku ve Štítech. Stavba se nachází na parcele č. 695/3 k. ú. Štíty. Na 
stejné parcele se nachází stávající budova sloužící jako recepce, restaurace a 
ubytování. Dále se na parcele nacházejí skokanské můstky s doskokem do 
bazénu, hřiště na plážový volejbal a letní terasa. 

Stavba je umístěna podél místní pozemní komunikace v severní části pozemku 
vedle stávajícího objektu. Terén v místě stavby je mírně svažitý. Objekt 
architektonicky vychází ze stávajícího objektu. Čistá výška 1.NP ± 0,000 = 453,0 
Bpv (=0,350 od  ± 0,000 1. NP stávající budovy). Maximální výška objektu je 
+7,700m nad ± 0,000. 

Základové konstrukce jsou tvořeny pasy šířky 600mm z prostého betonu třídy C 
12/15. V místech podpory ocelové konstrukce přechází pasy na základové patky 
s půdorysnými rozměry 1 400 x 1 400 mm a 1 600 x 1 600 mm. Základové 
konstrukce budou ze strany exteriéru obloženy TI z desek XPS tl. 100 mm 
v pruzích šířky 1 000 mm. Základové pasy vynáší podkladní betonovou desku 
s proměnlivou tloušťkou vyztuženou svařovanou ocelovou sítí KARI 6/150/150. 

Vodorovná i svislá izolace spodní stavby proti vodě, bude tvořena modifikovanými 
natavovanými pásy SBS RADONELAST. 

Objekt je navržen jako dvoupodlažní s ustupujícím 2. NP. V místě 2. NP tvoří 
v přízemí nosnou konstrukci ocelový skelet z válcovaných HEB profilů kotvených 
chemickými kotvami do základových patek z prostého betonu. Na rámy bude 
bodově navařen trapézový plech VIKAM TR 55/250, který bude tvořit ztracené 
vodorovné bednění monolitické železobetonové stropní desky. 

Skelet vynáší obvodové a dělící stěny ve 2. NP. Mezi sloupy bude skelet vyzděn 
výplňovým zdivem z keramických cihelných bloků POROTHERM 40 Profi DRYFIX, 
které tvoří obvodový plášť budovy a zároveň mají ztužující funkci. Mimo skelet 
budou mít obvodové zdi nosnou funkci a budou vyzděny ze stejných tvarovek. 

Název stavby: Acrobat Park – budova pro fitness, rehabilitaci a ubytování 

Místo stavby: Štíty, parcela č. 695/3 

Kraj: Olomoucký 

Stavebník: Acrobat Park o.p.s. Štíty 

Projektant: PROMOS s.r.o. , Nerudova 32, 787 01 Šumperk 

Charakter stavby: novostavba 
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Čelní část objektu, v místě ocelové konstrukce, je tvořena prosklenou fasádou 
zavěšenou na hliníkové profily. 

 Ztužující věnce budou monolitické železobetonové z betonu C16/20 s výztuží z 
oceli 10 505. Objekt je zastřešen nesymetrickou střechou ze sbíjených dřevěných 
příhradových vazníků gangnail se sklony střešních rovin 12° a 20°. Střešní krytinu 
tvoří profilované ocelové plechy RANNILA Monterrey. Podhledy stropů zavěšené 
na příhradové vazníky budou odizolovány tepelnou izolací ISOVAR DOMO tl. 200 
mm. 

Podlahy v 1. NP budou mít různou skladbu podle účelu místností. Veškeré podlahy 
ve 2. NP budou mít stejnou skladbu o celkové tloušťce 100 mm. 

Vnitřní dělící příčky jsou navrženy z keramických cihelných bloků systému 
POROTHERM Profi DRYFIX v tloušťkách 240, 140, 115 a 80 mm. 

Veškeré výplně otvorů jsou dřevěné. Okna jsou zasklena izolačním dvojsklem 
Ditherm. Veškeré dveře kromě balkonových jsou jednokřídlové, plné kazetové 
v ocelových zárubních. Balkonové dveře jsou prosklené s izolačním dvojsklem 
Ditherm. 

Vnitřní povrchy jsou tvořeny vápeno-štukovou omítkou v mokrých provozech 
obloženy do výšky 2 200 mm keramickými obklady. Vnější povrchy stěn jsou 
tvořeny tenkovrstvou silikonovou omítkou. 

Vstup do obytné části (2. NP) objektu je zajištěn pomocí ocelového 
jednoramenného schodiště z pozinkovaných roštů. Zábradlí na balkonu 2. N bude 
provedeno v pozinkované úpravě. Konkrétní druh zvolí stavebník. 

Přípojky inženýrských sítí jsou řešeny napojením na přípojky stávajícího objektu. 

Vytápění a udržování vnitřní tepelné pohody v objektu je zajištěno 
vzduchotechnikou. 

1.3 Členění stavby na jednotlivé stavební objekty: 

SO – 01 – Budova pro fitness, rehabilitaci a ubytování 

SO – 02 – Komunikace 

SO – 03 – Přípojka vody 

SO – 04 – Vnější domovní plynovod 

SO – 05 – Přípojka dešťové kanalizace 

SO – 06 – Přípojka splaškové kanalizace 

SO – 07 – NN elektro. Přípojka 
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2. Napojení stavby na technickou a dopravní 
infrastrukturu: 

2.1 Zdroje energií: 

Zdroje energií pro novostavbu budou napojeny na přípojky stávajícího objektu. 
Jedná se o přípojku vody, domovního plynovodu a NN. 

Pro účely staveniště budou zřízeny přípojky vody a NN budované dočasně. 

Všechny tyto přípojky budou v rozsahu stanoveném přílohou B2. ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ.  

2.2 Kanalizace: 

Je v celém areálu řešena jako oddílná. 

2.2.1 Kanalizace splašková: 

Je napojena na veřejný kanalizační řád vedený východně od areálu. Na stejný 
kanalizační řád je napojena i stávající budova. 

2.2.2 Kanalizace dešťová: 

Je napojena na veřejný kanalizační řád vedený severovýchodně od areálu. Na 
stejný kanalizační řád je napojena i stávající budova. 

2.3 Dopravní obslužnost staveniště: 

Dopravní obslužnost je zajištěna z asfaltového parkoviště přilehlého k pozemní 
komunikaci II. třídy č. 368. Vzdálenost na hlavní silnici je 550m. 

Vzhledem k poloze objektu a charakteru řešené technologické etapy není 
v průběhu výstavby třeba dočasně upravovat dopravní značení z důvodu ani pro 
potřeby stavby. 

3. Vliv stavby na životní prostředí: 

Stavba dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb. ve znění 93/2004 Sb. nemá žádné 
nežádoucí vlivy na životní prostředí. 

4. Stavebně technologická část: 

Stavebně technologická část zahrnuje konkrétní návrhy řešení pro zadanou 
stavebně technologickou etapu. Její stěžejní body jsou: 

4.1 Technologický předpis: 

V této příloze jsou řešeny kompletní technologický postup řešené stavebně 
technologické etapy. Se zaměřením zejména na materiálové vybavení staveniště, 
podmínky na staveništi, technologické a montážní postupy tak aby dílo bylo 
provedeno v přijatelném čase, v požadované kvalitě a s ohledem na BOZP. 
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Technologický předpis tvoří přílohu A2 textové části. 

4.1.1 Jednotlivé body technologického předpisu: 

- Obecné informace 

- Materiály 

- Převzetí staveniště 

- Pracovní podmínky 

- Personální obsazení 

- Stroje a pracovní pomůcky 

- Pracovní postupy 

- Jakost a kontrola kvality 

- BOZP 

- Životní prostředí 

4.2 Řešení zařízení staveniště: 

Zařízení staveniště je řešeno na dvou úrovních. První je výkresová část zařízení 
staveniště a druhá textová část technická zpráva zařízení staveniště. 

4.2.1 Výkresová část zařízení staveniště: 

Výkresová část zařízení staveniště se skládá ze tří výkresů. První je zaměřen na 
ověření dosahu stavebních strojů. Druhý na organizaci výstavby a využití skladové 
plochy zařízení staveniště. Třetí výkres je zaměřen na ověření únosnosti 
hydraulických nástrojů nákladních automobilů. 

Ze všech tří výkresů je zřejmé vymezení staveniště v rámci areálu a napojení na 
technickou infrastrukturu. 

Výkresy zařízení staveniště tvoří přílohu B2 výkresové, výpočtové a kontrolní části. 

4.2.2 Technická zpráva zařízení staveniště: 

V této části je popsán koncept zařízení staveniště. Jsou zde vypsány jednotlivé 
prvky zařízení staveniště včetně nároků na ně. 

Přílohy poté určují požadavky na dodávky NN a vody během realizace řešené 
technologické etapy. 

Technická zpráva zařízení staveniště tvoří přílohu A3 textové části. 

4.3 Návrh strojní sestavy: 

Návrh strojní sestavy určuje veškeré stavební stroje, pracovní pomůcky a nářadí 
potřebné k realizaci zadané stavebně technologické etapy. Dále uvádí technické 
parametry těchto strojů a pomůcek, případně ověření specifických vlastností 
požadovaných charakterem stavby. 
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Při řešení návrhu strojní sestavy je kladen důraz na zapůjčení mechanizace 
z místních zdrojů, aby byly minimalizovány náklady na její dopravu. 

Návrh strojní sestavy tvoří přílohu A4 textové části. 

4.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 

Během všech prací probíhajících v prostoru staveniště musí být kladen důraz na 
dodržování požadavků vyplývajících z vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
případně z 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. 

Požadavky na BOZP vzniklé během řešené stavebně technologické etapy tvoří 
přílohu A5 textové části. 

4.5 Situace dopravních vztahů: 

Situaci dopravních vztahů tvoří celkem pět výkresů. Tři z nich znázorňují situaci 
širších dopravních vztahů na dopravních trasách stavebních strojů a materiálu. 
V těchto výkresech jsou vyznačeny body zájmu z hlediska únosnosti a průjezdnosti 
stavební mechanizace po těchto trasách. 

Další dva výkresy znázorňují situaci bližších dopravních vztahů, které navazují na 
širší dopravní vztahy v místě realizace stavby a nakládání rozhodujících materiálů. 

Výkresy situace dopravních vztahů tvoří přílohu B1 výkresové, výpočtové a 
kontrolní části. 

4.6 Časový harmonogram prací: 

Časový harmonogram prací prováděných na řešené stavebně technologické 
etapě, byl sestaven metodou kritické cesty, v programu CONTEC. Tento 
harmonogram zahrnuje veškeré rozhodující činnosti, délku jejich trvání a pořadí 
provádění. 

Zahrnuje i technologickou pauzu, která bude využita k provedení jiné vhodné etapy 
výstavby a to provedení vodorovné HI v objektu. 

Z důvodu kompletního provedení této etapy včetně provedení ochranné mazaniny 
bude technologická pauza prodloužena tak, aby pokryla časovou náročnost 
provedení HI. 

Časový harmonogram prací tvoří přílohu B3 výkresové, výpočtové a kontrolní části. 

4.7 Výkaz výměr/položkový rozpočet: 

Výkaz výměr uvádí veškeré pracovní činnosti a stavební materiály nutné pro 
realizaci řešené stavebně technologické etapy včetně jejich množství. Tyto činnosti 
a materiály jsou rozděleny do dílů dle databáze RTS. Ke zpracování výkazu výměr 
byl použit program BuildPower. 
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Položkový rozpočet byl zpracován ve stejném programu. K ocenění byla použita 
cenová úroveň I. 2012. Součástí ocenění je také ocenění staveništních přesunů 
materiálů a jsou v něm zohledněny náklady na zařízení staveniště. 

Položkový rozpočet tvoří přílohu B4 výkresové, výpočtové a kontrolní části. 

4.8 Kontrolní a zkušební plán: 

Určuje jaké kontroly a opatření musí být provedeny, případně jaké podmínky musí 
být splněny, aby byla zaručena výsledná požadovaná kvalita stavby. Dále určuje 
kdy, jak často a kým budou tyto kontroly prováděny a jaké o nich budou zhotoveny 
záznamy. 

Kontrolní a zkušební plán je zpracován pro rozhodující činnosti a to pro montáž 
ocelové konstrukce, betonáž stropní desky a vyzdívání zdiva. 

Každý plán je rozdělen na tři úrovně kontroly. První úroveň je vstupní, druhá 
mezioperační a třetí výstupní. 

Kontrolní a zkušební plán tvoří přílohu B5 výkresové, výpočtové a kontrolní části. 

4.9 Ověření zatěžovacích křivek: 

Ověření zatěžovacích křivek přímo navazuje na požadavky na dosahy pracovních 
nástrojů stavební mechanizace zřejmě z výkresů B2 zařízení staveniště.  

Jedná se celkem o tři výkresy se zakresleným mezním průřezem konstrukcí během 
montáže nebo skládání materiálů. 

V tomto řezu je zakresleno mezní břemeno a je uvedena jeho hmotnost. 
Zakreslením tohoto mezního řezu do zátěžové křivky jednotlivých pracovních strojů 
byla prokázána dostatečná únosnost navržených strojů pro realizaci dané 
technologické etapy. 

Ověření zatěžovacích křivek tvoří přílohu B6 výkresové, výpočtové a kontrolní 
části. 
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1. Obecné informace:  

1.1 Identifikační údaje: 

 

1.2 Obecné informace o stavbě:  
Jedná se o novostavbu budovy pro fitness, rehabilitaci a ubytování v areálu 
Acrobat Parku ve Štítech. Stavba se nachází na parcele č. 695/3 k. ú. Štíty. Na 
stejné parcele se nachází stávající budova sloužící jako recepce, restaurace a 
ubytování. Dále se na parcele nacházejí skokanské můstky s doskokem do 
bazénu, hřiště na plážový volejbal a letní terasa. Stavba je umístěna podél místní 
pozemní komunikace v severní části pozemku vedle stávajícího objektu. Terén 
v místě stavby je mírně svažitý. Objekt architektonicky vychází ze stávajícího 
objektu. Čistá výška 1.NP ± 0,000 = 453,0 Bpv (=0,350 od  ± 0,000 1. NP stávající 
budovy). Maximální výška objektu je +7,700 m nad ± 0,000. Objekt je navržen jako 
dvoupodlažní s ustupujícím 2. NP. V místě 2. NP tvoří v přízemí nosnou konstrukci 
ocelový skelet z válcovaných HEB profilů kotvených chemickými kotvami do 
železobetonových základových pasů. Na rámy bude bodově navařen trapézový 
plech VIKAM TR 55/250, který bude tvořit ztracené bednění monolitické 
železobetonové stropní desky. 

Skelet vynáší obvodové a dělící stěny ve 2. NP. Mezi sloupy bude skelet vyzděn 
výplňovým zdivem z keramických cihelných bloků POROTHERM 40 Profi DRYFIX, 
které tvoří obvodový plášť budovy a zároveň mají ztužující funkci. Mimo skelet 
budou mít obvodové zdi nosnou funkci a budou vyzděny ze stejných tvarovek. 
Čelní část objektu, v místě ocelové konstrukce, je tvořena prosklenou fasádou 
zavěšenou na hliníkové profily. 

 Ztužující věnce budou monolitické železobetonové z betonu C16/20 s výztuží z 
oceli 10505. Objekt je zastřešen nesymetrickou střechou ze sbíjených dřevěných 
příhradových vazníků gangnail se sklony střešních rovin 12° a 20°. Střešní krytinu 
tvoří profilované ocelové plechy RANNILA Monterrey. 

1.3 Členění stavby na jednotlivé stavební objekty: 
- SO – 01 – Budova pro fitness, rehabilitaci a ubytování. 

- SO – 02 – Komunikace. 

- SO – 03 – Přípojka vody. 

Název stavby: Acrobat Park – budova pro fitness, rehabilitaci a ubytování 

Místo stavby: Štíty, parcela č. 695/3 

Kraj: Olomoucký 

Stavebník: Acrobat Park o.p.s. Štíty 

Projektant: PROMOS s.r.o. , Nerudova 32, 787 01 Šumperk 

Charakter stavby: novostavba 
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- SO – 04 – Vnější domovní plynovod. 

- SO – 05 – Přípojka dešťové kanalizace. 

- SO – 06 – Přípojka splaškové kanalizace. 

- SO – 07 – NN elektro. Přípojka. 

1.4 Obecné informace o činnostech: 
Předmětem technologického předpisu je návrh realizace stavebně technologické 
etapy budování rozhodujících nosných konstrukcí na výše popsané budově 
s důrazem na provedení ocelového skeletu. Skelet bude proveden z ocelových 
válcovaných profilů HEB, I a U. Stropní konstrukci tvoří železobetonová monolitická 
stropní deska vyztužená podélnou tyčovou výztuží Ø R10 z oceli 10505 a sítěmi 
KARI 6/150/150. Ztracené bednění stropní desky je tvořeno trapézovým plechem 
VIKAM TR 55/250 bodově navařeným na ocelový skelet. Tloušťka stropní desky je 
50mm nad úroveň vlny trapézového plechu. Kvalita betonu bude C16/20. Dále 
bude provedeno obvodové, nosné a výplňové zdivo POROTHERM 40 Profi DRFIX. 
Osazeny nad okenní a nad dveřní překlady. Všechny překlady budou cihelné 
POROTHERM 7. Ztužující věnce budou monolitické železobetonové z betonu 
C16/20. Výztuž bude z podélné ocelové výztuže ØV12 a třmínků ØV6. V místech, 
kde ztužující věnec splývá s nad okenními překlady, bude vyztužen dvěma 
ocelovými profily I 180. Kvalita oceli bude 10505. 

Obr. č. 1 Schéma ocelové konstrukce 
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2. Materiály: 

2.1 Výpis materiálů: viz tab. 1  

Výpis materiálů 
Název MJ počet balení 

Ocelový profil HEB 240 dl. 3,075 m + styčníkový plech ks 11 Ø 
Ocelový profil HEB 240 dl. 2,915 m + styčníkový plech ks 2 Ø 
Ocelový profil HEB 240 dl. 7,150 m ks 6 Ø 
Ocelový profil HEB 240 dl. 5,650 m ks 1 Ø 
Ocelový profil HEB 200 dl. 7,150 m ks 1 Ø 
Ocelový profil HEB 200 dl. 3,700 m ks 6 Ø 
Ocelový profil HEB 160 dl. 0,773 m ks 1 Ø 
Ocelový profil HEB 160 dl. 1,140 m ks 1 Ø 
Ocelový profil HEB 160 dl. 1,497 m ks 1 Ø 
Ocelový profil HEB 160 dl. 1,855 m ks 1 Ø 
Ocelový profil HEB 160 dl. 2,212 m ks 1 Ø 
Ocelový profil HEB 160 dl. 1,189 m ks 1 Ø 
Ocelový profil I 180 dl. 3,700 m ks 33 Ø 
Ocelový profil I 180 dl. 2,550 m ks 4 Ø 
Ocelový profil I 180 dl. 1,165 m ks 1 Ø 
Ocelový profil I 180 dl. 3,450 m ks 4 Ø 
Ocelový profil I 180 dl. 4,300 m ks 2 Ø 
Ocelový profil I 100 dl. 1,420 m ks 1 Ø 
Ocelový profil I 100 dl. 0,993 m ks 4 Ø 
Ocelový profil U 160 dl. 4,110 m ks 4 Ø 
Ocelový profil U 160 2,980 m ks 1 Ø 
Ocelový profil U 160 4,545 m ks 1 Ø 
Ocelový profil U 160 2,800 m ks 1 Ø 
Trapézový plech VIKAM TR 55 250 tl. 1 mm m2 177 1 ks 
Podélná tyčová výztuž stropu  Ø R10 ocel 10505 mb 710 1 ks 
KARI sítě 6/150/150 ks 39 1 ks 
Podélná tyčová výztuž věnce  Ø V12 ocel 10505 mb 280 1 ks 
Třmínky věnce  Ø V6 ocel 10505 mb 329 1 ks 
Desky polystyren EPS 70F tl. 80 mm m2 30,59 9 ks 
Desky polystyren EPS 70F tl. 100 mm m2 10,12 4 ks 
Desky polystyren EPS 70F tl. 120 mm m2 8,75 4 ks 
Cementová malta ceresit CT 32 á 25kg ks 5 1 ks 
Keramické cihelné bloky POROTHERM 40 Profi DRYFIX m2 259,95 70 ks 
Keramický překlad vysoký POROTHERM 7 dl. 1000 mm ks 6 1 ks 
Keramický překlad vysoký POROTHERM 7 dl. 1250 mm ks 48 3 ks 
Keramický překlad vysoký POROTHERM 7 dl. 1750 mm ks 3 1 ks 
Keramický překlad vysoký POROTHERM 7 dl. 2250 mm ks 15 1 ks 
Věncovka POROTHERM VT8 ks 188 2 ks 
Zakládací malta POROTHERM Profi AM ks 52 1 ks 
Čerstvá betonová směs C16/20 m3 16,84 Ø 

Tab. č. 1 Výpis materiálů 
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2.2 Doprava:  

2.2.1 Mimostaveništní: 

Materiál bude na staveniště dovážen po třech hlavních dopravních trasách. Prvky 
ocelové konstrukce budou dováženy z kovovýrobny Unikov s. r.o. v Dolní Orlici. 
Celková délka trasy je 15,7 km. Celá trasa je tvořena silnicemi I. třídy č. 43, 11 a 
silnicí II. třídy č. 368. Druhá navrhovaná trasa vede z Moravského Karlova. Z velké 
části se tato trasa kryje s trasou předešlou a je tvořena silnicí III. třídy č. 31230, 
silnicemi I. třídy č. 43, 11 a silnicí II. třídy č. 368. Celková délka je 11,3 km po 
stejných silnicích. Tato dopravní trasa bude sloužit pro příjezd autojeřábu AD 20 na 
podvozku TATRA T 815. 

Další navrhovaná dopravní trasa je ze Zábřehu a je tvořena silnicemi I. třídy č. 43 a 
11 a silnicí II. třídy č. 368. Celková délka trasy je 24,4 km. Po této dopravní trase 
bude na staveniště dovážen stavební materiál (stavebniny EKOZIS s. r. o.) 
nákladním automobilem DAF LF 55.250 FR 6x2 s přívěsem PANAV PV 18L OK. 
Dále bude tato trasa sloužit k dopravě čerstvé betonové směsi z betonárny ZAPA 
beton a. s. autodomíchávači Stetter  AM 7 C+ na podvozku SCANIA P310 6x4, 
LIEBHERR HTM 504 na podvozku MAN TGS 18.360 4x2 a čerpadlem na beton s 
výložníkem SCHWING S 28 X na vozidle MAN TGA 33.363 6x4.  

Na všech těchto dopravních trasách se nenachází žádné omezení, které by 
znemožňovalo průjezd navržených vozidel (viz. příloha B1. situace širších vztahů). 

2.2.2 Staveništní: 

Po složení materiálů na skládce (dle výkresu zařízení staveniště) budou staveništní 
přesuny probíhat různě dle druhu materiálu. Prvky ocelové konstrukce, se nejprve 
v prostoru skládky svaří v základní rámy a poté budou pomocí autojeřábu 
dopraveny na místo montáže a přikotveny do základové konstrukce. Ocelová 
tyčová výztuž věnců bude v místě skládky svázána na elementy armokoše věnce 
dlouhé 3m a tyto elementy budou ručně osazeny a na místě zpracování vzájemně 
svázány. Ocelová výztuž stropní konstrukce bude na staveniště přivezena až po 
kompletní montáži ocelové rámové konstrukce včetně trapézového plechu. Bude 
složena pomocí hydraulické ruky na „stropní konstrukci“ v místech rámů a na místo 
zapracování do konstrukce betonové stropní desky bude roznesena ručně.  

Cihelné bloky a keramické překlady pro 1. NP budou hydraulickou rukou skládány 
do objektu a pomocí paletového vozíku rozmístěny do prostoru blízkého místu 
zpracování. Zbylé palety budou složeny na volném prostoru mezi příjezdovou 
komunikací a objektem případně do prostoru skládky. Ze skládky budou na místo 
zpracování převáženy ručně pomocí stavebního kolečka. Cihelné bloky a 
keramické překlady a keramické překlady pro zdění 2. NP budou skládány 
hydraulickou rukou přímo na střešní konstrukci v místech rámů. Zbylé palety budou 
složeny na skládce. Do místa zpracování budou dopraveny pomocí šikmého 
elektrického stavebního výtahu. 

2.3 Skladování: 
Drobný materiál a nářadí bude skladován ve stavební buňce k tomuto určené. 
Prvky ocelové konstrukce budou podloženy na třech místech dřevěnými hranoly 
100x100 mm tak aby bylo zamezeno kontaktu s terénem. Dále budou jednotlivé 
řady prvků v místech podpor proloženy dřevěnými prokladkami výšky 30 mm, které 
usnadní manipulaci během montáže. 
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Paletovaný materiál bude složen na místa k tomu určená (dle výkresu zařízení 
staveniště). Otevřené palety budou chráněny před nežádoucím účinkem 
povětrnostních vlivů zakrytím PE folií a jejím řádným zajištěním. Keramické 
překlady budou složeny na skládku překladů (dle výkresu zařízení staveniště) do 
délky 1 250 mm budou uloženy na paletě a větší délky budou podloženy 
dřevěnými hranoly 100x100 mm. 

3. Převzetí staveniště: 

Řešená technologická etapa navazuje na předchozí stavební činnosti, tudíž v době 
realizace této etapy, musí být staveniště řádně předáno stavebníkem realizující 
stavební firmě. 

Realizaci ocelové konstrukce bude provádět subdodavatelsky specializovaná 
firma. Staveniště bude této firmě předáno stavbyvedoucím a o předání bude 
sepsán protokol o předání staveniště a bude proveden zápis do SD. Subzhotovitel 
tímto bere na vědomí, že přebírá zodpovědnost za vše, co se na staveništi děje. 
Předmětem předávky bude řádně a kompletně provedená spodní stavba včetně 
natavení HI vrstvy v místech sloupů s ponechanými přesahy délky 100 mm pro 
pozdější napojení HI vrstvy. Tyto přesahy budou kryté ochranou betonovou 
mazaninou. Provedení spodní stavby musí být v souladu s normami ČSN 73 0205 
Geometrická přesnost ve výstavbě - navrhování geometrické přesnosti a ČSN 73 
0210 Geometrická přesnost ve výstavbě - podmínky provádění.  

Důraz bude kladen především na rozměrovou a výškovou přesnost základových 
konstrukcí. Mezní odchylky oproti projektové dokumentaci jsou ve svislém i 
vodorovném směru maximálně 5 mm na volně ložené hliníkové lati délky 2 000 
mm. Dále budou subzhotoviteli předány vytyčovací body pro geodetické zaměření 
polohy konstrukce. Po provedení kompletní ocelové konstrukce předá 
subzhotovitel dílo a staveniště zpět stavbyvedoucímu. Bude sepsán protokol o 
předání části stavby a bude proveden záznam do stavebního deníku. Po převzetí 
části stavby stavbyvedoucím budou zahájeny práce na vyzdívání, které bude 
provádět hlavní dodavatel stavby. Před zahájením těchto prací budou provedeny 
pásy HI v místech budovaných zdí a jejich natavení na HI provedenou během 
předchozí etapy. Pásy HI budou šířku stěny přesahovat o 100 mm na straně 
interiéru a o 150 mm na straně exteriéru pro pozdější napojení na finální HI vrstvu 
jak svislou tak vodorovnou. Tyto přesahy budou kryté ochranou betonovou 
mazaninou.  

Veškeré další práce na řešené technologické etapě bude provádět hlavní 
dodavatel stavby, takže předávky budou probíhat na úrovni jednotlivých 
pracovních čet. Jedná se především o předávku provedeného zdiva před 
provedením ztužujících věnců. Bude zkontrolována především rovinatost zdiva ve 
svislém i vodorovném směru. Mezní odchylky jsou 5 mm/2 m ve svislém směru a 2 
mm/2 m ve vodorovném směru. 
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4. Pracovní podmínky: 

Zahájení prací předpokládá provedení veškerých prací na založení budovy a 
zřízení částečné HI vrstvy dle předchozích požadavků. Před prováděním vlastních 
prací je nutno materiálově zajistit stavbu (viz tab. 1 - výpis materiálů). Materiál 
bude na staveniště přivážen průběžně tak aby byla vytvořena dostatečná zásoba 
materiálu pro provádění prací a zároveň nepřetěžována skládka. Materiál pro 
ocelovou konstrukci bude dovezen vzhledem k množství a předpokládané době 
montáže jednorázově. 

Kapacita automobilové soupravy DAF LF 55.250 FR 6x2 s přívěsem PANAV PV 
18L OK je 20 ks euro palet. Celkem je potřeba na stavbu přivézt 70 ks palet 
cihelných bloků. Předpokládaná týdenní spotřeba cihelných bloků je vzhledem ke 
ztíženým podmínkám vyzdívání výplňového zdiva do ocelové konstrukce 14 ks 
palet. U vyzdívání zdiva mimo ocelovou konstrukci je předpokládaná týdenní 
spotřeba cihel 21 ks. Pro pokrytí požadavků na dostatečné předzásobení je nutně 
navážet materiál pro zdění v pravidelných týdenních intervalech. 

Prefabrikované překlady a výztuže stropní desky budou na stavbu dovezeny 
vzhledem k množství jednorázově. Dopravní obslužnost je zajištěna z pozemních 
komunikací I. a II. třídy, které vyhovují veškerým požadavkům pro průjezd všech 
navrhovaných vozidel. 

Vzhledem k plánované době výstavby se neočekává vliv nízkých teplot na průběh 
stavby. Během provádění prací na zdivu, musí být vyzděné konstrukce po 
skončení pracovní doby, chráněny před navlhnutím a především hromaděním 
dešťové vody v dutinách cihelných bloků, zakrytím PE folií zatíženou v maximálním 
rozestupu 1 000 mm  břemenem minimální hmotnosti 3 kg. 

Veškerý odpad a stavební suť bude skladována v přistaveném kontejneru. 

Zázemí pro pracovníky bude provedeno 1 ks stavební buňky pro potřeby 
stavbyvedoucího, 1 ks stavební buňky pro skladování drobného materiálu a nářadí 
a 1 ks chemického WC. Rozměry stavebních buněk jsou 2 435 x 6 055 (šxd). 
Rozměry chemického WC jsou 1 200 x 1 200 (šxd). Umístění těchto objektů řeší 
projekt zařízení staveniště. Celé staveniště bude zabezpečeno proti vniknutí 
neoprávněných osob mobilním plotem výšky 1,8 m. V místě stávajícího oplocení 
bude toto oplocení ponecháno (dle výkresu zařízení staveniště). Oplocení bude 
označeno značkami „stavba nepovolaným vstup zakázán“. 

Všichni pracovníci pracující na stavbě musí být řádně proškoleni o BOZP a být 
držiteli platných průkazů potřebných pro specializované činnosti. (viz. oddíl 5. 
personální obsazení). 

5. Personální obsazení: 

Na realizaci řešené technologické etapy se budou podílet dvě pracovní čety. První 
bude subdodavatelsky provádět montáž ocelové konstrukce a druhá zbývající 
stavební práce. Minimální kvalifikační požadavky na pracovníky a jejich počet viz. 
tab. 2. 
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Pracovní četa pro realizaci ocelové konstrukce 
Osoby Počet Kvalif ikace 
Vedoucí čety 1 Zaškolen pro geodetické měření 
Svářeč 2 Zaškolení, průkaz svářeče 
Pomocný dělník 2 Min. jeden průkaz vazače 
Obsluha jeřábu 1 Průkaz jeřábníka 

Pracovní četa pro realizaci zděných konstrukcí a překladů 
Osoby Počet Kvalif ikace 
Vedoucí čety 1 Vyučený zedník 
Pomocný dělník 4 Bez zvláštních nároků 

Pracovní četa pro realizaci betonových monolitických konstrukcí 
Osoby Počet Kvalif ikace 
Vedoucí čety 1 Vyučený zedník 
Vazač výztuže 1 Zaškolení 
Pomocný dělník 4 Bez zvláštních nároků 
Řidič autodomíchávače 1 Profesní průkaz, průkaz strojníka 
Řidič čerpadla na beton 1 Profesní průkaz, průkaz strojníka 

 

6. Stroje a pomůcky: 

6.1 Stavební stroje: 
nákladní automobil MAN TGL 12.180 4x2 BB 

nákladní automobil DAF LF 55.250 FR 6x2 s přívěsem PANAV PV 18L OK 

autojeřáb AD 20 na podvozku TATRA T 815 

autodomíchávači Stetter  AM 7 C+ na podvozku SCANIA P310 6x4 

autodomíchávač LIEBHERR HTM 504 na podvozku MAN TGS 18.360 4x2 

čerpadlo na beton s výložníkem SCHWING S 28 X na vozidle MAN TGA 33.363 
6x4 

6.2 Pracovní pomůcky a nářadí: 
šikmý střešní výtah TOPLIFT 234 

svářecí invertor KITIn 320 MMA  

bodovací svařovací stroj GYSPOT 2400  

stolová stavební pila Husqvarna TS 500 F 

spádová míchačka MK 130 

úhlová bruska HILTI DCG 230-DB 

vibrační lať plovoucí ENAR QZH 

badie na beton BOSCARO CL - 80 

HILTI PRE 3 rotační laser + hliníkový stativ HILTI PA 931 

Tab. č. 2 počty pracovníků 
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totální stanice Geomax Zomm20 accXess2, 2´´ 

nízkozdvižný paletový vozík MG25 

6.3 Ochranné pracovní pomůcky: 

Pracovní rukavice 

Ochranné brýle 

Gumová palice 65mm 

Samostmívací svářecí kukla ADF 13 B 

Reflexní vesta 

 Respirátory 

Pracovní oděv 

Pracovní obuv 

Stavební přilba 

Hliníková lopata 

Bližší specifikace strojů a pracovních pomůcek a jejich použití je uvedeno v příloze A4. 
Návrh strojní sestavy. 

7. Pracovní postupy: 

7.1 Montáž ocelové konstrukce: 
Dodávku a montáž ocelové konstrukce provede specializovaná firma Miroslav 
Ješina – UNIKOV. Po dopravě jednotlivých prvků na staveniště a jejich složení 
hydraulickou rukou do prostoru skládky budou jednotlivé prvky ocelové konstrukce 
svařeny v rámy a tyto rámy budou pomocí autojeřábu AD 20 na podvozku TATRA 
T 815 osazovány a kotveny do základových konstrukcí. Ke kotvení sloupů bude 
použito chemických kotev. 

Poté bude provedeno podélné ztužení celé konstrukce navařením ocelových 
profilů I 180 mezi jednotlivé příčle rámů. Pouze v poli mezi rámy č. 4 a č. 5 v 
severozápadní části objektu a po celé délce ocelové konstrukce v jihovýchodní 
části objektu budou místo ocelových profilů I 180 osazeny ocelové profily HEB 200. 
Výškově oba tyto druhy ocelových profilů musí lícovat s horní stranou rámové 
konstrukce. 

Na takto provedenou ocelovou rámovou konstrukci bude navařen pomocí děrových 
svarů trapézový plech. 
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7.1.1 Zaměření umístění sloupů, montáž kotevních prvků: 

Nejprve budou důkladně zkontrolována a přeměřena výšková a směrová přesnost 
základových konstrukcí. Dále musí být v místě umístění sloupů provedena část HI 
vrstvy dle bodu 7.6.2 Převzetí staveniště. 

Poté geodet vytyčí přesné umístění sloupů dle projektové dokumentace. Místa pro 
navrtání chemických kotev budou přímo na základovou konstrukci vyznačeny 
barevným sprejem. Pro toto vyznačení bude použita šablona tvaru patní desky 
sloupu s otvory v místě kotvících prvků. 

Dle takto vytvořených značek budou vyvrtány otvory pro umístění kotevních 
šroubů. Vrty budou řádně očištěny od prachu pomocí univerzálního stavebního 
vysavače HILTI VC 40-U. 

Do takto připravených otvorů bude pomocí vytlačovací pistole HILTI ED 3 500-A 
aplikována vytlačovací lepící hmota HILTI HIT-RE 500 a do ní budou vloženy 
kotevní šrouby HILTI HIT-V-5.8 M24X450 tak aby přesahovaly povrch základové 
konstrukce o 70 mm. Takto usazené kotvy je třeba nechat zatvrdnout do 
následujícího dne. 

Na kotevní šrouby musí být provedeno napojení HI vrstvy natavením. Dále bude 
provedeno lože pod sloupy z cementové malty. 

 

 

 

 

 

 

 

7.2  

 

 

 

 

Obr. č. 2 HILTI HIT-RE 500 

Obr. č. 3 HILTI-V.5.8 M24X450 
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7.1.2 Svařování jednotlivých rámů: 

V konstrukci jsou použity dva typy rámů. První krajní rám na severozápadní straně 
objektu má sníženou příčel, na ni jsou uloženy podélné ocelové profily I 180 a HEB 
200. Profily I 180 budou po celé ploše uložení podloženy ocelovou destičkou tl. 
20mm. Tyto podélné prvky přesahují příčnou úroveň rámu o 250mm a je na nich 
uložen ocelový profil HEB 240, který vynáší obvodovou zeď 2. NP a zároveň tvoří 

 

 

Teplota 
°C 

Tgel  doba pro 
zpracování 

Tcure  doba 
pro vytvrzení 

5 2,5 h 72 h 

10 2 h 48 h 

15 1,5 h 24 h 

20 30 h 12 h 

30 20 h 8 h 

40 12 h 4 h 

  

Obr. č. 4 HILTI ED 3 500-A 

Obr. č. 5 Postup provádění chemických kotev 

Obr. č. 6 Schéma šablony pro vrtání otvorů Tab. č. 3 Doby zpracování a vytvrzení 
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bednění pro betonáž stropní desky. Tento příčný nosník bude na rám osazen až 
po montáži podélných ocelových nosníků I 180 a HEB 200. Tento rám je 
v projektové dokumentaci označen jako rám v řadě č. 4. 

Rámy v řadách č. 5 – 9 mají delší sloupy a horní hrany jejich příčlí jsou na výškové 
úrovni horní hrany podélných nosníků I 180 a HEB 200. Tyto rámy jsou celé 
tvořeny ocelovými profily HEB 240. 

 

 

 

 

 

Obr . č. 7 rám č. 4 

Obr. č. 8 rámy č. 5-9 
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Sloupy všech rámů budou již z výroby opatřeny patní deskou o rozměrech 

400x400x20mm. Viz. obr. č. 9 detail patní desky. 

Oba druhy rámů budou svařeny v prostoru skládky (viz. příloha B2 zařízení 
staveniště). K přesunu z místa složení na místo svařování bude použit autojeřáb 
AD 20 na podvozku TATRA T 815. K manipulaci budou sloužit textilní ploché 
vázací popruhy s kovovými provlékacími oky typ Cr2 s nosností 1 000kg. Na každý 
prvek budou použity 2 ks umístěné cca ¼ délky prvku od krajů viz.obr č.11 
umístění popruhů.  

  

Jednotlivé prvky rámu budou uloženy na výškově stavitelné ocelové kozy MultiPlus 
Trestle H 200. Únosnost každé kozy je 200 kg. Pro každý sloup budou použity 3 ks 
těchto koz. Hmotnost nejtěžšího sloupu je 256 kg. Pro každou příčel budou použity 
4 ks výškově stavitelných koz. Hmotnost nejtěžší příčle je 595 kg. Pracovní výška 
koz bude 1 000 mm. 

 

 

Obr. č. 9 detaily patní desky 

Obr. č. 11 umístění popruhů 

Obr. č. 10 Cr2 
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První budou na kozy uloženy sloupy a poté příčel, na které zůstanou vázací 
popruhy pro další manipulaci. 

Po uložení jednotlivých prvků rámu na montážní kozy a jejich vyrovnání, budou 
sloupy přivařeny k příčlím pomocí koutových svarů tloušťky 8 mm. Nejprve bude 
sloup k příčli nabodován postupně na obou stranách průřezu. Poté bude 
provedeno kontrolní měření geometrie. Následně bude proveden koutový svar. 
Svařování musí být rovnoměrné a probíhat plynule po obou stranách průřezu. 

Po svaření bude rám pomocí autojeřábu složen z ocelových koz na dřevěné 
trámky průřezu 100x100 mm. Vázací popruhy zůstanou na rámu umístěny. Pomocí 
dalšího páru stejných vázacích popruhů budou stejným způsobem umístěny další 
prvky rámu ocelové konstrukce a montáž již svařeného rámu bude probíhat 
souběžně se svařováním rámu následujícího. 

Stejný postup se bude opakovat pro všechny rámy. 

7.1.3 Montáž jednotlivých rámů: 

Rám uvázaný na vázací popruhy z předchozí manipulace se zavěsí na hák 
autojeřábu. Celý rám bude dopraven na místo montáže. Montážní otvory budou 
opatrně nasunuty na již připravené a řádně vytvrzené šrouby. Celý rám bude 
případně vyrovnán podložením ocelovými plíšky. Matice šroubů budou utaženy 
momentem 200 Nm. Schéma umístění vázacích popruhů viz. obr. č. 12. Postup 
montáže viz. obr. č. 13. 

Společně s montáží příčných rámů bude založena a vyzděna nosná obvodová 
stěna na východní straně objektu, která podpírá ocelové profily I 180 vynášející 
nekrytý vstupní prostor do obytné části.  

 

 
Obr. č. 12 umístění popruhů 
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7.1.4 Podélné ztužení rámů: 

Podélné ztužení rámů tvoří ocelové profily I 180 a HEB 200. Rozmístění je patrné 
z obrázku č. 14. Přesné rozmístění jednotlivých prvků řeší statická část projektové 
dokumentace. Všechny tyto prvky, budou mezi příčné rámy navařeny koutovými 
svary tloušťky 8 mm. Horní hrany podélných prvků budou výškově lícovat s horními 
hranami příčných rámů. 

Podélné prvky budou kromě ztužující funkce vynášet dělící příčky ve 2. NP. 

 

Obr. č. 13 postup montáže rámů 

Obr. č. 14 podélné prvky 
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Před započetím vlastní montáže podélných prvků musí být horní hrany těchto 
prvků upraveny uříznutím horní pásnice v délce 115 mm od každého kraje, aby 
vzniknul prostor pro zasunutí horní pásnice rámů, mezi které bude podélný prvek 
montován.  

Prvky budou na místo montáže dopraveny a během montáže udržovány 
v předepsané poloze pomocí autojeřábu AD 20. 

Montážní pracovníci budou tyto prvky montovat z pojízdného hliníkového lešení 
RollTec s výškou pracovní podlahy 1 500 mm. Z důvodu rozpětí příčných rámů 
budou použity dva moduly. 

7.1.5 Montáž nosníků vynášejících balkon: 

Nosníky vynášející balkon tvoří ocelové profily I 180 navařené koutovými svary 
tloušťky 8 mm na podélný nosník HEB 200. Profily vynášející balkon jsou umístěny 
na prodloužené ose příčných rámů a mají různou délku. Z čelní strany je k nim 
přivařen profil U 160, který vykresluje zakřivený půdorys balkonu. 

K montáži bude použito hliníkové lešení RollTec s rektifikačními patkami.  

 

 

Obr. č. 15 montáž balkonu 



40 

 

7.1.6 Montáž trapézového plechu: 

Trapézový plech bude na rámy navařen děrovými svary. Otvory průměru 10 mm 
budou do trapézového plechu vyvrtány pomocí kombinovaného kladiva HILTI TE 
50. Těmito otvory bude trapézový plech přivařen k ocelové konstrukci. 

Rozmístění děrových svarů bude odpovídat všem vodorovným podpůrným prvkům 
ocelové konstrukce. Rozestupy jednotlivých svarů budou 200 mm. 

Pro účely montáže budou na ocelovou konstrukci uloženy dřevěné podlážky 
sbíjené z prken tl. 24 mm. Pracovní šířka těchto podlážek bude 1 200 mm. Svlaky 
tvořené prkny tl. 24 mm budou kopírovat umístění podélných prvků ocelové 
konstrukce tak, aby zabezpečily polohovou stálost dřevěných podlážek. Tyto 
podlážky budou sloužit k montáži krajního trapézového plechu. Montáž ostatních 
trapézových plechů bude zajištěna z předchozího namontovaného plechu. 

 

Obr. č. 16 montáž balkonu 

Obr. č. 17 montážní podlážky 
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Trapézové plechy budou na místo zpracování přesunuty pomocí autojeřábu AD 20. 
Vázací popruhy budou uvázány tak, aby byl plech během manipulace ve svislé 
poloze celou svoji šířkou. 

Postup a schéma kladení bude provedeno dle obr. č. 18 kladačský plán. 

 

 

 

 

Obr. č. 19 montáž trapézového plechu 

 Obr. č . 18 kladačský plán 
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7.2 Vyzdívání obvodového nosného zdiva: 
Obvodové zdivo s nosnou funkcí se v 1. NP nachází mimo ocelovou konstrukci, 
tzn. v místě ustoupeného 2. NP a v druhém nadzemním podlaží nad ocelovou 
konstrukcí. Toto zdivo bude kompletně vyzděno z keramických bloků systému 
POROTHERM. Jedná se o keramické cihelné bloky POROTHERM 40 Profi 
DRYFIX, POROTHERM 40 K Profi DRYFIX, POROTHERM 40 ½ K Profi DRYFIX 
a POROTHERM 40 R Profi DRYFIX. Před zahájením vlastních prací na vyzdívání 
bude provedena kontrola předcházejících etap výstavby a jejich soulad 
s požadavky schválené projektové dokumentace. Především se jedná o provedení 
základových konstrukcí. Mezní odchylka dle ČSN  73 0205 - Geometrická přesnost 
ve výstavbě - navrhování geometrické přesnosti, je pro nerovnost lícového povrchu 
5 mm na lati dlouhé 2 000 mm. 

Dále bude v místech budovaných zdí proveden pás HI vrstvy široký 650 mm 
(provedení viz. bod 3. Převzetí pracoviště). 

7.2.1 Zaměření zdiva: 

Geodet provede vytyčení objektu pomocí dřevěných kolíků označených sprejem. 
Tyto kolíky budou umístěny ve vzdálenosti 1 500 mm od umístění objektu dle 
projektové dokumentace, tak aby určovaly směry jednotlivých stěn. Na základě 
těchto kolíků budou zřízeny dřevěné lavičky, mezi kterými se napnou stavební 
provázky tak aby určovali obvod objektu. Pomocí těchto provázků budou založeny 
rohy objektu. Po určení obvodu objektu pomocí stavebních provázků budou 
přeměřeny rozměry obvodu a úhlopříček budovy a jejich porovnání s projektovou 
dokumentací. 

7.2.2 Založení zdiva: 

Zdivo bude založeno na vápenocementovou zakládací maltu POROTHERM Profi 
AM. Malta bude namíchána ve spádové míchačce v poměru 4 l záměsové vody na 
1 pytel maltové směsi (25 kg). Doba míchání musí být minimálně 3 minuty tak aby 
došlo k dokonalému promísení maltové směsi s vodou a malta byla plastické 
konzistence. Čerstva malta musí být zpracována maximálně do 2 hodin od 
namíchání. 

Malta bude nanášena v pruzích délky 2m celoplošně o přibližné tloušťce 30mm a 
její povrch bude zarovnán pomocí stahovací hliníkové latě s libelami délky 2 500 
mm po hliníkových rektifikačních podložkách (viz. obr. č. 20 příklad založení zdiva). 
Do těchto pruhů budou postupně kladeny a pomocí vodováhy délky 1 500 mm 
vyrovnávány cihelné bloky. Po každém takovém cyklu bude překontrolována 
rovinatost uložených cihelných bloků pomocí rotačního laseru.  

Zdivo se začne zakládat v rozích objektu. Rohy se založí „do provázku“ napnutého 
mezi vytyčovacími lavičkami. Takto budou založeny v rozích první tři řady 
cihelných bloků. Mezi založenými rohy se napne stavební provázek, který udává 
směr kladení cihelných tvarovek do maltového lože. Případné dořezy budou řezány 
pomocí stolové stavební pily s diamantovým kotoučem o průměru 700 mm 
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7.2.3 Vyzdívání první výšky: 

Rohy tvoří cihelné bloky POROTHERM 40 R Profi DRYFIX a POROTHERM 40 ½ 
K Profi DRYFIX. Na takto založený roh navážou základní tvarovky POROTHERM 
40 Profi DRYFIX. V kolmém směru naváže tvarovka POROTHERM 40 K Profi 
DRYFIX. Otvory pro tepelnou izolaci v koncových tvarovkách budou vyplněny 
tepelně izolační maltou. (uspořádání viz. obr. č. 21). Takto budou založeny rohy 

třemi na sebe kolmými řadami tvarovek. Mezi jednotlivé rohy se ve výšce právě 
zděné řady cihelných bloků napne stavební provázek a těsně u hrany rohu se 
vytvoří distance vložením drobného předmětu např. stavebního hřebíku. Napnutý 
provázek udává směr vyzdívání nosné stěny. Je nutné dodržovat stále stejnou 
distanci od stavebního provázku. Rovinatost směru zdění bude průběžně 
kontrolována pomocí hliníkové latě dlouhé 2 500 mm. První řada cihelných bloků 
bude uložena do lože ze zakládací malty POROTHERM Profi AM. Všechny další 

Obr. č. 21 Vazba rohu 

Obr. č. 20 Příklad založení zdiva 
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řady budou zděny na polyuretanovou pěnu POROTHERM DRYFIX. Pěna bude 
nanášena ve dvou pruzích tloušťky cca 30 mm ve vzdálenosti 50 mm od krajů 
tvarovky. Povrch cihelných bloků musí být před nanesením PUR pěny viditelně 
navlhčen. K uložení a vyrovnání další cihly musí dojít do 3 minut od nanesení PUR 
pěny. Dózu s pěnou je třeba před každým použitím minimálně 20x protřepat. Zdění 
může probíhat, pokud je teplota vzduchu v rozmezí -5°C –  +35°C.  

Ve zdivu budou v souladu s PD vynechány otvory pro dveře a prosklenou fasádu 
zakončené koncovými tvarovkami POROTHERM 40 K Profi DRYFIX případně 
POROTHERM 40 ½ K Profi DRYFIX. 

Po vyzdění prvních třech řad zdiva bude provedena kontrola svislosti a rovinatosti 
pomocí vodováhy. Pro svislost délky 1 500 mm a pro vodorovnost délky 2 500 mm. 

Poté budou provedeny vazby rohů v dalších třech řadách a celý postup bude 
následně opakován. Po vyzdění prvních šesti řad zdiva (celková výška 1 500 mm) 
bude zřízeno pomocné lešení pro vyzdívání druhé výšky. 

7.2.4 Pomocné lešení: 

Jako pomocné lešení bude zřízeno lešení lehké trubkové s výškou pracovní 
podlahy 1 500 mm a šířkou pracovní podlahy 1 000 mm. Na straně lešení odlehlé 
od budované zdi bude zřízeno jednotyčové zábradlí z lešeňových trubek výšky 
900mm od pracovní podlahy lešení. Pomocné lešení musí mít platný bezpečnostní 
certifikát vydaný výzkumným ústavem bezpečnosti práce v Praze. Montáž provede 
odborná firma. 

 Z tohoto pomocného lešení bude zedník vyzdívat druhou výšku zdiva. Pomocní 
dělníci budou z místa skládky nosit cihelné bloky a skládat je na lešení. Zatížení 
pracovní podlahy lešení musí být rovnoměrné o maximální plošné hodnotě 2 
KN/m2 ( = cca 20ks cihelných bloků). 

7.2.5 Vyzdívání druhé výšky: 

Pracovní postup vyzdívání druhé výšky zdiva bude shodný s postupem vyzdívání 
první výšky. Ve zdivu budou v souladu s PD vynechány mimo otvorů pro dveře a 
prosklenou fasádu i otvory pro okna zakončené koncovými tvarovkami 
POROTHERM 40 K Profi DRYFIX případně POROTHERM 40 ½ K Profi DRYFIX i 
v oblasti parapetu. V nadpraží těchto otvorů budou, mimo míst kde překlad splývá 
se ztužujícím věncem, osazeny prefabrikované keramické nadokenní překlady 
POROTHERM 7. Během vyzdívání druhé výšky je třeba kvůli práci na lešení dbát 
zvýšené opatrnosti. Nosné obvodové zdivo bude zakončeno monolitickým 
železobetonovým věncem.  

Na kontrolu svislosti zdiva bude použita vodováha délky 2 500 mm. 

7.3 Vyzdívání obvodového výplňového zdiva: 
Výplňové zdivo tvoří opláštění budovy v 1. NP v místě ocelové konstrukce. Je 
tvořeno stejným zdivem jako obvodové nosné zdivo, tedy keramickými cihelnými 
bloky systému POROTHERM 40 Profi DRYFIX. 
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Obdobně jako u prací na obvodovém nosném zdivu bude před zahájením prací na 
zdivu výplňovém provedena kontrola předcházejících etap bezprostředně 
souvislých s montáží nosné konstrukce především pak provedení základových 
konstrukcí. Mezní odchylka dle ČSN  73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě 
- navrhování geometrické přesnosti, je pro nerovnost lícového povrchu 5 mm na 
lati dlouhé 2 000 mm. 

Stejně jako u zdiva obvodového bude před započetím prací proveden pás HI vrstvy 
dle odstavce 3. Převzetí pracoviště. 

7.3.1 Zaměření zdiva: 

Shodné s bodem 7.2.1 Zaměření zdiva pro obvodové nosné konstrukce. Během 
zaměřování polohy zdiva provede geodet kontrolu správného umístění prvků 
ocelové konstrukce především sloupů. 

7.3.2 Založení zdiva: 

Shodné s bodem 7.2.2 Založení zdiva pro obvodové nosné konstrukce pouze 
pruhy zakládací malty budou nanášeny v délce 3 700 mm tak aby založení mezi 
jednotlivými sloupy probíhalo v rámci jednoho pracovního kroku. Schéma vazby 
výplňového zdiva viz. obr. č. 22. 

7.3.3 Vyzdívání první výšky: 

Výplňové zdivo bude vyzdíváno mezi jednotlivé rámy ocelové konstrukce. Směrově 
musí toto zdivo na nosné obvodové zdivo. 

Postup zdění bude obdobný s bodem 7.2.3 Vyzdívání první výšky pro obvodové 
nosné zdivo s výjimkou severozápadní stěny. Na této stěně se v oblasti ocelové 
konstrukce nevyskytují žádné rohy, mezi které by bylo možné napnout stavební 

Obr. č. 22 Vazby výplňového zdiva 
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provázek. Napínat provázek z přilehlého rohu nosného zdiva je vzhledem ke 
vzdálenosti převyšující 30 m nevhodné. Proto bude zdivo částečně vyzděno 
v krajních polích ocelové konstrukce a mezi těmito elementy zdiva bude napnut 
stavební provázek pro směrové určení výplňového zdiva. Postup zdění viz. obr. 23 
schéma zdění.  

 Roh v severní části je tvořen sloupem z ocelového profilu HEB 240. Zde bude část 
zdiva založena pomocí provázku napnutého mezi stavebními lavičkami 
přenesením pomocí vodováhy. Zdivo u protějšího konce ocelové konstrukce bude 
přímo navazovat na obvodové nosné zdivo, proto bude směr pro založení krajního 
elementu výplňového zdiva přenesen pomocí hliníkové lati délky 2 500 mm. 

 

 

 

7.3.4 Pomocné lešení: 

Shodné s bodem 7.2.4 Pomocné lešení pro obvodové nosné zdivo s výjimkou 
výšky pracovní podlahy, která je pro pomocné lešení uvnitř ocelové konstrukce 
snížená na výšku 1 000 mm z důvodu výšky ocelové konstrukce. 

7.3.5 Vyzdívání druhé výšky: 

Pracovní postup bude shodný s bodem 7.2.5 Vyzdívání druhé výšky pro nosné 
obvodové zdivo. Na severní straně objektu bude v místě ztužujícího věnce 
obetonován ocelový I profil tvořící podélný prvek ocelové konstrukce. Schéma 
postupu prací na výplňovém zdivu viz. obr. č. 24. 

Obr. č. 23 Postup zdění první výšky 

Obr. č. 24 Postup zdění druhé výšky 
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7.4 Osazení keramických překladů: 
Keramické překlady POROTHERM 7 budou uloženy nad všechny nadokenní a 
naddveřní otvory kde překlad výškově nesplývá se ztužujícím věncem. Minimální 
uložení keramických vysokých překladů na zdivu je 125mm pro délky překladů do 
1 750 mm a 200 mm pro překlady délky 2 250 mm. Překlady budou kladeny do 
lože z čerstvé cementové malty tloušťky 20 mm a srovnány na výškovou úroveň 
poklepáním gumovou palicí. Výšková přesnost bude zajištěna pomocí dřevěných 
klínků. Překlady musí být zabudovány do konstrukce vždy na výšku a zaoblenou 
hranou nahoru. Vzniklé vlnky budou do výšky zdiva zarovnány cementovou maltou. 

Nad každý otvor budou uloženy 4 ks keramických překladů. Mezi první překlad na 
straně exteriéru a zbylé překlady bude vložena tepelná izolace z desek z pěnového 
polystyrenu EPS 70 F tl. 120 mm. Před zatuhnutím cementové malty bude stabilita 
překladů zajištěna svázáním rádlovacím drátem u líců podpor. 

Váha překladu je 35 kg/mb proto montáž překladů do délky 1 750 mm zajistí 2 
pracovníci u překladů délky 2 250 minimálně 4 montážní pracovníci. 

7.5 Betonáž ztužujících věnců: 
Po vyzdění obvodového zdiva na výškovou úroveň předepsanou v projektové 
dokumentaci budou v místech mimo ocelovou konstrukci zřízeny monolitické 
železobetonové ztužující věnce. 

V místech kde ztužující věnce výškově splývají s nadokenními překlady, budou tyto 
věnce tvořeny dvěma ocelovými profily I 180 zalitými betonem C16/20. Tepelně 
technické požadavky budou zajištěny vložením tepelné izolace z deskového 
pěnového polystyrenu EPS 70F tl. 80 mm. Tepelná izolace bude vložena z vnější 
strany ztužujícího věnce. Ochrana tepelné izolace bude zajištěna obezděním 
věncovkou POROTHERM VT 8. Věncovka také přispívá k zlepšení tepelně 
technických vlastností a usnadňuje aplikaci omítek. Příčné rozměry věnců jsou 
250x250 mm (ŠxV). Před zahájením vlastních prací na ztužujících věncích bude 
skontro;lováno provedení obvodových nosných stěn a jejich soulad s projektovou 
dokumentací. Mezní odchylky se měří hliníkovou latí volně loženou délky 2 000 
mm a jejich hodnoty jsou 5 mm pro svislost a 3 mm pro vodorovnost. 

7.5.1 Zřízení bednění ztužujících věnců: 

Bednění ztužujících věnců bude provedeno tradičním způsobem ze 
sbíjených dřevěných prken tl. 24 mm. Minimální výška bednění je 300 mm. 
Bednění bude vyrobeno přímo na stavbě stlučením jednotlivých prken k sobě. 
Podélně pomocí styčných dřevěných desek a svisle pomocí svlaků. Tyto svlaky 
budou minimální délky 1 500 mm a budou zvyšovat tuhost bednění zapřením do 
obvodových stěn. Tuhost bednění bude dána svázáním obou protilehlých částí 
bednění rádlovacím drátem v rozestupech 500 mm v horní i dolní části věnce 
vzájemně posunutým o polovinu rozestupu. Výšková přesnost bednění bude po 
zaměření zajištěna zatlučením hřebíku, který bude podepřen zdivem. Výšková 
přesnost bude měřena každý metr bednění rotačním laserem. Před vlastní montáží 
bude bednění ošetřeno odbedňovacím přípravkem například odbedňovacím 
olejem MAPEI DMA 1 000. 
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7.5.2 Ocelová výztuž ztužujících věnců: 

7.5.2.1 Tyčová výztuž: 

Tyčová výztuž věnce bude z oceli 10 505. Na staveniště bude dovezena v prutech 
průměru V12 mm a délky 6 000 mm a bude složena na skládce v prostoru k tomuto 
určenému dle výkresu zařízení staveniště. Před započetím prací na ztužujících 
věncích bude tato výztuž zkrácena pákovými kleštěmi na pruty délky 3 000 m. Z 
tyčové výztuže průměru 6 mm budou vyrobeny třmínky o celkové délce 940 mm. 
Z těchto prvků budou rádlovacím drátem svázány elementy výztuže dle projektové 
dokumentace. Rozestup třmínků bude 200 mm. Do připraveného bednění se vloží 
distanční vložka Dual FIX 25. Na tuto distanční vložku se uloží jednotlivé cca 3 000 
mm dlouhé elementy armokoše. Tyto elementy budou vzájemně přeloženy 
minimálně o 100 mm a svázány rádlovacím drátem. Rohy budou tvořeny čtyřmi 
pruty výztuže V12 ohnutými pod úhlem 90° s přesahem přes armokoš minimálně 
200 mm. Spolupůsobení bude zajištěno převázáním rádlovacím drátem.  

V 1. NP bude ocelová výztuž věnce navařena na odpovídající podélný nosník 
ocelové konstrukce. 

7.5.2.2  Výztuž z profilů I 180: 

Výztuž z ocelových profilů I 180 bude uložena do lože z cementové malty tloušťky 
30 mm. V místech otvorů, kde ztužující věnec výškově splývá s překlady, bude 
nadpraží tvořeno dřevovláknitým deskami mechanicky kotvenými do betonu 
ztužujícího věnce. 

7.5.3 Betonáž ztužujících věnců: 

Betonáž ztužujících věnců bude probíhat ve dvou etapách. První etapa bude 
probíhat zároveň s betonáží stropní desky. Čerstvou betonovou směs doveze na 
stavbu autodomíchávač Stetter  AM 7 C+ na podvozku SCANIA P310 6x 
z betonárny ZAPA beton a.s. provozovna Zábřeh. Vzhledem k potřebnému objemu 
čerstvého betonu je nutné zajistit dvě dodávky na tuto etapu. 

U každé dodávky betonové směsi na stavbu bude stavbyvedoucím pečlivě 
zkontrolován dodací list zejména pak deklarovaná pevnostní třída betonu v tlaku, 
označení stupně vlivu prostředí, maximální horní mez frakce kameniva a doba 
dopravy. Dále budou z každé dodávky odebrány dva zkušební vzorky. První pro 
zkoušku krychelné pevnosti betonu v tlaku a druhý pro ověření správné 
konzistence čerstvé betonové směsi zkouškou sednutím kužele. Podrobný popis 
prováděných zkoušek je uveden v příloze B4. kontrolní a zkušební plán. 

Betonová směs bude uložena na místo zpracování pomocí čerpadla na beton 
s výložníkem SCHWING S 28 X na vozidle MAN TGA 33.363 6x4. Tento výložník 
dosáhne z jedné pozice jak na betonáž stropní desky, tak na betonáž ztužujících 
věnců 1. NP. Maximální výška, ze které je možné betonovou směs ukládat je 1 500 
mm.  

Po příjezdu na staveniště a kontrole všech potřebných dokladů bude čerpadlo na 
beton zapatkováno uvedeno do pracovní polohy na pozemní komunikaci 
severozápadně od areálu Acrobat Parku (viz. příloha B2. zařízení staveniště). 
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Betonová směs bude čerpána do připraveného bednění s vloženým armokošem 
případně ocelovými profily I 180. Během ukládání bude betonová směs hutněna 
ponorným vibrátorem. Důraz bude kladen především na hutnění v blízkosti 
bednění, aby byl vyloučen vznik tzv. štěrkových hnízd po odbednění ztužujících 
věnců. 

Povrch ztužujícího věnce, bude zarovnám do roviny bednění pomocí hliníkové latě 
délky 1 000 mm a následně zahlazen polyuretanovým hladítkem 280x500 mm. 
Bezprostředně po betonáži budou ztužující věnce zakryty PE fólií, která bude bránit 
nadměrnému výparu záměsové vody z betonu. Druhý den po betonáži bude 
povrch betonu ošetřen pokropením vodou a znovu přikryt PE fólií. 

Ve druhé etapě betonáže ztužujících věnců budou provedeny věnce ve 2. NP. 
Vzhledem k objemu použitého betonu nebude betonová směs ukládána pomocí 
čerpadla na beton. K tomuto účelu poslouží badie na beton BOSCARO CL – 80 
zavěšená na autojeřábu AD 20 na podvozku TATRA T 815. 

Postup betonáže bude shodný s betonáží ztužujících věnců v 1. NP. 

7.5.4 Odbednění ztužujících věnců: 

Po uplynutí technologické pauzy o délce pěti dnů budou ztužující věnce 
odbedněny. Nejprve budou štípacími kleštěmi přeskřípnuty rádlovací dráty spojující 
protilehlé části bednění a poté bude bednění sejmuto. Během prací a odbedňování 
musí být kladen zvýšený důraz na bezpečnost, aby nedošlo k poranění o rádlovací 
drát případně o hřebíky z bednících prken. Po odbednění bude bednění rozebráno 
na prkna a z těchto prken budou odstraněny hřebíky. 

7.6 Betonáž stropní desky: 
Před zahájením prací na realizaci stropní desky bude v místě ocelové konstrukce 
po obvodu objektu zřízeno lehké trubkové lešení s dřevěnými podlážkami. Výška 
pracovní podlahy bude 3 100 mm od ± 0,000 1. NP. Lešení bude sloužit jako 
přístupová komunikace během betonáže ošetřování betonu stropní desky. Na 
lešení bude zřízeno jednotrubkové zábradlí ve výšce 900mm nad úrovní pracovní 
podlahy. Vzhledem k výšce lešení nebude toto lešení kotveno k objektu. Stabilita 
lešení bude dána šikmými vzpěrami z lešeňových trubek délky 3 500 mm se 
sklonem od terénu 65°. 

Stropní deska se nachází pouze v té části objektu, kde je navrženo 2. NP. Jedná 
se o monolitickou železobetonovou desku tloušťky 50 mm nad horní hranu 
trapézového plechu, který tvoří ztracené bednění této stropní desky.  

Výztuž stropní desky tvoří podélné pruty tyčové výztuže Ø R10 z oceli 10 505 
umístěné do každé vlny trapézového plechu. Při horním okraji stropní desky bude 
uložena výztuž ze svařovaných sítí KARI 6/150/150. Předepsaná poloha ocelové 
výztuže bude zajištěna pomocí distančních vložek Dual FIX 25 a hvězdicových 
distančních kroužků. Ocelová výztuž stropní desky bude po dopravě na staveniště 
složena přímo na místě zpracování. Beton stropní desky bude třídy C16/20. 
Schéma uspořádání stropní desky viz. obr. č. 25. Zároveň s betonáží stropní desky 
budou betonovány i ztužující věnce v 1. NP. Platí zde stejné požadavky na 
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kontrolu a zkoušky jakosti dodané betonové směsi na stavbu jako v případě 
betonáže ztužujících věnců. Jelikož tyto práce budou probíhat v rámci jedné 
dodávky betonové směsi na stavbu, proběhnou tyto kontroly a zkoušky pouze 
jednou společně pro obě činnosti. 

 

7.6.1 Zřízení bednění stropní desky: 

Základní bednící prvek stropní desky bude trapézový plech, který slouží jako 
kompletní vodorovné ztracené bednění. Na východní straně objektu bude funkci 
svislého bednění stropní desky vykonávat příčný rám č. 4 nosné ocelové 
konstrukce, který výškově přesahuje rovinu stropu o 135 mm. V oblasti balkonu 
bude svislé bednění stropní desky vytvořeno bodovým přivařením pásků ocelového 
plechu tloušťky 1 mm a šířky 105 mm po obvodu trapézového plechu. Toto 
bednění musí výškově odpovídat úrovni horní hrany stropní desky.  

Zbylé svislé bednění bude tvořeno klasickým dřevěným bedněním sbíjeným 
z prken tl. 24 mm. Výšková poloha bednění bude zajištěna sloupky z dřevěných 
prken tloušťky 24 mm a šířky 200 mm. V místech otvorů ve zdivu budou sloupky 
pomocí dřevěného prkna zapřeného za vnitřní stranu obvodové stěny svázaného 
se svislým sloupkem rádlovacím drátem. 

Dále bude správná poloha tohoto bednění dána provrtáním a přivázáním 
rádlovacím drátem ke KARI sítím tvořícím výztuž stropní desky v rozestupech 500 
mm. Správný rozestup bednění bude udržován pomocí rozpěr vložených mezi 
bednící desky každých 500 mm 

Tuhost celého systému bude zvýšena použitím šikmých vzpěr v rozestupu cca 
2 500 mm  tak aby odpovídaly rozmístění svislých polí lešení.  

7.6.2 Ocelová výztuž stropní desky: 

7.6.2.1 Tyčová výztuž: 

Nejprve budou na pruty podélné výztuže osazeny hvězdicové distanční kroužky o 
průměru 20 mm. Rozestupy distančních kroužků budou cca 500 mm. Po té bude 
výztuž uložena do každé vlny trapézového plechu. 

Obr.č. 25 Detail stropní desky 
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7.6.2.2  Svařované sítě KARI: 

Distanční vložky Dual FIX 25 délky 2 000 mm budou uloženy na trapézový plech 
ve směru kolmém na vlny v řadě po celé délce ocelové konstrukce. Rozestup 
distančních vložek bude 1 000 mm tak aby bylo přeložení sítí KARI podloženo. 
Poté budou kladeny jednotlivé KARI sítě na distanční podložky se vzájemným 
přesahem 150 mm (o jedno „oko“). Krajní výztuž bude dle potřeby zkrácena 
pákovými kleštěmi. 

7.6.3 Betonáž stropní desky: 

Stropní deska bude betonována transportbetonem dopraveným na staveniště 
pomocí autodomíchávače Stetter  AM 7 C+ na podvozku SCANIA P310 6x4. Na 
místo zpracování bude uložena pomocí čerpadla na beton s výložníkem 
SCHWING S 28 X na vozidle MAN TGA 33.363 6x4. Betonová směs bude 
ukládána z výšky maximálně 1 500mm a bude do přibližné výšky stropní desy 
rozvrstvována pomocí hliníkových lopat. Do roviny bude betonová směs stažena 
hliníkovou latí s libelami délky 2 500 mm.  Poté bude hutněna pomocí plovoucí 
vibrační latě ENAR QZH. Výška bude průběžně kontrolována a udržována pomocí 
rotačního laseru. Postup betonáže bude směrem od severozápadní strany objektu 
ke straně  

Mezní odchylky od vodorovné roviny jsou dány normou ČSN 73 0205 Geometrická 
přesnost ve výstavbě - navrhování geometrické přesnosti a ČSN 73 0210 
Geometrická přesnost ve výstavbě - podmínky provádění. Tyto odchylky mají pro 
vodorovný směr hodnotu 5mm na hliníkové lati volně ložené. 

7.6.4 Ošetřování betonu: 

Bezprostředně po betonáži bude stropní deska v celé své ploše zakryta PE folií. 
Vzájemné přesahy folie budou minimálně 150 mm. Folie bude na krajích zatížena 
1 ks cihelného bloku POROTHERM 40 v místě každého přeložení. Folie bude 
přesahovat až na lešení, kde bude zatížena. 

Den po betonáži a každý další následující po dobu trvání technologické pauzy 
bude povrch stropní desky rovnoměrně po celé ploše kropen vodou a znovu 
zakrytý PE folií. Minimální délka technologické pauzy je určena na 3 dny. Z důvodu 
provádění HI vrstvy a ochranné betonové mazaniny v době trvání této 
technologické pauzy bude tato pauza prodloužena na celkem 9 pracovních dnů.  

8. Jakost a kontrola kvality: 

Veškeré práce na zadané technologické etapě budou probíhat v souladu 
s platnými normami a vyhláškami případně s doporučenými pracovními postupy 
výrobci jednotlivých stavebních materiálů. Podrobný popis jednotlivých požadavků 
na jakost a kvalitu a jejich kontrol je řešen v projektech KZP. 

O všech provedených zkouškách a kontrolách, bude proveden zápis do stavebního 
deníku podepsaný osobami, které jsou za řádné provedení těchto zkoušek 
odpovědné. 

Kontroly budou probíhat na třech stupních. A to vstupní, mezioperační a výstupní. 
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8.1 Vstupní kontrola: 
Vstupní kontrola probíhá na dvou hlavních úrovních. První spočívá v kontrole a 
převzetí konstrukcí, na které daná činnost přímo navazuje nebo na nich je její 
realizace závislá. Kontroluje se shoda skutečně provedených konstrukcí 
s požadavky projektové dokumentace. 

 Druhá spočívá v kontrole množství, kvality a případné míry poškození materiálu 
během dopravy na stavbu. Kontrola spočívá především ve vizuální prohlídce 
dodaných materiálů a porovnání kvalitativních údajů v dodacích listech. 

 

8.2 Mezioperační kontrola: 
předmětem mezioperační kontroly je především kontrola dílčích procesů před 
dokončením ucelené části díla. 

8.2.1 Mezioperační kontrola pro ocelovou konstrukci: 

- kontrola klimatických podmínek 

- kontrola svarů 

- kontrola ukotvení konstrukce do základových konstrukcí 

- zaměření a vyrovnání OK 

- kontrola kompletace konstrukce 

- montáž trapézového plechu 

 

8.2.2 Mezioperační kontrola pro obvodové zdivo: 

- kontrola skladovacích ploch 

- kontrola klimatických podmínek 

- kontrola rovinatosti 

- kontrola vazeb zdiva 

- kontrola rozměrové přesnosti 

- kontrola provedení otvorů 

8.2.3 Mezioperační kontrola pro ztužující věnce: 

- kontrola klimatických podmínek 

- kontrola výztuže 

- kontrola ukládání betonové směsi 

- kontrola rovinatosti 

- kontrola ošetřování čerstvého betonu 
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8.2.4 Mezioperační kontrola pro stropní desku: 

- kontrola klimatických podmínek 

- kontrola výztuže 

- kontrola ukládání betonové směsi 

- kontrola rovinatosti 

- kontrola ošetřování čerstvého betonu 

8.3 Výstupní kontrola: 
Předmětem výstupní kontroly je kontrola souladu skutečného provedení stavby 
s požadavky projektové dokumentace. 

Během výstupní kontroly budou kontrolovány odchylky skutečného provedení 
konstrukcí řešené technologické etapy. Naměřené hodnoty skutečně provedených 
konstrukcí musí být menší než předepsané normou ČSN 73 0210 - Geometrická 
přesnost ve výstavbě.  

 

9. BOZP: 

9.1 591/2006 Sb.: 
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jsou uvedeny v nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Řešené technologické etapy se z hlediska nařízení 
vlády č. 591/2006 týkají především tyto požadavky: 

- Na zařízení staveniště 

- Na zařízení pro rozvod energie 

- Na venkovní pracoviště na staveništi 

- Obecné požadavky na obsluhu strojů 

- Obecné požadavky na míchačky 

- Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

- Čerpadla směsi a strojní omítačky 

- Vibrátory 

- Stavební elektrické vrátky 

- Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

- Skladování a manipulace s materiálem 

- Betonářské práce a práce související 

- Montážní práce 

- Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
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9.2 362/2005 Sb.: 
Požadavky na bezpečnost při pracích ve výškách jsou uvedeny v 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. Řešené technologické 
etapy se z hlediska tohoto nařízení vlády týkají především tyto požadavky na: 

- Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

- Používání žebříků 

- Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 

- Přerušení práce ve výškách 

- Krátkodobé práce ve výškách 

- Školení zaměstnanců 

Všichni pracovníci pohybující se v prostoru staveniště musí být řádně proškoleni o 
BOZP. O tomto proškolení musí být vyhotoven protokol podepsaný všemi 
pracovníky. O proškolení bude rovněž proveden zápis do stavebního deníku. 

Plán rizik pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je podrobně řešen v příloze A5 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

10. Životní prostředí: 

Během realizace řešené stavebně technologické etapy se nepředpokládají žádné 
nepříznivé vlivy prováděných činností na životní prostředí. Tento předpoklad bude 
zajištěn bezchybným technickým stavem použité mechanizace. 

Veškerý odpad vzniklý během stavebních prací musí být shromažďován a 
uskladněn na skládce případně ekologicky likvidován. 

Výpis vzniklých odpadů, jejich zatřídění a nakládání s nimi se řídí dle Zákona č. 
185/2001 sb. o odpadech a Vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 381/2001 
sb. o odpadech a jejich seznam. 

Výpis a zatřídění odpadů vzniklých během realizace řešené stavebně 
technologické etapy je uveden v tabulce č. 4 nakládání s odpady. Veškeré odpady 
budou odvezeny na skládku odpadu Marius Pedersen v Českých Libchavách. 

Kód odpadu Název druhu odpadu 
15 01 99 Odpad blíže neuvedený - odpad obalů 
17 01 02 Cihly 
17 04 05 Ocel-spojvací a jiné stavební materiály 
17 06 02 Ostatní izolační materiál-odpad TI 
20 01 01 Papír nebo lepenka 
20 03 21 Směsný komunální odpad 

Tab. č. 4 Nakládání s odpady 
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1. Obecné informace:  

1.1 Identifikační údaje: 

1.2 Obecné informace o stavbě:  

Jedná se o novostavbu budovy pro fitness, rehabilitaci a ubytování v areálu 
Acrobat Parku ve Štítech. Stavba se nachází na parcele č. 695/3 k. ú. Štíty. Na 
stejné parcele se nachází stávající budova sloužící jako recepce, restaurace a 
ubytování. Dále se na parcele nacházejí skokanské můstky s doskokem do 
bazénu, hřiště na plážový volejbal a letní terasa. Stavba je umístěna podél místní 
pozemní komunikace v severní části pozemku vedle stávajícího objektu. Terén 
v místě stavby je mírně svažitý. Objekt architektonicky vychází ze stávajícího 
objektu. Čistá výška 1.NP ± 0,000 = 453,0 Bpv (=0,350 od  ± 0,000 1. NP stávající 
budovy). Maximální výška objektu je +7,700m nad ± 0,000. Objekt je navržen jako 
dvoupodlažní s ustupujícím 2. NP. V místě 2. NP tvoří v přízemí nosnou konstrukci 
ocelový skelet z válcovaných HEB profilů kotvených chemickými kotvami do 
železobetonových základových pasů. Na rámy bude bodově navařen trapézový 
plech VIKAM TR 55/250, který bude tvořit ztracené bednění monolitické 
železobetonové stropní desky. 

Skelet vynáší obvodové a dělící stěny ve 2. NP. Mezi sloupy bude skelet vyzděn 
výplňovým zdivem z keramických cihelných bloků POROTHERM 40 Profi DRYFIX, 
které tvoří obvodový plášť budovy a zároveň mají ztužující funkci. Mimo skelet 
budou mít obvodové zdi nosnou funkci a budou vyzděny ze stejných tvarovek. 
Čelní část objektu, v místě ocelové konstrukce, je tvořena prosklenou fasádou 
zavěšenou na hliníkové profily. 

 Ztužující věnce budou monolitické železobetonové z betonu C16/20 s výztuží z 
oceli 10505. Objekt je zastřešen nesymetrickou střechou ze sbíjených dřevěných 
příhradových vazníků gangnail se sklony střešních rovin 12° a 20°. Střešní krytinu 
tvoří profilované ocelové plechy RANNILA Monterrey. 

1.3 Členění stavby na jednotlivé stavební objekty: 
SO – 01 – Budova pro fitness, rehabilitaci a ubytování 

SO – 02 – Komunikace 

SO – 03 – Přípojka vody 

SO – 04 – Vnější domovní plynovod 

Název stavby: Acrobat Park – budova pro fitness, rehabilitaci a ubytování 

Místo stavby: Štíty, parcela č. 695/3 

Kraj: Olomoucký 

Stavebník: Acrobat Park o.p.s. Štíty 

Projektant: PROMOS s.r.o., Nerudova 32, 787 01 Šumperk 

Charakter stavby: Novostavba 
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SO – 05 – Přípojka dešťové kanalizace 

SO – 06 – Přípojka splaškové kanalizace 

SO – 07 – NN elekto. Přípojka 

2. Koncept zařízení staveniště: 

2.1 Popis staveniště: 

Staveniště se nachází v severozápadní části parcely 695/3 k. ú. Štíty. A je tvořeno 
bezprostředním okolím stavby u vstupní části protaženým až k plotu oddělujícímu 
rekreační část areálu od části sportovní. 

Terén je na celé ploše staveniště rovinatý a kromě příjezdové komunikace, která je 
tvořena zámkovou betonovou dlažbou, zatravněný. 

Přípojky inženýrských sítí jsou vedeny ke stávajícímu objektu. Na stávající přípojky 
budou napojeny přípojky pro nový objekt. 

Dopravní obslužnost ke staveništi bude zajištěna z pozemní komunikace II. třídy č. 
368. 

Kvůli zřízení staveniště musí být omezen provoz areálu pro veřejnost. Jedná se 
především o zákaz vstupu hlavní branou a na ni navazující příjezdovou 
komunikaci. Vstup do areálu bude zajištěn brankou v severní části areálu. Ke 
vstupům do areálu budou umístěny zákazové a omezující značky 

Celková plocha parcely: 4 450 m2 

Celková plocha staveniště: 1080 m2 

Zastavěná plocha: 254 m2 

Obestavěný prostor: 1 750 m2 

2.2 Objekty zařízení staveniště: 

Pro účely zařízení staveniště nebudou využívány žádné stávající objekty.  

2.2.1 Stavební buňky: 

Pro účely zařízení staveniště jsou navrženy vzhledem k rozsahu staveniště a 
prováděných prací celkem 2 stavební buňky. 

První bude obytný kontejner 20“ od firmy STG trade s.r.o. a bude sloužit pro účely 
stavbyvedoucího. Druhý bude skladový kontejner 20“ od stejné firmy. Tento 
kontejner bude sloužit jako sklad drobného materiálu, především náchylného na 
vlhkost a povětrnostní vlivy. Dále bude sloužit jako sklad pracovních nástrojů a 
ručního nářadí. 

Vnější rozměry obou použitých kontejnerů jsou 6 055 x 2 435 x 2 600 mm (D x Š x 
V). 

Pro umístění buněk není třeba zřizovat žádnou zvláštní zpevněnou plochu. 
Stavební buňky budou umístěny na dřevěné trámky průřezu 100 x 100 mm. 
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Doprava a složení stavebních buněk na staveništi bude zajištěna nákladním 
automobilem DAF LF 55.250 FR 6x2 s přívěsem PANAV PV 18L OK a 
hydraulickou rukou Palfinger PK 16001 - K High  Performance. 

Podrobný popis použitých stavebních buněk je v příloze č. 1 této zprávy. 

2.2.2 Parkování osobních vozidel pracovníků: 

Parkování pracovníků bude umožněno na parkovišti přilehlém k areálu. Povrch 
parkoviště je tvořen asfaltovou směsí. K parkování osobních vozidel pracovníků 
budou přednostně využívány prostory odlehlé od vstupu do areálu, tak aby byl 
v maximální míře zachován komfort pro návštěvníky areálu. 

2.2.3 Rozvody nízkého napětí po staveništi: 

Kabelové rozvody NN pro potřeby staveniště budou zřízeny jako dočasné. Budou 
vedeny v zemi. 

Nová přípojka bude vedena dle PD podél stávajícího objektu a bude na ní zřízena 
šachta průměru 800 mm pro napojení dočasného rozvodu NN pro účely zařízení 
staveniště. Z této šachty budou v hloubce 1 000 mm vedeny kabely do 
staveništního rozvaděče. Rozvaděč bude umístěna na jižní straně prostoru pro 
zařízení staveniště vedle stavebních buněk pro stavbyvedoucího a skladu. 
Z tohoto rozvaděče budou napojeny stavební buňky, šikmý elektrický výtah, 
přístroje pro montáž ocelové konstrukce a drobné ruční nářadí a pomůcky. 

Přípojné místo bude ze stávající rozvodné skříně s elektroměrem a hlavním 
vypínačem umístěné na východní straně stávajícího objektu. 

2.2.4 Rozvody vody po staveništi: 

Rozvody vody po staveništi budou zprostředkovány trubkami IPE 40x3,6. 
Odběrové místo bude z vodoměrné šachty umístěné východně od stávajícího 
objektu. Nově budovaná vodovodní přípojka bude zřízena až těsně k novému 
objektu, kde bude pro účely zařízení staveniště vybudována betonová šachta 
průměru 800 mm. Z této šachty bude napojena dočasná vodovodní přípojka. 
Potrubí dočasné vodovodní přípojky bude uloženo 1 500 mm v zemi. Vyústění 
dočasné vodovodní přípojky bude vedle stavebních buněk stavbyvedoucího a 
skladu. Toto vyústění bude opatřeno kovovou rychlospojkou systém GEKA Ideal 
¾“. 

  

 

 

 

 

 
Obr. č. 1 GEKA Ideal s vsuvka s vnějším závitem Obr. č. 2 GEKA Ideal rychlospojka hadicová 
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Na stavební buňce sloužící jako sklad drobného materiálu a ručního nářadí bude 
umístěna hadice na vodu TUBITECH CRYSTAL průměr 4/10 mm délky 50 m. 
Touto hadicí bude rozváděna voda po staveništi. 

Pro účely řešené stavebně technologické etapy bude v místě míchacího centra 
umístěn kovový sud s odnímatelným víkem jako zásoba záměsové vody.  

2.2.5 Oplocení staveniště: 

K oplocení staveniště bude částečně využito stávajícího oplocení a částečně bude 
zřízeno oplocení mobilní. 

Stávající oplocení oddělující od sebe sportovní a rekreační části areálu bude pro 
účely zařízení staveniště ponecháno. Oplocení u příjezdové komunikace bude 
z důvodu rekonstrukce této komunikace a zřízení nové vstupní brány do areálu 
odstraněno a po dobu výstavby nahrazeno průhledným mobilním oplocením. 

Stávající oplocení podél severní strany areálu se nachází v místě zamýšlené 
novostavby, proto bude před zahájením stavebních prací odstraněno a nahrazeno 
průhledným mobilním oplocením. 

Východní strana staveniště podél přístupové komunikace pro veřejnost bude od 
zbytku areálu oddělena mobilním plným trapézovým plotem. 

Výška stávajícího oplocení je 1 500 mm. Výška veškerého mobilního oplocení je 
2 000 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. č. 4 Průhledné mobilní oplocení 

Obr. č. 3 Detail napojení jednotlivých dílců svorkou 
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2.2.6 Pojezdové komunikace na staveništi: 

Pojezdová komunikace je tvořená stávající hlavní přístupovou komunikací do 
areálu. Tato komunikace je tvořena mechanicky zpevněným kamenivem. Její šířka 
je 5 000 mm. Vzhledem k rozměrům nákladního automobilu DAF LF 55.250 FR 
6x2 s přívěsem PANAV PV 18L OK, který je největší navržený stavební stroj, pro 
jehož pohyb po staveništi bude tato komunikace sloužit je tato příjezdová 
komunikace pro potřeby řešené stavebně technologické etapy dostačující. 

Tato příjezdová komunikace přímo navazuje na parkoviště přilehlé k areálu. 

2.2.7 Mobilní kontejner: 

Pro řešenou technologickou etapu je navržen stavební mobilní kontejner 
převážený na vozidle MAN TGL 12.180 4x2 BB. Celkový objem kontejneru je 6,875 
m3. 

Pro umístění kontejneru není nutné zřizovat zpevněné plochy. Kontejner bude 
umístěn podél čelní strany objektu dle výkresů B2 zařízení staveniště. Před 
kontejnerem musí být ponechán volný manipulační prostor délky minimálně 
5 000m pro vozidlo během skládání a nakládání kontejneru. 

Kontejner bude sloužit ke skladování a odvozu stavební suti vzniklé během 
činností na řešené technologické etapě. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.8 Informační tabule: 

U vstupní brány do objektu bude umístěna informační tabule se základními 
informacemi o stavbě. Dále zde budou umístěny zákazové značky: „stavba 
nepovolaným vstup zakázán“ a „vjezd povolen pouze vozidlům stavby“. 

2.3 Podmínky provádění stavby: 

2.3.1 Přístup na staveniště: 

Přístup na staveniště bude prostřednictvím přilehlého parkoviště a na něj 
navazující příjezdové komunikace tvořené silnicí II. třídy č. 368. 

Vjezd na staveniště bude umístěn v místě stávající příjezdové komunikace na 
staveništi. Tento vjezd bude řešen vyjmutím jednoho dílu obilního oplocení.  

Obr. č. 5 MAN TGL 12.180 4x2 BB 
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Stavbyvedoucí zajistí, aby po skončení každé pracovní směny byl tento díl opět 
usazen a řádně zajištěn pomocí mechanických svorek. 

Přístup do zbytku areálu pro veřejnost bude zajištěn z prostoru mezi stávajícím a 
nově budovaným objektem. 

2.3.2 Ostraha staveniště: 

Vzhledem k oplocení staveniště a současnému provozu zbytku areálu po dobu 
výstavby nevzniká požadavek na zajištění bezpečnosti proti vzniku škody na 
majetku nebo stavebních materiálech bezpečnostní agenturou. 

3. Likvidace zařízení staveniště: 

Po ukončení řešené stavebně technologické etapy bude zařízení staveniště sloužit 
pro etapy na ni navazující v dalším postupu výstavby.  

Po ukončení veškerých stavebních prací bude zařízení staveniště zlikvidováno a 
dočasně zabrané plochy uvedeny do původního stavu nebo upraveny dle 
požadavků projektové dokumentace. 

4. Vliv stavby na životní prostředí: 

Vzhledem k charakteru řešené stavebně technologické etapy se nepředpokládají 
žádné nepříznivé vlivy na životní prostředí. 

Nakládání s odpady vzniklými během provádění dané technologické etapy řeší 
příloha A2. Technologický předpis. 
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5. Příloha č. 1 – Mobilní kontejnery: 

5.1 Technické informace o obytném kontejneru: 

Rozměry: 

 - Délka: 6 055 mm venkovní/ 5 855 mm vnitřní 

 - Šířka: 2 435 mm venkovní/ 2 235 mm vnitřní 

 - Výška 2 620 mm venkovní/ 2 300 mm vnitřní 

Hmotnost: 

 - 1 900 kg 

Nosná konstrukce: 

 - Ocelový rám svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými  

   prvky s otvory podle ISO – normy 

 - Možnost ukládání a montáže na sebe (do 3 poschodí) 

Podlaha: 

 - pozinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu 

 - minerální vlna, tloušťka 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami 

 - PE – fólie (parotěsná zábrana) 

 - voděodolná dřevotřísková deska V 100, tloušťky 19 mm 

 - PVC podlahová krytina, tloušťka 1,5 mm 

 - Nosnost (zatížení): 2,5 kN/m2 

Stěny: 

 - lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťka 0,55 mm 

 - minerální vlna, tloušťky 80 mm nebo 100mm, uložená mezi příčnými 

   ocelovými výztuhami 

 - laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových profilů 
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Střecha: 

 - pozinkovaný trapézovaný plech tl. 0,8 mm 

 - minerální vlna, tl. 100 mm 

 - podhled laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových  

   profilů, nosnost (zatížení): 1,5 kN/m2 

Dveře: 

 - Venkovní dveře oboustranně lakované z pozinkovaného plechu, tepelně 

    izolované 810 x 1970 mm, typ ZK-1 

Okno: 

 - Plastová okna s izotermickým sklem 900, 1200 nebo 1800 x 1200 mm (bílé),  

   otvíravá sklopná 

 - Možnost vybavení oken plastovými roletami, hliníkovými žaluziemi nebo ocelovými 

   mřížemi 

Elektoinstalace: 

 - Systém: 3x400/240V, 50 Hz, TN-S 

 - CEE venkovní přívodka nástěnná 5x32A 1 ks 

 - CEE venkovní zásuvka nástěnná 5x32A 1 ks 

 - Plastový 8 modulový rozvaděč 1 ks 

 - Proudový chránič 40/4/0,03A, dI = 30mA 1 ks 

 - Jistič zásuvkové okruhu a topení 16A 2 ks 

 - Zásuvka 3 ks 

 - Vypínač 1 ks 

 - Osvětlovací těleso 1 x 36 W 2 ks 

Povrchová úprava: 

 - Standardní provedení jednobarevné 
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Montáž: 

 - Stavební buňky budou uloženy na dřevěné trámy průřezu 100 x 100 mm 

 - Manipulace bude probíhat pomocí hydraulické ruky Palfinger PK 16001 - K High 

   Performance 

 

5.2 Technické informace o skladovém kontejneru: 

Rozměry: 

 - Délka: 6 055 mm venkovní/ 5 855 mm vnitřní 

 - Šířka: 2 435 mm venkovní/ 2 235 mm vnitřní 

 - Výška 2 600 mm venkovní/ 2 300 mm vnitřní 

Hmotnost: 

 - 1 850 kg 

Nosná konstrukce: 

 - Ocelový rám svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm se svařovanými rohovými 

   kostkami z plechu tl. 4 a 6 mm, ve kterých jsou otvory pro manipulaci 

 

 

 

Obr. č. 6 STG trade obytný kontejner 20“ 
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Podlaha: 

 - vyztužená podlahovými nosníky 

 - krytá lakovaným rýhovaným nebo slzičkovým ocelovým plechem tloušťky 3 mm 

   odolným proti skluzu 

Stěny: 

 - lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťka 1,50 mm 

 - obvodový plech je vevařen do ocelového rámu buňky 

Strop: 

 - hladký lakovaný plech tloušťky 2 mm 

 - plech je přivařen na vyspádované střešní nosníky 

Vrata: 

 - dvoukřídlá ocelová 2300x2350mm s tyčovým zavíráním a gumovým těsněním 

Povrchová úprava: 

 - Vnější jednobarevné provedení v odstínu RAL, dle přání zákazníka 

 - Vnitřní jednobarevné provedení v odstínu světle šedá, RAL 7035 

Montáž: 

 - Stavební buňky budou uloženy na dřevěné trámy průřezu 100 x 100 mm 

 - Manipulace bude probíhat pomocí hydraulické ruky Palfinger PK 16001 - K High 

   Performance 

Obr. č. 7 STG tade skladový kontejner 20“ 
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6. Příloha č. 2 výpočet požadovaného příkonu 
elektrické energie: 

Výpočet maximálního příkonu pro řešenou stavebně technologickou etapu je 
uveden v tabulce č. 1 výpočet příkonu el. energie. 

 

Příkon strojů 
Štítkový 

příkon kW ks Celkem 
kW 

Kombinované kladivo HILTI TE 50 1,05 1 1,05 

Úhlová bruska HILTI DCG 230-DB 2,4 1 2,4 

Univerzální stavební vysavač HILTI VC 40-U 1,2 1 1,2 

Stolová stavební pila Husqvarna TS 500 F 0,23 1 0,23 

Šikmý střešní výtah TOPLIFT 234 1,3 1 1,3 

Svářecí invertor KITIn 320 MMA  5,5 1 5,5 

Bodovací svařovací stroj GYSPOT 2400  4,3 1 4,3 

Spádová míchačka MK 130 0,8 1 0,8 

P1 - Instalovaný příkon elektromotorů 16,78 

    

Vnitřní osvětlení - Osvětlené prostory 
Příkon pro 
osvětlení kW ks Celkem 

kW 

Obytné buňky 0,072 1 0,072 

P2 - Příkon osvětlených vnitřních prostorů 0,072 

 

    
S = 1,1*[(0,5*P1+0,8*P2+P3)

2+(0,7*P1)
2]1/2 

   

    
S = 1,1*[(0,5*16,78+0,8*0,072+0,0)2+(0,7*16,78)2]1/2 =  22,213 kW 

  
 

 

Tab. č.  1 výpočet př íkonu elektr ické energie 
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7. Příloha č. 3 výpočet spotřeby vody na staveništi: 

Výpočet spotřeby vody pro řešenou stavebně technologickou etapu je uveden 
v tabulce č. 2 výpočet spotřeby vody. 

 

A - Voda pro provozní účely 

Potřeba vody pro: MJ Počet 
MJ 

Střední 
norma [l] 

Potřebná 
množství [l] 

Ošetřování betonu  m
2
 630 5 3150 

Založení zdiva z tvárnic m
3
 0,728 250 182 

Mezisoučet A 3332 

B - Voda pro hygienické a sociální účely 

Potřeba vody pro: MJ Počet 
MJ 

Střední 
norma [l] 

Potřebná 
množství [l] 

Hygienické účely 0 40 0 

Mezisoučet B 0 

C - Voda pro technologické účely 

Potřeba vody pro: 
Potřebná 

množství (l) 

Mýtí nářadí, a dalsí potřeba vody 400 

Mezisoučet C 400 

Qn = (A*1,6+B*2,7+C*2,0)/(t*3 600) 

Qn = (3 332*1,6+0*2,7+400*2,0)/(40*3 600) = 0,043 l/s 

 

  

Tab. č.  2 výpočet spotřeby vody 
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1. Obecné informace: 

1.1 Identifikační údaje: 

1.2 Popis stavby: 

Jedná se o novostavbu budovy pro fitness, rehabilitaci a ubytování v areálu 
Acrobat Parku ve Štítech. Stavba se nachází na parcele č. 695/3 k. ú. Štíty. Na 
stejné parcele se nachází stávající budova sloužící jako recepce, restaurace a 
ubytování. Dále se na parcele nacházejí skokanské můstky s doskokem do 
bazénu, hřiště na plážový volejbal a letní terasa. Stavba je umístěna podél místní 
pozemní komunikace v severní části pozemku vedle stávajícího objektu. Terén 
v místě stavby je mírně svažitý. Objekt architektonicky vychází ze stávajícího 
objektu. Čistá výška 1.NP ± 0,000 = 453,0 Bpv (=0,350 od  ± 0,000 1. NP stávající 
budovy). Maximální výška objektu je +7,700m nad ± 0,000. Objekt je navržen jako 
dvoupodlažní s ustupujícím 2. NP. V místě 2. NP tvoří v přízemí nosnou konstrukci 
ocelový skelet z válcovaných HEB profilů kotvených chemickými kotvami do 
železobetonových základových pasů. Na rámy bude bodově navařen trapézový 
plech VIKAM TR 55/250, který bude tvořit ztracené bednění monolitické 
železobetonové stropní desky. 

Skelet vynáší obvodové a dělící stěny ve 2. NP. Mezi sloupy bude skelet vyzděn 
výplňovým zdivem z keramických cihelných bloků POROTHERM 40 Profi DRYFIX, 
které tvoří obvodový plášť budovy a zároveň mají ztužující funkci. Mimo skelet 
budou mít obvodové zdi nosnou funkci a budou vyzděny ze stejných tvarovek. 
Čelní část objektu, v místě ocelové konstrukce, je tvořena prosklenou fasádou 
s izolačním dvojsklem zavěšenou na hliníkové profily. Výplně otvorů budou 
dřevěné s izolačním dvojsklem. 

 Ztužující věnce budou monolitické železobetonové z betonu C16/20 s výztuží z 
oceli 10505. Objekt je zastřešen nesymetrickou střechou ze sbíjených dřevěných 
příhradových vazníků gangnail se sklony střešních rovin 12° a 20°. Střešní krytinu 
tvoří profilované ocelové plechy RANNILA Monterrey. 

2. Dopravní obslužnost: 

Materiál bude na staveniště dovážen po třech hlavních dopravních trasách. Prvky 
ocelové konstrukce budou dováženy z kovovýrobny Unikov s. r.o. v Dolní Orlici. 
Celková délka trasy je 15,7 km. Celá trasa je tvořena silnicemi I. třídy č. 43, 11 a 
silnicí II. třídy č. 368. Druhá navrhovaná trasa vede z Moravského Karlova. Z velké 
části se tato trasa kryje s trasou předešlou a je tvořena silnicí III. třídy č. 31230, 
silnicemi I. třídy č. 43, 11 a silnicí II. třídy č. 368. Celková délka je 11,3 km po 

Název stavby: Acrobat Park – budova pro fitness, rehabilitaci a ubytování 

Místo stavby: Štíty, parcela č. 695/3 

Kraj: Olomoucký 

Stavebník: Acrobat Park o.p.s. Štíty 

Projektant: PROMOS s.r.o. , Nerudova 32, 787 01 Šumperk 

Charakter stavby: Novostavba 
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stejných silnicích. Tato dopravní trasa bude sloužit pro příjezd autojeřábu AD 20 
na podvozku TATRA T 815. 

Další navrhovaná dopravní trasa je ze Zábřehu a je tvořena silnicemi I. třídy č. 43 
a 11 a silnicí II. třídy č. 368. Celková délka trasy je 24,4 km. Po této dopravní trase 
bude na staveniště dovážen stavební materiál (stavebniny EKOZIS s. r. o.) 
nákladním automobilem DAF LF 55.250 FR 6x2 s přívěsem PANAV PV 18L OK. 
Dále bude tato trasa sloužit k dopravě čerstvé betonové směsi z betonárny ZAPA 
beton a. s. autodomíchávači Stetter  AM 7 C+ na podvozku SCANIA P310 6x4, 
LIEBHERR HTM 504 na podvozku MAN TGS 18.360 4x2 a čerpadlem na beton s 
výložníkem SCHWING S 28 X na vozidle MAN TGA 33.363 6x4.  

Na všech těchto dopravních trasách se nenachází žádné omezení, které by 
znemožňovalo průjezd navržených vozidel (viz. příloha B1 situace dopravních 
vztahů). 

 

 

 

 

Obr. č. 1 Situace stavby 
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3. Návrh strojní sestavy: 

3.1 Seznam nasazených strojů: 

Stavební stroje: 

nákladní automobil MAN TGL 12.180 4x2 BB 
nákladní automobil DAF LF 55.250 FR 6x2 s přívěsem PANAV PV 18L OK 
autojeřáb AD 20 na podvozku TATRA T 815 
autodomíchávač Stetter  AM 7 C+ na podvozku SCANIA P310 6x4 
autodomíchávač LIEBHERR HTM 504 na podvozku MAN TGS 18.360 4x2 
čerpadlo na beton s výložníkem SCHWING S 28 X na vozidle MAN TGA 33.363 
6x4 

Pracovní pomůcky a nářadí: 

šikmý střešní výtah TOPLIFT 234 
svářecí invertor KITIn 320 MMA  
bodovací svařovací stroj GYSPOT 2400  
stolová stavební pila Husqvarna TS 500 F 
spádová míchačka MK 130 
úhlová bruska HILTI DCG 230-DB 
vibrační lať plovoucí ENAR QZH 
badie na beton BOSCARO CL - 80 
HILTI PRE 3 rotační laser + hliníkový stativ HILTI PA 931 
totální stanice Geomax Zomm20 accXess2, 2´´ 
nízkozdvižný paletový vozík MG25 
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3.2 Technické parametry jednotlivých strojů: 

nákladní automobil MAN TGL 12.180 4x2 BB 

specifikace: 

 - vysokozdvižný sklápěč a vůz pro převoz kontejnerů s hydraulickou rukou 

 
 - délka korby [mm] - 5 500 
 - šířka korby [mm] - 2 480 

 - ložná plocha korby [m2] - 13,64 
 - výkon motoru [kW/HP] - 177/241 
 - max. hmotnost nákladu [kg] - 15 000 
 - hydraulická ruka - Palfinger PKG 1200 K High Performance 

použití: 

 - převoz drobného materiálu z "místních" stavebnin v Červené Vodě 
 - odvoz stavební suti 
 - převoz jednotlivých částí OK 

 

 
 

 
nákladní automobil DAF LF 55.250 FR 6x2 s přívěsem PANAV PV 18L OK 

specifikace: 

 - valník 
 - délka korby [mb] - 5 400 
 - šířka korby [mm] - 2 480 

 - ložná plocha korby [m2] - 13,34 
 - délka přívěsu [mb] - 7 270 
 - šířka přívěsu [mm] - 2 480 

 - ložná plocha přívěsu [m2] - 17,96 

Obr. č. 2 MAN TGL 12.180 4x2 BB 
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 - výkon motoru [kW/HP] - 184/251 
 - max. hmotnost nákladu [kg] - 25 000 
 - hydraulická ruka - Palfinger PK 16001 - K High  Performance 

použití: 

 - doprava stavebního materiálu 
 

 

 

 

 

  

 

Obr. č. 3 DAF LF 55.250 FR 6x2 

Obr. č. 4 PANAV PV 18L OK 
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autojeřáb AD 20 na podvozku TATRA T 815 

specifikace: 

 - rozměry jeřábu [mm] - 10 530x2 500x3700 (DxŠxV) 
 - šířka s vysunutými opěrami [mm] - 4 600 
 - celková hmotnost [kg] - 24 560 
 - nosnost [kg] - 20 000 
 - délka zasunutého výložníku [mm] - 8 900 
 - délka vysunutého výložníku [mm] - 20 900 
 - délka výložníku s nástavcem [mm] - 28 800 
 - rozvor podvozku [mm] - 3 700 
 - výkon motoru - T 230 kW při 1 800 ot./min 
 - maximální dopravní rychlost [km/h] - 80 

použití: 

 - montáž ocelové konstrukce 

A - Ověření zatěžovací křivky hydraulické ruky Palfinger PKG 1200 

B - Ověření zatěžovací křivky hydraulické ruky Palfinger PK 16001 

A 
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Obr. č. 5 AD 20 
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autodomíchávač Stetter  AM 7 C+ na podvozku SCANIA P310 6x4 

specifikace: 

 - objem bubnu [m3] – 7 
 - rozměry [mm] - 8 810x2 500x3 810 (DxŠxV) 
 - váha [kg] - 26 000 
 - rozvor kol [mm] - 3 550 + 1 355 
 - výkon motoru [kW/HP] - 228/310 

použití: 

 - doprava betonové směsi na betonáž stropní konstrukce a věnců 1. NP 
 
 
 
 

 

 
autodomíchávač  na podvozku MAN TGS 18.360 4x2 

specifikace: 

 - objem bubnu [m3] - 5 
 - rozměry [mm] - 7 210x2 480x3 274 (DxŠxV) 
 - váha [kg] - 15 000 
 - rozvor kol  [mm] - 3 600 
 - výkon motoru [kW/HP] - 265/360 

použití: 

 - doprava betonové směsy na betonáž věnců 2. NP 
 

Obr. č. 6 Stetter  AM 7 
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čerpadlo na beton s výložníkem SCHWING S 28 X na vozidle MAN TGA 33.363 6x4 

specifikace: 

 
 - vertikální dosah [mb] – 28 
 - horizontální dosah[mb] – 24 

 
 - hmotnost čerpadla [kg] - 21 520 

 - maximální teoretický výkon [m3/hod] – 90 
 - šířka rozpatkování přední patky [mm] - 5 960 
 - šířka rozpatkování zadní patky [mm] - 3 600 
 - Ø dopravního potrubí [mm] – 125 
 - počet ramen [ks] -4 
 - pracovní rádius otoče [°] – 370 
 - čerpací jednotka SCHWING P 2020 
 - výkon motoru vozidla [kW/HP] - 267/363 
 - celková hmotnost [kg] - 33 000 
 - rozměry vozu [mm] - 9 360x2 500x5 580 (DxŠxV) 

použití: 

 - uložení betonové směsi na stropní konstrukci 
 - betonáž věnců v 1. NP 

 

Obr. č. 7 LIEBHERR HTM 
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 Obr. č. 9 SCHWING S 28 X 

Obr. č. 8 Ověření dosahu čerpadla na beton SCHWING S 28 X 
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Obr. č. 10 Ověření dosahu čerpadla na beton SCHWING S 28 X 
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3.3 Pracovní pomůcky a nářadí: 

šikmý střešní výtah TOPLIFT 234  

specifikace: 

 - rychlost pojezdu [m/min] - 34  
 - nosnost [kg] - 250  
- příkon elektromotoru [kW] – 1,3  
- výška [mb] – 4  
- dálkové ovládání  
- bezpečnostní brzda  

použití: 

- vertikální doprava materiálu, především cihelných bloků do 2. NP  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

svářecí invertor KITIn 320 MMA  

specifikace: 

 - napájecí napětí 50 Hz [V] – 3x400   
 - rozsah svářecího proudu [A] – 5 – 250 (špičkový proud 300 A)  
-  příkon [kW] – 5,5 

použití: 
 - montáž nosné OK  

Obr. č. 11 TOPLIFT 234 Obr. č. 12 KITIn 320 
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bodovací svařovací stroj GYSPOT 2400  

 specifikace: 

  - napájecí napětí 50-60 Hz [V] – 230  

  - maximum svářecího proudu [A] – 1 700  

 -  příkon [kW] – 4,3 

  
 použití: 

  - montáž trapézového plechu  
 
 

spádová míchačka MK 130 

specifikace: 

 - příkon [kW] – 0,8 
 - výkon motoru [W] - 700 
 - pohon [V] - 230 
 - užitný objem bubnu [l] - 90 

použití: 

 - namíchání zakládací malty pro obvodové zdivo 
- namíchání maltového lože pro překlady 

 

  
 
 
 

vibrační lať plovoucí ENAR QZH 

specifikace: 

 - šířka [mb] - 2  
 - hmotnost [kg] – 15  
 - Motor Honda GX25 

 
použití: 

 - zhutnění stropní desky  
 
 

Obr. č. 13 GYSPOT 2400 Obr. č. 14 MK 130 
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ponorný vibrátor MITSHUBISHI HV38 

specifikace: 

 
- Ø hlavy vibrátoru [mm] - 38 
 - hmotnost [kg] – 34  
- Výkon motoru [kW/hp] -  3,1/4  

použití: 

 - zhutnění monolitických věnců  
 

Obr. č. 16 MITSHUBISHI HV38 

Obr. č. 15 ENAR QZH 
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badie na beton BOSCARO CL - 80 

specifikace: 

 - objem [l] - 800 
 - výška [mm] – 1 120 
 - Ø koše [mm] - 1 250 
 - nosnost [kg] - 1 250 
 - hmotnost [kg] - 150 

 
použití: 

 - betonáž věnců 2. NP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HILTI PRE 3 rotační laser + hliníkový stativ HILTI PA 931 

specifikace: 

 - nivelační systém plně automatický 
 - rozměry [mm] – 252x252x201 (DxŠxV) 
 - přesnost ± 0,5mm/10m 

 
použití: 

 - betonáž věnců 2. NP  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 17 BOSCARO CL-80 

Obr. č. 18 HILTI PRE 3 
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totální stanice Geomax Zomm20 accXess2, 2´´ 

specifikace: 

 - přesnost měření [Hz, V] - 2´´ 

 - dalekohled 30x 

 
použití: 

 - vytyčení prvků OK 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nízkozdvižný paletový vozík MG25 

specifikace: 

 - nosnost [kg] – 2 500 
 - výška zdvihu [mm] – 200 
 - délka vidlic [mm] – 1 150 
 - hmotnost vozíku [kg] – 75 

 
použití: 

 - přesun palet po stavbě  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 19 Geomax Zomm20 accXess2,2´´ 

Obr. č. 20 MG25 
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kombinované kladivo HILTI TE 50 

 
specifikace: 

 - hmotnost [kg] - 5,8 

 
 - rozsah vrtání do betonu [mm] - 12-32 
 - příkon [W] - 1050 

 
 - síťová frekvence [Hz] - 50-60 

 
použití: 

 - vyvrtání otvorů pro chemické kotvy 

 
- vyvrtání otvorů pro děrové svary do trapézového plechu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Univerzální stavební vysavač HILTI VC 40-U 

specifikace: 

 - jmenovité napětí [V] - 230 
 - sací výkon [l/s] - 61 
 - příkon [W] - 1200 
 - objem prachu [kg] - 40 

použití: 

 - čištění otvorů pro chemické kotvy 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obr. č. 21 HILTI TE 50 

Obr. č. 22 HILTI VC 40-U 
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Víceúčelová ocelová koza výškově stavitelná MultiPlus Trestle H 200 

 
specifikace: 

 
 - rozměry [mm] - 810x685x565 (DxŠxV) 

 
 - maximální výška [mm] - 1 200 

 
 - maximální zatížení [kg] - 200 

  
 

použití: 

 
 - podložení prvků rámu během svařování 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

úhlová bruska HILTI DCG 230-DB 

specifikace: 

 - průměr kotouče [mm] – 300  
- jmenovitý příkon [W] – 2 400 
- hmotnost [kg] – 5,5  

 
použití: 

 - řezání a úprava prvků ocelové konstrukce  
 
 

 
 
 
 
 

Obr. č. 23 MultiPlus Trestle H 200 

Obr. č. 24 HILTI DCG 230-DB 
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Pojízdné hliníkové lešení RollTec 

 
specifikace: 

 - pracovní výška [mm] - 3 500 

 
 - výška pracovní podlahy [mm] - 1 500 
 - hmotnost [kg] - 26,5 

 
 - maximální zatížení [kg] - 200 

 
použití: 

 - montáž podélných prvků ocelové konstrukce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stolová stavební pila Husqvarna TS 500 F 

specifikace: 

- průměr kotouče [mm] – 500  
 - výkon elektromotoru [kW] – 2,2 
 - příkon elektromotoru [V] – 230  

použití: 
 - řezání cihelných tvarovek  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. č. 25 Lešení RollTec 

Obr. č. 26 Husquarna TS 500 F 
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1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v rámci řešené stavebně 
technologické etapy upravují nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
a 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. 

Požadavky plynoucí z těchto dokumentů jsou závazné pro všechny osoby 
pohybující se v prostoru staveniště. Každý pracovník musí být proškolen o vzniku 
možných rizik souvisejících s pracovními činnostmi na řešené stavebně 
technologické etapě a o opatřeních a postupech, které tato rizika minimalizují. O 
proškolení bude vyhotoven protokol podepsaný všemi osobami pracujícími na 
stavbě. O průběhu školení bude proveden zápis do stavebního deníku. 

2. Nařízení vlády č. 591/2006 SB.: 

2.1 Obecné požadavky: 

2.1.1 Na zařízení staveniště: 

Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak 
zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob souvislým oplocením do 
výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště bude brán ohled na související 
přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a 
provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit 
mobilními dopravními značkami a osvětlit. 

Prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických 
osob, musí být zakryty nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do 
výkopu, zajištěny zábradlím výšky 900mm. Týká se především výkopů nově 
budovaných sítí a přípojek pro potřeby staveniště. 

Vjezdy na staveniště budou opatřeny dopravními značkami provádějícími místní 
úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu a vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a 
na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na 
staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na 
staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

2.1.2 Na zařízení pro rozvod energie: 

Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi budou vedeny 1 000mm v zemi. 
Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, 
zkontrolovány a viditelně označeny. 

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a 
musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím v měsíčních intervalech. 
Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno 
přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho 
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umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. 
Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat 
z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné 
manipulaci. 

2.1.3 Na venkovní pracoviště na staveništi: 

Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 
stabilní s ohledem na počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, na 
maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení a na povětrnostní vlivy, 
kterým by mohla být vystavena. Maximální povolená hodnota zatížení navržených lešení je 
2KN/m2. 

Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle bodu 2.3 skladování přílohy A2. 
Technologický předpis. 

Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 
životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického 
stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných 
okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická 
osoba pověřená zhotovitelem. 

Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti 
a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních. 

Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného 
odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů 
zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky 
zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly 
seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu 
pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 

2.2 BLIŽŠÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A 
OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PROVOZU A POUŽÍVÁNÍ 
STROJŮ A NÁŘADÍ NA STAVENIŠTI: 

2.2.1 Obecné požadavky na obsluhu strojů: 

Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, přejezdů a mostů, 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. 
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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. 
Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním 
výstražným světlem oranžové barvy, řídí se jeho činnost zvláštními právními 
předpisy. 

Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v 
souladu s podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů dohled a 
podle okolností též bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje 
dostatečným počtem způsobilých fyzických osob, které při této činnosti užívají jako 
osobní ochranný pracovní prostředek výstražný oděv s vysokou viditelností. Při 
označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí ustanoveními 
zvláštních právních předpisů. 

Stroje, při jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a 
na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících 
škody na blízkých stavbách, výkopech, podzemním vedení, zařízení, a podobně. 

2.2.2 Obecné požadavky na míchačky: 

Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v 
horizontální poloze. 

Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do 
rotujícího bubnu. 

Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v 
ruce. Konce ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při 
opravách, údržbě a čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno 
vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze 
řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným prostředkem. 

Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu 
elektrické energie. 

2.2.3 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního 
zařízení, zkontroluje řidič dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění 
výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě je v této poloze v souladu s 
návodem k používání zajistí. 
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Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou 
vizuální kontrolu. 

2.2.4 Čerpadla směsi a strojní omítačky 

Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu 
betonové směsí musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo 
nadměrné namáhání například lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních 
častí stavby. 

Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle 
návodu k používání, například odvzdušňovacím ventilem. 

Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko 
zranění fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických 
účinků dopravované směsi bylo minimalizováno. 

Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při 
strojním čerpání malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi 
fyzickými osobami provádějícími nanášení malty a obsluhou čerpadla. 

Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 
Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 
složité a opakované couvání vozidel. 

Při provozu čerpadel není dovoleno přehýbat hadice, manipulovat se spojkami a 
ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, vstupovat na 
konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 

Pojízdné čerpadlo (dále jen "autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby obslužné 
místo bylo přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se 
nenacházely překážky ztěžující tuto manipulaci. 

Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo 
nutno zbytečně přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů 
výkopů, podpěr lešení a jiných překážek. 

V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 

Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) 
smí být prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými 
opěrami (stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 

Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 

2.2.5 Vibrátory: 

Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je 
držena v ruce nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o 
délce pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, 
jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru drženou v 
ruce. 
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Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného 
betonu se provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být 
ohýbán v oblouku o menším poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 

2.2.6 Stavební elektrické vrátky: 

Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem nebo 
nosným lanem a aby z něho bylo vidět na všechna nakládací a vykládací místa, 
není-li vzájemné dorozumívání mezi obsluhou a fyzickou osobou na nakládacím 
popřípadě vykládacím místě zajištěno signalizačním zařízením. Vrátek musí být 
umístěn v bezpečné vzdálenosti od svislé dráhy přepravovaného břemene, 
chráněn před ostatním provozem na staveništi a řádně ukotven popřípadě 
stabilizován. Nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak, nesmí být hmotnost 
zátěže použité pro stabilizaci vrátku menší než dvojnásobek jeho nosnosti. Kladku 
je nutno osadit tak, aby její osa byla kolmá na směr navíjení lana, a nejvýše do 
takové polohy, aby při nejnižší poloze břemene zůstaly na bubnu vrátku ještě 
nejméně 3 závity lana. Vrátek nelze používat, není-li zajištěno, že se jeho chod 
samočinně zastaví, jakmile se závěsný hák svou nejvyšší částí přiblíží na 
stanovenou bezpečnou vzdálenost k pevné překážce, například kladce nebo 
tělesu vrátku. Nestanoví-li výrobce jinak, nastaví se tato bezpečná vzdálenost na 
0,3 m. 

V místě odebírání nebo nakládání materiálu ve výšce je zajištěna ochrana 
fyzických osob proti pádu z výšky. Pokud by střední tyč zábradlí nebo zarážka u 
podlahy znemožňovaly bezpečnou manipulaci s přepravovaným břemenem, lze je 
v nezbytném rozsahu vynechat popřípadě odstranit. Postup podle zvláštního 
právního předpisu tím není dotčen. Vrátek nelze uvést do provozu, dokud nebyl po 
dokončení jeho montáže, včetně závěsné konstrukce kladky, předán a 
zhotovitelem převzat do provozu a dokud o tomto předání a převzetí nebyl učiněn 
zápis.Před uvedením vrátku do chodu se obsluha přesvědčí, zda se nikdo 
nezdržuje v prostoru ohroženém pádem břemene.Při provozu vrátku není 
dovoleno zatěžovat vrátek nad jeho nosnost,přepravovat břemena, která svými 
rozměry ohrožují okolí, pokud nejsou provedena náležitá bezpečnostní opatření, 
zdvihat břemena šikmým tahem,opustit stanoviště obsluhy vrátku, je-li břemeno 
zavěšeno na háku, zavěšovat břemeno na špičku háku,zdržovat se pod 
zavěšeným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti, usměrňovat rukama nebo 
nohama navíjení lana na buben vrátku, pokračovat v práci s vrátkem, utvoří-li se 
na laně smyčka nebo uzel a dojde-li k vysmeknutí lana z drážky kladky,dopravovat 
břemena, hrozí-li nebezpečí poškození nosného lana nebo vázacích 
prostředků,způsobovat rázy při spouštění nebo tahu břemene,zdvihat břemena 
zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá,provádět změny na brzdách, které by mohly 
ohrozit bezpečnost fyzických osob, používat elektrický vrátek pro zdvihání 
výtahové plošiny ve vodítkách, pokud nejsou splněny technické požadavky platné 
pro uvedení stavebních plošinových výtahů do provozu.Vrátek smí být použit pro 
vlečení, jen pokud je k tomu upraven a pokud je tomu přizpůsoben kryt navíjecího 
bubnu,instalováno zařízení pro správné ukládání lana při navíjení na buben, 
ovládání vrátku zařízeno tak, že při uvolnění tlačítka určeného pro uvedení vrátku 
do chodu se chod vrátku zastaví.Ve zhotovitelem určených intervalech provede 
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obsluha vrátku nebo fyzická osoba určená zhotovitelem prohlídku vrátku, lana a 
úvazku podle návodu k používání nebo pokynů pro obsluhu.  

2.2.7 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
ukončení práce: 

Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v 
průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je 
řádně seznámena i střídající obsluha. 

Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s 
návodem k používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením 
spuštěným na zem nebo zařazením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním 
parkovací brzdy. 

Rovněž při přerušení práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu 
alespoň zabrzděním parkovací brzdy nebo pracovním zařízením spuštěným na 
zem. 

Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 
zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do 
přepravní polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem k používání. Obsluha 
stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání 
samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, 
jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí 
ovládání stroje. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do 
komunikací, kde není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími 
předměty ani činností prováděnou v jeho okolí. 

2.3 POŽADAVKY NA ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ 
POSTUPY: 

2.3.1 Skladování a manipulace s materiálem: 

Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v 
takové poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, 
musí být řešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování 
prvků a dílců v souladu s průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. 
Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s materiálem musí být bezpečně 
přístupná. 

Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 
skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně 
dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného 
materiálu a použitých strojů. 

Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, 
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stojany, klíny nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo 
sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, 
posunout nebo kutálet. 

Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro 
bezpečné uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně 
proloženy podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené 
podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 

Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru 
skladovány do jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření 
převisů. Vytvoří-li se stěna, upraví se odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 
maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. Při ručním ukládání a 
odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. Pokud je 
nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 
2 metry, upraví se místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny 
nepřesáhla 1,5 m. 

Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní 
značkou se zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob 15). Fyzické osoby, 
které zabezpečují provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru 
místa odběru. 

Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a 
odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za 
podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná 
manipulace s nimi. 

Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z 
bezpečných podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní 
výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav ze žebříků lze 
provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. S odpady je nutno 
nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem 24). 

2.3.2 Betonářské práce a práce související: 

2.3.2.1 Bednění: 

Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém 
stadiu montáže i demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho 
montáži, demontáži a používání se postupuje v souladu s průvodní dokumentací 
výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění proti pádu fyzických osob. 
Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí mít 
dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné 
rovině. 

Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 

Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem 
s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
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Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, 
zejména podpěry, řádně prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a 
převzetí hotové konstrukce bednění a její kontrole provede fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem k řízení betonářských prací písemný záznam. 

2.3.2.2 Přeprava a ukládání betonové směsi: 

Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím 
ukládání do konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah 
popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z 
výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. Nelze-li taková 
místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky 
stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní 
prostředky proti pádu nebo ochranný koš. 

Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné 
přístupové komunikace 13), například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě 
podlahy tak, aby byla vyloučena chůze fyzických osob bezprostředně po uložené 
výztuži. 

Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže. Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 

Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a 
zajistí způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou 
čerpadla. 

2.3.2.3 Odbedňování: 

Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném 
odbednění hrozí nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno 
jen na pokyn fyzické osoby určené zhotovitelem. 

Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, 
dodržuje zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního předpisu 13). Žebřík lze 
při odbedňovacích pracích používat pouze do výšky 3 m odbedňováné konstrukce 
nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani neodstraňují nosné 
části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných částech bednění 
a podpěr. 

Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných 
fyzických osob. 

Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, 
aby nebyly zdrojem nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 

2.3.2.4 Práce železářské: 

Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány 
tak, aby fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 

Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze 
konstrukcí stroje nebo vhodnými přípravky. 
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Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny 
nebo zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

2.3.2.5 Zednické práce: 

Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 

Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při 
provádění kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 

Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z 
hlediska stability zdiva řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty 
malé hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty 
musí být připevněny nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout. 

Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby 
vykonávající zednické práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
popřípadě nebezpečí propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí 
zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených zvláštním právním předpisem 
13). 

2.3.3 Montážní práce 

Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 
pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za 
jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. 
Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo 
bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a 
splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 

Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní 
pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu. 

Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno 
bezpečné skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 

Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí 
pojízdných zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního 
předpisu 6). Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, 
upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly 
potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost 
použitého zařízení. 

Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné 
plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se 
odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 

Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními 
stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným 
způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména 
svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla 



105 

 

podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností 
ohrožena. 

Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 
uložen a upevněn podle technologického postupu. 

Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 
upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 
dokumentaci. 

Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců 
působením větru. 

Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 

2.3.4 Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v 
tavných nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti 
stanovených zvláštním právním předpisem 10). 

Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce 
stanoveného podle zvláštního právního předpisu 29), je nutno zabezpečit proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při 
svařování elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout 
opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 

Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným 
způsobem než osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto 
prostředky být chráněny proti propálení. 

Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící 
natavování izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve 
vzdálenosti menší než 1,5 m od volného okraje pracoviště ve výšce 30). 

Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v 
technologickém postupu. 

Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně 
způsobilé podle zvláštního právního předpisu 31), a aby práce spojené s 
rozehříváním živic neprováděly fyzické osoby, které nejsou seznámeny s 
technologickým postupem a s návodem na používání příslušného zařízení. 

2.4 NÁLEŽITOSTI OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PRACÍ: 
Datum odeslání oznámení. 

Název/jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo / adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání 

zadavatele stavby (stavebníka). 

Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 
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Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činnosti podle přílohy č. 5 k 
tomuto nařízení, pokud mají být na stavbě prováděny. 

Název /jméno a příjmení, případně identifikační číslo, sídlo / adresa místa bydliště, 
případně místo podnikání zhotovitele stavby a fyzické osoby zabezpečující 
odborné vedení provádění stavby, popřípadě vykonávající stavební dozor. 

Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa místa 
bydliště, případně místo podnikání koordinátora při přípravě stavby. 

Jméno a příjmení / název, případně identifikační číslo a sídlo / adresa místa 
bydliště, případně místo podnikání koordinátora při realizaci stavby. 

Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací. 

Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 

Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 

Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 

Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné 
jednat jeho jménem. 

3. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.: 

3.1 § 3: 
1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu 
zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 
bezpečnému zachycení (dále jen "ochrana proti pádu") a zajistí jejich provádění: 

a) Na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v libovolné 
výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo zdraví 
osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením. 

b) Na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve 
výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka 
přesahuje 1,5 m. 

c) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků 
kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná 
zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné 
stavební konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. 

2) Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní prostředky 
proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků 
kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na 
povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených 
zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 

3) Ochranu proti pádu není nutné provádět: 

a) Na souvislé ploše, jejíž sklon od vodorovné roviny nepřesahuje 10 stupňů, 
pokud pracoviště, popřípadě přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou 
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ochranou proti pádu, například zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m 
od okraje, na němž hrozí nebezpečí pádu (dále jen "volný okraj"), 

b) Podél volných okrajů otvorů, jejichž půdorysné rozměry alespoň v jednom 
směru nepřesahují 0,25 m, 

c) Pokud úroveň terénu nebo podlahy pracoviště uvnitř objektu leží nejméně 0,6 m 
pod korunou vyzdívané zdi. 

4) Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž 
půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po 
jejich vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí 
nebo aby volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti 
pádu, například zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí 
být otvory ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory 
ve stěnách o šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m. 

5) Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při 
zatížení osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti 
prolomení, případně na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou 
konstrukcí (pracovní, popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění 
proti propadnutí. Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat 
nestabilní předměty a předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly 
apod.). 

6) Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, 
s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví 
zaměstnanců. 

7) Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo 
samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi 
zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. 
Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o 
povinnosti přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a 
o přerušení práce musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě 
zaměstnavatele. 

 

3.2 DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPŮSOB ORGANIZACE PRÁCE 
A PRACOVNÍCH POSTUPŮ, KTERÉ JE 
ZAMĚSTNAVATEL POVINEN ZAJISTIT PŘI PRÁCI VE 
VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU, A NA 
BEZPEČNÝ PROVOZ A POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH 
ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮM PRO 
PRÁCI VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU: 

3.2.1 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí: 

Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí 
odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí 
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umožňovat bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce 
musí odpovídat četnosti použití, požadované výšce místa práce a době jejího 
trvání. Zvolené řešení musí umožňovat evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. 
Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy k nim 
nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 

V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající 
opatření ke snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být 
zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu vhodně uspořádané, 
dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu z výšky. Při použití 
záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců při jejich 
zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být přerušena pouze v místech 
žebříkových nebo schodišťových přístupů. 

Požadavky na uspořádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na 
používání a kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní 
dokumentaci. 

Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné 
lišty) o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 
m, musí být prostor mezi horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti 
propadnutí osob osazením jedné nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné 
výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatečnou se považuje 
výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní 
předpisy jinak. 

Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění 
konstrukce ochrany proti pádu, musí být po dobu provádění této operace přijata 
účinná náhradní bezpečnostní opatření. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou 
nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření provedena. Bezprostředně po 
dočasném přerušení nebo ukončení příslušné pracovní operace se odstraněná 
konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 

3.2.2 Používání žebříků: 

Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a 
účelné, případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití 
takových prostředků neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen 
krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se 
používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných 
řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 

Při výstupu, sestupu a práci na 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 (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, 
pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 
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Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než 
jedna osoba. Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou 
případů, kdy je k takovému použití výrobcem určen. 

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. Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně 
velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Závěsný žebřík 
musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových žebříků 
zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze 
pro výstup a sestup. 

U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na 
horním nebo dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření 
s odpovídající účinností. Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby 
jednotlivé díly byly zajištěny proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být 
před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny proti pohybu. Přenosné dřevěné 
žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 

Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního 
konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 
m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 

Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve 
výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostředky. 

Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na 
používání. 

Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna  

zaškolenými zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí 
ztráty stability žebříku. 

3.2.3 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu: 

Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 

Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být 
použita vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 

Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, 
nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní 
dokumentaci. 
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3.2.4 Přerušení práce ve výškách: 

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení 
prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu 
nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje: 

a) Bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na 
zavěšených pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky 
práce a při použití závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních 
případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) 

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m 

d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C 

3.2.5 Krátkodobé práce ve výškách: 

Při krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení 
stavebních prvků se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z 
konzol, z navařených nebo jiným způsobem upevněných příčlí, z profilů ztužujících 
příhradovou konstrukci nebo podobných nášlapných ploch, pokud zaměstnanec 
provádějící tyto práce použije osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu. 

3.2.6 Školení zaměstnanců: 

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, 
zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou 
pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých 
pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních 
ochranných pracovních prostředků. Při montáži a demontáži lešení postupuje 
zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 

 

 

 



Závěr: 

Cílem práce bylo navrhnout konkrétní stavebně technologické řešení pro realizaci 
rozhodujících nosných konstrukcí objektu pro fitness, rehabilitaci a ubytování v areálu 
Acrobat Parku ve Štítech. Základní předpoklad tohoto návrhu byla snaha o nalezení 
optimálních pracovních postupů pro splnění požadavků stavebníka v interakci 
s hlediskem časovým, technologickým a ekonomickým.  

Navržené řešení zohledňuje všechna výše zmíněná hlediska a hledá nejvhodnější 
průnik jejich jednotlivých požadavků. Návrh vychází z podrobné znalosti prostředí 
v místě stavby. Zásadní je především znalost prostředí z hlediska dostupné stavební 
mechanizace, aby byly navrženy takové stroje, které splní požadavky kladené 
charakterem stavby a zároveň byly v místě stavby dostupné tak aby nedocházelo ke 
zbytečnému prodlužování stavebních prací a navyšování jejich ceny v důsledku 
přesunů těchto strojů. 

Dalším důležitým aspektem bylo materiálové zabezpečení stavby. I zde byl kladen 
důraz na využívání místních zdrojů. 

Dále byly podrobně popsány technologické postupy, jejich návaznosti a požadavky na 
jejich kvalitativní provedení. 

Nalezení stavebně technologického optima je věcí do značné míry subjektivní jelikož 
nelze určit právě jedno správné řešení. Během zpracovávání návrhu stavebně 
technologického řešení jsem se snažil nahlížet na realizaci zadané stavebně 
technologické etapy z nejrůznějších pohledů tak, aby výsledné řešení splňovalo co 
možná největší množství požadavků, které mohou během realizace stavebního díla 
nastat a dílo bylo možné reálně provést ze zdrojů dostupných v místě stavby. 
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