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Abstrakt 

Práce se zabývá řešením technologie provedení Bytového domu Hubertus v Karlově 

Studánce. Obsahem této práce je technologický předpis, technická zpráva, zařízení 

staveniště, návrh jeřábu, časový harmonogram objektový i podrobný, bilance zdrojů, 

kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce a ochrana životního prostředí, plán údržby 

stavby a stavební detaily. 

 

Klíčová slova 

Stavba, technická zpráva, technologický předpis, zařízení staveniště, bilance 

pracovníků, bezpečnost práce, ocelový rám krovu, časový harmonogram. 

 

 

 

Abstract 

Work deals with the technology of Hubertus Apartment building at Karlova Studánka. 

The content of this work is the technological specification, technical report, building 

equipment, design of the crane, a timetable and a detailed object, balance of resources, 

inspection and test plan, work safety and environmental protection, the maintenance 

building and construction details. 
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Úvod 

 Ve své diplomové práci se zaměřuji na provádění stavby bytového domu 

Hubertus, který se nachází v Karlově Studánce. 

V diplomové práci budu podrobněji rozebírat realizaci krovu, který je převážně 

tvořen ocelovým rámem. Dále budu řešit dopravní značení v průběhu výstavby, zařízení 

staveniště pro etapy zemních prací a hrubé vrchní stavby, návrh jeřábu, bilanci zdrojů, 

kontrolní a zkušební plán, BOZP, časový harmonogram objektový i podrobný. 

Tuto stavbu jsem si vybral, pro její zajímavé umístění a snahu oživit zničený 

objekt.    
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1.1 Základní informace o stavbě 

 

1.1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:   Bytový dům Hubertus, Karlova Studánka  

Místo stavby:   Karlova studánka p.č. 121/1 

Charakter stavby:  Novostavba 

1.1.2 Identifikační údaje investora 

Investor:   MEMI s.r.o. 

     Ostrava, Františka Hajdy 18, 700 30 

 

1.1.3 Identifikační údaje projektanta 

 Hlavní projektant:  Ing, Arch. Alena Kolářová 

 

  

1.2  Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o 

majetkoprávních vztazích  

 Navrhovaný objekt, bytový dům Hubertus, se nachází v západní části obce 

Karlova studánka. Parcela, na které se bude objekt nacházet, číslo 121/1, je ve vlastnictví 

investora. Dříve zde stál hotel, který vyhořel a bude nahrazen navrhovaným objektem. 

V okolí navrhovaného objektu jsou parcely, které jsou majetkem obce Karlova studánka.  

 1.3  Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu.  

 Podle inženýrskogeologického průzkumu bylo pro lokalitu budoucího staveniště 

podle ČSN 731001 stanoveno, že se jedná o základové poměry složité. Důvodem je 

členitost skalního reliéfu pod uvažovaným staveništěm, takže se poměry místo od místa 

často mění, vrstvy mají proměnlivou mocnost a jsou uloženy nepravidelně. Lze 

předpokládat, že část základové spáry, zejména v severozápadní části objektu bude již ve 

skalních horninách. Podle podélného profilu, proloženého sondami VP2, VP3 a VP4 lze 

usuzovat, že skalní podloží vystupuje více k povrchu ve středu stavby, v místě nynějšího 

dvoru, mezi stávajícími objekty. Na opačné straně objektu, směrem k parkovišti je zase 

mohutný několikametrový násyp, tvořený neúnosnými zeminami. Dále bude postup 

zakládání znesnadněn podzemní vodou. Její hladina během roku velmi kolísá. Vzhledem 

k hloubce založení objektu je nutno uvažovat s tlakovou podzemní vodou, která je navíc 

středně agresivní pro betonové konstrukce (CO2 agresivita podle Heyera).  
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 Základová půda v místě založení bude tvořena jednak jílovitými zeminami F1-

MG a jednak štěrkovitými vrstvami třídy G3-G-F a G5-GC. Ve střední části se mohou 

vyskytovat výchozy navětralého podloží třídy R3. Konzistence základových půd je tuhá, 

ve styku s podzemní vodou měkká. Jílovité zeminy jsou ve styku s vodou rozbřídavé. 

 Byly kopány tři sondy do hloubky asi 7m pod terén. V sondách byl zjištěn 

štěrkopísek v úrovni budoucí základové spáry. V hloubce asi 2m pod terénem byly u dvou 

sond zaznamenány přítoky podzemní vody v množství asi 0,4 l/s. 

 Příjezd k objektu je zajištěn dvěma způsoby. Pohodlnější přístup k přední části 

objektu z hlavní silnice v obci, přes parkoviště, bude využíván jako hlavní vjezd. Druhý 

vjezd, k zadní straně objektu, je možný ze silnice č.450. Napojení na technickou 

infrastrukturu je provedeno ze stávajících inženýrských sítí, které jsou v blízkosti stavby.  

1.4 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 Jedná se o novostavbu bytového čtyřpodlažního objektu s jedním podzemním 

podlažím.  Stavba je navržena v místě stávajících objektů hotelu Hubertus, který vyhořel. 

Stávající objekty budou odstraněny. Nový objekt sestává ze dvou domů, které mají 

společné základy, podzemní a první nadzemní podlaží. 

 Navrhovaný objekt se nachází v západní části obce Karlova studánka. V okolí 

objektu se nachází parkoviště a požární stanice. Objekt leží vedle hlavní komunikace 

procházející obcí.   

 Architektonický návrh bytového domu Hubertus respektuje historickou kontinuitu 

se stávajícím objektem bývalého hotelu Hubertus. Svým objemovým řešením vychází 

z původního objektu hotelu. Do venkovního vzhledu objektu jsou zakomponovány 

architektonické prvky typické pro daný region, vycházející z původního objektu hotelu 

Hubertus a obdobných objektů v obci Karlova Studánka. Architektonický návrh fasády 

využívá také soudobých prvků. 

 Obvodový plášť domu je tvořen kombinací bíle omítnutým prvním patrem 

s kamenným soklem a navazujícími dalšími podlažími obloženými dřevěným obkladem. 

Plochy bílé omítky a tmavě hnědého dřeva jsou doplněny detaily fasády ve světle 

béžovém odstínu. 

 Výplně otvorů jsou navrženy dřevěné z europrofilů, typ rustikal v odstínu RAL 

9016-bílá s okapnicí ve stejném odstínu. Okna a dveře ve fasádě jsou olemovány ze tří 

stran šambránami.  

 Zábradlí balkonů je tvořeno z vodorovných hranolů s povrchovou úpravou lazury 

v tmavohnědém odstínu ořech a výplní z prken ve tvaru kříže s krycím nátěrem ve světle 

béžovém odstínu např. RAL 1014. Zábradlí terasy nad restaurací a nad vstupní částí je 

tvořeno cihelnými sloupky opatřenými omítkou v odstínu lomené bílé a dřevěnou 
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konstrukcí zábradlí - stejné prvky jako balkónové zábradlí. Rastr těchto zábradlí je stejný, 

zábradlí je plné s dřevěnou výplní ve tmavě hnědém odstínu lazury ořech kvůli zamezení 

průhledu na terasy bytů. 

 Klempířské prvky oplechování, okapů jsou provedeny z  titanzinkového plechu 

v odstínu břidlicově šedá. Nadstřešní část komínových těles je opatřena omítkou 

v odstínu lomené bílé. Komínová tělesa jsou profilována. Boční stěny střešních vikýřů 

jsou obloženy střešní krytinou.  

 Zastřešení je řešeno na obou částech objektu sedlovou střechou s krytinou 

z šablon antracitové barvy, zastřešení propojující části v úrovni vstupního podlaží je 

řešeno jako pochůzí terasa. Vstupy do budovy jsou kryty markýzou z tvrzeného skla 

upevněném na kovových prvcích s povrchovou úpravou nátěru v šedém odstínu RAL 

7037. 

 Okolní pozemky, které budou dotčeny výstavbou a budováním přípojek 

inženýrských sítí, budou uvedeny do původního stavu. Povrch bude upraven, 

ohumusován a ozeleněn, konstrukce opěrných zídek bude provedena z přírodního 

kamene shodného vzhledu, jako jsou stávající.  

1.5 Základní charakteristika objektu 

 Bytový dům tvoří dva samostatné bytové objekty, které mají společné podzemní 

garáže a prostory v přízemí. Celá stavba má rozměry z půdorysu cca 38,6x36,7m, při 

čemž jižní objekt o rozměrech 19x36,7m a severní objekt o rozměrech 11,1x31,8m. 

Objekt má celkem 5. nadzemních podlaží a jedno podlaží podzemní.  Výška hřebene je 

cca 17m v jižní části a 15,5m v severní části od úrovně terénu. 

 Konstrukčně je objekt řešen jako kombinace železobetonového skeletu s nosným 

cihelným zdivem. Strop je tvořen železobetonovou deskou o šířce 200mm. Jako 

konstrukce střechy bude sloužit ocelový rám z válcovaných profilů, který bude 

podporovat dřevěné krokve.  

Zastavěná plocha:  

BD Hubertus:   1 134,12m2 

Obestavěný prostor:  

BD Hubertus:   17 714,28m3 
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1.6 Provozně dispoziční řešení stavby 

 Objekt bude půdorysně kopírovat stávající objekty, v úrovni suterénu a 1.NP je 

v místě stávajícího nádvoří propojovací trakt. 

Suterén 

 V suterénu je navrženo stání pro 32 osobních automobilů skupiny O2 (20 

s využitím parkovacích hydraulických výtahů Wöhr Parklift, 12 běžných parkovacích 

stání) zpřístupněné z úrovně UT krytou rampou u severní fasády. Dále zde bude lyžárna 

(každý byt bude mít vlastní uzamykatelnou skříňku pro 4 páry lyží a uzamykatelnou 

skříňku se sušáky na 4 lyžáky), sklepní boxy samostatné pro 27 bytů (ostatní byty budou 

mít úložný prostor součástí bytu), strojovna VZT, kotelna, požární UPS, sklad údržby, 

dolní stanice výtahů a schodiště zpřístupňující nadzemní patra objektu. 

1.NP 

 V 1.NP na východní straně je situován hlavní vstup pro pěší, přístupný také 

rampou pro imobilní. Ze vstupní haly se návštěvníci dostanou do obchodů, restaurace, 

bufetu a WC. 

 Obyvatelé bytů v horních podlažích zde mají samostatné vstupy do schodišťového 

prostoru s výtahem. Zásobování kuchyně je umožněno z jižní strany z venkovního 

prostoru. Z prostoru restaurace je možný vstup na venkovní terasu, která je situována 

mezi budovou a veřejným chodníkem. Vstup do restaurace je možný jak přes venkovní 

terasu (převážně v letním období), tak přes spojovací trakt uvnitř budovy, v němž jsou 

navrženy dva obchody (např. se suvenýry). V severní části objektu je navržen bufet 

včetně zázemí. Dále je v této části WC pro veřejnost vč. invalidů, úklidové místnosti a 

dva byty. 

2.NP, 3.NP 

 Celé 2. a 3.NP je navrženo pro 10 samostatných bytů (6 v jižní části, 4 v části 

severní) přístupných přes středovou chodbu ze schodiště a výtahu. Každý z těchto bytů 

má vlastní sociální zázemí a kuchyňskou linku v obývacím pokoji. Jednotlivé byty mají 

přístup na balkón nebo terasu. 

4.NP, 5.NP 

 V jižní části objektu je v podkroví navrženo 6 samostatných bytů přístupných přes 

středovou chodbu ze schodiště a výtahu. Každý z těchto bytů má vlastní sociální zázemí 

a kuchyňskou linku v obývacím pokoji. V mezonetu bytu se nacházejí podkrovní 

prostory.  
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 V severní části objektu jsou v podkroví navrženy 4 samostatné byty přístupné přes 

středovou chodbu ze schodiště a výtahu. Každý z těchto bytů má vlastní sociální zázemí 

a kuchyňskou linku v obývacím pokoji. Dva z bytů mají v úrovni 5.NP alkovnu. 

1.7 Stavební objekty 

SO 01 – BD Hubertus 

SO 02  - přístřešek 

SO 03  - zpevněné plochy 

SO 04 – požární nádrž 

SO 05 – vodovodní přípojka 

SO 06 – přípojka splaškové kanalizace 

SO 07 – přípojka dešťové kanalizace 

SO 08 – přípojka O2 

SO 09 – přípojka plynu 

SO 10 – přípojka slaboproudu 

 

1.8 Technické řešení stavby 

 

1.8.1 Zemní práce 

 Součástí zemních prací bude odstranění podzemní části stávajícího Hotelu 

Hubertus včetně základů. 

 Podle inženýrskogeologického průzkumu (viz podklady) bylo pro lokalitu 

budoucího staveniště podle ČSN 731001 stanoveno, že se jedná o základové poměry 

složité. Lze předpokládat, že část základové spáry, zejména v severozápadní části 

objektu, bude již ve skalních horninách. Na opačné straně objektu směrem k parkovišti je 

zase mohutný několikametrový násyp tvořený neúnosnými zeminami. Dále bude postup 

zakládání znesnadněn podzemní vodou. Její hladina během roku velmi kolísá. Vzhledem 

k hloubce založení objektu je nutno uvažovat s tlakovou podzemní vodou, která je navíc 

středně agresivní pro betonové konstrukce (CO2 agresivita podle Heyera). 

 Pod budoucím bytovým domem bude zemina strojně odkopána a odvezena na 

registrovanou skládku. HTÚ tvoří otevřená svahovaná jáma se sklonem svahů 1:1 až 

1:0,25 ve spodní části. Svahování je třeba přizpůsobit na místě zjištěným geotechnickým 



19 
 

vlastnostem zeminy. Na jihozápadní straně objektu je navržena kotvená pažící stěna 

z důvodu ochrany chráněných stromů a stávajících sítí. Další krátká pažící stěna je 

navržena u objektu hasičů a obecní policie. Zemina bude strojně odkopána a odvezena na 

registrovanou skládku. Okolo objektu bude proveden výkop rýhy pro drenáž, sloužící 

v průběhu výstavby k odvodnění základové spáry - třeba počítat s čerpáním podzemní 

vody. Rýha bude po provedení zasypána štěrkopískem. 

 Po vykopání na základovou spáru je nutno k jejímu převzetí přizvat geotechnika 

a projektanta stavebně konstrukční části. 

 Vzhledem k členitosti podloží je navrženo založení základové desky na 

štěrkopískovém polštáři tl. 300mm. Předpokládá se jeho hutnění po vrstvách 100mm na 

konečnou hodnotu pod deskou Edef2=60Mpa a poměru Edef2/Edef1<2,5. Skutečná 

potřebná tloušťka polštáře bude určena po vykopání na základovou spáru. Hutněné 

polštáře jsou navrženy rovněž pod základy nepodsklepené části a základy sjížděcí rampy. 

Navržená tloušťka vychází z předpokládané mocnosti neúnosných navážek, které bude 

třeba odstranit a nahradit hutněným štěrkopískem. 

  Zemina a písek budou hutněny po vrstvách 150 mm. 

 

1.8.2 Základové konstrukce 

 Objekt bude založen na základové desce. Základová deska je navržena v tloušťce 

370 mm, ve snížených částech pro parkovací zařízení 300 mm. Železobetonová deska 

v oblasti garáží a parkliftech bude vybetonována zároveň se spádovými vrstvami, 

vyspádovanými směrem ke sběrným jímkám. Vzhledem k předpokládanému reliéfu 

skalního podloží je navrženo založení v odstupňované hloubce. Na straně západní je 

objekt založen do menší hloubky (úroveň podlahy -2,950), ve středu je hloubka podlahy 

suterénu -3,850. Prohloubení pro parkovací zařízení (parklift) o 2 m jsou situována 

převážně ve východní části objektu. V těchto prohloubených částech budou vybudovány 

odvodňovací jímky prohloubené ještě o 500mm od spodní hrany základové desky. 

Základové konstrukce v  podsklepení části budou z betonu C25/30-XC2 a budou proti 

spodní vodě chráněny tlakovou foliovou izolací. 

 Část objektu v severozápadním rohu objektu je nepodsklepená. Tato část bude 

založena na základových pásech. Beton základových pásů je navržen vzhledem 

k agresivní vodě C30/37 – XA2 a ještě bude opatřen nátěry – 1x penetračním a 2x 

asfaltovým. 

 Na základové pásy ze slabě vyztuženého betonu bude také založen sjezd do 

garáží. Betonové základové pásy budou rozepřeny železobetonovou deskou tl. 200mm. 

Betonové stěny budou vyztuženy ve spodní části. Výztuž bude propojena 

s železobetonovou deskou. 
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 Na zhutněném štěrkopískovém podloží bude proveden podkladní beton C8/10 

v tloušťce 100mm vyztužený Kari sítí 4/100, na který bude uložena hydroizolace. 

Hydroizolace bude překryta 50 mm tlustou betonovou mazaninou z betonu C8/10, aby 

nedošlo k jejímu poškození při kladení výztuže základové desky. Základová deska je 

navržena z betonu C25/30-XC2 a bude vyztužena vázanou výztuží z ocel 10505. 

 

1.8.3 Svislé nosné konstrukce 

 Suterénní zdivo je navržené monolitické železobetonové. Sloupy jsou 

železobetonové 300x300mm, dva nejvíce zatížené sloupy jsou 400x400mm. Betonové 

budou také stěny sjezdu do garáží a stěny v západní fasádě přiléhající k terénu (nahrazují 

opěrnou zídku). 

 V 1. nadzemním podlaží je uvolněná dispozice pro vstupní halu a restauraci. Jsou 

navrženy vnitřní nosné sloupy 300/300mm, na kterých jsou uloženy železobetonové 

průvlaky a stropy. Veškeré nosné železobetonové konstrukce jsou navrženy monolitické 

z betonu C25/30-XC2. 

 Nadzemní části obvodového zdiva jsou cihelné z broušených tvárnic Porotherm 

44 CB tl. 440 mm (U3 =  0,29W/m2K)(1.NP P10/M10, 2.NP-5.NP P8/M10). První dvě 

řady obvodového zdiva 1.NP budou z broušených tvárnic Porotherm 40 CB tl. 400 mm – 

obklad soklu v rovině s omítkou.  

 Cihly broušené CB jsou nově označovány jako Porotherm Profi. 

 Vnitřní nosné zdivo plnící zároveň požadavky akustiky (mezi byty a chodbou) 

budou z tvarovek Porotherm 25 AKU MK (Rw=56 dB, U=1,00 W/(m2.K)).  

 Na západní straně u svahu budou obvodové zdi železobetonové. U jižního křídla 

je stěna železobetonová do výšky 2 m – pod okénko, u severního křídla je stěna 

železobetonová až do úrovně stropu. Železobetonové stěny jsou v délce asi 2m zataženy 

do podélných stěn. 

 Výtahy budou mít samostatnou nosnou konstrukci, šachtu z cihelných tvarovek 

Porotherm 25 AKU akusticky oddilatovanou od okolních konstrukcí zvukovou izolací 

z minerální vaty tl. 30 mm.  

 V severnější části objektu jsou navrženy mezibytové dvojité příčky, nad nimi je 

železobetonový průvlak, který je uložen železobetonových sloupech, které pokračují z 1. 

NP. Sloupy jsou navrženy 250/250 a budou schovány v mezibytové příčce. 

Železobetonový věnec bude proveden po obvodu v rámci stropní desky nad 2.NP. Nad 

3.NP bude věnec vysoký 450mm, protože se do něj budou kotvit ocelové rámy střechy. 

Tento věnec bude zároveň tvořit překlady nad okny. 
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 Na západní straně objektu budou vybudovány železobetonové opěrné zdi, 

z pohledové strany obložené kameny v duchu stávajících obvodových zdí. Rozdíl výšek 

terénů je od 1,8 do 2,5 m. Za zdí bude umístěna drenáž ve spádu. Opěrné zdi budou od 

objektu oddilatovány 10mm polystyrenu v úrovni 1.NP a 20mm u základů. 

 

1.8.4 Vodorovné nosné konstrukce 

 Stropy nad podzemním, 1., 2. a 3. nadzemním podlažím jsou monolitické 

železobetonové. Nad podzemním podlažím je strop uložen na průvlacích a příčných 

stěnách. Pro ztužení jsou ponechány u jižní části i podélné průvlaky. Vnitřní nosné stěny 

jsou tloušťky 300 mm, sloupy jsou v jižní části rozšířeny na 400/400mm. V severní části 

je strop uložen na sloupech s průřezem 300/300 bez průvlaku. Stropní deska nad 1.PP je 

navržena tl. 200mm. Beton konstrukcí – C25/30-XC2. 

 Nad 1. nadzemním podlažím je strop uložen na podélných a příčných průvlacích 

a sloupech a po obvodu na cihelných zdech na železobetonových věncích. 

Železobetonové věnce jsou vytvořeny po obvodu v rámci stropní desky.  

 Stropy nad 2. a 3. NP jsou rovněž monolitické železobetonové. Budou uloženy na 

podélných nosných stěnách. Železobetonové věnce budou provedeny po obvodu v rámci 

stropní desky nad 2.NP. Nad 3.NP bude věnec vysoký 450mm, protože se do něj budou 

kotvit ocelové rámy střechy. Tento věnec bude zároveň tvořit překlady nad okny. 

V severní části je strop uložen na části mezi byty na průvlaku, který je podepřen 

betonovými sloupy skrytými v příčce.  

 Stropní deska nad 1., 2. a 3.NP je navržena tl. 200 mm. Beton konstrukcí – 

C25/30-XC2. Ze stropní desky budou vytaženy konzolovité desky balkonů a vloženy 

izolační nosníky pro přerušení tepelného mostu. Balkónové desky jsou navrženy tl. 

170mm. 

 Železobetonové věnce obvodových stěn je opatřen tepelnou izolací z polystyrenu 

tl. 80 mm a věncovkami PTH VT 8/19,5. 

 V jižní části je dvoupatrový krov z ocelových příčných rámů, do nichž bude ve 

výšce stropu mezonetu vložen válcovaný nosník z IPE profilu, který bude ještě uložen na 

vnitřních nosných zdech na věnec. Tento nosník bude tvořit příčel stropu mezonetu, která 

ponese trámový strop. Na trámech budou OSB desky jako nosná část podlahy mezonetu. 

Nad chodbou bude strop železobetonový. 

 Sjezd do garáží bude zastropen monolitickou stropní deskou tl.170mm ve spádu, 

která bude uložena na betonových stěnách. 

 Nad otvory v nosné zdi jsou navrženy překlady PTH 7, v obvodovém zdivu 

zatepleny polystyrénem tl.80mm. U vytypovaných otvorů u západní fasády (viz. 
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půdorysy) budou překlady s roletovými schránkami – Vario. Nad otvory většího rozpětí 

překlady ŽB monolitické. 

 Překlady otvorů v cihelných příčkách PTH 11,5, 14,5, v příčkách 

plynosilikátových Ytong NEP.  

 

1.8.5 Konstrukce spojující různé výškové úrovně 

 Schodiště budou monolitická železobetonová obložená kamennou dlažbou. 

Nosnou konstrukci bude tvořit lomená železobetonová deska uložená na stropě a na 

obvodové stěně. Stupně budou pak nadbetonovány shora, betonáž lze provádět současně 

s nosnou deskou. Podlahová krytina (kamenná dlažba, kamenné desky) na schodišťových 

ramenech a podestách bude uložena na izolačních rohožích přerušujících kročejový hluk. 

 Schodiště do podkroví mezonetových bytů budou točité ocelové s dřevěnými 

stupnicemi tl.50 mm přišroubovanými k nosné konstrukci přes izolační podložky bránící 

šíření kročejového hluku. Vřeteno z ocelové trubky Φ 114mm, na které jsou přivařeny 

nosníky stupnic (uzavřený profil 80/60mm). Zábradlí kovové svařené z profilů, madlo 

ocelové. Zábradlí opatřeno stejným odstínem nátěru jako ocelová konstrukce schodiště. 

 Alkovny (5.NP) severního objektu budou zpřístupňovat mlynářská schodiště. 

 Výtahy budou mít samostatnou nosnou konstrukci, šachtu z cihelných tvarovek 

Porotherm 25 AKU akusticky oddilatovanou od okolních konstrukcí zvukovou izolací 

z minerální vaty tl. 30 mm. Ztužující železobetonové věnce jsou navrženy v každém 

podlaží nad dveřmi. V mezilehlých polohách budou na stěně provedeny železobetonové 

prahy pro kotvení vodítek výtahu. Střecha výtahu bude železobetonová, tl. 120mm, do 

střechy bude vložen montážní nosník I120. 

 

1.8.6 Svislé nenosné konstrukce 

 Příčky v objektu budou provedeny z cihelných tvárnic Porotherm 11,5 P+D a 8 

P+D. V chodbě jižní části objektu budou instalační předstěny z lehkých 

plynosilikátových tvárnic tl.75mm s omítkou vyztuženou sklotextilní síťovinou. Rozvody 

plynu budou zazděné (nesmí být vedeno v dutinách). 

 Obezdění van bude provedeno z příčkových tvárnic Ytong s revizním otvorem 

300/300mm v obkladech (magnety s protikusy).  

 Příčky mezibytové budou sendvičové z tvarovek Porotherm11,5 AKU + 50 mm 

minerální vaty + Porotherm11,5 AKU (R‘w=56 dB, U=0,53 W/(m2.K)). 
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 V podkroví (5.NP) jižní části objektu budou příčky sádrokartonové. Jako 

mezibytová bude použita bezpečnostní příčka - např. Rigips SK 14 B3 (2 x 2 RB 12,5 + 

2 x pozink. plech tl.1mm), tl.127mm, CW 75 + 2x CD /1 pole, 75mm izolace, 

neprůzvučnost Rw=61 dB, požární odolnost 60 min, hmotnost 57,1 kg/m2, bezpečnostní 

třída 3. Příčky  uvnitř bytů 5.NP jednoduché např. Rigips SK 12 (2 x RB 12,5), 

tl.100mm, CW 75, 40mm izolace, neprůzvučnost Rw=45 dB, požární odolnost 30 min, 

hmotnost 23 kg/m2. Stěny šachet např. Rigips (RF 15), tl.65mm, 2xCW 50, 50mm 

izolace, požární odolnost EI 30. Konstrukce SDK šachty bude provedena a zateplena až 

po rovinu střechy (podbití), včetně zateplení podbití – eliminace tepelných mostů. 

 SDK příčky koupelen a WC budou pod obklad opláštěny deskami Rigidit 12,5. 

 Čelní šachtové stěny na WC bytů budou SDK z 2xRFI na 2xCW50 (OK12) tl. 

75mm. Instalační šachty jsou samostatné požární úseky – tomuto požadavku musí 

odpovídat vlastnosti dělících příček. 

 Příčky budou odpovídat požadavku požární odolnosti, tepelně technickým a 

zvukově-izolačním požadavkům. 

 

1.8.7 Konstrukce střechy 

 Konstrukce krovu bude ocelová a dřevěná. Zhruba ve vzdálenostech 4 až 4,8 m 

jsou navrženy příčné rámy z  válcovaných HEA profilů. Tyto rámy budou kotveny do 

věnců nad posledním podlažím nad vnější obvodovou stěnou. Mezi rámy budou podélně 

vloženy vaznice ze dvou svařených U profilů. Vaznice budou na koncích uloženy na 

věnce ve štítových zdech. Tím vznikne tuhá kostra, na kterou se budou šrouby a svorníky 

připevňovat dřevěné prvky. Další ztužení střechy bude provedeno celoplošným 

bedněním. 

 V jižní části je krov dvoupatrový. Do příčných rámů bude ve výšce stropu 

mezonetu vložen válcovaný nosník z IPE profilu, který bude ještě uložen na vnitřních 

nosných zdech na věnec. Dřevěné trámy budou uloženy v podélném směru do ocelových 

příčlí, na nich budou dřevotřískové desky (OSB) jako nosná část podlahy podkroví. 

 V severním objektu budou v alkovnách a mezi alkovnami a 4.NP pohledové 

kleštiny – ohoblováno, namořeno. 

 Krokve jsou navrženy průřezu 140/180 a budou uloženy na ocelových vaznicích 

a u okapu na pozední zídce na pozednici. Pozednice průřezu 180/220 bude kotvena do 

věnce na pozední zídce. Pozednice i věnec budou přerušeny vždy v místě příčného 

ocelového rámu. Výztuž věnce se přivaří k ocelovému rámu. Pozednice budou za 

štítovými zdmi vytaženy konzolovitě a konce budou ozdobně vyřezány. V místě vaznic 
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bude provedena dřevěná konzola, rovněž s ozdobným vyřezáním na konci. Ozdobné 

vyřezání bude provedeno také na koncích krokví. 

 Nevytápěný prostor pod hřebenem střechy budě větrán přes správně provedený 

detail hřebene. Tepelná izolace z minerální vaty bude ze strany interiéru chráněna 

parozábranou, ze strany exteriéru pojistnou hydroizolací.  

 Střešní krytina (imitace břidlice) – vláknocementová střešní krytina Eternit 

Dacora (česká šablona, barva antracitová) položená na zhuštěné laťování (alt. na 

celoplošné bednění a pojistnou hydroizolaci). Krytina bude položena klasickým 

způsobem bez viditelného oplechování s lemováním okrajů střechy krytinou. Ukončení 

krytiny na štítech bude řešeno přesahem s dřevěnými návětrnými lištami, použití 

plechových návětrných lišt není přípustné. 

 K zabránění skluzu sněhu ze střechy (bezpečnost chodců a ochrana okolních 

konstrukcí) a k ochraně konstrukcí vystupujících nad rovinu střechy budou použity 

zachytávače sněhu s kulatinou. Kulatina bude umístěna v teplé části střechy nad okapem 

a další řada v polovině délky ke hřebeni. Kotvení po 0,8m (zatížení sněhem dle sněhové 

oblasti sk = 3,4 kNm-2). 

 Nad střešní rovinu budou kromě střešních vikýřů vystupovat pouze hlavy 

instalačních šachet (falešné komíny), do nichž budou staženy všechny přívody a odvody 

vzduchu a odvětrání kanalizace. Hlavy budou imitovat omítnuté komínové hlavy 

s plechovou stříškou. 

 Plochá střecha nad spojovacím traktem tvoří terasu pro čtyři sousedící byty. 

Pochozí vrstvu terasy tvoří kamenná dlažba uložená na plastových terčích. 

 

1.9 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu  

 Stavba se nachází v západní části lázeňské obce Karlova studánka. Příjezd 

k bytovému domu je možný z hlavní komunikace, která prochází celou obcí. Před 

bytovým domem je autobusová zastávka, která zajišťuje dobrou dostupnost. Pro 

automobily slouží parkoviště před realizovaným objektem, popřípadě podzemní 

parkoviště, které je součástí objektu.   

 Pro napojení na inženýrské sítě budou využita stávající přípojná místa, která 

sloužila původnímu objektu. Ovšem z důvodu stáří a možného poškození přípojek 

v průběhu bourání, budou přípojky vybudovány znovu. Inženýrské sítě budou vedeny 

z hlavních řádů, které vedou podélně s hlavní silnici obce. Pro přípojky zařízení 

staveniště bude vybudován staveništní rozvaděč.  
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1.10 Bezpečnost práce a ochrana zdraví na staveništi 

Důležitá telefonní čísla: 

Hasiči:      150  

Rychlá zdravotní záchranná služba:   155  

Policie:      158  

Integrovaný záchranný systém :  112 

 

 Pro poskytnutí první pomoci je k dispozici lékárnička umístěná u vedoucího 

pracovníka. 

 Hlavním požadavkem bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci je 

bezpodmínečné dodržování bezpečnostních předpisů a popisů práce, které určují 

příslušné zákony a vyhlášky. Musí být dodržen technologický postup jednotlivých etap. 

Nutností je seznámení všech pracovníků s dodržováním  BOZP a striktním održováním 

používání ochranných pomůcek a oděvů.  

Bližší požadavky na BOZP jsou uvedeny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Provoz strojů 

stanovuje NV č. 591/2006 Sb.   

 

1.11 Vliv stavby na životní prostředí a jeho ochranu  

Ochrana přírody a krajiny 

 Na stavebním pozemku se nachází dřeviny, které je nutné v rámci výstavby 

přesadit nebo pokácet. Nejedná se však o chráněné nebo vzácné dřeviny. Po dokončení 

stavebních prací budou vysazeny nové dřeviny a budou provedeny terénní úpravy okolí. 

 

Ochrana podzemních a povrchových vod 

 Podzemní vody nebudou stavbou zasaženy. Stavba bude napojena do stávající 

kanalizace. 

Ochrana ovzduší 

 Celý objekt je navržen a zabezpečen tak, aby nezasahoval negativně do ovzduší. 

Hluk v chráněném venkovním prostoru 

 Konstrukce a výrobky splňují požadavky  ČSN 730532 (2000) Akustika – 

Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti výrobků. 
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Řešení likvidace odpadů 

 Je nutné zajistit odborné třídění a ukládání stavebních materiálů na vyhrazená 

místa a do přistavených kontejnerů.  

 

Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem a vyhláškami: 

-zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

-vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a stanovení seznamů odpadů, ve 

znění pozdějších předpisů 

-vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

Odpady vzniklé při technologickém procesu 

 

Katalogové číslo Název odpadu Kategorie 

odpadu 

050105 Únik ropných látek N 

170101 Beton 0 

170102 Cihly 0 

170103 Sádrová stavební hmota 0 

170107 Směsi, odd. frakce bet., cihel, keramiky 0 

170201 Dřevo 0 

170202 Odpadní sklo 0 

170203 Odpadní plast 0 

170402 Hliník 0 

170405 Železo a ocel 0 

170604 Izolační materiály 0 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady 0 

 

 Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných 

předpisů. Zejména se jedná o likvidaci zbytkového obsahu škodlivin (N). Dodavatel musí 

zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku 

ropných látek do zemin, bude nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do 

nepropustné nádoby. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro zachycení 

unikajících olejů. 
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1.3 Závěr 

 Technická zpráva je zaměřena na stavbu objektu SO01 Bytový dům Hubertus 

v Karlově Studánce. Jsou v ní uvedeny informace o stavbě, vlivu objektu na okolí a 

zabezpečení zdraví a životního prostředí a o jejím návrhu a konečném stavu. 
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 Situace zaměřená na dopravní značení v okolí stavby je vložena jako příloha této 

diplomové práce. Hlavním důvodem řešení byla koordinace dopravy vozidel na 

staveniště a umožnění výjezdu hasičského vozu z garáže vedle staveniště.   
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 Časový a finanční plán stavby byl vypracován na základě položkového rozpočtu, 

který byl zapůjčen od projektanta. Časový i finanční plán je vložen jako příloha této 

diplomové práce.   
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4.1 Základní informace o stavbě 

4.1.1 Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:   Bytový dům Hubertus, Karlova Studánka  

Místo stavby:   Karlova studánka p.č. 121/1 

Charakter stavby:  Novostavba 

 

4.1.2 Identifikační údaje investora 

 

Investor:   MEMI s.r.o. 

     Ostrava, Františka Hajdy 18, 700 30 

4.1.3 Identifikační údaje projektanta 

 

Hlavní projektant:  Ing, Arch. Alena Kolářová 

 

 

4.2 Základní parametry stavby 

 

 Jedná se o novostavbu Bytového domu, který spojuje bytové jednotky, restaurační 

zařízení a podzemní garáže. Objekt se skládá ze dvou samostatných bloků jeden 

pětipodlažní a druhý čtyřpodlažní. Společné je první nadzemní podlaží a podzemních 

garáží. Stavba je kombinací železobetonového skeletu a nosného cihelného zdiva 

Porotherm. Střecha je sedlová.  

Plocha staveniště: 3 163m2 

Zastavěná plocha:  1 134,12m2 

Obestavěná prostor: 17 714,28m3 

Základní půdorysné rozměry: 38,8m x 36,7m 
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4.3 Obecné informace o staveništi 

 

 Stavební pozemek pro stavbu BD se nachází na katastrálním území obce Karlova 

Studánka a to v západní části obce, na parcele 121/1, která je majetkem investora. 

Staveniště bude svojí rozlohou sahat na parcely 128/1 a 119/1, které jsou majetkem obce 

Karlova Studánka. Pro užívání ploch staveniště je sepsána smlouva s domluvenou 

nájemní částkou. Staveniště měří po svém obvodu 227m. Celé staveniště je oploceno 

mobilním oplocením M200 s pozinkovanou drátěnou výplní výšky 2 m. Na staveniště je 

možné přijet hlavním vjezdem, který je umístěn před budovaným objektem, popřípadě 

druhým vjezdem za objektem, který neslouží pro velké nákladní automobily.  

Obr.: Katastrální mapa staveniště 1:1000; oplocení staveniště zeleně, objekt červeně 
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4.4 Staveništní doprava 

 

4.4.1 Horizontální doprava 

 Materiál bude na staveniště dopravovat několik typů automobilů, podle rozměru 

a váhy materiálu od menších dodávek až po nákladní automobily. Pro přemístění 

materiálu z automobilu na staveniště bude v případě nutnosti použit stacionární jeřáb, 

popřípadě mechanická ruka automobilu, drobné materiály se budou přemisťovat ručně. 

Další horizontální dopravu po staveništi budou zařizovat pracovníci ručně, nebo za 

pomoci ručního paletového vozíku či stavebních koleček.  Beton bude dopravován 

pomocí autodomíchávače Stetter C3 Basic Line. Horizontální dopravu pro automobily na 

staveništi zajišťuje staveništní komunikace v zadní části, která je tvořena zhutněným 

kamenivem proměnné frakce 4-32mm a asfaltový povrch parkoviště v části přední. 

V zadní části je dostatečný prostor pro otočení menšího automobilu. 

 

4.4.2 Vertikální doprava 

 Pro vertikální dopravu na staveništi slouží stacionární věžový jeřáb LIEBHERR 

TURMDREHJRAN 30 EC-B 2,5. Beton do vyšších pater bude přepravován pomocí 

betonové pumpy, popřípadě bádiemi.  

 

4.5 Připravenost staveniště 

 

 Staveniště se bude v době výstavby měnit, dle potřeby prováděné etapy. Není 

předpokládána práce v noci, tudíž osvětlení není zřízeno. 

 Při převzetí staveniště se důkladně zkontroluje všechno zařízení a provede se zápis 

do stavebního deníku. 
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4.6. Provozní zařízení staveniště 

 

4.6.1 Oplocení staveniště 

 

 Jako ochranné oplocení staveniště na pevných asfaltových plochách, před 

objektem, budou sloužit mobilními ploty TOI TOI M200 o rozměrech 3472x2000 mm, 

které jsou ze zinkovaného drátu přivařeného na obvodový rám. Plot je zasazen do nosné 

patky z recyklátu a na horní straně zajišťován bezpečnostní sponou. Vjezdy na staveniště 

jsou tvořeny dvěma poli mobilního oplocení opatřenými na spodní straně pojezdovým 

kolečkem. Pro uzamčení staveniště slouží řetěz s visacím zámkem. Brána a některé části 

oplocení budou opatřeny cedulí „Nepovoleným vstup zakázán“. 
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 Pro oplocení staveniště za objektem, v místech nezpevněného pokladu, 

bude z ekonomického hlediska sloužit jako oplocení plot tvořený pletivem a ocelovými 

sloupky, které budou přemístitelné díky kruhovým betonovým patkám. Pletivo bude do 

výšky 2 metrů nad úroveň terénu. 

 

4.6.2 Přípojky k inženýrským sítím 

 

Elektrická přípojka 

 Staveniště je napojeno na přípojku, která ústí ze stavebního rozvaděče, ten se 

nachází se na hranici pozemku. Rozvaděč bude zásobovat staveništní buňky a 

lektronické zařízení potřebné k vykonání stavby. Spotřeba energie bude uhrazena 

majiteli dle předem dohodnuté taxy. 

 

Vodovodní přípojka 

 Přípojka pro staveniště bude vyvedena z vodovodní šachty, která se nachází na 

staveništi. Přípojka bude sloužit jako voda pro sanitární buňku, zdroj pitné vody, směsná 

voda pro výrobu směsí a na očištění strojů. Přípojka bude opatřena vodoměrem, 

spotřebovaná voda bude uhrazena dle taxy domluvené s majitelem pozemku.  

Kanalizační přípojka  

 Sanitární kontejner bude napojen na splaškovou kanalizaci pomocí potrubí z PVC 

DN 125mm. 

 

4.6.3 Mobilní kontejnery 

 Mobilní kontejnery jako uzamykatelné kontejnery, zázemí pracovníků a kancelář 

stavbyvedoucího. Pro tyto účely budou použity kontejnery od firmy CONT, které budou 

osazeny na zpevněné ploše a budou řádně vyváženy a napojeny na staveništní inženýrské 

sítě. 
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Obytná buňka 

 Jako obytné buňky budou sloužit buňky OB6 o rozměrech 6058x3000x2600 mm. 

Tyto buňky budou použity jako šatny pro pracovníky i jako kancelář stavbyvedoucího.  

 

Technické parametry: 

Vnější rozměry:  6058 x 3000 x 2600 mm  

Vnitřní výška:  2300 mm  

Rám:    ocelová svařovaná konstrukce  

Opláštění:   lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm  

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

Stěna:    laminovaná DTD bílá nebo dekor dřevo, parozábrana, izolace  

Podlaha:   dřevotřísková deska 20 mm, PVC 1,5 mm, izolace  

Vybavení:   vchodové dveře 875 x 2000 mm, ISO okno 1800 x 1200 mm s 

roletou  

Elektroinstalace:  standard  

Topení:   přímotopné panely 2kW (za příplatek)  
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Sanitární buňka 

 Jako sanitární buňka bude sloužit buňka SAN2 o vnějších rozměrech 

6058x2438x2600mm. Buňka bude umístěna v blízkosti vodovodní šachty, 

bezproblémové napojení vody. 

 

Technické údaje: 

Vnější rozměry:  6058 x 2438 x 2600 mm  

Vnitřní výška:  2300 mm  

Rám:    ocelová svařovaná konstrukce  

Opláštění:   lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm  

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

Stěna:    laminovaná DTD bílá nebo dekor dřevo, parozábrana, izolace  

Podlaha:   dřevotřísková deska 20 mm, PVC 1,5 mm, izolace  

Elektroinstalace:  standard  

Topení:   přímotopné panely 2kW (za příplatek)  

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

okna 600 x 600 mm, WC, pisoáry, sprchové kouty, umyvadla, 

bojler, zrcadla, poličky, misky na mýdlo, držáky toaletního papíru, 

háčky ručníků 
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Skladový kontejner 

 

 Jako skladový kontejner bude použit SK15, který bude sloužit na úschovu 

stavebního nářadí a materiálu, které je třeba chránit před povětrnostními podmínkami 

nebo odcizením. 

 

Technické údaje: 

Vnější rozměry:  4200 x 2438 x 2591 mm 

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

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

mm  

Vrata:    opatřena těsnící gumou jištění dvěma uzavíracími tyčemi  

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

profilů tl. 3 mm 8 ks rohů z materiálu o tl. 5 mm kapsy pro 

vysokozdvižný vozík  
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4.6.4. Mobilní WC 

 Z důvodu většího rozložení staveniště budou na staveništi v zadní části umístěny 

mobilní chemické záchody. Hlavním účelem je zmenšení vzdálenosti mezi toaletami pro 

pracovníky.  

 

Obr.: Chemický WC TOI-TOI 

4.6.5 Staveništní kontejner 

 V zadní části staveniště budou umístěny dva ocelové valníkové kontejnery na 

staveništní odpad. Kontejnery budou vyváženy dle potřeby. Dále na staveništi budou 

umístěny plastové pojízdné kontejnery pro komunální odpad. 

 

 
obr.: Ocelový valníkový kontejner 
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Obr.: Plastový pojízdný kontejner 

 

 

4.6.6 Skládka materiálu 

 V přední části staveniště se bude materiál ukládat na dřevěné proklady přímo na 

asfaltovou plochu, která bude viditelně označena jako skládka. V zadní části staveniště 

budou pro přechodnou skládku sloužit betonové panely, které budou usazeny do 

zhutněného lože. Další možnost skladování je přímo na konstrukci stavby, kdy se zamezí 

zbytečným mezikrokům.  

 

4.6.7. Staveništní rozvaděč 

 Na staveništi bude umístěno několik staveništních rozvaděčů, pro snadné napojení 

na elektrickou síť, pro další rozvod sítě budou sloužit prodlužovací kabely délky 25m – 

230V a 400V. 

 

4.6.8 Sila na suché stavební směsi 

 Na staveništi budou umístěna dvě sila na suché stavební směsi. Sila budou na 

stavbě umístěna na předem určeném místě. Sila budou plechová o výšce 6,685m a objemu 

na 20m3.  
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4.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 Před vstupem na staveniště musí být všichni účastníci proškoleni a seznámeni 

s pravidly BOZP. Na stavbě a v daných případech i na staveništi, musí být opatřeni 

ochrannými pomůckami, jako je reflexní vesta, helma, rukavice a boty s pevnou špičkou 

a podrážkou. Každý pracovník musí mít podepsaný protokol o provedení bezpečnostního 

školení. 

 

Hlavní nařízení a zákony při práci na staveništi: 

 - nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu  

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a  

ochranu zdraví při práci na staveništích 

- zákon č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při  

práci  

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracovišti a  

pracovním prostředí  

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí  

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání o úrazu  

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví  

zaměstnanců při práci 

 

Důležitá telefonní čísla: 

Hasiči:      150  

Rychlá zdravotní záchranná služba:   155  

Policie:      158  

Integrovaný záchranný systém :  112 
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4.8 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 

Ochrana proti hluku 

 Stavba bude probíhat pouze v hodinách od 7:30-17:00, kdy nedochází k rušení 

okolního prostředí. Dále se musí postupovat v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., 

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

 

Ochrana zeleně v průběhu výstavby 

 Zeleň na staveništi byla odstraněna po svolení dotčených orgánů, okolní zeleň 

nebude poškozována a bude brán zřetel na její udržení. Po dokončení prací budou na 

staveništi provedeny terénní úpravy a výsadba nové zeleně. 

 

Nakládání s odpady 

 Pro uložení odpadů budou sloužit kontejnery v zadní části staveniště. Odpady 

budou třízeny a likvidovány dle odpovídajících předpisů.  

 

Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem a vyhláškami: 

-zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

-vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a stanovení seznamů odpadů, ve 

znění pozdějších předpisů 

-vyhláška č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů 
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Odpady vzniklé při technologickém procesu 

 

Katalogové číslo Název odpadu Kategorie 

odpadu 

050105 Únik ropných látek N 

170101 Beton 0 

170102 Cihly 0 

170103 Sádrová stavební hmota 0 

170107 Směsi, odd. frakce bet., cihel, keramiky 0 

170201 Dřevo 0 

170202 Odpadní sklo 0 

170203 Odpadní plast 0 

170402 Hliník 0 

170405 Železo a ocel 0 

170604 Izolační materiály 0 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady 0 

 

 Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných 

předpisů. Zejména se jedná likvidaci se zbytkovým obsahem škodlivin (N). Dodavatel 

musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde 

k úniku ropných látek do zemin, bude nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a 

uložit do nepropustné nádoby. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro 

zachycení unikajících olejů. 

 

 

4.9 Demontáž staveniště 

 

 Staveniště bude několikrát upraveno, po demontáži staveništních částí bude 

plocha staveniště, pokud nebude probíhat montáž jiného zařízení staveniště, uvedena do 

původního stavu. Po dokončení celé stavby bude staveniště dle smlouvy o dílo vyklizeno 

a upraveno do stavu před započetím stavby.  
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4.10 Dimenze staveništních přípojek 

 

Spotřeba elektrické energie pro potřeby staveniště 

 

 

Výpočet příkonu elektrické energie: 

S=1,1x((0,5xP1+0,8xP2+P3)
2+(0,7xP1)

2)-2 

S=1,1x((0,5x29,22+0,8x1,864+0)2+(0,7x29,22)2)-2 

S = 29,63 KW 

1,1 - součinitel rezervy pro nepředvídatelný výkon  

0,5 - koeficient vyjadřující současný chod el. motorů  

0,7 - koeficient vyjadřující současný chod el. motorů  

0,8 - koeficient vyjadřující současný provoz vnitřního osvětlení  

 

 

 

 

 

 

 

Potřeba pro elektrické nářadí  

Přístroj Specifikace Počet 

(ks) 

Příkon 

(KW) 

Přík. Celk. 

(KW) 

Míchadlo Umacom UM1010 4 1,01 4,04 

Přímočará pila Makita 4350FCT 2 0,72 1,44 

Stavební pila Vacutec VMP 700A 2 0,7 1,4 

Bruska Makika GA5030 2 0,72 1,44 

Svářečka Shark SH 140A 1 3,5 3,5 

Kombi. kladivo Makita HR2811FT 3 0,8 2,4 

Jeřáb LIEBHERR 30 EC-B 2,5 1 11 11 

Vibrátor Hervisa Perles CMP 2 2 4 

Celkový příkon P1 9,95 29,22 

Potřebná energie pro vnitřní osvětlení P2 1,864 1,864 

Potřebná energie pro vnější osvětlení P3 0 0 
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Spotřeba vody pro potřeby staveniště za den 

Úkon Počet 

m.j. 

m.j. kn Střední 

norma (l) 

Spotřeba 

celkem (l) 

Záměsová voda 0,68 m3 1,60 150 163,2 

Čištění komunikace 1 Pracovník 2,00 150 300 

Hygienická spotřeba vody 

pro pracovníky 

8 pracovník 2,00 40 640 

Spotřeba vody na 

sprchování pro pracovníky 

8 Pracovník 2,00 45 720 

 Celkem 1823,2 

 

Výpočet vteřinové spotřeby vody 

Qn=(Pn x kn)/(t x 3600) = (1823,2)/( 8 x 3600) = 0,063 l/s 

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

kn…koeficient nerovnoměrnosti spotřeby vody, také určený z tabulek 

t…..doba odběru vody [hod]  

 

 

Dimenzování potrubí 

Spotřeba vody Q v l/s 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,50 18,00 

jmenovitá světlost v " (palec)  1/2  3/4 1 
1   

1/4 
1   

1/2 
2     

2   
1/2 

3 4 5 

jmenovitá světlost v mm 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 

 

Qn = 0,063 l/s → DN 15 mm 

 

Pro průtok 0,063 l/s je navržena vodovodní přípojka staveniště o velikosti DN 15 mm. 
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5.1 Věžový jeřáb LIEBHERR TURMDREHJRAN 30 EC-B 2,5 

 

Základní vlastnosti:  

Typ jeřábu:     EC - Jeřáb s horní otočí  

Kategorie:    B - Flat–Top - Jeřáby bez špice – neboli bez horního lana  

Montáž:     Connect and Work 

Vodorovný dosah:     2,7 – 30 m  

Nosnost v hlavních bodech:   14m  2460kg,  16m  2110kg,  20m  1630kg,  24m  1310kg,    

    26m 1190kg, 28m 1090kg, 30m 1000kg   

Půdorysná plocha:     3,0 x 3,8 m  

Příkon:       11kW 

obr. Věžový jeřáb LIEBHERR TURMDREHJRAN 30 EC-B 2,5 
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5.2 Využití jeřábu 

 Jeřáb 30 EC-B 2,5 je jeřáb, který ke svému sestavení potřebuje autojeřáb. Jeho 

základní využití bude pro přepravu objemných prvků, jako je bednění, bádie, těžký 

kusový materiál, materiál na paletách a dalšího potřebného materiálu, dále bude 

nápomocný při montáži ocelové konstrukce krovu.  

 Pro uchycení břemen budou používány několika pramenné řetězy, popruhy, háky 

a zvedací vidle. Při uvazování břemen pomocí více pramenných vázacích prostředků musí 

být úchytné body a způsob vázání zvolen tak, aby byly prameny symetricky uspořádány 

a úhly pramenů vázacího prostředku se svislicí byly v přípustném rozsahu. Přeprava 

bednících dílců ve stohu, které jsou zajištěny proti posunutí stahovacími pásky, je možná 

za pomoci textilních popruhů. Výztuž bude uvazována pomocí dvoupramenného a 

čtyřpramenného lana s okem, které se zavěsí na hák jeřábu. Objemnější prvky budou 

přemísťovány v takové poloze, ve které budou umístěny do konstrukce. Pro manipulaci 

s paletami budou využity samovyvažovací vidle EZS, které mají únosnost až 1500 kg, 

která postačí na veškeré palety, které se mohou ve výstavbě objevit.  

 

Obr.: Uchycení bednících dílců 

 

Obr.: Zavěšení bádie      Obr.: Vyvařovací vidle 
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5.3 Návrh jeřábu 

Posouzení výšky jeřábu 

 Vycházíme, že jeřáb je usazen na základové desce, a zdvihá do nejvyššího patra 

ocelový rám pro krov, kdy: 

h1:  nejvýše položená poloha pro osazení prvku, uložení materiálu 

h2:   manipulační výška 

h3: výška přemisťovaného břemene 

h4: výška závěsu na háku 

H: potřebná výška háku jeřábu 

H = h1 + h2 + h3 + h4 

H = 13,4 + 2,85 + 5,75 + 1,5 = 23,5 m 

 
Obr.: Návrh výšky jeřábu 

 Navržený jeřáb LIEBHERR TURMDREHJRAN 30 EC-B 2,5 má výšku 30 m, 

proto je pro náš objekt vyhovující z hlediska výšky. 
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Posouzení únosnosti jeřábu 

 Jeřáb bude posouzen jak na nejtěžší, tak na nejvzdálenější břemena, které by mohl 

zvedat.  

 

Obr.: Křivka zatížení jeřábu 

 
Obr.: Kritická břemena  
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Obr.: Půdorysný dosah jeřábu s kritickými břemeny 

 

 Jako nejtěžší břemeno je předpokládán ocelový rám krovu, pro který navrhovaný 

jeřáb LIEBHERR TURMDREHJRAN 30 EC-B 2,5 vyhoví.  

 Jako nejvzdálenější břemeno je předpokládán svazek výztuže, pro který jeřáb 

také vyhoví. 
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5.4 Montáž jeřábu 

Jeřáb LIEBHERR TURMDREHJRAN 30 EC-B 2,5 není samo stavitelný jeřáb, proto 

k jeho sestavení a demontáži bude sloužit autojeřáb LIEBHERR LTM1025. 

Postup montáže: 

-Montáž křížového podstavce        

-Vyrovnání podstavce  

-Montáž věžových dílců na ploše staveniště3 ks       1345 kg   

-Napojení sestavy věžových dílců na křížový podstavec    

-Zatížení křížového podstavce    

-Montáž věžového dílce a dílce pro horní otoč na ploše staveniště  1185 kg  

-Napojení sestavy na osazené dílce věže  

-Montáž horní otoče              1090 kg  

-Montáž dílce protizávaží            790 kg  

-Montáž 1 dílu a mezikusu výložníku na ploše staveniště    1480 kg  

-Osazení sestavy k horní otoči  

-Montáž zbylé části sestavy výložníku na ploše staveniště    730 kg  

-Osazení zbylé části výložníku  

-Osazení horního protizávaží  

-Kompletace a revize stroje  

Postup demontáže 

-Obracený postup jak při montáži  

-Při demontáži horší možnost manipulace s autojeřábem, zvýšená opatrnost a dohled při 

provádění. 
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Auto jeřáb  Liebherr LTM1025 

Maximální nosnost:     25,0 t 

Nosnost kladnice:     18 t 

Výložník:      8,4 – 26 m 

Výložník – dosah háku:  27 m (10 000 kg) 

Výložník – max. vyložení :  24 m (1 000 kg) 

Nástavec:      8,2 – 14,4 m 

Nástavec – dosah háku:  40 m (2 100 kg) 

Nástavec – max. vyložení :  34 m (400 kg) 

Počet os / pohon:     2 / 4x4x4 

Průjezdní šířka:     250 cm 

Průjezdní výška:     358 cm 

Přejezdová hmotnost:    24 t 

Přejezdová rychlost:    70 km/h 

 

Obr. Autojeřáb Liebherr LTM1025 rozměry 
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Obr.: Pozice autojeřábu při demontáži věžového jeřábu 
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Obr.: Křivka zatížení autojeřábu 

Hmotnost všech prvků vyhovuje nosnosti a dosahu autojeřábu.   
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 Podrobný časový plán, pro jehož vypracování byl použit program CONTEC, je 

přiložen jako příloha této diplomové práce. V časovém plánu je zahrnut postup celé 

výstavby objektu, technologické přestávky jsou započítány do samotné činnosti.  
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 Bilance pracovníků je přiložena jako příloha této diplomové práce. Pro výpočet 

pracovníků byl použit program CONTEC.   
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8.1. Vstupní kontrola 

Bod 1 : Kontrola PD 

Zde se provádí kontrola správnosti a kompletnosti schválené projektové dokumentace. 

Projektová dokumentace musí: 

 - Být platná 

 - Označena razítkem 

 - Odsouhlasena investorem 

 - Odsouhlasena autorizovaným projektantem 

 

Projektová dokumentace musí obsahovat: 

 - Konstrukční výkresy 

 - Půdorys a řez daného objektu 

 - Statický návrh 

 - Technickou zprávu  

 - Výkaz výměr 

Kontrolu dokumentace má na starosti stavbyvedoucí, o kontrole se provede zápis do 

stavebního deníku.  

Četnost a způsob: jednorázově, vizuálně a měřením 

Kontrolu provádí: SV, M, TDI, P 

Legislativa:  Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu;  

   Vyhláška č. 62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 

Bod 2 : Převzetí pracoviště 

 Pracoviště přebírá stavbyvedoucí, mistr a technický dozor investora od čety, která 

prováděla předchozí práce, věnce a železobetonovou stropní konstrukce. Zároveň se 

přebírají i hlavní geodetické body, jeden výškový a dva směrové, které bude zhotovitel 

využívat a dbát na jejich stav v průběhu montáže. O převzetí pracoviště se provede 

záznam do stavebního deníku, kde se podepíší všichni zúčastnění. Do deníku bude 

zaznamenán také skutečný stav a případné odchylky či vady a nedodělky.  

 

 

Rozměr konstrukce Maximální povolená odchylka 

8 – 16 m ± 20 mm 

16 – 25 m  ± 25 mm 

Nad 25 m ± 30 mm 

Tab.: Mezní odchylky rozměrů v půdoryse 
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Četnost a způsob: jednorázově, vizuálně a měřením 

Kontrolu provádí: SV, M, TDI, G 

Legislativa:  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních   

   požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na   

   staveništích; ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 

Bod 3: Kontrola materiálu 

 Při kontrole bude kontrolována shodnost dodacího listu s listem objednacím. Při 

převzetí ocelových prvků budou kontrolovány správné délky, počet a typ ocelových 

konstrukcí. Dále se zkontroluje kvalita antikorozního nátěru a správný počet a provedení 

otvorů pro spoje. Nesmí se opomenout kontrola kompletnosti a správnosti doplňků a 

příslušenství. Zhotovitel přebírá zodpovědnost za stav doplňků ve chvíli zahájení 

manipulace.  

Četnost a způsob: při každé dodávce, vizuálně a měřením 

Kontrolu provádí: SV, M 

Legislativa:  ČSN EN 1090-1+A1 Provádění ocelových konstrukcí a   

   hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody  

   konstrukčních dílců; ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových  

   konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické   

   požadavky na ocelové konstrukce, Dodací list 

Bod 4: Kontrola skladování materiálů 

 Ocelové válcované profily je nutné skladovat pod plachtou, na zpevněné a 

odvodněné ploše, každý profil bude opatřen štítkem s popisem materiálu, typu a délky 

prvku. Kladení do maximálně 3 vrstev, v poloze pozdějšího uložení v konstrukci, musí 

být podloženy dřevěnými proklady v každé svojí vrstvě tak, aby nedocházelo 

k nadměrnému průhybu. Ostatní ocelové prvky menších rozměrů budou skladovány 

v uzamykatelných buňkách, naskládány a popsány, zvlášť nebo ve svazcích.  

Četnost a způsob: průběžné, vizuálně a měřením 

Kontrolu provádí: SV, M 

Legislativa:  ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem, šířky a výšky cest a  

   uliček; ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a  

   hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové 

   konstrukce; Technické listy 
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Bod 5: Kontrola strojů a nástrojů 

 Veškeré stroje a nástroje používané během stavební činnosti musí podléhat 

pravidelným revizím a musí mít aktuální protokol o technické prohlídce. Před každým 

použitím bude provedena prohlídka stroje či nástroje, v případě zjištění závady dělník 

okamžitě přeruší práci a nahlásí poškození, které bude zaznamenáno do stavebního 

deníku. S takovým strojem či nástrojem není možná další pracovní činnost. U jeřábu je 

nutná kontrola pevného podkladu a zapatkování. Kontrola musí být také provedena u 

kabeláže elektrického vedení, bezpečnostních vypínačů a ochranných krytů.  

Četnost a způsob: průběžné, vizuálně a měřením 

Kontrolu provádí: SV, M 

Legislativa:  Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší   

   požadavky na bezpečný provoz a používání strojů; Technické  

   listy 

Bod 6: Kontrola způsobilosti dělníků 

 Stavbyvedoucí nebo mistr kontroluje u všech pracovníků, zda byli řádně 

proškoleni v oblasti BOZP a že byli seznámení s pracovním postupem. Dále prověří jejich 

kvalifikaci v oblasti zdění. Všichni pracovníci mohou být také podrobeni dechové 

zkoušce. U pracovníků, kteří vykonávají činnost, při které je vyžadováno odborné 

osvědčení, vždy kontrolovat – průkaz jeřábníka.  

Četnost a způsob: Každý den, vizuálně 

Kontrolu provádí: SV, M 

Legislativa:  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních   

   požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na   

   staveništích; Profesní průkazy 
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8.2 Mezioperační kontrola 

Bod 7: Kontrola klimatických podmínek 

 Mistr nebo stavbyvedoucí kontroluje 4x v průběhu dne teplotu venkovního 

vzduchu. Z tohoto měření se udělá průměrná denní teplota. Teplota je zapsána do 

stavebního deníku. Práce s jeřábem není možné provádět, pokud rychlost větru překročí 

10m/s a viditelnost bude menší než 30 m. V případě, že teplota klesne pod -10°C, ztrácí 

vázací prostředky svoji deklarovanou únosnost. V případě vážného zhoršení 

klimatických podmínek, jako je déšť, mlha nebo sněžení, kdy hrozí nebezpečí pádu 

z výšky, budou práce pozastaveny. 

Četnost a způsob: Průběžné, vizuálně a měřením 

Kontrolu provádí: SV, M 

Legislativa:  Zákon č. 225/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb.,  

   kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví  

   při práci; Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních  

   požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na   

   staveništích; ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání -  

   Část 1: Všeobecně; ČSN EN 1492-1+A1 Textilní vázací   

   prostředky - Bezpečnost - Část 1: Vázací popruhy ze syntetických 

   vláken pro všeobecné použití 

Bod 8: Kontrola podkladu 

 Kontroluje se provedení, tvar a rozměry hotových železobetonových věnců, které 

musí odpovídat schválené projektové dokumentaci. Maximální povolená odchylka 

vodorovnosti je 12 mm, při konstrukci délky 8 – 16 m. Mezní odchylka rozměru průřezu 

konstrukce o základních rozměrech 0,12-0,25m je ± 6 mm. Při kontrole také zjišťujeme 

požadovanou tvrdost konstrukce pomocí Schitova tvrdoměru, konstrukce nesmí mít 

menší pevnost než 70%.  

Četnost a způsob: Jednorázově, vizuálně a měřením 

Kontrolu provádí: SV, M, G 

Legislativa:  ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí; ČSN EN  

   1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1- 

   1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby; ČSN EN  

   12504-2 Zkoušení betonu v konstrukcích - Část 2: Nedestruktivní  

   zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem 
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Bod 9: Kontrola kotevního plánu 

 Před započetím prací je nutné provést kontrolu kotevního plánu, který je v souladu 

s armovacím plánem. Při vrtání otvoru pro kotvu, nesmí dojít k porušení výztuže věnce. 

Musí být provedeno přesné zaměření a vyznačení kotev. 

Četnost a způsob: Jednorázově, vizuálně a měřením 

Kontrolu provádí: M, SV 

Legislativa:  ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových   

   konstrukcí- Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní  

   stavby; ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí; PD 

Bod 10: Kontrola svařování 

  Ocelový rám bude svařován přímo na stavbě. Před započetím svařování se 

zkontroluje kvalita a čistota svařovaných ploch. Při svařování se musí zkontrolovat 

kvalita, tloušťka a správnost provedení svaru, to musí odpovídat projektové dokumentaci. 

Kontroluje se také platnost svářečského průkazu svářeče. Svary nebudou obrušovány, 

konstrukce rámu nebude přiznána.  

Četnost a způsob: Jednorázově před uložením, vizuálně a měřením 

Kontrolu provádí: M, SV 

Legislativa:  ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových  konstrukcí a       

   hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické  požadavky na   

   ocelové konstrukce; Technický list; Projektová dokumentace 

 

Bod 11: Kontrola materiálů před zabudováním 

 Před zabudováním se zkontroluje typ a délka konstrukce, dále se zkontroluje 

správnost otvorů pro kotvení a spoje, kvalita nátěru monolitických prvků a také jejich 

rozměry a odchylky. Stav prvku a jeho čistota se zkontroluje bezprostředně po zavěšení 

a zvednutí do výšky 300mm.  
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tab.: Základní výrobní tolerance 

 
tab.: Základní výrobní tolerance – Díry pro spojovací součásti 
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Četnost a způsob: Jednorázově před uložením, vizuálně a měřením 

Kontrolu provádí: M, SV 

Legislativa:  ČSN EN 1090-1+A1 Provádění ocelových konstrukcí a   

   hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody  

   konstrukčních dílců; ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových  

   konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické   

   požadavky na ocelové konstrukce; Technický list; Projektová  

   dokumentace 

Bod 12: Kontrola uvázání a přemístění prvku 

 Při kontrole se dohlíží na správnost uvázání prvku, který musí být uchycen 

v místech k tomu určených, dále na kvalitu vázacích prostředků.  

Četnost a způsob: Jednorázově, vizuálně a měřením 

Kontrolu provádí: M, SV 

Legislativa:  ČSN EN 1492-1+A1 Textilní vázací prostředky - Bezpečnost -  

   Část 1: Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné  

   použit; ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1:  

   Všeobecně 

 

Bod 13: Kontrola osazení a kotvení prvků 

 Účelem kontroly je přesnost osazení prvků do železobetonového věnce dle 

projektové dokumentace. Polohy otvorů v patě rámů musí být shodné s kotevním a 

armovacím plánem. Dále kontrolujeme kvalitu a přesnost provedení kotev a jejich 

pevnost.  

Četnost a způsob: Jednorázově před uložením, vizuálně a měřením 

Kontrolu provádí: M, SV 

Legislativa:  ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a   

   hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové 

   konstrukce; Technické listy, Projektová dokumentace 

Bod 14: Kontrola šroubových spojů 

 Šrouby, matice, příložky, úhelníky, podložky musí být v souladu s projektovou 

dokumentací. Při kontrole rozměru se kontroluje zejména délka přesahu šroubu, musí být 

nejméně 1 rozteč závitu a 4 rozteče u předpjatého spoje, měření se provádí od vnějšího 

povrchu matice ke konci šroubu. V případě, že matice nejde lehce našroubovat na šroub, 
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je nutné ji vyřadit. Matice jsou na spoj nasazovány tak, aby bylo vidět jejich označení. 

Při kontrole se také hlídá osazení podložek. Na závěr se provede kontrola předepsaného 

minimálního utahovacího momentu šroubu. 

Četnost a způsob: Jednorázově, vizuálně a měřením 

Kontrolu provádí: SV, M 

Legislativa:  ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a   

   hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové 

   konstrukce; Technické listy, Projektová dokumentace 

8.3 Výstupní kontrola 

Bod 15: Kontrola geometrické přesnosti 

 Kontrolují se mezní odchylky rozměrů, sklonů a výšek skutečné smontované 

ocelové konstrukce s požadovanými, v souladu s platnou projektovou dokumentací. 

 
tab.: Funkční montážní tolerance 

 

Četnost a způsob: Jednorázově, vizuálně a měřením 

Kontrolu provádí: SV, TDI, G 

Legislativa:  ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových konstrukcí a   

   hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové 

   konstrukce; Projektová dokumentace 
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Bod 16: Kontrola kompletní ocelové konstrukce 

 Na závěr se provede kontrola kvality kompletní ocelové konstrukce, kontrola 

stability a nepoškození materiálu. Ocelová konstrukce musí být provedena dle požadavků 

vyplývajících z projektové dokumentace stavby. Po převzetí konstrukce předá zhotovitel 

objednateli montážní deník, protokoly provedených zkoušek a atesty výrobců. O převzetí 

se sepíše záznam do stavebního deníku, pod který se podepíší všichni zúčastnění. 

 

Četnost a způsob: Jednorázově, vizuálně a měřením 

Kontrolu provádí: SV, TDI, G 

Legislativa:  ČSN EN 1090-1+A1 Provádění ocelových konstrukcí a   

   hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody  

   konstrukčních dílců ČSN EN 1090-2+A1 Provádění ocelových  

   konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické   

   požadavky na ocelové konstrukce; TL; PD 
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9.1 Základní informace o stavbě 

9.1.1 Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:   Bytový dům Hubertus, Karlova Studánka  

 

Místo stavby:   Karlova studánka p.č. 121/1 

 

Charakter stavby:  Novostavba 

9.1.2 Identifikační údaje investora 

 

Investor:   MEMI s.r.o. 

     Ostrava, Františka Hajdy 18, 700 30 

9.1.3 Identifikační údaje projektanta 

 

Hlavní projektant:  Ing, Arch. Alena Kolářová 

 

9.1.4 Obecné informace o konstrukci 

 Konstrukce krovu bude ocelová a dřevěná. Zhruba ve vzdálenostech 4 až 4,8 m 

jsou navrženy příčné rámy z  válcovaných HEA profilů. Tyto rámy budou kotveny do 

věnců nad posledním podlažím nad vnější obvodovou stěnou. Mezi rámy budou podélně 

vloženy vaznice ze dvou svařených U profilů. Vaznice budou na koncích uloženy na 

věnce ve štítových zdech. Tím vznikne tuhá kostra, na kterou se budou šrouby a svorníky 

připevňovat dřevěné prvky. Další ztužení střechy bude provedeno celoplošným 

bedněním. 

 Krov bude sloužit jako dvoupatrový prostor. Do příčných rámů bude ve výšce 

stropu mezonetu vložen válcovaný nosník z IPE profilu, který bude ještě uložen na 

vnitřních nosných zdech na věnec. Tento nosník bude tvořit příčel stropu mezonetu, která 

ponese dřevěné trámy stropu. Dřevěné trámy budou uloženy v podélném směru do 

válcovaných příčlí, na nich budou OSB desky jako nosná část podlahy mezonetu. Nad 

chodbou bude strop železobetonový. Nosníky IPE budou napojeny na výztuž tohoto 

stropu – budou vytvořena příčná táhla, skrytá ve stropní desce. Výztuž bude navařena 

k čelům nosníků IPE. Ocelové rámy budou kotveny do věnce na obvodových stěnách. Ve 

věnci budou vynechány kapsy pro kotvení, které se zalijí po namontování rámu. Kotvení 
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je navrženo pomocí lepených kotev do betonu HVA M20 a kotevních trnů z profilu I120, 

navařených zespoda na kotevní desku rámu. Ocelová konstrukce je navržena jako 

svařovaná, nátěry syntetické. 

 

9.2 Připravenost staveniště, převzetí pracoviště 

9.2.1 Připravenost staveniště 

 Staveniště bude oploceno plotem o minimální výšce 1,8 m. Skládky materiálu 

budou tvořeny zpevněnou odvodněnou plochou. Buňky pro pracovníky budou umístěny 

v přední části staveniště a budou připojeny na inženýrské sítě. Vše bude rozmístěno dle 

výkresu zařízení staveniště.   

 

Na staveništi budou vedeny tyto inženýrské sítě: 

Elektrická přípojka 

 Staveniště je napojeno na přípojku, která ústí z rozvaděče, umístěného na okraji 

staveniště. Rozvaděč bude zásobovat staveništní buňky a elektrické zařízení potřebné k 

vykonání stavby. 

 

Vodovodní přípojka 

 Přípojka pro staveniště bude vyvedena z vodovodní šachty, která se nachází na 

okraji pozemku. Přípojka bude sloužit k napojení do buňky s hygienickým zázemím. 

Kanalizační přípojka 

 Sanitární kontejner bude napojen na splaškovou kanalizaci pomocí potrubí 

z PVC DN 125 mm. 

 

9.2.2 Připravenost stavby 

 Pro montáž ocelových rámů v jižní části objektu je nutné mít hotové nosné 

konstrukce na jižní části objektu po strop nad 3.NP. Obvodový věnec bude mít vynechané 

kapsy pro kotvení rámů dle projektové dokumentace. Ve 4.NP budou provedeny nosné 

zděné konstrukce z bloků Porotherm šířky 250 ukončeny věncem, který bude mít 

vynechány kapsy 300x250, hl. 268mm pro usazení a kotvení IPE profilů, dle projektové 

dokumentace. Dále budou vyzděny štítové stěny vnější z cihelných bloků Porotherm 

šířky 440 ukončeny věncem. 
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9.3 Materiál 

Ocelové prvky 

Č. Popis Profil Délka 

(m) 

Váha 

(kg) 

ks Váha 

celkem 

(kg) 

1 
Stojna rámu HEA 260 1,104 75,29 14 1054,1 

2 

Šikmá část rámu HEA 260 7,116 485,31 ; 6794,36 

3 
Vodorovná část rámu HEA 260 3,618 246,75 7 1727,233 

4 
Spodní příčel rámu HEA 260 3,787 92,14 14 1290 

5 
Plech  P10x200x200  3,14 112 351,680 

6 
Vaznice 1. U 200 4,42 111,83 4 447,304 

7 
Vaznice 2. U 200 3,8 96,14 4 384,56 

8 
Vaznice 3. U 200 4,48 113,34 4 453,376 

9 
Vaznice 4. U 200 4,49 119,92 4 479,688 

10 
Vaznice 5. U 200 4,45 113,60 4 454,388 

11 
Vaznice 6. U 200 4,78 108,43 4 433,736 

12 
Vaznice 7. U 200 3,82 102,97 4 411,884 

13 
Vaznice 8. U 200 4,3 96,65 4 386,584 

14 
Úhelník L60/60/8 3,37 32,77 15 491,55 

15 
Vaznice 9. U 240  4,42 146,74 4 586,976 

16 
Vaznice 10. U 240 3,8 126,16 4 504,64 

17 
Vaznice 11. U 240 4,48 148,74 4 594,944 

18 
Vaznice 12. U 240 4,49 149,07 4 596,272 

19 
Vaznice 13. U 240 4,45 156,04 4 624,16 

20 
Vaznice 14. U 240 4,78 158,70 4 634,784 

21 
Vaznice 15. U 240 3,82 135,12 4 540,496 

22 
Vaznice 16. U 240 4,3 126,82 4 507,296 

23 
Kotevní plech P12-440x300  12,43 14 174,082 

24 

Výztužný plech 

kotevní 

P10-125x125  1,23 28 34,344 

25 
Kotevní profil I 120 0,16 1,78 14 24,864 

26 
Plech přípoje 1. P10-160x150  1,88 84 158,256 

27 
Plech přípoje 2. P10-150x200  2,36 32 75,360 
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28 
Úhelník L60/60/8 0,05 0,35 28 9,926 

29 
Plech přípoje 3. P10-50x160  0,63 28 17,584 

30 
Plech přípoje 4. P10-160x200  2,51 28 70,336 

31 
Plech přípoje 5. P10-170x240  3,20 32 102,490 

33 
Úhelník L40/40/5 0,1 2,90 32 92,664 

34 
Plech dř.vaznice P10-155x760  9,25 8 73,978 

35 
Výztuha P8-135x135  1,14 32 36,608 

36 
Kotevní plech P10-270x270  5,72 8 45,784 

37 
Příp. plech. Sl. P10-120x210  1,98 3 5,934 

38 
Kotevní plech P12-200x270  4,24 14 59,346 

66 
Pl. přivaření výztuže P8-100x134  0,84 28 23,548 

67 
Plech P8-60x60  0,23 14 3,165 

68 
Pl. přivaření výztuže P10-220x270  4,66 14 65,28 

71 
Zavětrování 1. L40/40/3 5,06 9,31 4 37,24 

72 
Zavětrování 2. L40/40/3 6,01 11,06 4 44,23 

73 
Zavětrování 3. L40/40/3 5,5 10,12 2 20,24 

74 
Zavětrování 4. L40/40/3 4,95 9,11 4 36,43 

75 
Zavětrování 5. L40/40/3 5,93 10,91 4 43,64 

76 
Zavětrování 6. L40/40/3 5,4 9,94 2 19,87 

 Součet (kg)     20 084,00  

 5% přídavek (kg)     1006,00 

 Hmotnost celkem 

(kg) 

    21 090,00  

 

 

 

9.4 Skladování 

 Větší ocelové prvky budou skladovány na zpevněné panelové ploše, která bude 

čistá a odvodněná. Plocha bude umístěna dle projektové dokumentace. Nosníky budou 

skladovány pod plachtou, chráněné proti povětrnostním vlivům a znečištění. Prvky budou 

uloženy na dřevěných podkladcích tak, aby byly minimálně 100 mm nad povrchem 

zpevněné skládky, aby nebyly znečištěny blátem a byla umožněna snadná manipulace, 

nejlépe v takové poloze, ve které budou instalovány do konstrukce. Mezi jednotlivými 

prvky musí být prokladky nejméně o tloušťce 20 mm a ve vzdálenosti 1200 mm. Nosníky 
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se budou klást maximálně do 3 vrstev. Aby bylo možné později zavěsit prvky na jeřáb, je 

vhodné zajistit průchozí uličky o šířce 600mm.  

 Menší a lehčí prvky, jako jsou plechy, budou skladovány v uzamykatelných 

boudách, aby se eliminovalo riziko krádeže.   

 Spojovací a kotevní prvky budou umístěny v uzamykatelných boudách, zabaleny 

do papírových krabic, vždy s příslušným označením prvků.  

 

9.5 Doprava a manipulace 

 Materiál se při dopravě a manipulaci nesmí poškodit. Každý prvek musí být 

označen identifikačním štítkem. Pro vyložení materiálu bude použit stacionární věžový 

jeřáb Turmdrehkran 30 EC-B 2,5. Při manipulaci s ocelovými profily je nutné postupovat 

se zvýšenou opatrností, aby nedošlo ze zranění, nebo škodě na majetku. S lehčími 

ocelovými prvky bude manipulováno ručně.  

 Pro staveništní přepravu bude sloužit stacionární věžový jeřáb Turmdrehkran 30 

EC-B 2,5. který bude přepravovat celé svařené rámy a ostatní ocelové prvky do 4.NP jižní 

budovy. Pro přesun lehčího materiálu bude použit staveništní výtah.  

 

9.6 Převzetí pracoviště 

 Pro etapu ocelového rámu krovu přebírá pracoviště subdodavatel, který má na 

starosti montované ocelové konstrukce.   

 Zhotovitel si přebírá podklad pro uchycení ocelové konstrukce. Dále nosné zdivo 

s věnci ve 4.NP.   

 Bude podepsán protokol o převzetí stavby, čímž zhotovitel souhlasí se stavem 

předchozích prací. O předání bude učiněn zápis do stavebního deníku.  

 

9.7 Obecné zásady 

 Práce s jeřábem není možné provádět, pokud rychlost větru překročí 10m/s a 

viditelnost bude menší než 30 m. V případě že teplota klesne pod -10°C, ztrácí vázací 

prostředky svoji deklarovanou únosnost. V případě vážného zhoršení klimatických 

podmínek, jako je déšť, mlha nebo sněžení, kdy hrozí nebezpečí pádu z výšky, budou 

práce pozastaveny. 

 Ocelové konstrukce musí být zhotoveny přesně podle projektu, který musí 

vyhovovat všem příslušným technickým normám a prováděcím výkresům a to za 

odborného dozoru, který zodpovídá za správnost jeho zhotovení a smontování. Zvláštní 

pozornost je nutné věnovat všem konstrukčním prvkům a spojům. Jednotlivé prvky se 

vynášejí ve skutečné velikosti a zvláště pečlivě se musí rýsovat styky spojů. Musí být 
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uvedeny údaje o rozměrech, o použitých spojovacích prostředcích, poloze, počtu a délce. 

Při opakování prvků používáme šablony.  

 Všichni pracovníci musí být před zahájením prací proškoleni v oblasti BOZP a 

seznámeni s technologickým postupem a návazností prací. Bude proveden zápis o 

proškolení, který musí podepsat všichni účastníci školení. Každý pracovník po skončení 

práce musí zajistit, aby nedošlo k poranění ostatních pracovníků použitými stroji a 

nářadím. To zajistí uklizením nářadí a strojů na jejich původní místo, nebo jejich 

stabilizací, vypnutím ze zdroje napájení, nebo uzamknutím stroje. Po práci také 

zkontroluje jeho technický stav, jestli nebyl při výkonu práce poškozen. V případě 

poškození musí tuto vadu pracovník nahlásit pověřené osobě.  

Všechny práce musí být prováděny v souladu s projektovou dokumentací.  

9.8 Personální osazení 

Dělníci budou mít potřebnou kvalifikaci k provádění pracovních úkonů a budou 

proškolení v oblasti BOZP. 

Složení pracovní čety: 

- 1 Vedoucí pracovní čety- Železář. (vyučen s platným svářečským oprávněním) 

- 3 Montážník – Železář (vyučen s platným svářečským oprávněním) 

- 2 Pomocní pracovníci – minimálně základní vzdělání 

- 1 Jeřábník – Platný jeřábnický průkaz 

- 1 Vazač břemen – Platný vazačský průkaz 

Vedoucí čety odpovídá za správné provedení prací. 

Jedna směna trvá 8 hodin s jednou půlhodinovou pauzou na oběd. Práce se provádí každý 

všední den. 

 

9.9 Stroje a pracovní pomůcky 

Stroje 

-Úprava plechů: úhlová bruska MAKITA GA5030 

-Svařování: Svářecí Invertor Sharks SH 140A 

-Šroubové spoje: utahovák NAREX ESR 20-5 

-Přesun materiálu: stacionární věžový jeřáb Turmdrehkran 30 EC-B 2,5 

 

Pomůcky 

Kladivo, palice, páčidla, pogumovaná palička, ruční svěrka, pásmo, nivelační lať 

nivelační přístroj, barevný sprej 
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Ochranné pomůcky 

Brýle, rukavice, pracovní oděv, pevná obuv, reflexní vesta, přilba, svářečské rukavice, 

svářečská helma a zástěra. 

 

9.10 Pracovní postup 

 Po přejímce pracoviště a kontrole všech náležitostí je nejprve důležité dobré 

rozměření konstrukce. Konstrukce bude umístěna polohově i výškově dle projektové 

dokumentace. Po přesném rozměření a zaznačení kotev rámů pomocí barevného spreje 

přistoupíme k montáži kotev. Jedná se o kotvy lepené, které budou vrtány a umísťovány 

do předem připravených kapes ve věnci. Pro vrtání a lepení kotev se řídíme dle obrázku 

níže. Po osazení kotev je třeba nechat dle teploty ovzduší určitou dobu na vytvrdnutí. 

 

Obr.: Způsob osazení lepených kotev 

 Po zatvrdnutí budou na kotvy umístěny kotevní profily tvořeny z válcovaných 

profilů IPE a kotevního plechu. Kotevní profily budou vkládány do předem vytvořených 

kapes ve věnci.Volné místo kolem profilů bude vyplněno nesmršťovací maltou pro 

kotvení.   

 Rámy budou svařovány přímo na stavbě pro méně komplikovanou přepravu. Pro 

svaření bude použita svářečka Svářecí Invertor Sharks SH 140A. Svařování musí 

odpovídat projektu a pracovník musí dodržet všechny zásady BOZP. Po dokončení 

svařování se rámy uchytí pomocí popruhů na stacionární jeřáb. Popruhy budou umístěny 

v rozích rámu. Při uchycení je třeba dbát na dobré zajištění popruhu. Pro dobrou 

manipulaci se budou klást rámy do zadního konce objektu. Před položením rámu na místo 
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bude pod patu rámu vložena pryžová podložka.  

 Rámy budou připevňovány do kotev pomocí šroubových spojů. Paty rámů mají 

toleranci  

 

Obr. Detail kotvení ocelového rámu do ŽB stropu 

 Ocelový rám bude spojen pomocí ocelové vaznice tvořené 2x U 200 k věnci u 

štítové stěny. Vaznice bude k věnci přichycena pomocí lepené chemické kotvy a 

k ocelovému ránu bude přišroubována. V první řadě se připevní středové vaznice, jejich 

umístění musí odpovídat projektové dokumentaci. Vaznice bude umisťována pomocí 

stavebního lešení. Váha jedné vaznice je zhruba 110kg, pro vertikální přepravu bude 

sloužit věžový jeřáb, který bude také držet vaznici na místě, dokud nebude pevně 

přichycena k ocelovému rámu. Spoj bude tvořen pomocí přípojného plechu a šroubového 

spoje, pro lepší osazení bude na rámu přivařen úhelník. Šroubový spoj bude tvořen 

4xM20. 

 

Obr. Spoj středová vaznice 
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 Po upevnění prvního ránu se bude instalovat rám druhý, stejným způsobem jako 

v předchozím případě.  

 Po usazení a vyrovnání druhého rámu budou k sobě rám jedna a dva spojeny 

pomocí středových ocelových vaznic. Tyto vaznice budou opět spojeny šroubovým 

spojem. 

 Takhle se budou klást rámy dle projektu až do posledního, čímž vznikne část 

kostry ocelového rámu pro krov.  

 Nyní přijde na řadu kolmé ztužení ocelové konstrukce, které je tvořeno příčlemi 

z válcovaného profilu I 220. Příčel se z jedné strany přichytí k rámu ocelové konstrukce 

a z druhé strany bude připojena k věnci a železobetonovému stropu nad 4.NP.  

 Pro vertikální přepravu příčlí bude použit věžový jeřáb, který příčel nejprve usadí 

na nosnou zeď na lepené kotvy do betonu, a další její manipulace bude ručně z lešení. 

K rámu bude příčel přichycena pomocí šroubových spojů a plechu P10, který bude pevně 

přivařen k rámu, pro spoj budou použity matky M20. Po pevném uchycení a vyrovnání 

příčle budou dotaženy spoje s věncem nosné stěny. Při montáži příčlí postupujeme od 

zadní části objektu, nejprve jednu stranu a potom druhou, lešení bude použito mobilní. 

 

Obr. Kotvení příčle 

 V této fázi bude dodělán strop nad 4.NP, vhodné pro lepší manipulaci s dalšími 

ocelovými prvky.  

 Po dokončení a zatvrdnutí stropů nad 4.NP budou instalovány vrchní vaznice 

rámu, které budou tvořeny válcovanými profily 2x U 240. Tyto příčle budou opět usazeny 

na koncích na věnci a uchyceny pomocí šroubového spoje na lepenou kotvu do betonu. 

K ocelovému rámu budou přichyceny šrouby 4xM20 na plech přípoje, který je pěvně 

navařen na rám z válcovaného profilu HEA 260. 
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obr. Spoj vrcholové vaznice 

 Po dokončení hlavní konstrukce přijde na řadu zavětrování, které bude mezi 

štítovou stěnou a protějším rámem, z obou stran objektu. Zavětrování bude tvořeno 

válcovanými profily L. Na straně ocelového rámu bude profil pevně přivařen k rámu. Na 

straně štítové zdi bude zavětrování kotveno ke kování věnce. Po dokončení montáže rámu 

bude celá konstrukce opatřena antikorozivním nátěrem. 

 Krov bude tvořen dřevěnými krokvemi, které budou spojeny s ocelovým rámem. 

Na vaznice bude spolu s úhelníky navařen ocelový držák v rozměřených místech dle 

projektové dokumentace.  Držák je tvořen pomocí plechů P6 a P8. Držák bude připraven 

a již kompletní dovezen na stavbu. Krokve se do držáků budou připevňovat pomocí devíti 

kolíků. 

 
 obr. Přichycení dřevěné krokve k ocelové konstrukci 
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9.11 Kontrola a kvalita 

Vstupní kontrola 

 Tato kontrola se provede při převzetí pracoviště. Stavbyvedoucí kontroluje stav 

předchozích prací, věnců v 4.NP, jejich rovinnost a geometrickou přesnost. Také 

kontroluje připravenost podkladu a jeho znečištění. Zároveň také přebírá stroje, 

projektovou dokumentaci a materiál na staveništi. Po této kontrole se provede zápis do 

stavebního deníku. Dále přebírá a kontroluje kvalitu a správnost dovezeného materiálu 

pro danou etapu. 

Mezioperační kontrola 

 Zde je kontrolováno správné ukládání rámů, provádění spojů a dodržování 

přesnosti dle projektové dokumentace. Také se bude kontrovat dodržování BOZP a 

dodržování pravidel při nakládání s odpady. Po každé kontrole bude proveden zápis do 

stavebního deníku. 

Výstupní kontrola 

 Při této kontrole se kontroluje kvalita, přesnost a celistvost provedených prací. 

Zejména se kontroluje svislost a vodorovnost ocelového rámu, kvalita provedení spojů a 

uložení ocelové konstrukce na věnce, vše musí sedět s projektovou dokumentací 

s možností maximálních povolených odchylek.  

 

Konkrétní postupy kontrol a odchylky jsou uvedeny v oddílu „KONTROLNÍ A 

ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO PROVEDENÍ OCELOVÉHO RÁMU KROVU“ 

 

Kontrolu obvykle provádí stavbyvedoucí s technickým dozorem investora a statikem.  O 

kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

9.12 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Při práci na staveništi se dodržuje: 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí 

pádu 

Výpis rizik a jejich řešení v oddílu „PLÁN BOZP PRO PROVEDENÍ 

OCELOVÉHO RÁMU KROVU“ 
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9.13 Ekologie 

Nakládání s odpady bude v souladu se zákonem a vyhláškami: 

-zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

-vyhláška č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů a stanovení seznamů odpadů, ve znění 

pozdějších předpisů 

-vyhláška č. 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů  

 

 

Odpady vzniklé při technologickém procesu 

 

Katalogové číslo Název odpadu Kategorie 

odpadu 

050105 Únik ropných látek N 

170107 Směsi, odd. frakce bet., cihel, keramiky 0 

170201 Dřevo 0 

170203 Odpadní plast 0 

170402 Hliník 0 

170405 Železo a ocel 0 

170604 Izolační materiály 0 

170904 Směsné stavební a demoliční odpady 0 

 

 Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných 

předpisů. Zejména se jedná likvidaci se zbytkovým obsahem škodlivin (N). Dodavatel 

musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde 

k úniku ropných látek do zemin, bude nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a 

uložit do nepropustné nádoby. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro 

zachycení unikajících olejů. 

Ochrana přírody a krajiny 

Na stavebním pozemku se nenachází žádné dřeviny, které by bylo nutné v rámci výstavby 

přesadit nebo pokácet. 
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Ochrana podzemních a povrchových vod 

Podzemní vody nebudou stavbou zasaženy. K objektu bude patřit čistírna odpadních vod, 

tudíž splašky budou přečištěny a nebudou ohrožovat okolní prostředí. 

 

Ochrana ovzduší 

Celý objekt je navržen a zabezpečen tak, aby nezasahoval negativně do ovzduší. 

 

Hluk v chráněném venkovním prostoru 

Konstrukce a výrobky splňují požadavky ČSN 730532 (2000) Akustika – Ochrana proti 

hluku v budovách a související akustické vlastnosti výrobků. 
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10.1 Základní informace o stavbě 

10.1.1 Identifikační údaje stavby 

 

Název stavby:   Bytový dům Hubertus, Karlova Studánka  

 

Místo stavby:   Karlova studánka p.č. 121/1 

 

Charakter stavby:  Novostavba 

10.1.2 Identifikační údaje investora 

 

Investor:   MEMI s.r.o. 

     Ostrava, Františka Hajdy 18, 700 30 

 

10.1.3 Identifikační údaje projektanta 

 

Hlavní projektant:  Ing, Arch. Alena Kolářová 

 

 

10.2. Popis stavby: 

Jedná se o novostavbu bytového čtyřpodlažního objektu s jedním podzemním podlažím.  

Stavba je navržena v místě stávajících objektů hotelu Hubertus, který vyhořel. Stávající 

objekty budou odstraněny. Nový objekt sestává ze dvou domů, které mají společné 

základy, podzemní a první nadzemní podlaží. Založení nového objektu bude ve větší 

hloubce, než byly založeny stávající objekty. Konstrukce podzemního podlaží je 

železobetonová, nadzemní podlaží jsou kombinací železobetonových a zděných 

konstrukcí, krov má ocelovou nosnou kostru, ostatní konstrukce krovu jsou dřevěné. 

Zdivo bude zvenku obloženo dřevěným obkladem. 

Konstrukčně se jedná v horních podlažích o stěnový nosný systém podélný 

s monolitickými stropy a nosnými zdmi z cihel, doplněnými betonovými sloupy a 

průvlaky. 1. nadzemní podlaží má uvolněnou vnitřní dispozici - vnitřní nosné sloupy a 

průvlaky, obvodové stěny z cihel. V suterénu je systém příčných nosných stěn ze 

železobetonu, které přecházejí nad průjezdnými místy ve vysoké průvlaky. Některé 

sloupy z horního (1. nadzemního) podlaží jsou uloženy na průvlacích 1. PP.  
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Objekt bude založen na základové železobetonové desce a hutněném štěrkopískovém 

polštáři. 

 

10.3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Zpráva řeší danou problematiku stavby a zajišťuje dodržování platných předpisů BOZP. 

 

10.3.1 Předpisy: 

Zákon č. 309/2006 Sb. - zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

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

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky. 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí. 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečný 

provoz a požívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

 

10.4 Povinnosti zúčastněných subjektů 

 

10.4.1 Povinnosti dodavatele stavebních prací 

 Dodavatel stavebních prací je povinen zabezpečit a dodržovat předpisy a 

povinnosti, které souvisí s provozem staveniště, vybraných mechanismů a stavebních 

strojů. 

Dodavatel stavebních prací má povinnost vybavit všechny pracovníky osobními 

ochrannými pracovními pomůckami, které tyto osoby potřebují k provádění daných prací. 

 Dodavatel dohlíží na to, aby všechny osoby pracující nebo vyskytující se na 

staveništi svým chováním neohrožovaly své zdraví nebo zdraví jiných osob na staveništi. 

Je nutné, aby zhotovitel dohlížel na všechny osoby a ty dodržovaly pravidla, a tím se 

vyhnuly k často docházejícím nehodám, které mohou vést k těžkým zraněním až 

smrtelným úrazům.  
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 Na přesné dodržování bezpečnostních předpisů na staveništi dohlíží odborně 

způsobilý koordinátor, je to proškolený bezpečnostní, stavební a koordinační odborník. 

Dodavatel je povinen prokazatelně proškolit všechny své zaměstnance v problematice 

BOZP a požadovat proškolení od všech subdodavatelů nebo osob pohybujících se na 

staveništi. 

 

10.4.2 Povinnosti pracovníků 

Pracovníci jsou povinní dodržovat: 

 - Technologické a pracovní postupy, návody, pokyny a pravidla. 

 - Obsluhovat pouze stroje, pro které mají dané proškolení. 

 - Při používání strojů a pomůcek dbát na bezpečnost svoji i svého okolí. 

 - Nosit ochranné pomůcky, které jsou pro výkon jejich práce potřebné. 

 - Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka žádné provozní, pracovní, 

 bezpečnostní a požární zařízení. 

 - Provádět práce na určeném pracovním místě, odchody musí být hlášeny  

 odpovědnému vedoucímu. 

 - V případě změny pracovních podmínek, které mohou nepříznivě ovlivnit  

 bezpečnost práce, jsou odpovědní pracovníci povinni zajistit odpovídající 

 podmínky nebo na čas práci přerušit. 

Všichni pracovníci musí být před výkonem práce seznámeni a proškoleni v oblasti BOZP. 

Toto proškolení stvrdí svým podpisem protokolu. 

 

10.4.3 Povinnosti stavbyvedoucího: 

Stavbyvedoucí je povinen: 

 - Evidovat příchody a odchody na pracoviště. 

 - Řádně vést stavební deník. 

 - Zajistit lékárničku pro zdravotní ošetření. 

 - Namátkově provádět kontrolu alkoholu nebo jiných návykových látek. 

 - Dohlížet na nošení pracovních oděvů a ochranných pomůcek. 

 - Odpovídá za proškolení nových pracovníků. 

 - Zajišťovat pravidelné školení BOZP. 

 - Prověřovat, zda byl každý pracovník řádně zdravotně prověřen. 

 - Vybavit pracovníky potřebnými ochrannými pomůckami pro jejich práci. 

 - Dohlížet na dodržovaní technologických postupů, návodů a pravidel. 

 - Dohlížet na dodržovaní předpisů, v případném porušení je nucen sjednat  

    nápravu a udělit přiměřený postih. 

 - Při nepříznivých pracovních podmínkách přerušit práci. 

 - V případě pracovního úrazu zajistit ošetření dané osoby. 
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10.5 Požadavky na BOZP 

 

10.5.1 Obecné požadavky na zajištění staveniště 

 Vjezd na staveniště je řešen z přilehlého parkoviště u objektu. Staveniště bude 

zajištěno proti vstupu nepovolaných osob pomocí 2 metrového oplocení ze svařovaného 

pletiva, které bude potaženo stínící tkaninou. Všechny vstupy budou uzamykatelné a 

opatřeny výstražnými tabulkami „Zákaz vstupu na staveniště“ 

 
obr.: Cedule – ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠTĚ 

 Provoz stavby nebude ohrožovat bezpečnost na přilehlých komunikacích, stabilitu 

okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby. Provoz na okolních 

komunikacích nebude žádným způsobem omezen. 100m před výjezdem z parkoviště 

přilehlého ke stavbě bude přechodné dopravní značení „výjezd a vjezd vozidel stavby“ 

.  

Obr.: Dopravní značení – POZOR! 
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 V době, kdy se bude pracovat ve výškách, je třeba zajistit zamezení provozu pod 

pracemi.  

 Stavba nebude žádnou svojí částí zasahovat do běžných tras chodců. V případě 

dočasně složeného materiálu bude tento materiál ohraničen páskou a viditelně označen. 

Při provádění prací na střešní konstrukci je největší riziko pro okolí i stavbu pád předmětu 

z výšky. Pro eliminaci tohoto rizika je třeba postupovat dle pokynů vycházejících z tohoto 

dokumentu. 

 Kontrolu vstupu a pohybu osob po staveništi má na starosti stavbyvedoucí. 

10.5.2 Obecné požadavky na zařízení pro rozvod energie 

Při práci se budou obsluhovat přístroje připojeny do elektrického proudu. Elektrická 

energie je po stavbě rozvedena pomocí staveništního rozvaděče. 

 Pracovníci musí být proškoleni ohledně nebezpečí zásahu elektrickým proudem. 

Pro rozvod elektřiny po staveništi slouží pouze prodlužky, které prošly odpovídající 

revizí.  

 Žádný pracovník, který nemá k tomuto úkonu ověření, nebude zasahovat do 

staveništního rozvaděče, popřípadě samostatně opravovat elektrická zařízení na stavbě. 

 

 Staveništní rozvaděč bude opatřen cedulkou „pozor elektrické zařízení“. 

 

 

10.5.3 BOZP při provádění technologické etapy střešní konstrukce 

 Konstrukce střechy bude sedlová, tvořena kombinací ocelových a dřevěných 

vazníků. Největšími riziky jsou práce ve výškách a pád osoby či materiálu z výšky. 

Pracovníci se budou nacházet ve výškové úrovni od 4.NP (9,5 m) až do hřebene krovu 

(16,9 m), proto je třeba dbát na dodržování všech zásad práce ve výškách. 

 Všichni pracovníci musí být řádně proškoleni a používat jistící prostředky, které 

mají platnou revizi. 
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10.5.4 Vytipovaná rizika při technologické etapě střešní konstrukce 

Název rizika: Pád (ne)úmyslně shazovaných předmětů z výšky 

Ohrožení: Pracovníci níže, veřejnost 

Následky: Zranění hlavy, části těla, zlomeniny, pohmožděniny 

Opatření: Maximální omezení prací nad sebou. 

Zřízení ochranných sítí pod pracovištěm. 

Zakázat pohyb ostatních osob pod místem práce. 

Neodkládat nářadí nebo materiál na okraj konstrukce. 

Zřídit ochranné stříšky nad vstupy. 

Zřídit padací roury. 

V případě shozu se vždy raději dvakrát ujistit než materiál 

shodíme. 

Pracovníci jsou povinni nosit pracovní přilby. 

 

 

Název rizika: - Náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení pádu při použití 

prostředku osobního zajištění 

- Sklouznutí (sesutí) pracovníka z plochy střechy při jejím sklonu 

nad 25 stupňů, naražení na pevný ochranný prvek kolektivního 

zajištění 

- Pád pracovníka při pohybu na střeše k místu vlastního výkonu 

práce 

Ohrožení: Pracovník, pracovník níže 

Následky: Naražení, pohmožděniny, zlomeniny, bodné a řezné rány, zranění 

klubů/končetin/vnitřních orgánů 

Opatření: Pracovník má vždy seřízenou délku jistícího lana. 

Pracovníci budou používat pohyblivé zachycovače pádu. 

Jistící zařízení bude vždy ze dvou míst, pro možné selhání 

jednoho z nich  

V místech možného pádu nesmí být žádné překážky, které by 

zhoršily pád. 

Jistící zařízení bude instalováno podle návodu a během práce ve 

výškách nebude odepínáno. 

Zákaz manipulace s jistícím zařízením při používání druhou 

osobou. 
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Název rizika: Propadnutí střechou při pohybu a práci na střechách 

Ohrožení: Pracovník, pracovník níže 

Následky: Poranění části těla, zlomeniny končetin, poranění páteře, odražení 

vnitřních orgánů 

Opatření: Nepřetěžovat pochůzné a pracovní plochy. 

Šlapat pouze na místa, která jsou konstrukčně únosná (trámy, 

krokve). 

Používat jistící prostředky. 

 

Název rizika: Zranění při používaní ruční mechanizace a nářadí 

Ohrožení: Pracovník, pracovníci kolem 

Následky: Pohmoždění a poranění ruky, přimáčknutí, otlaky, podlitiny, 

úrazy očí, zranění hlavy, zranění el. proudem 

Opatření: Pracovníci mají nasazené ochranné pracovní pomůcky. 

Při manipulaci s nářadím je zakázáno odstraňovat bezpečnostní 

kryty. 

V případě prací na střeše se nepoužívá těžké nebo špatně 

manipulovatelné nářadí. 

Pokud možno vyloučení práce s nářadím nad hlavou. 

Nářadí je připevněno k opasku, aby nehrozil jeho pád. 

Pracovníci od sebe dodržují dostatečný odstup. 

 

Název rizika: Pád osoby u při výstupu a sestupu na zvýšená místa práce 

Ohrožení: Pracovník, pracovníci kolem 

Následky: Naražení části těla, poranění končetin, zlomeniny, pohmožděniny, 

poranění páteře 

Opatření: Pro výstup na vyvýšená místa se použijí žebříky. 

Žebřík musí být vždy pevně uchycen do konstrukce. 

Je zakázáno z konstrukcí seskakovat nebo po nich šplhat nahoru. 

Volné okraje budou opatřeny zábradlím ze systémového lešení ve 

výšce 1,5m. 
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Název rizika: Rozhoupání břemene, vysmeknutí smyčky lana z háku jeřábu, 

přiražení břemenem 

Ohrožení: Pracovník - manipulant 

Následky: Naražení části těla, vnitřní zranění, pohmožděniny, zlomeniny, 

zranění hlavy, smrt 

Opatření: Břemeno zavěšovat tak, aby bylo v rovnováze. 

Zavěšení břemene provádí pouze prověřená a proškolená osoba. 

Vyloučen pohyb osob pod zavěšeným břemenem. 

Před manipulací s břemenem domluvit signály pro dorozumívání. 

Jeřáb ovládá zkušený a oprávněný jeřábník. 

Při manipulaci nedělat s jeřábem prudké pohyby. 

Pro závěs se používají atestované vázací prostředky. 

Zamezení odpadnutí částí materiálu během přepravy. 

Nepřepravovat materiál při větru nebo špatných povětrnostních 

podmínkách. 

 

Název rizika: Požár, popáleniny u svařování elektrickým obloukem a 

plamenem, řezání plamenem 

Ohrožení: Pracovník - svářeč, osoby v těsném okolí 

Následky: Popálení, požár, exploze, otrava, zadušení, popálení, naražení, 

odhození, poškození dýchacích cest požárem 

Opatření: Před svařování vyklidit všechny hořlavé, hoření podporující nebo 

výbušné látky z dosahu svařování. 

Zajistit poblíž svařování zdroj pro hašení. 

Po dobu 8 hodin zajistit kontrolu prostor v okolí svařování. 

Zajistit ochlazování konstrukce při svařování. 
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Název rizika: Jiná rizika u svařování a pálení 

Ohrožení: Pracovník - svářeč, osoby v okolí 

Následky: Působení IČ, UF, rentgen záření, zánět spojivek, nepříznivé 

zatížení svalových skupin 

Opatření: Při svařovaní používat ochranu zraku a oblek pro svařování. 

Dbát i na ochranu osob v blízkém okolí. 

Upravit povrchy pracoviště a všech předmětů v okolí, aby 

nehrozil průnik a odraz záření na pracovišti. 

Dodržovat doporučené přestávky v průběhu svařování. 

Dávat pozor na žhavé úlomky vzniklé v průběhu svařování. 

 

Název rizika: Zranění el proudem u svařování 

Ohrožení: Pracovník - svářeč 

Následky: Zasažení svářeče el. proudem při obloukovém svařování, 

nepříznivé účinky el. proudu na lidský organismus 

Opatření: Zdroje svařovaných zařízení musí být pravidelně kontrolovány. 

Zákaz použití nevhodných nebo poničených držáků a elektrod. 

Kontrola upevnění svařovacích svorek na svařovaném materiálu. 

Odstranění dalších kovových předmětů z dosahu svářeče. 

Používat neporušené svářečské rukavice a ochranné prostředky. 

Přísný zákaz pracovat v mokrém prostředí. 

Elektrodu vždy odkládat na stojan nebo nevodivou podložku. 

 

10.6 Závěr: 

 Plán BOZP je nutný dodržovat v plném rozsahu.   

  

 Na jeho dodržování bude dohlížet koordinátor nebo stavbyvedoucí. 

Zaměstnavatel má povinnost zajistit pravidelné školení pracovníků ve všech bodech této 

zprávy. 
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11.1. Smluvní podmínky 

11.1.1 Převzetí stavby 

 Při předání a převzetí bude sepsán Předávací protokol, jehož součástí bude soupis 

případných vad a nedodělků.  

 Při předání stavby vám budou předány veškeré klíče, stavební deník, projektová 

dokumentace skutečného stavu a další dokumenty vycházející ze smlouvy o dílo. 

11.1.2 Stěhování 

 Při stěhování dbejte zvýšené opatrnosti s manipulací těžkých břemen. 

Doporučujeme zvolit vhodnou stěhovací firmu a na průběh stěhování osobně dohlédnout. 

 Riziková místa jsou, výplně otvorů, výmalba, rohy zdiva, dlažba na schodišti, 

parkety a výtahy.  

 Při stěhování pomocí výtahů dbejte pokynů a maximální únosnosti, které jsou 

uvedeny na každém výtahu.  

 Těžký nábytek nešoupejte po podlahách, vysoké riziko poškrabání povrchu. 

 V případě poškození objektu stěhovací firmou, sepište přímo na místě protokol o 

škodě, který bude parafován zástupcem firmy. Firmy jsou pro tyto případy obvykle 

pojištěny. V opačném případě bude oprava požadována po vás.  

11.1.3 Záruky 

 Na váš objekt je sjednána záruční lhůta, vycházející ze smlouvy o dílo, na 24 

měsíců (není-li u některých prvků specifikováno jinak) na veškeré stavební prvky. 

 Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetím hotového díla. Na drobné 

vady a nedodělky začíná záruční doba dnem jejich odstranění.  

 Záruka se nevztahuje na části, na kterých byly vlastníkem, nebo neprověřenou 

firmou, provedeny stavební nebo montážní zásahy. Dále také na závady vzniklé jiným 

než běžným požíváním nebo užívám v rozporu s návody na užívání přístrojů, 

zařizovacích předmětů a instalovaného vybavení objektu.  

 V případě uplatňování záruky je nutností tuto závadu v co nejkratší době nahlásit 

v souladu s reklamačním řádem, abyste zabránili dalším nepříjemnostem nebo škodám 

na vašem majetku. Zhotovitel nenese odpovědnost za škody způsobené tím, že nebyla 

závada ohlášena včas nebo nebylo umožněno její posouzení nebo její oprava. 

11.1.4 Typické problémy, které vyžadují naléhavé opravy  

 -Elektřina: V případě jiskření a elektrických zkratů. Ne však při výpadku jednoho 

okruhu v bytě (v tomto případě zkontrolujte hlavní rozvaděč)  

 -Vodovodní potrubí: V případě poruchy vodovodního potrubí uzavřete uzávěr 

vody pro danou sekci. Popřípadě vodu v celém objektu, v tomto případě je problém 

akutní. 

 -Kanalizační potrubí: problém je naléhavý, pokud došlo k ucpání, rozpojení nebo 

porušení kanalizačního potrubí a hrozí zaplavení prostor.  
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 -Vytápění a ohřev TUV: problém je naléhavý, pokud došlo k prasknutí či 

rozpojení potrubí, otopných těles či regulačních armatur a hrozí následné škody. 

 

 

11.2. Návod k užívání a údržbě – společných prostor 

 Dovolujeme si Vám předat touto formou důležité základní informace ohledně 

vašeho objektu, které vám mohou být užitečné při jeho užívání.  Tento návod je 

koncipován jako společný návod k užívání a údržbě objektu pro správce objektu i klienta 

(majitele i uživatele). S provázaností jednotlivých technologií a pravidly pro užívání 

společných prostor by měl být seznámen jak správce objektu, tak klienti (majitelé i 

uživatelé), aby byli poučeni, jakým způsobem bytový objekt a jeho zázemí funguje v 

řádném provozu, ale také jak je nutno se chovat v případě havárie, výpadku  proudu  nebo  

požáru. Z tohoto důvodu je důležité se podrobně seznámit s celým obsahem tohoto 

dokumentu! Toto doporučení vychází ze zkušeností z realizovaných staveb a nenahrazuje 

jednotlivé návody k obsluze a údržbě a dílčí návrhy provozních řádů  jednotlivých  

profesí, nýbrž  pouze  tyto  podklady doplňuje. Správce objektu je povinen se seznámit s 

veškerou provozní dokumentací objektu. 

11.2.1 Obecná pravidla 

 Stavba lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním souhlasu a 

k účelu, ke kterému byla navržena. Při užívání objektu je nutno postupovat v souladu 

s platnými právními předpisy (občanský a obchodní zákoník a stavební právo), předpisy 

z oblasti požární bezpečnosti, hygieny, ochrany života a zdraví, ochrany životního 

prostředí, bezpečnosti při údržbě a užívání stavby (včetně bezbariérového užívání), 

ochranu proti hluku, úspor energie a ochrany tepla.  

 Údržbou stavby se rozumí práce, které zabezpečí její dobrý stavební stav tak, aby 

nedocházelo znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její životnost 

 Pro dosažení maximální životnosti stavby je doporučeno dodržování plánovaných 

kontrol a údržby objektu.  

 Zanedbáním kontrol a péče jednotlivých prostředků se zvyšuje riziko jejich 

poškození nebo znehodnocení. Dále vzniká riziko poškození nebo devastace dalších částí 

objektu, vznik nepříznivých hygienických podmínek a následných škod.  

 V rámci užívání objektu je uživatel povinen postupovat tak, aby zabezpečil jeho 

dobrý stavební i funkční stav. Tohoto stavu se dosahuje řádným užíváním, úklidem, 

větráním a běžnou údržbou.  

 K řádnému užívání stavby patří i pravidelné provádění předepsaných servisních 

prohlídek a revizí. U strojů a zařízení se postupuje dle pokynů výrobce (přiložený plán 

prohlídek a revizí). 
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11.2.2 Pokyny k úklidu 

 Úklid vnitřních prostor se provádí za účelem odstranění nečistoty  zavlečené  

zvenčí a  nečistoty  vznikající  při  užívání  objektu.  Čistí se  především  podlahy,  jejich  

čisticí  zóny,  parapety oken,  madla  zábradlí,  čistitelné  části  povrchů  stěn  (např.  

omyvatelné  nátěry,  obklady),  zařizovací předměty, povrch svítidel, jejich stínidla nebo 

rozptylovací kryty, výtokové baterie, povrchy oken a dveří včetně kování, ovládacích 

prvků i jejich rámů, výplně zábradlí, dveře a kryty instalačních skříní nebo  otvorů  do  

šachet  a  vestavěný  nábytek,  přístupně  vedené  rozvody  vody,  kanalizace,  topení, 

vzduchotechniky apod.  

 Při čištění je nutné postupovat tak, aby se špína nerozmazávala po čistém povrchu 

a nebylo způsobeno poškození čištěných povrchů.  

 Minimální frekvence úklidu vnitřních prostoru musí odpovídat intenzitě 

skutečného znečišťování tak, aby za provozu objektu byly neustále splněny hygienické 

podmínky pro užívání objektu.  

 Úklid vnějších prostor je zaměřen na provozní  a požární bezpečnost, funkčnost, 

ochranu a prodloužení životnosti stavby.   

 Minimální frekvence musí odpovídat podmínkám v místě stavby pro dosažení 

stupně čistoty daného hygienickými požadavky a doporučením výrobce pro dosažení 

maximální životnosti materiálů.  

 K čištění se používají prostředky a postupy dány výrobcem. Součástí čištění je i 

výrobcem doporučený způsob konzervace materiálu. 

11.2.3 Kontrolní prohlídky 

 Seznam minimálních revizí a kontrol s doporučenými intervaly je přiložen níže. 

V případě mimořádných podmínek (zvýšený provoz, mimořádné povětrnostní podmínky, 

havárie apod.) je doporučeno zintenzivnit revize a prohlídky.  

 Vizuální kontrola povrchů materiálu je doporučena při každém úklidu. Při zjištění 

závady se závada odstraní. 

11.2.4 Vlhkost 

 Pro zamezení hromadění vlhkosti a vytváření plísní je doporučeno pravidelné 

větrání pro dostatečnou výměnu vzduchu.  

 V prvním roce je doporučena zvýšená teplota vytápění o 1-2°C pro lepší vyschnutí 

konstrukcí. 

 V prvním roce je doporučeno omezení větších zdrojů vlhkostí (zvlhčovače 

ovzduší, akvária, větší množství pokojových rostlin)  

   Není doporučeno sušit prádlo na otopných tělesech.  

 Dbát na dostatečnou mezeru mezi nábytkem a zdí pro cirkulaci vzduchu a 

netvoření plísní (min. 50mm).  

 Co nejméně umisťovat velkorozměrové předměty na obvodové zdi.  
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 První 2-3 roky po převzetí neprovádět nové výmalby nebo tapety. Stavebník není 

zodpovědný za případné škody způsobené tímto zásahem. 

11.2.5 Sedání a dotvarování stavby 

 Jako každá stavba bude i ta vaše lehce sedat, je to způsobeno vlivem její hmotnosti 

a dotvarováním materiálu (v řádech několika milimetrů). Zpravidla 

dochází k rovnoměrnému sedání stavby, které se na její funkci nijak neprojeví.   

 Menší projevy sedání se mohou vyskytnout jako vlasové trhlinky v omítkách. 

Tyto trhlinky jsou obvykle odstraněny při prvním malování.   

 Vlasové trhlinky se obvykle vyskytují v prvních 2-3 letech užívání objektu. Jsou 

zcela přirozeným jevem a nemohou na ně být uplatněny reklamace.  

 

11.3. Konkrétní zásady užívání nemovitostí 

11.3.1 Nosné konstrukce a prvky 

 Nejsou doporučeny rozsáhlejší zásahy do nosných konstrukcí, v případě zásahu 

vždy po konzultaci se statikem.  

 Drobné zásahy do konstrukcí lze provádět vždy až po zjištění skutečného vedení 

rozvodů pod omítkou, aby nedošlo k porušení instalací. 

11.3.2 Nenosné konstrukce 

 Při každém zásahu do příček je nutné provádět zjištění skutečného vedení rozvodů 

pod omítkou, aby nedošlo k porušení instalací.  

 

11.3.3 Schodiště a chodby  

 Všechny povrchové úpravy podlah nebo schodišť vyžadují pravidelnou údržbu 

pomocí ověřených čistících prostředků. Je přísně zakázáno používání kyselin nebo louhů. 

 Podlahy jsou doporučeny čistit minimálně 1x týdně, záleží na druhu a intenzitě 

provozu. 

 POZOR - některé podlahy mohou být po namočení kluzké a hrozí riziko pádu. 

11.3.4 Dveře v interiéru 

 U všech dveří by mělo být provedeno alespoň 1x ročně namazány závěsy a střelky 

zámků pomocí vhodného mazacího prostředku (technická vazelína, silikonový olej). 

  Při každém mazání se zároveň provádí kontrola provozuschopnosti. 

 U dveří sloužících jako požární je nutné každé 3 měsíce kontrolovat, jestli nebyl 

poškozen jejich expanzní pásek. 
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11.3.5 Okna a venkovní dveře. 

 U všech dveří a oken by měly být alespoň 1x ročně namazány závěsy a střelky 

zámků pomocí vhodného mazacího prostředku (technická vazelína, silikonový olej).  

 Při každém mazání se zároveň provádí kontrola provozuschopnosti.  

 Při čištění skel a rámů se postupuje s opatrnostní, aby nebyly poškozeny.  

 Pro čištění lze použít běžné čistící prostředky.  

 U venkovních parapetů dávat pozor na stojatou vodu, nebezpečí nabobtnání folie.

  

11.3.6 Stěny a stropy 

 Další možná výmalba je doporučena nejdříve po 3 letech. 

11.3.7 Zařizovací předměty 

Nevyžadují jinou než běžnou údržbu. 

Zařizovací předměty je třeba čistit prostředky k tomu určenými. 

Čištění sifonů je nutno provádět minimálně jednou ročně. 

Minimálně jednou ročně by měla být provedena kontrola veškerých armatur a ostatního 

vybavení. 

11.3.8 Kanalizace 

 Čištění kanalizace se provádí pomocí čistících kusů, které se nachází ve 

stupačkách. 

 Čištění kanalizace se provádí dle potřeby. 

11.3.9 Zámečnické konstrukce 

 Při zjištění porušení povrchové úpravy je nutné v co nejkratší době tuto škodu 

opravit, aby nedošlo ke vzniku koroze materiálu.  

 Je zakázáno uvolňovat nebo manipulovat se šrouby, které jsou součástí 

ochranných nebo nosných konstrukcí. 

11.3.10 Výtahy 

 Při užívání výtahů je nutno postupovat dle pokynů výrobce, které jsou uvedeny 

přímo na výtahu. 

 Je zakázáno přetěžovat výtahy. 

 Je nutné provádět pravidelný servis ověřenou firmou 1x ročně. 

 V případě porušení výtahu, je nutné okamžité přerušení provozu. 
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11.3.11 Venkovní prostory 

 Venkovní komunikace a přilehlé chodníky musí být pravidelně udržovány. 

Převážně v zimních měsících.  

 Minimálně 1x ročně se provede vyčištění okapních žlabů. 

11.3.12 Dřevěná fasáda a dřevěné prvky v exteriéru 

 Dřevěné prvky v exteriéru budou minimálně jednou za 5 let ošetřeny pomocí 

přípravků k tomu určených.  

 Do dřevěné fasády je zakázáno připevňovat závěsná zařízení (satelity, internetové 

antény). 

 Dřevěné prvky se mohou čistit pomocí běžných čistících prostředků k tomu 

určených. 

 Doporučené zamezení výskytu stojaté vody na dřevěných prvcích (nebezpečí 

zkroucení). 

 

 

 

  



109 
 

Závěr: 

Ve své diplomové práci, jsem se zabýval stavební výstavbou bytového domu 

Hubertus v Karlově Studánce. Zejména technologií pro ocelový montovaný krov. Díky 

mé diplomové práci jsem se dozvěděl spoustu nových poznatků o postupech na stavbě.  

Dalším osobním přínosem pro mne bylo oživení práce s výpočetními programy 

BUILD power S a CONTEC.  
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