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The diploma thesis deals with realization of an Ayurvedic pavilion in the premises 

of Saint Katerina Resort. The proposed new compound is designed to extend the 

leisure services of the Saint Katerina Resort in Počátky. The feasibility study of the 
main technological stages of the project is solved in this diploma thesis. The  

construction of the object is described in the technical report. Both a detailed 

itemized budget of the construction and a detailed timetable to show the duration 

of each process is elaborated for the construction technology project. Futhermore, 

the design of site construction equipment, design of machine assembly, time 

deployment of machines and staff balance is elaborated. The project includes a 

technological regulation of the realization of the  skeleton supporting frame 

structure and  both control and test schedule. The work safety for the assembly of 

the wooden building supporting frame is composed. 
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technologických etap objektu. Objekt je popsán konstrukčně v technické zprávě. Ke 
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stavby a podrobný časový harmonogram pro znázornění trvání jednotlivých 

procesů. Dále je vypracován návrh zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, časové 
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ÚVOD 

V mé diplomové práci budu řešit stavebně technologický projekt pro výstavbu nového 

ayurvédského pavilonu v Resortu Svaté Kateřiny. Navržený objekt je založen na 

kamenných blocích. Vrchní hrubá stavba je složená z kusových dřevěných prvků. Jedná se 

o skeletový systém, zastřešen příhradovými dřevěnými vazníky. Získal jsem projektovou 

dokumentaci pro provedení stavby a část montážní dokumentace. K montážní dokumentaci 

jsem dopracoval výkres manipulace se sloupy během montáže skeletové konstrukce. 

Dále práce bude obsahovat technickou zprávu, koordinační situaci stavby se širšími vztahy 

dopravních tras, studii realizace hlavních technologických etap, zařízení staveniště, BOZP, 

položkový rozpočet, návrh strojů a mechanismů, časový harmonogram, kontrolní a 

zkušební plán a plán udržby dřevěných prvků. 
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1. Obecné informace 

 Identifikační údaje 1.1

Žadatel: 

Stavebník: ŠÉM a.s., Ing. Petr Zempliner 

 Riegrovy sady 38, Vinohrady 120 00 Praha 2 

 

Zpracovatel dokumentace: Mg.A Jakub Tejkl, Pod Svahem 6, 140 00 Praha4  

 GSM.: 773 619 643 

 e-mail: jakub.tejkl@terraarchitectura.com 

Odpovědný projektant:        Mg.A Kamila Amblerová, KA architekti s.r.o 

 Čermákova 9, 120 00, Praha 2 

Číslo autorizace: ČKA: 03 581 

 

 Obecné informace o stavbě 1.2

Název stavby:  Novostavba pavilonu Ayurvédské medicíny 

Místo stavby: Resort Svatá Kateřina, Počátky u Pelhřimova, pč. 

1048/2, 1048/3, 1117/2, 1117/3,  

  Katastrální území Počátky 

Počet podlaží: 1xPP, 1NP, 2NP 

Užitná plocha 1PP: 134,1 m
2 

Užitná plocha 1NP: 1 796,8 m
2 

Užitná plocha 2NP: 316,4 m
2
 

Celková užitná plocha objektu: 2 247,3 m
2 

Zastavěná plocha řešené stavby: 2 022,0 m
2 

 

Novostavba ayurvédského pavilonu bude součástí resortu Svaté Kateřiny u Počátek na 

Vysočině. Resort zajišťuje komplexní odpočinkové služby pro zákazníky. Nový pavilon 

nebude sloužit pro ubytování hostů, ale pro rozšíření odpočinkových služeb. Bude 

zajišťovat ayurvédské masáže, wellness a relax zónu s meditační zahradou. Jedná se o 

třípodlažní objekt. V 1PP budou umístěny bazénové technologie, elektro-kotle pro 
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vytápění objektu, akumulační nádrže, část vzduchotechniky a rozvaděče slaboproudu 

silnoproudu. V první části 1NP je navrženo 5 masérských místností s ordinací lékaře. 

V druhé části podlaží je navržen wellness. Wellness zahrnuje bazén, parní kabinu, 

finskou saunu, vířivky a Kneippův chodník. Obě části jsou propojeny relax zónou 

s výhledem do hlubokého lesa. Poslední část 1NP je zázemí zaměstnanců. Prostory 2NP 

slouží pro uskladnění potřebného materiálu a pro umístění vzduchotechnické jednotky. 

Pavilón je založen na kamenných blocích. Hrubá vrchní konstrukce je tvořena 

dřevěnými sloupy ve tvaru kříže a vodorovnými masivními průvlaky. Sklon střechy je 

vytvořen dřevěnými příhradovými střešními vazníky. Krytina je tvořena z falcovaného 

plechu.  

 

 

Obr. A4.1:Vizualizace nového Ayurvédského  pavilónu 

Zdroj: Projektová dokumentace 
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 Přehled provedených průzkumů a zkoušek 1.3

V rámci přípravy projektu DSP byly provedeny následující průzkumy: 

- Vizuální obhlídka staveniště architektem a zástupci jednotlivých profesí 

- Geodetické zaměření objektu: 

- Hydrogeologický posudek záměru ve vztahu k existenci ochranného pásma 
vodních zdrojů 

- Posouzení základových poměrů na staveništi 

- Archeologický průzkum 

- Podklady správců sítí 

 Členění stavby na stavební objekty 1.4

 Objekt SO 01 pavilon Ayurvédské medicíny 

 Objekt SO 04 nová plotová stěna 

 Objekt SO 05 přeložení stávající mlatové cesty 

 Objekt SO 06 zenová zahrada 

 Objekt SOI 01 přípojka vody 

 Objekt SOI 2 přípojka NN 

 Objekt SOI 3 přípojka kanalizace 

 Objekt SOI 4 přípojka JKSO 

2. Popis jednotlivých stavebních objektů 

 SO 01 pavilon Ayurvédské medicíny 2.1

Novostavba pavilónu bude součástí oddychového komplexu Resortu Sv. Kateřina. 

Pavilón nebude sloužit k ubytování hostů, ale k relaxačním procedurám. Objekt 

obsahuje 6 masérských místností, dále část relaxu s výhledem do hlubokého lesa  

a v poslední řadě wellness. Novostavba je navržena jako dřevěná skeletová konstrukce. 

Základy tvoří kamenné bloky, které jsou opatřeny ocelovou patkou pro snadné spojení 

s dřevěným skeletem. Stavba je částečně podsklepena pro technologické prostory 

pavilónu. Podzemní podlaží je tvořeno základovými pasy, základovou deskou a stěnami 

pod úrovní terénu. Zastřešení je plánováno ze sbíjených dřevěných vazníků. Krytina 

střechy bude tvořena falcovanou plechovou krytinou. 
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 SO04 - Nová plotová stěna 2.2

Pavilón Ayurvédské medicíny bude oddělen od dalších rekreačních aktivit novou 

plotovou stěnou, pro kterou je navržen základový pas tl. 500mm. Základový pas  

je navržen z betonu třídy C 20/25 XC2. Základová spára je navržena v nezámrzné 

hloubce min. 1100 mm od upraveného terénu. Na základový pás bude provedeno zdivo 

z bednících dílců LIVETHERM BD 250. Ještě před zděním se provede vodorovná 

hydroizolace UNOLASIC. Stěna bude opatřena betonovou stříškou 350x1000x150 mm. 

Dílce budou spádovány ve sklonu 1% směrem do zenové zahrady. Stěna bude omítnuta.  

 SO05 – Přeložení stávající mlatové cesty 2.3

Trasa stávající mlatové cesty bude v prostoru před objektem korigována dle platných 

katastrálních hranic dotčených pozemků tak, aby její průběh v úseku před pavilónem 

Ayurvédské medicíny odpovídal situaci v katastru. Původní plocha cesty bude 

zatravněna. Cesta je navržena bez obrubníků tak, aby volně přecházela do ploch 

travnatých. Cesty v celém areálu Resortu jsou vytvořeny primárně pochozí, 

s příležitostným pojezdem zásobování a údržby. 

 SOI01 – Přípojka vody  2.4

Pro objekt je navržena nová vodovodní přípojka DN 50 napojená na stávající vodovodní 

řád. Vodovodní přípojka je ukončena ve vodoměrné šachtě 1200/900/1600 hlavním 

uzávěrem a fakturačním vodoměrem. Minimální sklon nivelety potrubí 3 %. Vodovod 

je navržen s min. krytí od 1.40 m. Na vodovod bude použito potrubí plastové 

HDPE100. Délka 4,2 m. 

 SOI02 – Přípojka NN  2.5

Přípojka NN povede od hlavní rozvodny areálu, k hlavnímu rozvaděči pavilónu  

v technické místnosti v 1PP. Celková délka 126 m.  

 SOI03 – Splašková kanalizace 2.6

Stavební objekt řeší odvodnění splaškových odpadních vod z nově navrženého 

pavilónu. Splaškové odpadní vody z budoucího pavilónu odtékají do kanalizační šachty 
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před objektem SO 01. Odtud pak gravitačně odtékají do stávající kanalizační šachty na 

splaškové kanalizaci areálu investora. 

 SOI04 – Dešťová kanalizace 2.7

Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou odváděny nově navrženou dešťovou 

kanalizací do retenční nádrže, dále do areálové dešťové kanalizace. 

3. Situace stavby 

 Popis staveniště 3.1

Staveniště bude umístěno v areálu Resortu Svaté Kateřiny u Počátek na Vysočině, okres 

Pelhřimov. Areálová komunikace je ohraničena od příjezdové komunikace III. třídy 

pomocí automatické závory ovládanou recepcí. Staveniště nebude průjezdné a vede 

k němu jedna areálová komunikace pro motorová vozidla. Pro otáčení motorových 

vozidel bude zhotoveno obratiště s poloměrem otáčení 15 m. Staveniště bude situováno 

na parcelách č. 1048/2, 1048/3, 1117/2, 1117/3 v k. ú. Počátky. Pozemky jsou mírně 

svahovány a zatravněny. Staveniště se nenachází v zaplavovaném ani poddolovaném 

území. V místě stavby se nachází podzemní stávající kabel VN. Provozovatel sítě E.ON 

Česká republika s.r.o. souhlasil s navrženým stavebním záměrem a stanovil konkrétní 

podmínky k zásahům do ochranného pásma (viz dokladová část_stanovisko E-ON 

v projektové dokumentaci). Trasa kabelu VN je opatřena v zájmovém území stavby 

betonovými žlaby. Ochranné pásmo podzemního kabele VN je 1 m od krajního kabelu 

trasy na každou stranu. Kabel VN bude před zahájením prací vytyčen správci sítí. 

Veškeré stavební činnosti v ochranném pásmu se musí konzultovat se správci sítě. 

Všichni pracovníci musí být informováni o hranici ochranného pásma. Dále je zakázáno 

přejíždění podzemního vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t (k přejezdům 

OP budou využívány pojezdové desky). Další požadavky jsou uvedené v projektové 

dokumentaci v dokladové části stanovisko E-ON. 

4. Způsob realizace hlavních technologických etap objektu 

Způsob realizace hlavních technologických etap objektu je podrobně popsán v kapitole 

číslo 4. Studie realizace hlavních technologických etap stavebního objektu. 
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5. Konstrukční řešení 

a) Zemní práce 

Po vytyčení budoucího pavilonu dojde ke skrývce ornice na úroveň -0,1 m pod stávající 

úroveň terénu. Ornice bude přemístěna na staveništní skládku a před dokončením 

stavby bude použita jako svrchní vrstva zenové zahrady a k terénním úpravám v okolí 

objektu. Pro 1PP bude vyhloubena stavební jáma o hloubce základové spáry -3,795 m 

od čisté podlahy (± 0,000m). Hloubka základové spáry 1PP od stávajícího terénu je 

přibližně -2,2 m. Pro bazénovou vanu bude vyhloubena stavební jáma o hloubce 

základové spáry -1,995 m od čisté podlahy (± 0,000m). Hloubka základové spáry 1PP 

od stávajícího terénu je přibližně -0,4 m. Pozemek stavby je mírně svahovaný. 

Vzhledem k charakteru založení stavby na kamenných blocích je čistá podlaha zvolena 

přibližně 1,0 m nad stávajícím nejvyšším bodem terénu. Pozemek stavby je mírně 

svahovaný. Výkopy pro kamenné bloky budou prováděny jednotlivě, vždy před 

osazením zvoleného kamenného bloku. Průměrný výkop pro kamenné bloky bude 

krychelného tvaru o rozměru 1,1 x 1,1 x 1,1 m. Hloubka základových spár kamenných 

bloků bude tedy většinou -1,1 m od stávajícího terénu. 

 

b) Základové konstrukce 

První nadzemní podlaží bude ze 2/3 založeno na kamenných blocích. Kameny budou 

osazeny do vrstvy zavlhlé betonové směsi C 16/20. Po obvodu kamene bude po 

vrstvách zhutňována základová patka až do výšky -0,1 m pod úroveň stávajícího terénu. 

Hlava kamenného bloku bude opracována pro následné vložení ocelové platle s trny na 

chemickou kotvu. V nepohledové části pod 1NP budou bodové základy vytvořeny 

z bednicích tvárnic a zality betonem. Železobetonová základová deska je navržena pod 

svislými konstrukcemi 1PP. V bazénovém prostoru bude pod železobetonovou deskou 

základový pas, který bude kaskádovitě klesat na úroveň základové spáry 1PP. 

 

c) Svislé konstrukce 

První podzemní podlaží určené pro zázemí technologií bude vyzděno zdivem systému 

LIVETHERM TNB 300, obvodové stěny budou založeny na zakládací maltě. Tvárnice 
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tloušťky 300 mm budou zděny na tenkovrstvou maltu. Obvodová stěna bazénu bude 

vyzděna systémem LIVETHERM TNB 240.  

 

d) Vodorovné konstrukce 

Zakončení obvodového zdiva 1PP a bazénu bude provedeno železobetonovým věncem 

o výšce 245 mm. Stropní konstrukce nad 1PP bude provedena z betonových trámců 

systému LIVETHERM 200. Ochoz bazénového prostoru bude zastropen PZD panely 

104/29/6,5 P 5. V místě vířivek bude v prostoru 1PP lokálně snížen strop. Stropní 

konstrukce pro osazení vířivek je navržena ze stropních dílců GOLDBECK SPG 15008. 

 

e) Nosná dřevěná skeletová konstrukce 

Veškeré nosné dřevěné prvky skeletu budou opracovány na CNC strojích a dle 

montážní dokumentace budou poskládány na stavbě. Vaznice a sloupy budou vyrobeny 

z BSH profilů. V hlavě kamene na ocelové platle budou osazeny ocelové patky. Mezi 

ocelové patky bude vložen hlavní nosný rošt z vaznic. Konce vaznic jsou vyprofilované 

pro nasazení na ocelové patky a následně spojeny samovrtnými vruty. Mezi vaznice 

přijde provést sekundární rošt z dřevěných KVH profilů. Součásti ocelových patek nad 

vaznicí budou využity pro následné osazení sloupů a spoj bude opatřen samovrtnými 

vruty. Nosný rošt pro střešní vazníky bude vytvořen z vaznic, které budou spojeny mezi 

sebou rybinovým spojem a rámově ztuženy se sloupy pomocí dlouhých vrutů  

do předvrtaných otvorů.  

 

f) Schodiště 

Výškové rozdíly mezi podlažími 1PP,1NP a 2NP budou řešeny ocelovými schodišti. 

Schodiště budou sloužit pouze zaměstnancům k obsluze technologií umístěné v 1PP  

a v 2NP. 
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g) Střešní konstrukce 

Na vaznice budou osazovány střešní dřevěné vazníky. Spoje mezi vazníky a vaznicemi 

jsou řešeny ocelovými úhelníky. Tvar střechy bude valbový se sklony oscilující mezi 

14° - 7° stupni.  

6. Časový a finanční plán výstavby 

 Časový plán výstavby 6.1

Z důvodu požadavku investora nebudou prováděny práce v zimním období. Výstavba 

bude probíhat ve dvou etapách. Časový plán je podrobně zpracován v harmonogramu 

pro objekt SO01 v příloze P.06 Časový harmonogram 1. Etapy výstavby  

a v P.07 Časový harmonogram 2. Etapy výstavby. Předpokládaná doba výstavby  

I. etapy spodní stavby od 29. 6. 2020 do 30. 11. 2020. Začátek II. etapy vrchní stavby  

je plánován od 12. 3. 2021 do 10. 12. 2021. 

 Finanční plán výstavby 6.2

Celkové náklady na výstavbu objektu SO01 jsou zpracovány v položkovém rozpočtu 

v programu BUILD Power. Je vytvořen položkový rozpočet pro spodní stavbu v příloze 

P.14 Položkový rozpočet 1. Etapy výstavby a v P.15 Položkový rozpočet 2. Etapy 

výstavby. 
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1. Základní informace o místě stavby 

Staveniště bude realizováno v areálu Resortu Svaté Kateřiny u Počátek, na Vysočině, 

okres Pelhřimov. Areál je umístěn na odlehlém místě a je obklopen lesy, není průjezdný 

a vede k němu jedna přístupová cesta pro motorová vozidla. Pozemky jsou mírně 

svahového charakteru a nejsou ohraničeny plotem. Areálová komunikace je ohraničená 

od příjezdové komunikace III. třídy pomocí automatické závory, ovládanou recepcí. 

Staveniště bude situováno na parcelách č. 1048/2, 1048/3, 1117/2, 1117/3   

v k. ú.  Počátky. 

 

 
Obr. A2.1: Místo výstavby 

Zdroj:  https://mapy.cz 
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2. Dopravní trasy 

2.1 Dodávka betonové směsi  

Začátek trasy autodomíchávače betonové směsi bude z betonárky Českomoravský beton 

a.s. z provozovny v Jindřichově Hradci, Jarošovská 753/II. Konec trasy bude v místě 

stavby, u obce Počátky, na adrese Svatá Kateřina 327. Trasa je 26,1 km dlouhá a časově 

náročná je přibližně 27 min.  

Trasa vede z 1/3 po komunikaci I. třídy, z Jindřichova Hradce do Jarošova nad 

Nežárkou, kde za obcí odbočíme na silnici II. třídy a pokračujeme směr Počátky. Na 

konci Počátek, pokračujeme směr Jihlava a přibližně za 3 km odbočíme vpravo na 

vedlejší příjezdovou komunikaci III. třídy k areálu. Trasa je omezena nosností mostů. 

První se nachází za Zdešovem a druhý za Počátkami ve směru stavby. 

 

   

Obr. A2.2: Dopravní trasa autodomíchávače s betonovou směsí 
Zdroj: https://www.google.cz/maps 
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Bod č.1 Výjezd z provozovny JH  

Výjezd z provozovny na komunikaci I. třídy 

v Jindřichově Hradci je o poloměru 12 m. 

Výjezd vyhovuje na poloměr otáčení 

autodomíchávače (poloměr otáčené 9m). 

 

 

Obr. A2.3:  Výjezd z provozovny  

Zdroj: https://mapy.cz 

 

Bod č.2 Přejezd mostu 

Most se nachází mezi obcí Zdešov a městem 

Žirovnice. Jeho nosnost je 25 t (jediné 

vozidlo 64 t). Celková hmotnost 

autodomíchávače plně naloženého je 29 t. 

Cestou plně naloženého autodomíchávače je 

nutné lokálně zastavit provoz a projet po 

mostě jen s nákladním automobilem.  

Obr. A2.1: Most na úseku č.2 

Zdroj: https://mapy.cz 

 

Bod č.3 Přejezd mostu 

Další omezení je hned za městem Počátky. 

Nosnost mostu je 15 t (jediné vozidlo 64 t). 

Nastane úplně stejná situace jako 

v předcházejícím úseku. Další omezení je 

na nápravu. Zatížení mostu nápravou nesmí 

přasáhnout 11 t. Autodomíchávač splňuje 

tento požadavek. 

Obr. A2.1: Most na úseku č.3 

Zdroj: https://mapy.cz 

https://mapy.cz/
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Bod č.4 Křižovatka 

Poslední úsek je odbočení z hlavní silnice 

na příjezdovou komunikaci k areálu 

resortu. Poloměr otáčení je 12 m. pro 

nákladní automobil vyhovuje. 

 

 

Obr. A2.2:  Odbočení na vedlejší komunikaci 
Zdroj: https://www.google.cz/maps 

2.2 Dopravní trasa dodávky dřevěných prvků 

Trasa tahače Scania s valníkovým návěsem Schwarzmüller je naplánovaná z firmy 

Kasalova pila, s.r.o. Jindřichův Hradec, na adrese Jarošovská 600/II. Konec trasy je 

v místě stavby, u obce Počátky, na adrese Svatá Kateřina 327. Trasa je 26,1 km dlouhá 

a časově náročná je přibližně 27 min.  

Provozovna firmy Kasalova pila je situovaná přes silnici naproti betonárce 

Českomoravský beton. Tahač s návěsem bude kopírovat trasu autodomíchávače. 

Hmotnost jízdné soupravy plně naložené je 30 t. Platí stejná omezení na trase jako u 

autodomíchávače.  

 

Posouzení výjezdu z provozovny 

Výjezd z provozovny firmy Kasalova pila, 

s.r.o. v Jindřichově Hradci vyhovuje vnitřnímu 

poloměru otáčení. Poloměr výjezdu je 17m. 

 

 

 

 

 

Obr. A2.1: Výjez z provozovny 

Zdroj: https://www.google.cz/maps 
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2.3 Dopravní trasa autojeřábu 

Autojeřáb AD 28 na podvozku Tatry 815 bude vyjíždět z firmy PZS servisní s.r.o., v 

Jindřichově Hradci, na adrese Jarošovská 1145. Cíl cesty je v místě stavby, u obce 

Počátky, na adrese Svatá Kateřina 327. Trasa je 26,1 km dlouhá a časově náročná je 

přibližně 27 min. 

Firma sídlí u stejné hlavní silnice jako předchozí firmy. Autojeřáb bude kopírovat trasu 

autodomíchávače. Celková hmotnost autojeřábu je 28,74 t. Zatížení přední nápravy je 

8,66 t a zatížení zadních náprav je 2x 10 000 t. Autojeřáb splňuje podmínky omezení a 

platí stejná doporučení jako pro autodomíchávač. 

 

 

Posouzení výjezdu z firmy autojeřábu 

Výjezd z provozovny firmy PZS servisní s.r.o. v 

Jindřichově Hradci splňuje vnitřní poloměr 

otáčení autojeřábu.  

 

Obr. A2.2: Výjez z provozovny 

Zdroj: https://www.google.cz/maps 

 

2.4 Dopravní trasa přepravy pásového rypadla KOMATSU HB 215 LC 

Nákladní souprava tahače Scania s návěsovým podvalem bude mít za úkol přepravit 

pásové rypadlo KOMATSU z firmy VHST Pelhřimov sídlící na adrese Myslotínská 

1430 Pelhřimov na staveniště v areálu Resortu Svaté Kateřiny. Přepravní trasa povede 

přes Kamenici nad Lipou. Trasa není omezena podjezdnou výškou. Max. výška 

nákladní soupravy je 4,20 m a šířka 3,0 m. Tahač s návěsem bude vybaven 

zvláštním  výstražným světlem oranžové barvy a po celou dobu trasy světlo využije. 

V tomto případě není nutné žádat o povolení přepravy nadrozměrných nákladů. Celková 

hmotnost nákladní soupravy nepřekročí 39,5 t. 

Souprava vyjede z okraje Pelhřimova po silnici I. třídy směrem na Kamenici nad Lipou, 

kde odbočí na vedlejší komunikaci a pojede směr Počátky. Trasa je 40,3 km dlouhá a 

časově náročná je přibližně 42 min. 
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Obr. A2.1: Dopravní trasa přepravy pásového rypadla 

Zdroj: https://www.google.cz/maps 

 

 

Bod č.1 kruhový objezd 

Výjezd z firmy VHST Pelhřimov na hlavní silnici I. 

třídy vyhovuje svým poloměrem 18 m k plynulému 

projetí tahače s valníkem, který bude dále pokračovat 

stále po hlavní silnici na Kamenici nad Lipou. Vnitřní 

poloměr tahače s valníkem je 15m. 

 

https://www.google.cz/maps
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Bod č.2 Kruhový objezd 

Kruhový objezd svým poloměrem 20 m 

vyhovuje plynulému projetí tahače s valníkem, 

který bude dále pokračovat stále po hlavní 

silnici na Kamenici nad Lipou. Vnitřní 

poloměr tahače s valníkem je 15m. 

 

 

Obr. A2.2: Kruhový objezd na konci Pelhřimova 

Zdroj: https://www.google.cz/maps 

 

Bod č.3 Přejezd mostu v Kamenici nad Lipou 

 

Obr. A2.3:  Přejezd mostu, přeprava pásového rypadla 

Zdroj: https://www.mapy.cz 

 

Omezení na trase během přepravy pásového rypadla vznikne v Kamenici nad Lipou. Na 

konci města je přejezd mostu o nosnosti 22 t (jediné vozidlo 44 t). Bude tedy nutné 

pozastavit dopravu a zajistit plynulý průjezd nákladní soupravy přes most. Celková 

hmotnost nákladní soupravy nepřekročí 39,5 t. 
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Bod č.4 Přejezd mostu 

Tento úsek je stejný jako při jízdě 

autodomíchávače, autojeřábu a tahače 

s návěsem. Úsek je mezi Počátkami a 

Resortem Svaté KateřinyPřejezd mostu má 

nosnost 15 t (jediné vozidlo 64 t). Bude 

zastavená vozidla a most přejede nákladní 

souprava. Po projetí nákladní soupravy bude 

doprava obnovena. Celková hmotnost 

nákladní soupravy je 39,5 t. 

Obr. A2.1: Most na úseku č.3 

Zdroj: https://mapy.cz 

 

Bod č.5 Křižovatka 

Poslední kritický úsek nákladní soupravy se 

nachází na poslední křižovatce před areálem 

Resortu. Křižovatku také projede 

autodomíchávač, autojeřáb a tahač 

s návěsem. Vnitřní poloměr zatáčky je 12 m. 

Nákladní souprava při odbočení na vedlejší 

komunikaci III. třídy si nadjede do 

protisměru, aby pohodlně kritický úsek 

překonala. Křižovatka je přehledná a není 

frekventovaná.  

 

 

2.5 Dopravní trasa dodávky stavebního materiálu 

Trasa nákladního automobilu Tatra s valníkem a hydraulickou rukou bude vyjíždět ze 

stavebnin DEK Jindřichův Hradec, na adrese Otín 193. Nákladní automobil dopraví 

materiál do areálu Resortu Svaté Kateřiny. Vzdálenost trasy je 29,7 km a doba dopravy 

přibližně 30 minut. 
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Nákladní automobil kopíruje trasu autodomíchávače, autojeřábu a tahače s návěsem. 

Vnitřní poloměry v kritických úsekách vyhovují nákladnímu automobilu. 

 

Obr. A2.2: Dopravní trasa nákladního automobilu ze stavebnin DEK  
Zdroj: https://www.google.cz/maps 

 

 

Bod č.1 Výjezd ze stavebnin DEK 

Výjezd ze stavebnin DEK splňuje poloměr otáčení 

nákladního automobilu Tatra. Vnitřní poloměr 

výjezdu na hlavní komunikaci směrem k centru 

Jindřichova Hradce je 16 m. 

 

 

Obr. A2.3: Vjezd na hlavní komunikaci ze stavebnin 

Zdroj: https://mapy.cz 

 

https://www.google.cz/maps
https://mapy.cz/


 

33 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

34 

 

Časový plán objektový je znázorněn v příloze P.16 Časový plán – objektový. 
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Realizace 1. etapy výstavby – Hrubá spodní stavba 

1. Zemní práce 

V rámci přípravy projektu DSP bylo provedeno posouzení základových poměrů na 

staveništi. Posouzení je k nahlédnutí v PD v technické zprávě příloha 01. 

V geologickém posouzení se doporučuje volit základovou spáru v hloubce cca 1,2 m 

pod úrovní stáv. terénu. Zemní výkopové práce budou prováděny v  2.-3. třídách 

těžitelnosti zeminy. Nebyla nalezena spodní voda. V místě stavby se nachází podzemní 

stávající kabel VN. Provozovatel sítě E.ON Česká republika s.r.o. souhlasil 

s navrženým stavebním záměrem a stanovil konkrétní podmínky k zásahům do 

ochranného pásma (viz dokladová část_stanovisko E-ON v projektové dokumentaci). 

Trasa kabelu VN je opatřena v zájmovém území stavby betonovými žlaby. Ochranné 

pásmo podzemního kabele VN je 1 m od krajního kabelu trasy na každou stranu. Kabel 

VN bude před zahájením prací vytyčen správci sítí. Veškeré stavební činnosti 

v ochranném pásmu se musí konzultovat se správci sítě. Všichni pracovníci musí být 

informováni o hranici ochranného pásma. Dále je zakázáno přejíždění podzemního 

vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t (k přejezdům OP budou využívány 

pojezdové desky). Další požadavky jsou uvedeny v projektové dokumentaci 

v dokladové části stanovisko E-ON. 

 

 Postup provádění 1.1

 Zaměření staveniště 

Před započtením přípravy budou vyznačeny hranice staveniště pro budování oplocení 

staveniště. Vyznačeny budou také vjezdová a výjezdová brána. Bude vyznačeno 

ochranné pásmo podzemního vedení VN správci sítí. 

 Oplocení pozemku 

Oplocení staveniště bude dlouhé přibližně 300 m. Staveniště bude velmi rozsáhlé a 

pronájem mobilního plotu by byl drahý. Investor na svůj požadavek zařídí oplocení 

staveniště z vlastních zdrojů. Investor použije pro oplocení pozinkované pletivo 

s nosnými pozinkovanými sloupky výšky 1800 mm. Sloupky budou osazeny v zemních 



 

39 

 

vrutech. Po dokončení výstavby nového pavilonu dojde k demontáži plotu a investor 

plot využije k oplocení svých pozemků. Vjezd a výjezd ze staveniště bude řešen 

mobilní uzamykatelnou bránou o šířce 4m. Po zaměření staveniště dojde k jeho 

oplocení. Staveniště bude oploceno dočasným plotem o výšce 2 m po celém obvodu 

staveniště, ve které jsou dvě uzamykatelné brány o šířce 4m. Na příjezdové bráně budou 

informační a výstražná upozornění – zákaz vstupu nepovolaným osobám, zákaz vjezdu 

bez povolení, omezení maximální rychlosti po staveništi.  

 Sejmutí ornice 

Pomocí kolového rypadlo-nakladače a pásového rypadla bude sejmuta ornice mocnosti 

100 mm. Ornice bude sejmuta v celém rozsahu staveniště. Bude skladována v jižní části 

pozemku zařízení staveniště. Skladování ornice bude do maximální výšky 1500 mm. 

Veškerá ornice se použije k finálním úpravám.  

 Vytyčovací práce pro liniové a plošné základy 

Nejdříve bude vytyčena první část objektu SO01, která bude založena na základových 

pasech a to vytyčením dvou pevných polohových a výškových bodů. Jedná se o 1PP, 

kde budou technologie bazénu a bazénová vana. Na závěr se vytyčí stávající sítě, 

polohu nově budovaných přípojek a polohu přípojek zařízení staveniště.  

 Výkopové práce pro liniové a plošné základy 

Pásové rypadlo provede výkopy pro základy 1PP – bazénové vany, servisního zázemí 

(m.č. 01.06, 01.07). Pásové rypadlo bude zeminu nakládat na nákladní auto se sklopnou 

korbou, to přemístí zeminu na deponii na staveništi. Zemina se později použije pro 

zásypy. Svahování pro výkopové práce bude pod úhlem 75°. Výkop jámy bude 

proveden až do hloubky -3,795 m od čisté podlahy (± 0,000m). To bude na úroveň 

základové spáry technického zázemí 1PP. Hloubka základové spáry 1PP od stávajícího 

terénu je přibližně -2,2 m. 

 Výkopové práce inženýrských sítí a jejich uložení 

Provedou se výkopy již zaznačených inženýrských sítí tj. voda, kanalizace a elektro.  
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 Výkaz výměr 1.2

Celková bilance výkopových prací 

1.) Ornice  190,58m
3
 

2.) Výkopy pro bodové základy  400,411m
3
 

3.) Výkopy pro plošné základy   405,228m
3
 

4.) Výkopy pro inženýrské sítě 242,617m
3
   

 

 Připravenost staveniště 1.3

Pro výstavbu bude potřeba zajištění vody a elektrické energie. K tomu bude využito 

stávajících inženýrských sítí na pozemku investora. Vodovodní přípojka staveniště bude 

napojena na areálový vodovod z vedlejších tenisových kurtů. Pro zajištění elektrické 

energie na staveništi bude využit areálový rozvaděč pro obsluhu kurtů. Staveniště bude 

dopravně napojeno na areálovou komunikaci Resortu Svatá Kateřina. Staveniště nebude 

průjezdné, ale počítá se s obratištěm pro nákladní automobily uvnitř staveniště 

s poloměrem obalové křivky 15m. Zadní brána staveniště bude sloužit pro návoz 

kamenných bloků a k příjezdu manipulátoru z blízkého JZD. Zadní příjezd ke staveništi 

je po zpevněné polní cestě ve vlastnictví investora. Není určen pro osobní vozidla  

a tahače s návěsy. Je určen především pro nákladní auta s korbou typu TATRA. 

Staveniště bude zabírat plochy v prostoru areálu, který je v majetku investora. Zařízení 

staveniště, skladovací plochy pro zásobování stavebními materiály budou výhradně na 

pozemcích ve vlastnictví investora. Se zábory veřejných ploch tedy není potřeba počítat.  

 Personální obsazení 1.4

 

Oplocení pozemku:  4 pracovníci (zajistí investor) 
Sejmutí ornice: 1 řidič rypadlo nakladače, 

 1 řidič pásového rypadla,  
 1 řidič nákladního sklápěcího vozidla 

 

Vytyčovací práce: 2 geodeti 

 2 pomocníci 
 

Výkopové práce inženýrských sítí: 1 řidič rypadlo nakladače 
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Zpevněné plochy: 1 obsluha mobilního válce 

Zařízení staveniště: 3 řidiči nákladních vozidel 
 4 pracovníci 
 1 elektrikář 
 1 instalatér 
 

Výkopové práce základů: 1 řidič pásového rypadla 

 1 řidič nákladního sklápěcího vozidla 

 

 

 Stroje, mechanismy a pracovní pomůcky 1.5

 Rypadlo nakladač – Caterpillar 

o Objem radlice: 1,15 m
3
 

o Objem lopaty rypadla: 0,29 m
3
 

o Max. rychlost: 30 km/h 

o Provozní hmotnost: 9 257 kg 

 

 Pasové rypadlo – Kamatsu SAA4D107E-3 

o Objem lopaty: 1,68 m
3
 

o Provozní hmotnost  23,4 t 

o Zdvihová kapacita  při výšce 4,6 m = 8,05 t 

 

 Nákladní auto – TATRA PHOENIX – třístranný sklápěč 6x6 

o Provozní hmotnost: 10,2 t 

o Výkon motoru:  291 kW 

o Objem korby: 12,0 m
3
 

o Max. rychlost: 85 km/h 

 

 Pracovní pomůcky 

o Teodolit, nivelační přístroj, nivelační lať, lavičky, lopaty, krumpáče, 

kladiva, sprej, provázek, vibrační deska  
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 Pracovní postup 1.6

 Zaměření staveniště 

 Oplocení pozemku 

 Sejmutí ornice 

 Vytyčovací práce pro liniové a plošné základy 

 Výkopové práce pro liniové a plošné základy 

    Výkopové práce inženýrských sítí a jejich uložení 

 Kontroly 1.7

 Správné odtěžení ornice 

 Hloubky výkopů 

 Půdorysná poloha výkopů 

 Správné zajištění výkopů 

 

2. Základy 

 Popis 2.1

 Základové konstrukce suterénu a bazénové vany 

Pavilón bude založen z velké části na kamenných blocích, které budou osazeny  

v souběhu s realizací výkopových prací pro kamenné bloky. Pod ŽB základovou deskou 

bazénové vany jsou navrženy průběžné armované betonové pásy š. 500 mm.  

Konstrukční výška pásů je 500 mm. Základové pásy kaskádovitě klesají na úroveň  

-3,795 tj. na úroveň základové spáry technického zázemí 1PP. Pásy budou provedeny 

z betonu C 20/25 XC2. Pod ŽB základovou deskou suterénu a bazénové vany bude 

vytvořen betonový podklad tl. 100. Tloušťka ŽB desky je 200 mm. Výkres výztuže 

základových desek viz projekt statické části.  

 Vytyčovací práce pro bodové základy 

Dále bude vytyčena druhá část objektu SO01, která bude založena na kamenných 

blocích a to vytyčením několika pevných polohových a výškových bodů v modulové 

síti. Pevné body budou vytyčeny dle vytyčovací situace tak, aby pracovní četa pohodlně 

zaměřila polohu kamenného bloky pomocí laviček, provázku a nivelačního přístroje. 
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 Bodové základy – ŽB pilíře 

V nepohledových místech budou kamenné bloky nahrazeny sloupky, uloženými na 

základových patkách 1,0 x 1,0 x 0,4. Sloupky budou provedeny z tvárnic Livetherm PT 

40/31 s rohovou výztuží 4x profil 12 kotvenou do základové patky. Tvárnice se vylijí 

betonem C25/30 XFS 

 Výkopové práce bodových základů a jejich osazení 

Rypadlo-nakladačem bude proveden výkop pro kamenný blok, ručně se dočistí a ihned 

se do výkopu vsype podkladní zavlhlá betonová směs C 16/20 o tloušťce cca 300 mm. 

Betonová směs se bude připravovat na stavbě pomocí připojené míchací lopatě 

k rypadlo-nakladači. Pásovým rypadlem se do takto připraveného lože osadí kamenný 

blok a obetonuje se dle statického výkresu. Rozměr monolitické základové patky 

kamene se pohybuje většinou na ploše 1,1 m x 1,0 m a výšky 1 m. Betonová základová 

patka se bude zhutňovat po vrstvách až do výšky -0,1 m pod úroveň stávajícího terénu. 

Vytěžená zemina se později použije pro terénní úpravy. Obecně platí, že hl. založení 

monolitických pilířů bude 1,1 m pod úrovní UT. U každého pilíře byla stanovena 

individuální hloubka založení dle statického projektu. 
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Obr. A4.1:Příklad zajištění bloků 

Zdroj: http://www.vhst.cz/cs/menu/reference/ 

 

 Bodové základy – ŽB pilíře ve tvaru kříže 

ŽB pilíře ve tvaru kříže jsou navrženy jako základ křížových sloupů vstupních portiků. 

Tvar kříže bude vybedněn pouze do úrovně -0,280 m pod svrchní líc základu  

k základové spáře je navržen jako hranol 0,71x0,71 m. Celková výška bodových 

základů u vstupního portiku činí 1,34 m. 

 

 Kamenická úprava kamenných bloků 

Po osazení kamenných prvků a následné technologické přestávce se provede 

kamenickým způsobem příprava pro uložení ocelové kotevní patky skeletu dřevostavby 

a to tak, že zde bude vyrovnána plocha o rozměrech 200 x 200 mm se středem 

v průsečíku modulových os. Do takto připravené plochy, bude osazena ocelová deska 

s přivařenými trny a do vyvrtaných otvorů v kamenných blocích vložena na chemickou 

kotvu. 

 Výkaz výměr 2.2

Základové pasy bazénové vany 6,9 m
3
 

 

Plošné základy: 
ŽB Deska tl. 200 mm, pod bazénovou vanu 23,9 m

3
 

Podkladní beton tl. 100 mm 11,4 m
3
 

 

ŽB deska tl. 200 mm, pod 1PP 30,7 m
3
 

Podkladní beton tl. 100 mm 15,4 m
3 

 

Bodové základy – ŽB pilíře 7ks 

Rozměr 0,4x0,4x1,948 m, počet tvárnic 6ks, vylijí se betonem C25/30 XF1 

Rozměr zákl. patky 1,1x1,1x0,4 C20/25 XC2 

 

Spotřeba betonu při osazení kamenů 

Zavlhlý beton C16/20       100 m
3 

Počet kamenných bloků     100 ks 

 

Bodové základy – ŽB pilíře ve tvaru kříže 20 ks 

Navržen jako hranol 0,71x0,71x1,34 m, vrchní část kříž výšky 280 mm 

Beton C20/25 

 

Kamenická úprava  100 ks 

Ocelová deska s trny 100 ks 

http://www.vhst.cz/cs/menu/reference/
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 Připravenost staveniště 2.3

Je nutné, aby byly dokončeny výkopové práce pro podsklepenou část. Dále musí být 

provedeny inženýrské sítě. 

 Stroje, mechanismy, nástroje 2.4

1 x pásové rypadlo 

1 x rypadlo-nakladač s míchací lopatou na beton 

1 x autodomíchávač 

1 x vibrační lišta 

1 x vibrační válec 

1 x ponorný vibrátor 

 Pracovní pomůcky 

o Teodolit, nivelační přístroj, nivelační lať, lavičky, lopaty, krumpáče, 

kladiva, sprej, provázek, vibrační lať 

 

 Složení pracovních čet 2.5

 

Vytyčovací práce bodových základů: 2 geodeti 

 2 pomocníci 
 

Betonáž plošných základů 1 x řidič autodomíchávače 

   5 x dělník - vazači výztuže, betonáž, 
 

Bodové základy 1 x pásové rypadlo 

  Zavlhlý beton 1x rypadlo-nakladač s míchací lopatou 

 4 x dělníci  

Kamenická úprava 4 x dělníci 

2.5.1.1 Pracovní postup 

 Základové konstrukce suterénu a bazénové vany 

 Vytyčovací práce pro bodové základy 

 Bodové základy – ŽB pilíře 

 Výkopové práce bodových základů a jejich osazení 
 Bodové základy – ŽB pilíře ve tvaru kříže 

 Kamenická úprava kamenných bloků 
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2.5.1.2 Kontroly 

 Výztuže základových desek 

 Správné zaměření bodového základu 

 Polohopisná kontrola ocelových ploten v hlavách kamenů ± 100 mm  

(od průsečíků modulových os) 
 Kontrola výškopisných poloh ocelových ploten v hlavách kamenů ±50 mm. 

(absolutní výškový rozdíl mezi nejnižší a nejvyšší ocelovou plotnou nesmí tedy 
přesáhnout 100 mm)  

 Kontrola rovinnosti základové desky 

 

3. Svislé nosné konstrukce  

 Popis 3.1

 1PP 

Půdorysný tvar 1PP je křížového tvaru. Bude vyzděn ze systému LIVETHERM TNB 

300, stěny budou založeny na zakládací maltu ZM 10 dle montážních pokynů výrobce. 

Tvárnice budou zděny na tenkovrstvou maltu LTS 10. Obvodová stěna bude vyzděna do 

výšky -0,695 m. Obvodová stěna bazénové části bude vyzděna shodným systémem.  

 Výkaz výměr 3.2

1PP 

 Celková plocha zdiva Livetherm TNB 300  213,5 m
2 

 

Bazénová vana 

Celková plocha zdiva Livetherm TNB 300  94,5 m
2 

 

 Připravenost staveniště 3.3

Před realizací svislých nosných konstrukcí je nutné, aby byla zhotovena základová 

deska. 

 Stroje, mechanismy, nástroje 3.4

Doprava tvárnic pomocí nákladního auta s rukou, dosah na základovou desku 1PP 

Pojízdné lešení 



 

47 

 

 Složení pracovních čet 3.5

2 x zedníci, 2 x přidavači 

 Pracovní postup 3.6

 Založení obvodové zdi 
 Zdění obvodových stěn 

 Kontroly 3.7

 Svislost zdiva 

 Převazba výztuže v rozích zdiva 

4. Stropní konstrukce 1PP 

 Popis 4.1

1PP a bazénová část 

Obvodové zdivo 1PP a bazénové části bude ukončeno průběžným železobetonovým 

věncem o výšce 250 mm. Specifikace výztuže a třídy betonu ŽB věnce viz podrobný 

technologický předpis. Strop nad 1PP bude proveden z betonových trámců systému 

LIVETHERM 200. Specifikace výztuže a třídy betonu ŽB věnce viz podrobný 

technologický předpis. Ochoz bazénové vany nad průleznou šachtou bude zastropen 

PZD panely 104/29/6,5 P 5 do maltového lože 10 mm. 

 Výkaz výměr 4.2

ŽB věnec celkově 41 m 

Strop nad 1PP 94 m
2
 

Strop nad bazénovým ochozem  41,51 m
2
 = 132 ks panelů 

Bednění pro ŽB Věnec  41*0,25*2=20,5 m
2 

 Připravenost staveniště 
4.3

Musí být vyzděny obvodové stěny 1PP. Před provedením stropní konstrukce nad 1PP, 

musí být dopraveny do těchto prostor 1PP VZT jednotky, které budou zabaleny tak, aby 

nedošlo k poškození. 

 Stroje, mechanismy, nástroje 4.4

 Autojeřáb AD 28 pro osazení VZT jednotek 1,2 t 
 Autodomíchávač 



 

48 

 

 1x stacionární čerpadlo betonové směsi 
 1x vibrační lať, ponorný vibrátor 

 Složení pracovních čet 4.5

 1x strojník autojeřábu 

 1x řidič autodomíchávače 

 1x obsluha stacionárního čerpadla 

 Montáž stropu, vázání výztuže, bednění, betonáž   5 x pracovníků  

 Pracovní postup 4.6

 Zhotovení věnců 

 Osazení VZT jednotek 

 Rozmístění stropních nosníků 

 Vložení betonových vložek mezi nosníky 

 Montáž stojek a vodorovných nosníků k podepření stropních nosníků 

 Vázání, montáž kari sítí 
 Betonáž stropní konstrukce 

 Ošetřování betonu 

 Demontáž podpěrné konstrukce stropu 

 Kontroly 4.7

 Osazení VZT jednotek 

 Kontrola stojek pod nosníky 

 Skladba trámečkového stropu s vloženými vložkami 
 Kontrola výztuže 

 Správné ukládání BS 

 Hutnění 
 Ošetřování 
 Odbednění 

 

 

Realizace 2. etapy výstavby – Hrubá vrchní stavba 

5. Skeletová konstrukce 

 Popis 5.1

Konstrukce dřevěného skeletu bude založena na monolitických (či zděných) konstrukcí 

1PP a na kamenných blocích. Tyto kameny, osazeny v křížení modulových os, budou 

v hlavě opatřeny ocelovou plotnou, ke které bude přivařena ocelová patka. K těmto 

ocelovým kotevním prvkům bude připojen hlavní nosný rošt z vaznic pomocí vložených 
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plechů a samovrtných kolíků SFS. Průřez vaznic z BSH profilů bude 140/280 délky 

většinou 3,75 m. Sekundární rošt bude tvořen  KVH profily o průřezu 80/200 a bude 

připojen k hlavnímu nosnému roštu pomocí závěsných pozinkovaných třmenů  

a konvexními hřeby. Rošt ochlazovaného stropu bude zaklopen OSB deskou 22 mm 

P+D. Desky musí být kladeny na vazbu a spoje lepeny. Sloupy budou ve tvarech  + ; T ; 

L vyrobeny dílensky z přímých BSH profilů a následně přivezeny na stavbu. Na stavbě 

budou osazeny montážníky na ocelové součásti ocelových patek, které budou nad 

úrovní záklopu z OSB desek. Na sloupy bude osazen nosný rošt podhledu z profilu 

140/320. Prostorovou tuhost zajišťují primárně výplňové stěny opatřeny OSB deskou  

15 mm P+D. Desky výplňových stěn budou kladeny na vazbu a spoje lepeny. Hlavní 

rošt v úrovni podhledu bude nosný pro střešní vazníky, které budou připojeny pomocí 

ocelových úhelníků k nosnému roštu dřevěných vaznic. Střešní vazníky budou pobity 

OSB deskami, které zajistí i tuhost konstrukce a rovnou plochu pro skladbu šikmé 

střechy. 

 

Obr. A4.1:Skeletová konstrukce dřevostavby 

Zdroj: Projektová dokumentace stavby 

 Výkaz výměr 5.2

Ocelové patky pro kamenné bloky 100 ks 

http://www.vhst.cz/cs/menu/reference/
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Ocelové patky pro betonové pilíře 27 ks 

 

Nosný podlahový rošt, BSH profily 140/280 délka 3,75 m 

 Na ploše 906,5 m2 

Sekundární podlahový rošt, KVH profily 80/200 délka 3,2 m 

 Na ploše 906,5 m2 

Bednění podlahy OSB desky 22mm 906,5 m
2 

 

BSH SLOUPY 

Tvar + = profil 140/700+2x140/280 mm  88 ks 

Tvar T = profil 140/700+2x140/280 mm  61 ks 

Tvar L = profil 140/420 + 140/280 mm 8 ks 

Délka sloupů od 3,0 m do 5,5 m 

 

Nosný rošt v úrovni podhledu profil 140/320 mm Na ploše 906,5 m2 

 

Dřevěné vazníky se styčníkovou deskou cca 500 kusů 

 

Střešní záklop z OSB desek 22 mm 1800 m
2 

 

 Připravenost staveniště 5.3

Kompletně realizovaná 1. etapa stavby bez velkých terénních úprav. Kamenné bloky 

budou opatřeny ocelovou platlí. Dále musí být hotova stropní konstrukce nad zděným 

1PP. Na staveništi budou zpevněny plochy pro zapatkování autojeřábu, budou zpevněny 

plochy pro skládky materiálu. Budou navezeny dřevěné profily pro dřevostavbu 1NP. 

 Stroje, mechanismy, nástroje 5.4

 1 x autojeřáb AD 28 

 1 x manipulátor pro vykládku z návěsů 

 Kompresová hřebíkovačka 

 Speciální vrtačka s utahovacím momentem 

 Pojízdné lešení 
 Mobilní plošina 

 Složení pracovních čet 5.5

 1 x strojník autojeřábu 

 1 x řidič manipulátoru 

 9 x pracovníků montáže 
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 Pracovní postup 5.6

 Osazení podlahového roštu 

 Osazení sekundárního podlahového roštu 

 Záklop podlahového roštu OSB deskami 
 Montáž BSH sloupů, tvaru +, L, T 

 Montáž roštu v úrovni podhledu 

 Montáž střešních vazníků 

 Osazení VZT jednotek 2NP 

 Střešní záklop z OSB deskami 

 

 Kontroly 5.7

 Vodorovná podlahová plocha 

 Svislost sloupů 

 Vodorovnost roštu v úrovni podhledu 

 Detaily spojů 

 Střešní rovina 

 

6. Střešní konstrukce 

 Popis 6.1

Střecha nad celým objektem bude provedena jako dvouplášťová střešní konstrukce 

s nadkrokevní izolační vrstvou. Na již zhotovený OSB záklop bude položena parotěsná 

asfaltová zábrana TODEK AL Barier. Na parotěsnou zábranu budou v místech střešních 

vazníků kotveny KVH námětky 40/100 mm. Na námětky budou instalovány klíny XPS 

a finální KVH profily 50/40 mm, kotvené stahovacími vruty 8x300 mm do podkladního 

kvh profilu 40/100 mm. Dutina mezi klíny bude vyplněna tepelnou izolací. Na tepelnou 

izolaci bude položena pojistná hydroizolace. Dále bude proveden rošt ze svislých 

kontralatí, které se pobijí stavebními sušenými prkny. Na záklop se provede separační 

vrstva. Krytina bude z falcovaného plechu. 

 Výkaz výměr 6.2

Parotěsná zábrana 1400 m
2 

KVH 40/100 2050 m 

Spádové klíny XPS 4080 m 

Tepelná izolace 240mm 1150 m
2 

DEK TOPDEK 100mm 75 m
2
 

KVH 50/100 2050m 

Stahovací vrut 8x300 mm 3650 ks 
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Pojistná hydroizolace 2171,70 m
2 

Kontralatě 1 900 m 

Stavební prkna 1850 m
2
 

Plechová krytina  1850 m
2 

 

 Připravenost staveniště 6.3

Musí být provedena nosná skeletová konstrukce se střešními vazníky. Bude hotový 

záklop na střešních vaznících. 

 Stroje, mechanismy, nástroje 6.4

 1 x autojeřáb AD 28 

 Kompresová hřebíkovačka 

 Přenosná pokosová pila 

 Motorové řetězové pily 

 Složení pracovních čet 6.5

 1 x strojník autojeřábu 

 8 x pracovníků montáže 

 

 Pracovní postup 6.6

 Montáž parozábrany 

 Osazení KVH námětků 

 Montáž spádových klínů 

 Osazení KVH námětků 

 Pokládka pojistné hydroizolace 

 Montáž kontralatí 
 Zhotovení záklopu ze stavebních prken 

 Separační fólie přisponkována na záklop z prken 

 Montáž plechové krytiny 

 Kontroly 6.7

 Přesahy, lepené spoje, montáž parozábrany 

 Výška střešní skladby 

 Kontrola položení tepelné izolace 

 Přesahy, lepené spoje, montáž difúzní fólie 

 Rovinnost záklopu 

 Detail spojů plechové krytiny 
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1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 

Před osazením obytných a sladových kontejnerů pro zařízení staveniště budou 

vybudovány přípojky pro zařízení staveniště. Nové přípojky pro zařízení staveniště 

budou připojeny ke stávajícím areálovým přípojkám Resortu. 

1.1 Potřeba elektrické energie pro staveništní provoz 

 

Osvětlení Počet ks 

zářivek 

Příkon (kW) 

zářivky 

Celkem (kW) 

Vnitřní osvětlení stavebních buněk  18 0,072 1,296 

Celkem příkon osvětlení P1 1,296 

Tab. 1:  Příkon vnitřního osvětlení stavebních buněk 

 

Zařízení Počet ks Příkon (kW) Celkem (kW) 

Šikmý výtah 1 1,3 1,3 

Elektrická řetězová pila 2 1,8 3,6 

Míchadlo na lepící tmel  1 1,6 1,6 

Okružní pila 2 1,4 2,8 

Stavební míchačka 1 2,0 2,0 

Pokosová pila 1 1,6 1,6 

Stolní kotoučová pila 1 2,0 2,0 

Příklepová vrtačka 2 1,2 2,4 

Elektrický hoblík 1 1,2 1,2 

Horní frézka 1 1,3 1,3 

Elektrodová svářečka 1 4,0 4,0 

Polyfúzní svářečka  2 1,0 1,0 

Elektrický boiler  2 2,0 2,0 

Ostatní spotřebiče   3,0 

Celkový příkon strojů P2 29,8 

Tab. 2:  Příkon elektrických zařízení 
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Výpočet: 

P1 = součet příkonu vnitřního osvětlení stavebních buněk (kW) 

P2 = součet příkonu elektromotorů (kW) 

Β = součinitel současnosti 

S = 1,1*[(β*P2 + β*P1)
2
 + (β*P2)2

]
1/2

 = 1,1*[(0,5*29,8 + 0,8*1,3)
2
 + (0,7*29,8)

2
]
1/2

  

S = 28,9 kW 

1.2 Spotřeba vody 

Mytí vozidel 

1 vozidlo  200 l 

4 vozidla 800 litrů/den 

 

Výroba anhydritu (mobilní výrobní linka), včetně mytí linky 

400 l vody na 1 m
3 

anhydritu 

Přibližně 12 m
3 anhydritu na 1. etapu lití 

Předpoklad 4-5 kamenů za den 

Potřeba vody = 12*400 = 4 800 litrů/den 

 

Voda pro sociální a hygienické účely 

Přibližně 10 pracovníků 

Umyvadla, WC = 400 l (40 litrů/osoba/den) 

Sprcha = 450 l (45 litrů/osoba/den) 

Potřeba vody: 850 litrů/den 

 

Potřeba vody Množství vody (l) 

Mytí vozidel 800 

Výroba anhydritu 4 800 

Celkem potřeba užitkové vody pro výrobu anhydritu 5600 

Hygienické účely pracovníků 850 

Celková potřeba vody pro hygienu 850 

Tab. 3:  Denní spotřeba vody 
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Qn = 

∑ 𝑃𝑛×𝑘𝑛𝑡 ×3600  [l/s] 

Qn = 
850 × 2.7+5600 × 1.68 ×3600  = 0.39 l/s 

 

Qn     spotřeba vody za vteřinu 

Pn      potřeba vody na den [l/den] 

Pk      koeficient nerovnoměrnosti 

t        doba odběru vody    

 

Spotřeba vody Q [l/s] 0,35 0,65 1,1 1,6 

Světlost DN [mm] 20 25 32 40 

Tab. 1: Tabulka dimenzí potrubí 
 

Je nutné zhotovit vodovodní přípojku pro staveniště v dimenzi potrubí DN 25.  

2. Odvodnění staveniště 

Část zpevněných ploch staveniště bude využito jako podkladní vrstvy budoucích 

komunikací. Podklad bude zhotoven ze štěrkodrtě 4-32 v tloušťce 150 mm. Další 

navrhované zpevněné plochy budou z recyklátu na geotextilii v tloušťce 150 mm. 

Dešťová voda na staveništi se bude vsakovat do podloží.  

3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 

Staveniště bude umístěno v areálu Resortu Svaté Kateřiny. Pro osobní vozidla a tahače 

s návěsy bude zajištěn hlavní příjezd z areálových asfaltovaných komunikací. Šířka 

areálových komunikací je 4 m. Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu 

je podrobně znázorněno v příloze P06.  Staveniště nebude průjezdné. Bude zřízené 

obratiště na staveništi o poloměru 15 m. Pro nákladní auta typu TATRA phoenix 6x6 

s korbou pro dodávku kamenných bloků na staveniště bude využita zadní příjezdová 

zpevněná polní cesta v majetku investora.  

Přípojky pro staveniště budou zajištěny ze stávajících areálových přípojek. 
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a) Přípojka elektrické energie 

Elektrická přípojka zařízení staveniště bude připojena na přípojkovou skříň v blízkosti 

tenisových kurtů. Staveništní přípojka povede v zemi od tenisových kurtů k hlavnímu 

staveništnímu rozvaděči, který je umístěn za skladovacími kontejnery. V druhé etapě 

výstavby po zhotovení záklopu nad hlavním roštem vaznic nového pavilonu bude zřízen 

v místě budoucí recepce podružný staveništní rozvaděč. Hlavní rozvaděč bude opatřen 

elektroměrem. 

 

b) Přípojka vodovodu 

Vodovodní přípojka zařízení staveniště bude napojena na vodoměrnou šachtu 

v blízkosti tenisových kurtů. Vodovodní přípojka povede v zemi v potrubí DN 25  

a bude připojena k sanitárnímu kontejneru. V blízkosti sanitárního kontejneru bude 

zhotoven kohout pro odběr vody. Přípojka musí být opatřena vodoměrem. 

 

c) Sanitární nádrž 

V blízkosti sanitárního kontejneru se nenachází žádná stávající šachta kanalizace, proto 

bude pod sanitární kontejner umístěn sanitární nádrž. Sanitární nádrž bude pravidelně 

vyvážená pronajímatelem kontejneru. 

 

4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Výstavby nového pavilonu proběhne za plného provozu Resortu. Investor bude 

pravidelně informován o příjezdech nákladních souprav pro vykládku dřevěných prvků 

a strojů. V areálu Resortu dojde ke krátkodobému zvýšení hladiny hluku mechanizací a 

dopravou, dále ke zvýšení prašnosti při suchém a větném počasí. S ohledem na 

skutečnost je stanoven čas pro provádění stavebních prací: 

   Pondělí až čtvrtek od 8h do 20h 

   Pátek od 8h do 18h 

   O víkendech se nebude pracovat 

   Čas pro hlučné práce je stanoven od 10h do 18h. 

   Návoz materiálu a strojů nákladními automobily od 10h do 18h 
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Nejvyšší přípustné hodnoty hladin hluku během stavebních stanovuje nařízení 

č.148/2006 Sb. Budovy pro ubytování hostů jsou od staveniště vzdáleny přibližně 200 

m. Mezi staveništěm a budovou se nacházejí listnaté stromy a výškový rozdíl cca 10 m. 

Nový pavilón bude umístěn nejvýše z budov. Kontejnery pro odpady budou opatřeny 

sítí proti možnému odfouknutí lehkých odpadků. Lehký materiál na skládkách musí být 

zajištěn proti povětrnostním vlivům. Při zvýšení prašnosti na staveništi budou prašná 

místa kropeny. 

5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 

Staveniště se rozkládá na velké ploše pozemků. Investor si na svůj požadavek zajistí 

oplocení na vlastní náklady. Oplocení využije k dalšímu budoucímu podnikání. 

Oplocení bude z pozinkovaného pletiva instalované na pozinkované sloupky. 

Pozinkované sloupky budou v zemních vrutech pro snadnou montáž i demontáž.  

6. Maximální zábory pro staveniště 

Staveniště je v odlehlé části areálu Resortu a je na pozemcích investora. Během 

výstavby se nebudou zřizovat zábory. 

7. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 

Na staveništi nebude skladován nebezpečný odpad. Vzniklý stavební odpad bude 

správně tříděn a následně odvezen do sběrných surovin nebo na skládku. 

S odpady bude nakládáno podle platné legislativy. 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

Vyhláška č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů 

Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládaní s odpady 
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Nakládání s odpady: 

Tabulka vzniklých odpadů 

Kód Název odpadu likvidace 

15 01 01  papírové a lepenkové obaly Skládky k recyklaci 

15 01 02 Platové obaly Skládka k recyklaci 

 17 01 01 Beton Skládka 

17 02 01 Dřevo Skládka k recyklaci 

 17 02 02 Sklo Skládka k recyklaci 

17 02 03 Plasty Skládka k recyklaci 

17 02 04 Dřevo, sklo a plasty znečištěné Spalovna nebo skládka 

 17 04 05 Železo a ocel Sběrné suroviny 

 17 04 11 Kabely Skládka 

 17 06 02 Izolační materiály Skládka 

 20 03 01  Směsný komunální odpad Skládka komunálního odpadu 

Tab. 2:   Nakládání s odpady 

 

Pro zachycení olejů z mechanických strojů na odstavných plochách musí být použity 

úkapové vany. Těžké stroje musí být důkladně očištěny před odjezdem ze staveniště. 

8. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Ornice bude skladována na staveništi pro další využití k úpravě terénu. Maximální 

výška ukládání bude 1,5 m. Skrývka ornice bude provedena v mocnosti 100 mm. 

Vytěžená zemina bude skladována na pozemcích investora a dále bude využita 

k zásypům. 

 

Název položky  Celkový objem (m3
) 

Ornice  190 

Vytěžená ostatní zemina  640 

Tab. 3:   Bilance zemních prací 
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9. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Strojník bude zajišťovat pravidelnou prohlídku všech strojů, kde hrozí únik provozních 

kapalin. Na staveništi budou určená místa pro odstavení strojů a k jejich údržbě. Každé 

odstavený stroj bude opatřen úkapovou vanou. 

Nádoby provozní kapalin budou skladovány v uzavřených kontejnerech v plastových 

vaničkách, aby nedošlo k úniku nebezpečné látky při náhodném rozlití. 

Na staveništi bude zajištěno místo pro vyplachování autodomíchávaču a výrobních 

linek pro výrobu anhydritu. Vyplachování těchto strojů bude provedeno do výplachové 

vany zřízené v blízkosti odběru vody pro staveniště. Výplachová vana bude zhotovena 

například z voděodolné překližky a vnitřní povrch vany bude opatřen nepropustnou 

plachtou.  

Na staveništi bude dále zřízen prostor pro nakládání s barvami a štětci, válečky od 

barev. Pro tento účel bude připravená nádoba, která bude umístěna min. 50 m od zdrojů 

vody a dešťových vpustí. 

10. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Stavbyvedoucí provede proškolení pracovníků o bezpečnosti práce na staveništi. Budou 

dodržovány postupy dle technologického předpisu. Pracovníci musí být seznámeni 

s riziky. Na stavbě budou prováděny pravidelné kontroly koordinátora bezpečnosti, 

který vypracoval BOZP plán a všichni pracovníci s ním byli seznámeni. 

11. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Pozemky budoucího staveniště se nachází v zadní části areálu Resortu. Není nutné 

zřizovat bezbariérový přístup. 

12.  Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Staveniště bude vytvořeno v areálu Resortu na pozemcích stavebníka. Ke staveništi 

povede areálová komunikace šířky 4 m. K areálu je příjezdová komunikace II. třídy 

šířky 6 m. Příjezdové cesty k areálu jsou znázorněny v příloze P.01. 
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13. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 
stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 
výstavbě apod.) 

Objekt bude realizován ve dvou stavebních etapách. První zhotovitel spodní hrubé 

stavby zajistí nutné objekty pro staveniště. Tento zhotovitel po ukončení první etapy 

výstavby část zařízení odstraní a investor si převezme staveniště. Před zahájením druhé 

etapy výstavby předá stavebník staveniště zhotoviteli hrubé vrchní stavby. Stavebník si 

na svůj požadavek zajistí oplocení ve vlastní režii. Oplocení si stavebník využije 

k dalšímu budoucímu podnikání. Budování a likvidace zařízení staveniště je přesně 

znázorněno v příloze P.13. Časový plán budování a likvidace ZS. 

1. Etapa výstavby – spodní hrubá stavba 

Po sejmutí ornice a po vybudování zpevněných ploch pro umístění kontejnerů bude 

zřízeno zařízení staveniště. Po vytyčení hranic zařízení staveniště, musí stavebník zřídit 

na svoje náklady oplocení staveniště. Stavebník požádal o zhotovení oplocení ve vlastní 

režii. Stavebník využije oplocení pro svoje budoucí podnikání. V první etapě budou na 

staveništi pro pracovníky potřeba dvě šatny, jeden obytný kontejner pro 

stavbyvedoucího a jeden sanitární kontejner s odpadní nádrží. Dále budou vybudované 

přípojky pro zařízení staveniště a místa pro parkování. V první etapě se žádné zpevněné 

plochy neplánují, budou využity stávající zpevněné plochy. Po dokončení spodní hrubé 

stavby se obytné a skladovací kontejnery odvezou zhotovitelem spodní stavby  

a zhotovitel předá staveniště stavebníkovi. 

Předpokládaný začátek realizace 1. etapy je 29. 6. 2020 

Předpokládaný konec realizace 1. etapy je 30. 11. 2020 

2. Etapa výstavby – vrchní hrubá stavba 

Zhotovitel vrchní hrubé stavby převezme staveniště od stavebníka a začne 

s vybavováním zařízení staveniště. Budou provedeny zpevněné plochy pro skládky  

a zpevněné plochy pro zapatkování autojeřábu. Budou osazeny dvě šatny pro 

pracovníky, jeden obytný kontejner pro stavbyvedoucího a jeden sanitární kontejner 

s odpadní nádrží. Kontejnery se připojí na již vybudované přípojky pro zařízení 

staveniště, provedené z první etapy výstavby. Pro dokončovací práce bude zázemí 

staveniště rozšířeno o dva obytné kontejnery pro stavbyvedoucí, tři šatny pro 
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pracovníky a jeden sanitární kontejner. V příloze P.02 ZS pro hrubou vrchní stavbu. 

Před dokončením stavby zhotovitel odveze všechny kontejnery, odstraní zpevněné cesty 

z recyklátu na geotextilii a odstraní přípojky pro zařízení staveniště. 

Předpokládaný začátek realizace 2. etapy je 12. 3. 2021 

Předpokládaný konec realizace 2. etapy je 30. 11. 2021 

13.1 Stavební kontejnery 

Stavební kontejnery budou pronajaty ze stavebnin DEK Pelhřimov. 

a) Návrh počtu stavebních kontejnerů 

1. Etapa výstavby 

1 obytný kontejner pro stavbyvedoucího 

2 šatny pro pracovníky (10 pracovníků) 

1 sanitární kontejner  

1 odpadní nádrž 8 000 litrů 

1 skladovací kontejner 

2. Etapa výstavby 

Vrchní hrubá stavba 

1 obytný kontejner pro stavbyvedoucího 

2 šatny pro pracovníky (10 pracovníků) 

1 sanitární kontejner  

1 odpadní nádrž 8 000 litrů 

1 skladovací kontejner 

 

Dokončovací práce 

2 obytné kontejnery pro stavbyvedoucí 

4 šaten pro pracovníky (29 pracovníků) 

1 sanitární kontejner  

1 odpadní nádrž 8 000 litrů 

2 mobilní WC toalety 

2 skladovací kontejner 
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b) Návrh počtu stavebních kontejnerů 

Obytný kontejner pro stavbyvedoucího 

 

Obr. A5.1:  Obytný kontejner - AB6 

Zdroj: www.ab-cont.cz/ 

 

 

šatny pro pracovníky  

 

Obr. A5.2: Stavební buňka - AB6 

Zdroj: www.ab-cont.cz/ 
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Sanitární kontejner (WC+sprcha) 

 

Obr. A5.3: Stavební buňka SB6 

Zdroj: www.ab-cont.cz/ 

 

Skladovací kontejner 

 

Obr. A5.4: Skladový kontejner 20´´ 
Zdroj: www.ab-cont.cz/ 

  

http://www.ab-cont.cz/
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mobilní WC toaleta 

 

Obr. A5.1: Mobilní WC toaleta 

Zdroj: www.toitoi.cz 

 

14. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

1. Etapa výstavby 

Hrubá spodní stavba  

Zahájení: 29. 6. 2020 

Ukončení: 30. 11. 2020 

2. Etapa výstavby 

 

Hrubá vrchní stavba 

Zahájení: 12. 3. 2021 

Ukončení: 7. 6. 2021 

 

Dokončovací práce 

Zahájení: 7. 6. 2021 

Ukončení: 10. 12. 2021 
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15.  Ekonomické vyhodnocení nákladů ZS 

Vyhodnocení nákladů na zařízení staveniště, které si bude zhotovitel pronajímat. 

a) Etapa výstavby 

Název Množství 

(MJ) 

Jednotková 

cena (Kč) 

Doba Cena (Kč) Poznámka 

Kontejner - kacelář 1 3 600/měsíc 5 m 18 000 Pronájem 

Kontejner - šatna 2 3 600/měsíc 5 m 36 000 Pronájem 

Kontejner - sanitární 1 8 400/měsíc 5 m 42 000 Pronájem 

Odpadní nádrž 1 7 100/měsíc 5 m 35 500 Pronájem 

Kontejner - skladový 1 2 800/měsíc 5 m 14 000 Pronájem 

Oplocení - - -  Věc investora 

Provoz staveniště - odhad  20 000  

Celkem (kč)    165 500   

Tab. 4:   Ekonomické vyhodnocení nákladů ZS 

 

b) Etapa výstavby 

Hrubá vrchní stavba (doba trvání 2,5 měsíce) 

Název Množství 

(MJ) 

Jednotková 

cena (Kč) 

Doba Cena (Kč) Poznámka 

Kontejner - kacelář 1 3 600/měsíc 2,5 m 9 000 Pronájem 

Kontejner - šatna 2 3 600/měsíc 2,5 m 18 000 Pronájem 

Kontejner - sanitární 1 8 400/měsíc 2,5 m 21 000 Pronájem 

Odpadní nádrž 1 7 100/měsíc 2,5 m 17 750 Pronájem 

Kontejner - skladový 1 2 800/měsíc 2,5 m 7 000 Pronájem 

Oplocení - - -  Věc investora 

Provoz staveniště - odhad 2,5 m 10 000  

Celkem (kč)    82 750   

Tab. 5:   Náklady na zařízení staveniště 
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Dokončovací práce (doba trvání 6 měsíce) 

Název Množství 

(MJ) 

Jednotková 

cena (Kč) 

Doba 

trvání 

Cena (Kč) Poznámka 

Kontejner - kacelář 2 3 600/měsíc 6 m 43 200 Pronájem 

Kontejner - šatna 4 3 600/měsíc 6 m 108 000 Pronájem 

Kontejner - sanitární 1 8 400/měsíc 6 m 50 400 Pronájem 

Odpadní nádrž 1 7 100/měsíc 6 m 42 600 Pronájem 

Mobilní toaleta 2 2500/měsíc 6 m 30 000  

Kontejner - skladový 3 2 800/měsíc 6 m 50 400 Pronájem 

Oplocení - - -  Věc investora 

Provoz staveniště - odhad 6 m 24 000  

Celkem (kč)    348 600   

Tab. 1:   Náklady na zařízení staveniště 

 

Cena nákladů za pronájem u stavebnin DEK činí přibližně 596 850 Kč. Jedná se z větší 

části o pronájem stavebních kontejnerů. Zhotovitel nedisponuje stavebními kontejnery. 

Uvedená částka je za celou dobu výstavby. 
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1. Obecné informace 

1.1 Identifikační údaje 

Žadatel: 

Stavebník: ŠÉM a.s., Ing. Petr Zempliner 

 Riegrovy sady 38, Vinohrady 120 00 Praha 2 

 

Zpracovatel dokumentace: Mg.A Jakub Tejkl, Pod Svahem 6, 140 00 Praha4  

 GSM.: 773 619 643 

 e-mail: jakub.tejkl@terraarchitectura.com 

Odpovědný projektant:        Mg.A Kamila Amblerová, KA architetekti s.r.o 

 Čermákova 9, 120 00, Praha 2 

Číslo autorizace: ČKA: 03 581 

1.2 Údaje o místě stavby 

Sněhová oblast: IV. (Sk = 2,0 kNm
-2

) 

Větrová oblast: III. (vb,0 = 27,5 ms
-1

) 

Teplotní oblast: - 15 °C, oblast s intenzivními větry 

Námrazová oblast: Střední  

1.3 Popis stavby 

Novostavba ayurvédského pavilonu bude součástí resortu Svaté Kateřiny u Počátek na 

Vysočině. Resort zajišťuje komplexní odpočinkové služby pro zákazníky. Nový pavilon 

nebude sloužit pro ubytování hostů, ale pro rozšíření odpočinkových služeb. Bude 

zajišťovat ayurvédské masáže, wellness a relax zónu s meditační zahradou. Jedná se o 

třípodlažní objekt. Půdorys budovy je obdélníkového tvaru o rozměrech cca 30x45 m, 

rozšířen o dva vstupní portály o půdorysných rozměrech 12x4 m. Nový pavilón bude 9 

m vysoký. Místo stavby je navrženo na parcelách č. 1048/2, 1048/3, 1117/2, 1117/3  

v k. ú.  Počátky. Jedná se o pozemek v mírném svahu, ze severozápadu obklopen 

jehličnanovým lesem, z jihu loukou a z východní sportovním zázemím, které bude 

odděleno vysokou plotovou stěnou. 
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1.4 Způsob výstavby 

Výstavba bude trvat 18 měsíců. Po staveništi se budou pohybovat navržené stroje pro:  

 

Základní přehled prací 

 zemní práce – skrývka ornice, hloubení rýh a jam 

 základové konstrukce – osazení kamenných bloků, základové pasy, základové 
desky (stroje pro výrobu a transport betonu) 

 svislé konstrukce – zdění 1PP 

 vodorovné konstrukce – transport betonu 

 montáž nosné dřevěné skeletové konstrukce – manipulace s břemeny, práce ve 
výškách 

 zastřešení – manipulace s břemeny, vertikální doprava drobného materiálu 

 montáž oken – manipulace se skly 

 podlahové konstrukce – lití anhydritu 

 zámečnické práce – realizace ocelových patek 

 Doprava materiálu na staveniště 

2. Dopravní možnosti a zásobování 

Dopravní možnosti a zásobování je podrobněji popsáno a znázorněno pomocí obrázků 

v kapitole č.2 Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras. 

3. Návrh strojní sestavy 

3.1 Rypadlo-nakladač CATERPILLAR 434 F2 

S rypadlo-nakladačem CAT 434 F2 budou provedeny zemní práce. Stroj se uplatní při 

sejmutí ornice, výkopu stavební jámy, výkopu stavebních rýh, nakládání zeminy a 

k zpětným zásypům a úpravou terénu. Dále bude potřeba s kombinací míchací lopaty u 

přípravy betonu pro osazení kamenných bloků. Kamenné bloky se budou osazovat do 

zavlhlého betonu. 
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Obr. A7.1: Rypadlo-nakladač CAT 434 F2 

Zdroj: https://www.mascus.cz/stavebni-stroje/ 

a.) Technické specifikace 

Výkon motoru 74 kw 

Pohon 4x4 

Provozní hmotnost 9 257 kg 

Palivová nádrž 160 litrů 

Max. zatížení lopaty nakladače 6 484 kg 

Objem lopaty nakladače 1,15 m
3 

Objem lopaty rypadla 0,08 – 0,29 m
3 

 

b.) Rozměry stroje 

Šířka (18) 2 352 mm 

Délka (1) 5 840 mm 

Celková výška (2) 3 780 mm 

Výška kabiny (3) 2 889 mm 

https://www.mascus.cz/stavebni-stroje/rypadlo-nakladace/caterpillar-434-f/4th2f24u.html
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Obr. A7.2: Rypadlo-nakladač CAT 434 F2 - rozměry 

Zdroj: https://www.mascus.cz/stavebni-stroje/ 

 

c.) Pracovní dosahy stroje 

Max. výsypná výška (7) 2 760 mm 

Dosah vyklápění (9) 908 mm 

Max. hloubkový dosah (14) 4 832 – 5 330 mm 

Max. délkový dosah (16) 5 660 – 6 586 mm 

Max. dosah nakládky (17) 1 758 mm 

Hloubkový dosah lopaty (11) 154 mm
 

 

 

Obr. A7.3: Rypadlo-nakladač CAT 434 F2 – pracovní dosah 

https://www.mascus.cz/stavebni-stroje/rypadlo-nakladace/caterpillar-434-f/4th2f24u.html
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Zdroj: https://www.mascus.cz/stavebni-stroje/ 

3.2 Příslušenství k rypadlu-nakladači, míchací lopata na beton ML 200 

Míchací lopata bude připojena k rypadlo-nakladači a zajistí výrobu zavlhlého betonu 

pro osazení kamenných bloků. Předpokládá se, že za jeden den se osadí 4-5 kamenů. 

Pro osazení jednoho kamene se průměrně spotřebuje 0,7 m
3
 zavlhlého betonu. Přesné 

vyprazdňování lopaty na určené místo zajistí připojená hadice o průměru 225 mm. 

 

Obr. A7.4: Míchací lopata na beton ML 200 

Zdroj: www.dvaptaci.cz/nastroje 

 

Technické parametry míchací lopaty ML 200  

Pracovní šířka 2 000 mm 

Celková šířka 2 340 mm 

Objem maximální 727 litrů 

Objem pracovní 610 litrů 

Možnost připojení hadice (vypouštění betonu) 225 mm 

Hmotnost lopaty 706 kg 

Max. Hmotnost lopaty s betonem 2 250 kg 

 

https://www.mascus.cz/stavebni-stroje/rypadlo-nakladace/caterpillar-434-f/4th2f24u.html
http://www.dvaptaci.cz/nastroje
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3.3 Nákladní automobil TATRA PHOENIX, třístranný sklápěč 6x6 

Nákladní automobil Tatra bude využíván pro zemní práce a zajistí dovoz kamenných 

bloků z blízkých kamenolomů. Bude použito více nákladních automobilů, aby 

nedocházelo k prodlevám při zemních pracích a při dopravě kamenných bloků. 

 

 

Obr. A7.5: TATRA PHOENIX 

Zdroj: www.tatra.cz 

a.) Technické specifikace 

Výkon motoru 291 kW 

Pohon 6x6 

Objem korby 12 m
3 

Celková hmotnost 30 000 kg 

Max. zatížení přední nápravy 9 000 kg 

Max. zatížení zadních náprav 2 x 11 500 kg
 

 

 

http://www.tatra.cz/
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b.) Rozměry stroje 

Délka 7 760 mm 

Šířka 2 550 mm 

Výška 3 350 mm 

 

c.) Rozměr korby 

Délka  6 000 mm 

Šířka 2 300 mm 

Výška 900 mm 

 

3.4 Vibrační válec s dálkovým ovládáním WACKER NEUSON RTX-SC3 

 

 

Obr. A7.6: Chytrý vibrační válec RTX-SC3 

Zdroj: www.wackerneuson.cz 

 

Technické parametry vibračního válce 

Spotřeba paliva (nafta)  4,5  l/h 

Objem nádrže  24 litrů 

Stoupavost max. 50 % 

http://www.wackerneuson.cz/
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Provozní hmotnost 1 467 kg 

D x Š x V  1 853 x 820 x 1270 mm 

Max. odstředivá síla  68,4 kN 

Min. odstředivá síla 34,2 kN 

Frekvence 41,7 Hz 

Plošný výkon max.  990 m
2
/h 

 

3.5 Pásové rypadlo KOMATSU HB 215 LC 

Těžké pásové rypadlo bude použito pro skrývku ornice a osazení kamenných bloků. 

Hlavní práci zastane právě při osazování kamenů, kdy pomocí vázacího prostředku 

bude umisťovat kamenné bloky do připraveného lože. Pásové rypadlo je navrženo podle 

nejtěžšího a nejvyššího kamenného bloku v budoucím kamenném poli. Nejtěžší a 

zároveň nejvyšší blok váží kolem 7 t a měří cca 3,2 m. Tento kamenný blok je označen 

číslem K02 v PD. Z tabulky stroje pásového rypadla je možné vidět povolené hmotnosti 

břemen. Při vyložení ramene rypadla do vzdálenosti 4,6 m a do výšky 4,6 m je povolená 

hmotnost břemene 8 050 kg. Stroj bezpečně vyhoví. 

 

 

Obr. A7.7: Tabulka povolené hmotnosti břemen 

Zdroj: www.kuhnbohemia.cz 

 

Technické parametry pásového rypadla  

VYHOVUJE 

http://www.kuhnbohemia.cz/


81 

 

Výkon motoru 110 kW 

Provozní hmotnost 23,4 t 

Objem lopaty 1,68 m
3
 

Transportní délka 9 625 mm 

Výška stroje 3 135 mm 

Šířka stroje 2 980 mm 

 

 

 

 

 

Obr. A7.8: Přepravní rozměry 

Zdroj: www.kuhnbohemia.cz 

 

http://www.kuhnbohemia.cz/
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3.6 Mobilní autojeřáb AD 28 na podvozku TATRA 

Autojeřáb AD 28 bude využíván k přemísťování těžkých břemen na staveništi. Nejvíce 

bude využit při montáži nosného dřevěného skeletu dřevostavby. Dále pro osazení VZT 

jednotek, montáž střešních příhradových vazníků a světlíků. 

 

Obr. A7.9: Graf autojeřábu AD28 (podvozek TATRA T 815) 
Zdroj: www.ckd-jeraby.cz/ 

  

http://www.ckd-jeraby.cz/
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Technické parametry autojeřábu 

Délka výložníku 26,0 m 

Délka výložníku s nástavcem  31,2 m 

Zatížení nápravy Přední 8 660 kg / Zadní 2x 10 040 kg 

Hmotnost jeřábu 28,1 t 

Max. nosnost 20,0 t 

Přepravní výška složeného jeřábu 3 420 mm 

Přepravní šířka jeřábu 2 480 mm 

Přepravní délka jeřábu 10 750 mm 

Šířka s vysunutými opěrami 5 160 mm 

Maximální výkon motoru 230 kW 

Typ podvozku TATRA T 815 250 P 11 6 x 6 

Maximální cestovní rychlost 70 km/h 

3.7 Teleskopický manipulátor JCB 536-60 

Z blízkého JZD Počátky bude využíván manipulátor pro rozvezení zabalených 

dřevěných prvků z návěsů na určené skládky staveniště, dle montážní dokumentace 

skeletové dřevěné konstrukce. Váha balíků je do 3 t.  

 

Obr. A7.10: Teleskopický manipulátor  
Zdroj: https://www.jcb-agro.cz/ 

https://www.jcb-agro.cz/
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Celková výška 2,49 m 

Celková šířka  2,29 m
 

Max. nosnost  3 600 kg 

Nosnost na plné výšce 3 600 kg 

Nosnost při plném dosahu vpřed 1 500 kg 

Max. umisťovací výška  5,42 m 

Max. dosah vpřed  3,3 m 

Provozní hmotnost stroje 7 200 kg 

 

 

3.8 Stacionární čerpadlo Putzmeister P 718 TD 

Betonová směs bude dopravena na staveniště z betonárky společnosti Českomoravský 

beton a.s., provoz Pelhřimov. Tato betonárka vlastní pístové čerpadlo Putzmeister P 718 

TD. Z tohoto důvodu bude stroj použit při betonáži základových desek, stropní 

konstrukce a věnců v 1PP. 

 

Obr. A7.11: Stacionární čerpadlo 

Zdroj: http://www.babc.cz/p-718-td 

 

 

  

http://www.babc.cz/
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Technické parametry čerpadla Putzmeister P 718 TD  

Pístové čerpadlo 2- válcové hydr. poháněné 

Dopravní výkon 17,4m
3
/h, 70 bar 

Pohon 3- válcový dieselový motor  

Rozměry (d x š x v) 4 503 x 1 600 x 1 750 mm 

Hmotnost čerpadla 2 320 kg 

Kamenivo max. zrnitost 32 mm 

Čerpací vzdálenosti Výška do 15m 

Délka do 70 m 

 

3.9 Autodomíchávač SCHWING Stetter C3 AM 9 C 

Betonová směs bude dopravena na stavbu z 25 km vzdálené betonárky společnosti 

Českomoravský beton a.s., provoz Pelhřimov. Tato betonárka disponuje 

Autodomíchávačem SCHWING Stetter C3 AM 8 HDL. Z tohoto důvodu bude stroj 

použit pro dopravu čerstvé betonové směsi. 

 

Obr. A7.12: Autodomíchávač SCHWING STETTER C3 AM 8 HDL 

Zdroj: http://www.schwing.cz 

 



86 

 

 

Obr. A7.13: Buben domíchávače Stetter 

Zdroj: http://www.schwing.cz 

 

Technické parametry Autodomíchávač SCHWING STETTER C3 AM 8 HDL 

Typ AM  8 HDL 

Jmenovitý objem  8 m
3 

Geometrický objem  14 120 litrů 

Vodorys 9 340  litrů 

Stupeň plnění 56,7 % 

Sklon bubnu 11,2° 

Hmotnost nástavby 4 050 kg 

Celková hmotnost plného Autodomíchávače 29 000 kg 

Celková výška autodomíchávače 3 780 mm 

 

Rozměry bubnu domíchávače 

A – průměr bubnu 2 300 mm 

B – výška násypky 2 474 mm 

C – Průjezdná výška 2 534 mm 

D – Výsypná výška  1089 mm 

 

3.10 Tahač Scania R 420HPi s valníkovým návěsem Schwarzmüller  

Tahač Scania s valníkovým návěsem Schwarzmüller zajistí dopravu materiálu pro 

nosný skelet dřevostavby na staveniště z 28 km vzdálené firmy Kasalovy pily – 

Jindřichův Hradec. Dále zajišťuje transport velkorozměrných dřevěných střešních 

vazníků od společnosti Kasalova pila Jindřichův Hradec vzdálené 28 km od stavby. 
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Obr. A7.14: Tahač Scania R 420HPI 
Zdroj: http://www.auto.cz/ 

 

 

Obr. A7.15: Valníkový návěs 3-nápravový  Schwarzmüller  

Zdroj: http://schwarzmueller.com/cs/vozidla/ 

 

Technické parametry tahače Scania R 420HPi 

Výkon 309 kW 

Třída škodlivin Euro 5 

Výška 3,54 m 

Délka 5,94 m 

Šířka 2,43 m 

Provozní hmotnost  7 300 kg 

Celková hmotnost soupravy 40 000 kg 
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Technické parametry návěsu Schwarzmüller RH125P 

Celková hmotnost (technická) 39 t 

Vlastní hmotnost  7,1 t 

Vnitřní délka ložné plochy  13 620 mm 

Vnitřní šířka ložné plochy 2 480 mm 

Celková šířka 2 550 mm 

Výška 3 872 mm 

 

3.11 Návěsový podvalník GOLDHOFER STN-L3 BAU 

Návěs je určen pro dopravu pásového rypadla KOMATSU HB 215 LC o provozní 

hmotnosti 23,4 t. Jedná se o 3-nápravový návěs. Jedna náprava je samořiditelná, ostatní 

pevné. Pro přepravu pásového rypadla se využije možnost rozšíření podvalu ze 

stávajících 2 550 mm na 3 000 mm. Výška jízdné soupravy s pásovým rypadlem je 

4 200 mm. 

 

Obr. A7.16: Návěsový podvalník GOLDHOFER STN-L3 BAU 

Zdroj: http://www.goldhofer.cz/přílohy 
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Technické parametry podvalníku 

Zatížení labutího krku 20 000 kg 

Hmotnost celková 50 000 kg 

Hmotnost provozní 9 200 kg 

Nosnost 40 800 kg 

Rozměry podvalníku Délka: 11 900 mm 

Šířka: 2 550 mm 

Výška: 885 mm 

Rozměry ložné plochy Délka: 8 400 mm 

Šířka: 2 550 mm, možnost rozšířit na 3 000 mm 

 

 

 

Obr. A7.17: Rozměry podvalníku 

Zdroj: http://www.goldhofer.cz/přílohy 
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3.12 Tahač Tatra T810-1R1R26/351 6x6 valník s rukou FASSI F235 

AC.0.2.4 

Tento tahač s valníkem a s hydraulickou rukou bude použit pro přepravu lehčího 

materiálu na staveniště ze stavebnin DEK Jindřichův Hradec, vzdáleny 25 km. Jedná se 

o materiál, jako palety s pytli suché lepící směsi, palety s betonovými tvárnicemi a další 

stavební materiál.  

 

 

Obr. A7.18: Nákladní automobil Tatra T810 valník s rukou 

Zdroj: http://www.tatra.cz/ 

 

Obr. A7.19: Rozměry Tatry T810 

Zdroj: http://www.tatra.cz/ 
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Technické parametry nákladního automobilu 

Rozvor 3 540 + 1 200 mm 

Max. tech. Přípustná hmotnost 15 500 kg 

Užitné zatížení 8 500 kg (podvozek) 

Max. rychlost 85 km/hod s (omezovačem rychlosti) 

Nástavba Valník s rukou FASSI F155 A.0.25 

 

 

Obr. A7.20: Graf dosahu hydraulické ruky  
Zdroj: http://www.everlift.cz/ 

3.13 Tahač s návěsem pro výrobu a ukládání litých potěrů BREMAT S 

Tahač s návěsem pro automatickou výrobu a ukládání litých potěrů na bázi anhydritu 

zajistí lití podlahových konstrukcí v 1NP. 

 

Obr. A7.21: Návěs Bremat série S 3.15 

Zdroj: http://www.schwing.cz 
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Technické parametry: 

Výrobní kapacita 12,5 m
3
/h 

Zásobník pojiva 13 m
3 

Zásobník kameniva 15 m
3 

Zásobník vody 1 500 litrů 

Max. zatížení na nápravy 27 000 kg (3 x 9 t) 

 

3.14 Terénní plošina HINOWA lightlift 20.10 Performance III S 

Z pracovní plošiny budou montážníci osazovat část vaznic hlavního roštu ochlazované 

stropní konstrukce a bude z nich probíhat montáž vstupních portálu dřevostavby 

(portik). Osazování bude probíhat za pomoci autojeřábu. Max. výška uložení vaznic je 6 

m od terénu. Terénní plošina HINOWA lightlift 20.10 dovoluje horizontální dosah až 8 

m. Horizontální dosah bude využit při osazování vaznic a stropnic v těžkém terénu. 
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Obr. A7.22: Terénní plošina – rozměry stroje 

Zdroj: https://www.hinowa.com/cms-contents/ 
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Obr. A7.23: Terénní plošina – graf dosahu 

Zdroj: https://www.hinowa.com/cms-contents/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

3.15 Mini jeřáb pásový do terénu UNIC – URW 506 

Mini jeřáb bude využit při provádění zasklení okenních výplní. Váha zasklení je 700 kg. 

Nejkritičtější místo při osazování zasklení je ze strany budoucí odpočinkové zahrady. 

Mini jeřáb bude muset horizontálně překonat vstupní ochoz. V nejkritičtějším místě 

ochozu je horizontální vzdálenost 7 m 

 

Obr. A7.24: Příklad montáže zasklení mini jeřábem 

Zdroj: https:// www.lectura-specs.co

m 

Obr. A7.25: Rozměry mini jeřábu 

Zdroj: https:// www.lectura-specs.co 
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Obr. A7.26: Pracovní diagram mini jeřábu 

Zdroj: https:// www.lectura-specs.com 

 

Technické údaje: 

Nosnost jeřábu 3,0t x 3,4m 

Max. výška zdvihu 16 m 

Max. pracovní rádius 15,52 m 

Hmotnost 4 840 kg 

Pohon Dieselový pohon 

Ovládání Možné dálkové rádiové ovládání 

 



97 

 

3.16 Příslušenství k mini jeřábu přísavka na sklo WH800/388 

Akumulátorová vakuová přísavka na sklo bude používaná při zasklívání okenních 

výplní. Přísavka bude použita jako vázací prostředek mini jeřábu. Váha zasklení je 700 

kg. 

 

Obr. A7.27: Akumulátorová přísavka WH800/388 

Zdroj: https://www.kmbss.cz 

Technické údaje: 

Nosnost (8 přísavek o průměru 400 mm) 800 kg 

Hmotnost stroje 80 kg 

Ovládání Kabelové  

Pohon Baterie 2x 12V 
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3.17 Omítačka PFT G4X Smart 

Omítačku použijí zedníci pro omítání plotové stěny objekt SO-04. 

 

Obr. A7.28: Omítačka PFT G4X 

Zdroj: https://www.tonstav-shop.cz 

Technické údaje: 

Připojovací údaje 400 V, 3 fáze, 50 HZ 

Jištění  25 A 

Pohon 5,5 kW 

Výkon čerpadla 22  l/min 

Palivo Benzín 

Obsah násypky 140 litru 

Délka x šířka x výška 1200x720x1530 mm 

Hmotnost 285 kg 

Dopravní vzdálenost 30 m 

 

3.18 Žebříkový výtah GEDA 250 Comfort 

Žebříkový výtah GEDA 250 Comfort je navržen pro vertikální přesun drobného 

matriálu, pro realizaci střešního pláště. 
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Obr. A7.29: Výtah stavební žebříkový 

Zdroj: https://www.dek.cz/ 

 

Technické parametry: 

Nosnost 250 kg 

Maximální výška 19 m 

Pracovní rychlost 34 m/min 

Napájení 230 V/1,3 kW 

3.19 Plovoucí vibrační lišta Hervisa RVH 200 

Pro urovnání a zhutnění základové desky a stropní konstrukce je navržena vibrační lať 

 

Obr. A7.30: Vibrační lišta Hervisa RVH 200 

Zdroj: https://www.profi-technika.cz/ 

 

Technické údaje: 

Délka latě 2 000 mm 

Hmotnost 18 kg 

Motor Honda GX 25 

Výkon  0,81 kW 

Palivo Benzín 



100 

 

3.20 Ponorný vibrátor HERVISA CMP 

Hutnění betonu při realizování základových pasů a věnců obstará ponorný vibrátor. 

 

Obr. A7.31: Ponorný vibrátor HERVISA CMP 

Zdroj: https://www.profi-technika.cz/ 

 

Technické údaje: 

El. příkon 2 kW 

Napětí 230 V / 50Hz 

Dvojitá izolace ANO 

Otáčky 16.000 ot./min. 

Rozměry 320x135x220 mm 

Hmotnost 6 kg 

 

3.21 Bruska Schwambom ES420 na anhydrit 

Bruska bude použita pro odstranění povrchního šlemu anhydritu. 

 

Obr. A7.32: Bruska Schwambom ES420 

Zdroj: https://www.hrsystem.cz 
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Technické údaje: 

Výkon 1 600 W 

Kartáč 420 mm 

Čistící kotouč 406 mm 

Otáčky 16.000 ot./min. 

Hmotnost 43 kg 

Napětí 230 Volt 

 

3.22 Míchačka ATIKA DYNAMIC 16S 

Pro drobné zednické práce se bude k výrobě betonu nebo zdící malty používat 

míchačka. 

 

Obr. A7.33: Míchačka ATIKA DYNAMIC 

Zdroj: https://www.dek.cz/ 

Technické údaje: 

Hmotnost 79 kg 

Pracovní Objem bubnu 120 l 

Celkový objem bubnu 165 l 

Rozměry 1360x912x1355mm 

Napájení 220 V 
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3.23 Motorová pila Stihl MS 311 

Pro tesařské práce. 

 

Obr. A7.34: Motorová pila Stihl MS 251 

Zdroj: http://www.stihl.cz 

 

Technické údaje: 

Výkon 2,2 kW 

Hmotnost 4,9 kg 

Délka lišty 350 mm 

Objem palivové nádrže 0,39 l 

Otáčky při maximálním výkonu 9500 ot./min 

 

3.24 Vrtačka BOSCH GBM 32-4 

Speciální vrtačka s velkým utahovacím momentem pro utažení vrutů typu WR-T. 

 

Obr. A7.35: Vrtačka BOSCH GBM 32-4 

Zdroj: http://www.rucni-naradi.cz 

 

http://www.stihl.cz/
http://www.rucni-naradi.cz/
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Technické údaje: 

Hmotnost 7,3 kg 

Příkon  1 500 W 

Max. kroutící moment 220 Nm 

Rozměry 300 x 105 x 210 

Typ sklíčidla MK3 

 

3.25 Svářečka Omicron Gamastar 190L 

Svářecí invertor na staveništi bude použit k připojení ocelových patek k ocel. platlým 

kamenů. 

 

Obr. A7.36: Svářecí invertor GAMA 190L 

Zdroj: http://www.omc.cz/invertory 

Technické údaje: 

Hmotnost 4,5 kg 

Napájecí napětí  1x230 V 

Proudový rozsah 10 – 190 A 

Rozměry 300 x 105 x 210 

3.26 Pojízdné lešení ALUFIX 80 s nástavcem 

 

Obr. A7.37: Pojízdné lešení ALUFIX 80 s nástavcem 

Zdroj: https://www.leseni-alfix.cz/ 
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Technické údaje: 

Hmotnost 63 kg 

Pracovní výška   2,29 – 3,7 m 

Výška lešení  1,6 – 3,0 m 

Výška podlahy 0,29 – 1,7 m 

Velikost pracovní plochy  0,60 x 1,80 m 

Maximální zatížení plochy 200 kg/m
2 

3.27 Ruční stroje a přístroje 

 Úhlová pruska 

 Aku pila 

 Aku vrtačka, šroubovák, utahovák 

 Vrtací kladivo 

 Okružní pila 

 Horkovzdušný svařovací přístroj 
 Aku hřebíkovačka 

 Stavební vysavač s auto oklepem 

 Vysokotlaká vodní myčka 

 

3.28 Měřící pomůcky a přístroje 

 Totální stanice 

 Nivelační přístroj 
 Stavební rotační laser 
 Dálkový laser 
 Vodováha 

 Svinovací metr 
 Pásmo 

 Stavební provázek 

 



105 

 

3.29 Ruční nářadí 

 Zednická lžíce 

 Hladítko 

 Hliníková lať 

 Tesařské kladivo 

 Pila na dřevo 

 Pákové kleště 

 Štípací kleště 

 Lopata 

 Stavební kolečko 

 

3.30 Ochranné pomůcky 

 Ochranná přilba   

 Reflexní vesta 

 Pracovní obuv 

 Pracovní rukavice 

 Pracovní oděv 

 Lezecký postroj 
 Svářečská kukla 

 Ochranné brýle 

 Chrániče sluchu  

 Respirátor 
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Podrobný časový hermonogram je znázorněn v přílohách P.06 a P07. 
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Plán zajištění materiálu je uveden v technologickém předpise pro realizaci nosného 

skeletu dřevostavby. 
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1. Obecné informace 

1.1 Identifikační údaje 

Žadatel: 

Stavebník: ŠÉM a.s., Ing. Petr Zempliner 

 Riegrovy sady 38, Vinohrady 120 00 Praha 2 

 

Zpracovatel dokumentace: Mg.A Jakub Tejkl, Pod Svahem 6, 140 00 Praha4  

 GSM.: 773 619 643 

 e-mail: jakub.tejkl@terraarchitectura.com 

Odpovědný projektant:        Mg.A Kamila Amblerová, KA architekti s.r.o 

 Čermákova 9, 120 00, Praha 2 

Číslo autorizace: ČKA: 03 581 

 

1.2 Obecné informace o stavbě 

Název stavby:  Novostavba pavilonu Ayurvédské medicíny 

Místo stavby: Resort Svatá Kateřina, Počátky u Pelhřimova,  

pč. 1048/2, 1048/3, 1117/2, 1117/3,  

  Katastrální území Počátky 

Počet podlaží: 1xPP, 1NP, 2NP 

Užitná plocha 1PP: 134,1 m
2 

Užitná plocha 1NP: 1 796,8 m
2 

Užitná plocha 2NP: 316,4 m
2
 

Celková užitná plocha obkejtu: 2 247,3 m
2 

Zastavěná plocha řešené stavby: 2 022,0 m
2 

 

Novostavba ayurvédského pavilonu bude součástí resortu Svaté Kateřiny u Počátek na 

Vysočině. Resort zajišťuje komplexní odpočinkové služby pro zákazníky. Nový pavilon 

nebude sloužit pro ubytování hostů, ale pro rozšíření odpočinkových služeb. Bude 

zajišťovat ayurvédské masáže, wellness a relax zónu s meditační zahradou. Jedná se  

o třípodlažní objekt. V 1PP budou umístěny bazénové technologie, elektro-kotle pro 
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vytápění objektu, akumulační nádrže, část vzduchotechniky a rozvaděče slaboproudu 

silnoproudu. V první části 1NP je navrženo 5 masérských místností s ordinací lékaře. 

V druhé části podlaží je navržen wellness. Wellness zahrnuje bazén, parní kabinu, 

finskou saunu, vířivky a Kneippův chodník.  Obě části jsou propojeny relax zónou 

s výhledem do hlubokého lesa. Poslední část 1NP je zázemí zaměstnanců. Prostory 2NP 

slouží pro uskladnění potřebného materiálu a pro umístění vzduchotechnické jednotky. 

Pavilón je založen na kamenných blocích. Hrubá vrchní konstrukce je tvořena 

dřevěnými sloupy ve tvaru kříže a vodorovnými masivními průvlaky. Sklon střechy je 

vytvořen dřevěnými příhradovými střešními vazníky. Krytina je tvořena z falcovaného 

plechu. 

 

 

Obr. A4.1:Vizualizace nového Ayurvédského  pavilónu 

Zdroj: Projektová dokumentace 

1.3 Obecné informace o procesu 

Před osazením nosného dřevěného podlahového roštu, který tvoří základ pro montáž 

dřevěných sloupů, budou zhotoveny veškeré přípojky vody, kanalizace, silnoproudu  

a slaboproudu. Dále budou zhotoveny kamenné bloky s ocelovou patkou. Tyto kameny 

tvoří základ pro osazení dřevěného skeletu. Také bude zhotoven základ z betonových 

tvárnic pro osazení nerezového bazénu. V 1PP bude již umístěna vzduchotechnická 

jednotka a zhotoven strop nad 1PP. Dále budou připraveny základy pro vířivky. Po 

kontrole výšek a osových vzdáleností ocelových patek osazených na kamenných 

blocích se může začít s montáží dřevěných prvků dřevostavby. 
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Předmětem tohoto technologického předpisu je montáž konstrukce dřevěného skeletu. 

Konstrukce je navržena z hoblovaného materiálu z KVH profilů a z lepených BSH 

prvků, které budou na základě požadavku objednatele povrchově ošetřeny již ve 

výrobně dodavatele těchto prvků. 

K ocelovým patkám bude připojen hlavní nosný rošt ochlazovaného stropu z BSH 

profilu o průřezu 140/280. Dřevěné prvky budou spojeny s ocelovou patkou pomocí 

samovrtných kolíků SFS. Sekundární rošt bude tvořen z KVH profilů o průřezu 80/200 

a bude připojen k vaznicím pomocí závěsných pozinkovaných třmenů a konvexních 

hřebíků. Pozednice, které jsou součástí hlavního roštu, budou osazeny na ztužujících 

věncích 1PP. Pozednice budou ukotveny do věnce pomocí závitových tyčí M16 na 

chemickou maltu. Prvky roštu 1NP bude zaklopen OSB deskami P+D tloušťky 22 mm. 

Sloupy ve tvarech „+“; „T“ a „L“ budou vyrobeny dílensky ve firmě z BSH profilů  

a následně převezeny na místo stavby, kde budou dle montážní dokumentace osazeny. 

Na sloupy bude osazen nosný rošt z vaznic o průřezu 140/320, pro střešní vazníky. 

Prvky roštu mezi sebou budou spojeny pomocí tesařských spojů, které již budou 

připraveny z výrobny na CNC stroji. Prostorovou tuhost zajišťují primárně výplňové 

stěny z KVH profilů zaklopeny OSB deskami 15 mm P+D. Dalším systémem zajištění 

prostorové tuhosti bude pomocí rámových rohů, tvořený šikmo vedenými vruty  

WR-t SFS 13x800 mm. 

Prostor v 1NP je navržen sloupy výšky do 3,25 m a v bazénové hale výšky  

5,50 m. Výškovým rozdílem sloupů vznikne neobytný prostor nad 1NP s názvem ochoz 

kolem bazénové haly. Prostor bude určen pro sklad technických prvků a pro osazení 

VZT jednotky. Tento prostor je ohraničen z jedné strany sloupy bazénové haly a z druhé 

pomocí speciálně navržených střešních vazníků, které jsou dostatečně prostorově 

ztuženy. Dřevěné sloupy výšky 5,5 m budou osazeny také v neobytné části a budou 

montovány na dříve zhotovené křížové betonové patky s ocelovou hlavou. Tento prostor 

dle architektonického výkresu je nazván „portikus“ a je pouze prostorově tvořen pomocí 

křížových sloupů a střešních vazníků. Jedná se o otevřený prostor zastřešený. Systém 

montáže je stejný jako u sloupů v 1NP. 
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Obr. A4.1:Hrubá stavba nového pavilónu 

Zdroj: Projektová dokumentace 

 

2. Materiály, doprava, skladování 

2.1 Materiál 

Dřevěné prvky v úrovni ocelových patek o průřezu 140/280 z BSH profilů. Jsou 

označeny v tabulkách dle montážního výkresu č. 03/MD. Jedná se o dílce hlavního 

nosného roštu. Dále drobné prvky jako vymezovací prvky a prvky, které zakrývají 

ocelové konstrukce v pohledových konstrukcích. 

Ozn Dílec Průřez 
Délka Objem Hmotnost Počet Pohledový 

(m) (m3/ks) (kg/ks) (ks) prvek 

1 Stropnice  KVH 80/200 1,200 0,02 7,30 1   

2 Stropnice KVH 80/200 1,200 0,02 7,30 1   

3 Vaznice BSH 140/280 0,295 0,01 4,39 3 ANO 

4 Vaznice BSH 140/280 3,890 0,15 57,95 1   

5 Vaznice BSH 140/280 0,295 0,01 4,39 3 ANO 

6 Vaznice BSH 140/280 3,660 0,14 54,52 11 ANO 

7 Vaznice BSH 140/280 3,778 0,15 56,28 2   

8 Vaznice BSH 140/280 0,918 0,04 13,67 2 ANO 

9 Vaznice BSH 140/280 3,666 0,14 54,61 94   

10 Vaznice BSH 140/280 7,800 0,31 116,19 1   

11 Vaznice BSH 140/280 3,970 0,16 59,14 1   

12 Vaznice BSH 140/280 3,858 0,15 57,47 1   

13 Vaznice BSH 140/280 7,800 0,31 116,19 1   

14 Vaznice BSH 140/280 1,791 0,07 26,68 17   

15 Vaznice BSH 140/280 4,780 0,19 71,20 1 ANO 
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16 Vaznice BSH 140/280 9,520 0,37 141,81 1   

17 Vaznice BSH 140/280 8,523 0,33 126,96 1   

18 Vaznice BSH 140/280 4,885 0,19 72,77 1   

19 Vaznice BSH 140/280 4,780 0,19 71,20 1 ANO 

20 Vaznice BSH 140/280 3,666 0,14 54,61 1   

21 Vaznice BSH 140/280 7,528 0,30 112,14 1   

22 Vaznice BSH 140/280 3,666 0,14 54,61 1   

23 Vaznice BSH 140/280 6,870 0,27 102,34 1 ANO 

24 Vaznice BSH 140/280 0,130 0,01 1,94 8   

25 Vaznice BSH 140/280 5,058 0,20 75,34 1   

26 Vaznice BSH 140/280 6,420 0,25 95,63 1   

27 Vaznice BSH 140/280 7,528 0,30 112,14 1   

28 Vaznice BSH 140/280 0,918 0,04 13,67 31 ANO 

29 Vaznice BSH 140/280 7,410 0,29 110,38 1 ANO 

30 Vaznice BSH 140/280 6,870 0,27 102,34 1 ANO 

31 Vaznice BSH 140/280 5,058 0,20 75,34 1   

32 Vaznice BSH 140/280 7,415 0,29 110,45 1   

33 Vaznice BSH 140/280 8,523 0,33 126,96 1   

34 Vaznice BSH 140/280 3,666 0,14 54,61 1   

35 Vaznice BSH 140/280 9,520 0,37 141,81 1   

36 Vaznice BSH 140/280 3,666 0,14 54,61 1   

37 Vaznice BSH 140/280 3,920 0,15 58,39 1 ANO 

38 Vaznice BSH 140/280 1,785 0,07 26,59 2 ANO 

39 Vaznice BSH 140/280 7,410 0,29 110,38 1   

40 Vaznice BSH 140/280 1,785 0,07 26,59 1 ANO 

41 Vaznice BSH 140/280 3,660 0,14 54,52 16 ANO 

42 Vaznice BSH 140/280 0,716 0,03 10,67 1   

43 Vaznice BSH 140/280 3,666 0,14 54,61 1   

44 Vaznice BSH 140/280 2,866 0,11 42,69 2   

45 Vaznice BSH 140/280 0,710 0,03 10,58 1 ANO 

46 Vaznice BSH 140/280 3,660 0,14 54,52 1   

47 Vaznice BSH 140/280 2,260 0,09 33,66 1 ANO 

48 Vaznice BSH 140/280 3,660 0,14 54,52 1 ANO 

49 Vaznice BSH 140/280 0,918 0,04 13,67 4 ANO 

50 Vaznice BSH 140/280 2,860 0,11 42,60 1 ANO 

51 Vaznice BSH 140/280 0,295 0,01 4,39 2 ANO 

52 Vaznice BSH 140/280 2,260 0,09 33,66 1 ANO 

53 Vaznice BSH 140/280 3,660 0,14 54,52 1 ANO 

54 Vaznice BSH 140/280 0,295 0,01 4,39 2 ANO 

55 Vaznice BSH 140/280 0,918 0,04 13,67 1 ANO 

56 Vaznice BSH 140/280 2,266 0,09 33,75 14   

57 Stropnice KVH 80/200 3,609 0,06 21,94 243   

58 Stropnice KVH 80/200 1,734 0,03 10,54 57   

59 Stropnice KVH 80/200 2,209 0,04 13,43 62   
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60 Vaznice BSH 140/280 3,666 0,14 54,61 1   

61 Vaznice BSH 140/280 3,666 0,14 54,61 1   

62 Vaznice BSH 140/280 3,666 0,14 54,61 1   

63 Vaznice BSH 140/280 3,666 0,14 54,61 1   

64 Vaznice BSH 140/280 3,663 0,14 54,56 1   

65 Vaznice BSH 140/280 3,610 0,14 53,77 5   

66 Vaznice BSH 140/280 3,663 0,14 54,56 9   

67 Stropnice KVH 80/200 3,609 0,06 21,94 1   

68 Stropnice KVH 80/200 0,333 0,01 4,96 1   

69 Stropnice KVH 80/200 2,291 0,04 13,43 1   

70 Stropnice KVH 80/200 3,609 0,06 21,94 1   

71 Vaznice BSH 140/280 1,760 0,07 26,22 1   

72 Vaznice BSH 140/280 3,660 0,14 54,52 1   

73 Vaznice BSH 140/280 3,660 0,14 54,52 1   

74 Vaznice BSH 140/280 1,760 0,07 26,22 4   

75 Vaznice BSH 140/280 9,775 0,38 145,61 1   

76 Vaznice BSH 140/280 3,750 0,15 55,86 2   

77 Vaznice BSH 140/280 3,666 0,14 54,61 1   

78 Vaznice BSH 140/280 9,775 0,38 145,61 1   

79 Stropnice KVH 80/200 3,869 0,06 23,52 11   

80 Vaznice BSH 140/280 3,926 0,15 58,48 1   

81 Vaznice BSH 140/280 1,788 0,07 26,63 1   

82 Vaznice BSH 140/280 3,610 0,14 53,77 1   

83 Vaznice BSH 140/280 0,918 0,04 13,67 1 ANO 

84 Vaznice BSH 140/280 2,595 0,10 38,66 15 ANO 

85 Vaznice BSH 140/280 3,898 0,15 58,06 4   

86 Vaznice BSH 140/280 3,668 0,14 54,64 8 ANO 

87 Stropnice KVH 80/160 3,609 0,05 17,55 77   

88 Vaznice BSH 140/280 3,660 0,14 54,52 9   

89 Vaznice BSH 140/280 3,898 0,15 58,06 5   

90 Vaznice BSH 140/280 3,050 0,12 45,43 2 ANO 

91 Vaznice BSH 140/280 3,358 0,13 50,02 1 ANO 

92 Vaznice BSH 140/280 3,354 0,13 49,96 1 ANO 

93 Vaznice BSH 140/280 3,895 0,15 58,02 1   

94 Vaznice BSH 140/280 3,898 0,15 58,06 1   

95 Vaznice BSH 140/280 3,638 0,14 54,19 1   

96 Stropnice KVH 80/160 3,339 0,04 16,24 11   

97 Vaznice BSH 140/280 3,390 0,13 50,50 1   

98 Vaznice BSH 140/280 3,668 0,14 54,64 1 ANO 

99 Vaznice BSH 140/280 3,660 0,14 54,52 1   

100 Vaznice BSH 140/280 3,666 0,14 54,61 1 ANO 

101 Vaznice BSH 140/280 3,638 0,14 54,19 1   

102 Vaznice BSH 140/280 3,330 0,13 49,60 1   

103 Vaznice BSH 140/280 3,580 0,14 53,33 1 ANO 
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104 Vaznice BSH 140/280 0,308 0,01 4,59 1   

105 Vaznice BSH 140/280 0,040 0,00 0,60 9 ANO 

106 Stropnice KVH 80/160 0,300 0,00 1,46 9   

Tab. 1: Dřevěné prvky v úrovni ocelových patek 

 

 

Dřevěné sloupy tvaru „+“; „T“ a „L“ v délkách od 3,0 m až po 5,8 m. 

Ozn Dílec 
Průřez Délka Objem Hmotnost Počet Pohledový 

(mm) (m) (m3/ks) (kg/ks) (ks) prvek 

SL01 Sloup + BSH 140/700 + 2x 140/280 5,284 0,93 354,20 3 ANO 

SL02 Sloup + BSH 140/700 + 2x 140/280 5,284 0,93 354,20 1 ANO 

SL03 Sloup + BSH 140/700 + 2x 140/280 5,424 0,96 363,58 1 ANO 

SL04 Sloup + BSH 140/700 + 2x 140/280 5,424 0,96 363,58 1 ANO 

SL05 Sloup + BSH 140/700 + 2x 140/280 5,564 0,98 372,97 2 ANO 

SL06 Sloup + BSH 140/700 + 2x 140/280 4,424 0,78 296,55 2 ANO 

SL07 Sloup T BSH 140/700 + 1x 140/280 2,930 0,40 152,76 9 ANO 

SL08 Sloup L BSH 140/420+ 1x 140/280 3,063 0,30 114,07 6 ANO 

SL09 Sloup T BSH 140/700 + 1x 140/280 3,063 0,42 159,69 5 ANO 

SL10 Sloup T BSH 140/700 + 1x 140/280 3,063 0,42 159,69 32 ANO 

SL11 Sloup + BSH 140/700 + 2x 140/280 3,063 0,54 205,32 40 ANO 

SL12 Sloup T BSH 140/700 + 1x 140/280 3,063 0,42 159,69 7 ANO 

SL13 Sloup T BSH 140/700 + 1x 140/280 4,063 0,56 211,83 1 ANO 

SL14 Sloup + BSH 140/700 + 2x 140/280 3,063 0,54 205,32 8 ANO 

SL15 Sloup + BSH 140/700 + 2x 140/280 3,163 0,56 212,02 3 ANO 

SL16 Sloup + BSH 140/700 + 2x 140/280 3,163 0,56 212,02 3 ANO 

SL17 Sloup T BSH 140/700 + 1x 140/280 3,063 0,42 159,69 3 ANO 

SL18 Sloup + BSH 140/700 + 2x 140/280 5,538 0,98 371,22 1 ANO 

SL19 Sloup + BSH 140/700 + 2x 140/280 5,436 0,96 364,39 1 ANO 

SL20 Sloup + BSH 140/700 + 2x 140/280 5,436 0,96 364,39 1 ANO 

SL21 Sloup + BSH 140/700 + 2x 140/280 5,538 0,98 371,22 1 ANO 

SL22 Sloup + BSH 140/700 + 2x 140/280 5,627 0,99 377,19 1 ANO 

SL23 Sloup + BSH 140/700 + 2x 140/280 5,627 0,99 377,19 3 ANO 

SL24 Sloup + BSH 140/700 + 2x 140/280 5,627 0,99 377,19 1 ANO 

SL25 Sloup T BSH 140/700 + 1x 140/280 5,627 0,77 293,37 3 ANO 

SL26 Sloup + BSH 140/700 + 2x 140/280 3,165 0,56 212,16 1 ANO 

SL27 Sloup + BSH 140/700 + 2x 140/280 3,165 0,56 212,16 1 ANO 

SL28 Sloup + BSH 140/700 + 2x 140/280 5,538 0,98 371,22 1 ANO 

SL29 Sloup T BSH 140/700 + 1x 140/280 5,538 0,76 288,73 1 ANO 

SL30 Sloup + BSH 140/700 + 2x 140/280 5,303 0,94 355,47 1 ANO 

SL31 Sloup + BSH 140/700 + 2x 140/280 5,303 0,94 355,47 1 ANO 

SL32 Sloup L BSH 140/420+ 1x 140/280 5,458 0,53 203,26 2 ANO 

SL33 Sloup + BSH 140/700 + 2x 140/280 5,814 1,03 389,72 8 ANO 

SL34 Sloup + BSH 140/700 + 2x 140/280 5,500 0,97 368,68 2 ANO 
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Tab. 2: Dřevěné sloupy  
 

 

Obr. A4.2: Dřevěné sloupy tvaru +; T ; L, připravené z výrobny 

Zdroj: autor diplomové práce 

 

Dřevěné vodorovné prvky v úrovni podhledu 1NP. Nosný rošt střešních vazníků. 

Ozn Dílec 
Průřez Délka Objem Hmotnost Počet Pohledový 

(mm) (m) (m3/ks) (kg/ks) (ks) prvek 

1 Vaznice BSH 140/320 3,650 0,16 62,14 9 ANO 

2 Vaznice BSH 140/320 3,614 0,16 61,52 57 ANO 

3 Vaznice BSH 140/320 9,551 0,43 162,60 3 ANO 

4 Vaznice BSH 140/320 3,251 0,15 55,35 1 ANO 

5 Vaznice BSH 140/320 3,052 0,14 51,96 13 ANO 

http://www.ferona.cz/
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6 Vaznice BSH 140/320 3,052 0,14 51,96 2 ANO 

7 Vaznice BSH 140/320 9,100 0,41 154,92 2 ANO 

8 Vaznice BSH 140/320 8,510 0,38 144,87 1 ANO 

9 Vaznice BSH 140/320 8,510 0,38 144,87 1 ANO 

10 Vaznice BSH 140/320 8,912 0,40 151,72 3 ANO 

11 Vaznice BSH 140/320 8,913 0,40 151,73 1 ANO 

12 Vaznice BSH 140/320 9,550 0,43 162,58 1 ANO 

13 Vaznice BSH 140/320 3,250 0,15 55,33 1 ANO 

14 Vaznice BSH 140/320 8,500 0,38 144,70 1 ANO 

15 Vaznice BSH 140/320 7,200 0,32 122,57 2 ANO 

16 Vaznice BSH 140/320 3,610 0,16 61,46 1 ANO 

17 Vaznice BSH 140/320 3,750 0,17 63,84 1 ANO 

18 Vaznice BSH 140/320 3,750 0,17 63,84 3 ANO 

19 Vaznice BSH 140/320 3,650 0,16 62,14 4 ANO 

23 Vaznice BSH 140/320 3,610 0,16 61,46 1 ANO 

26 Vaznice BSH 140/320 8,900 0,40 151,51 2 ANO 

30 Stropnice KVH 80/160 3,850 0,05 18,73 62 NE 

31 Stropnice KVH 80/160 3,650 0,05 17,75 12 NE 

32 Vaznice BSH 140/320 7,500 0,34 127,68 1 ANO 

33 Vaznice BSH 140/320 3,050 0,14 51,92 1 ANO 

34 Vaznice BSH 140/320 11,200 0,50 190,67 1 ANO 

35 Vaznice BSH 140/320 11,200 0,50 190,67 1 ANO 

36 Vaznice BSH 140/320 11,200 0,50 190,67 1 ANO 

37 Vaznice BSH 140/320 9,650 0,43 164,28 2 ANO 

38 Vaznice BSH 140/320 9,650 0,43 164,28 2 ANO 

39 Vaznice BSH 140/320 9,650 0,43 164,28 1 ANO 

40 Vaznice BSH 140/320 3,650 0,16 62,14 2 ANO 

41 Vaznice BSH 140/320 9,650 0,43 164,28 1 ANO 

42 Vaznice BSH 140/320 9,650 0,43 164,28 1 ANO 

43 Vaznice BSH 140/320 7,410 0,33 126,15 1 ANO 

44 Vaznice BSH 140/320 7,200 0,32 122,57 1 ANO 

45 Vaznice BSH 140/320 7,200 0,32 122,57 1 ANO 

46 Vaznice BSH 140/320 5,500 0,25 93,63 1 ANO 

47 Vaznice BSH 140/320 7,320 0,33 124,62 1 ANO 

48 Vaznice BSH 140/320 8,800 0,39 149,81 2 ANO 

49 Vaznice BSH 140/320 8,800 0,39 149,81 2 ANO 

50 Vaznice BSH 140/320 8,800 0,39 149,81 1 ANO 

51 Vaznice BSH 140/320 3,610 0,16 61,46 1 ANO 

52 Vaznice BSH 140/320 3,610 0,16 61,46 1 ANO 

53 Vaznice BSH 140/320 3,610 0,16 61,46 1 ANO 

54 Vaznice BSH 140/320 3,610 0,16 61,46 1 ANO 

55 Vaznice BSH 140/320 3,750 0,17 63,84 1 ANO 

56 Vaznice BSH 140/320 3,750 0,17 63,84 2 ANO 

57 Vaznice BSH 140/320 3,620 0,16 61,63 14 ANO 
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58 Vaznice BSH 140/320 7,500 0,34 127,68 1 ANO 

59 Vaznice BSH 140/320 3,610 0,16 61,46 1 ANO 

60 Vaznice BSH 140/320 2,200 0,10 37,45 1 ANO 

61 Vaznice BSH 140/320 2,200 0,10 37,45 2 ANO 

62 Vaznice BSH 140/320 2,300 0,10 39,16 2 ANO 

63 Vaznice BSH 140/320 3,750 0,17 63,84 1 ANO 

64 Vaznice BSH 140/320 3,650 0,16 62,14 1 ANO 

65 Vaznice BSH 140/320 3,650 0,16 62,14 1 ANO 

66 Vaznice BSH 140/320 5,600 0,25 95,33 1 ANO 

67 Vaznice BSH 140/320 5,500 0,25 93,63 1 ANO 

68 Vaznice BSH 140/320 5,500 0,25 93,63 1 ANO 

69 Vaznice BSH 140/320 5,500 0,25 93,63 1 ANO 

70 Vaznice BSH 140/320 5,230 0,23 89,04 1 ANO 

71 Vaznice BSH 140/320 5,500 0,25 93,63 1 ANO 

72 Vaznice BSH 140/320 5,500 0,25 93,63 1 ANO 

73 Vaznice BSH 140/320 5,500 0,25 93,63 2 ANO 

74 Vaznice BSH 140/320 5,450 0,24 92,78 1 ANO 

75 Vaznice BSH 140/320 5,500 0,25 93,63 1 ANO 

77 Vaznice BSH 140/320 0,300 0,01 5,11 1 ANO 

78 Vaznice BSH 140/320 3,610 0,16 61,46 2 ANO 

79 Vaznice BSH 140/320 1,770 0,08 30,13 3 ANO 

Tab. 3: Vodorovné prvky v úrovni podhledů 1NP 

 

Dřevěné vodorovné prvky v úrovni podhledu 1NP. Nosný rošt střešních vazníků nad 

1NP. 

Ozn Dílec 
Průřez Délka Objem Hmotnost Počet Pohledový 

(mm) (m) (m3/ks) (kg/ks) (ks) prvek 

1 Vaznice BSH 140/320 10,970 0,49 186,75 1 ANO 

2 Vaznice BSH 140/320 4,450 0,20 75,76 2 ANO 

3 Vaznice BSH 140/320 10,970 0,49 186,75 1 ANO 

4 Vaznice BSH 140/320 3,250 0,15 55,33 2 ANO 

5 Vaznice BSH 140/320 0,300 0,01 5,11 4 ANO 

6 Vaznice BSH 140/320 0,300 0,01 5,11 4 ANO 

7 Vaznice BSH 140/320 4,450 0,20 75,76 2 ANO 

8 Vaznice BSH 140/320 7,750 0,35 131,94 1 ANO 

9 Vaznice BSH 140/320 3,650 0,16 62,14 6 ANO 

10 Vaznice BSH 140/320 5,700 0,26 97,04 1 ANO 

11 Vaznice BSH 140/320 7,350 0,33 125,13 2 ANO 

12 Vaznice BSH 140/320 7,750 0,35 131,94 1 ANO 

13 Vaznice BSH 140/320 3,650 0,16 62,14 1 ANO 

14 Vaznice BSH 140/320 0,300 0,01 5,11 3 ANO 

15 Vaznice BSH 140/320 0,300 0,01 5,11 2 ANO 

16 Vaznice BSH 140/320 7,500 0,34 127,68 1 ANO 
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17 Vaznice BSH 140/320 7,500 0,34 127,68 1 ANO 

18 Vaznice BSH 140/320 7,500 0,34 127,68 1 ANO 

19 Vaznice BSH 140/320 7,500 0,34 127,68 1 ANO 

20 Vaznice BSH 140/320 7,600 0,34 129,38 1 ANO 

21 Vaznice BSH 140/320 3,650 0,16 62,14 1 ANO 

22 Vaznice BSH 140/320 3,650 0,16 62,14 1 NE 

23 Vaznice BSH 140/320 1,750 0,08 29,79 1 NE 

24 Vaznice BSH 140/320 11,250 0,50 191,52 1 ANO 

25 Vaznice BSH 140/320 7,950 0,36 135,34 1 ANO 

26 Vaznice BSH 140/320 7,950 0,36 135,34 1 NE 

27 Vaznice BSH 140/320 7,500 0,34 127,68 1 NE 

28 Vaznice BSH 140/320 3,950 0,18 67,24 1 NE 

29 Vaznice BSH 140/320 1,875 0,08 31,92 1 NE 

30 Vaznice BSH 140/320 7,300 0,33 124,28 1 NE 

39 Vaznice BSH 140/320 7,220 0,32 122,91 2 ANO 

40 Vaznice BSH 140/320 7,220 0,32 122,91 2 ANO 

41 Vaznice BSH 140/320 7,220 0,32 122,91 2 ANO 

Tab. 4: Vodorovné prvky v úrovni podhledů 2NP 

 

Spojovací materiál pro upevnění pozednice 

Závitová tyč 4.8 ZB M16 – dl. 1000 mm (DIN 975)      55 ks 

Matice pojistná nízká ZB M16 – dl. 1000 mm       110 ks 

Podložka pro dřev. konstrukce R ZB 17,5     110 ks 

Injektážní malta FISHER FIS VT 380 C     12 ks 

Asfaltový pás délka 1m DEK R13 (role 20m2)     60,0 m 

 

Spojovací materiál stropnic s hlavním roštem 

Závěsný třmen BV/T – 80/160 (11-25/160)     956 ks 

Hřebík konvexní pozinkovaný 4,0/40 mm 244 ks/kg     20,0 kg 

Hřebík ANKER pásk. papír P34st. Zinek 4,0/50 1000ks/bal     32 000 ks  

 

Spojovací materiál vaznice a ocelové patky 

Kolík samovrtný WS-T-7/133 mm SFS     3 550 ks 

Spojovací materiál vaznice a ocelové patky 

Kolík samovrtný WS-T-7/133 mm SFS     3 550 ks 

 

Spojení přeplátování vaznice – vaznice 

Vrut univerzální, zinek žlutý, 6,0/240 mm – částečný závit, zapuštěná hlava TORX      

40 ks 
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Tupý spoj vaznice a sloupu 

Vrut dvouzávit WT-T-8,2/300 mm SFS   WT-T-8,2/300 mm SFS    550 ks 

 

Spoj průvlak dle MD 

Vrut univerzální, zinek žlutý, 6,0/160 mm - částečný závit, zapuštěná hlava TORX      

800 ks 

 

Spojovací materiál v místě křížení spoje „rybin“ 

Vrut dvouzávit WT-T-6,5/130 mm SFS 

 

Spojovací materiál záklop nosného roštu 

Na krajích po 150 mm, uprostřed po 300 mm    

Vrut univerzální, zinek žlutý, 5,0/60 mm - částečný závit, zapuštěná hlava TORX       

40 000 ks 

 

Spoj dřevěný sloup se stropní deskou 1PP (skládaný strop s vložkami) 

Kotevní prvek BV/T – 80/160 (11-25/160)       62 ks 

Závitová tyč 4.8 ZB M12 – dl. 1000 mm     8ks 

Injektážní malta FISHER FIS VT 380 C    2ks 

 

Spojení vaznic nosného roštu pro střešní vazníky 

Vrut WT-T 13x600    110ks 

Vrut WT-T 13x800    500ks 

 

Obr. A4.3:Vrut WT-T 13x600 mm 

Zdroj: SFS intec katalog - systémy upevnění pro kce dřevostavby 

Spojovací materiál pro rybinové a čepové spoje 

Vrut WR-T 8,2/190 mm   500 ks 

Pomocný spojovací materiál 

Hřebík konvexní pozinkovaný 4,0/60 mm 166 ks/kg     20 kg 

Hřebík stavební 2,8 x 70 mm (288ks/kg)     20 kg 

Hřebík stavební 4,0 x 120 mm (82 ks/kg)    10 kg 
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Podkladní materiál k vyrovnání – podložky z překližky 

Bednění překližka tl. 6,5x1525x1525 mm bříza vodovzdorná C/CP    3,94 m2 

Z toho nařezat cca 300 ks podložek o rozměru 250/50/6,5 mm 

Bednění překližka tl. 6,5x1525x1525 mm bříza vodovzdorná C/CP    3,68 m2 

Z toho nařezat cca 200 ks podložek o rozměru 250/70/6,5 mm 

 

Záklop nosného roštu podlahy 1NP 

Bednění OSB-3 4PD tl. 675x2500x22,     660 ks 

Lepidlo na OSB LEAR D3 0,5kg    50 ks 

Tmel etylenový SB860 310ml         24 ks 

 

Pomocný materiál pro zhotovení provizorního zábradlí a pro provizorní zavětrování 

Prkna kvality C24 32x120 mm, 100bm, délky 5m  

Prkna kvality C24 24x80 mm, 200bm, délky 5m  

Fošny neshodné 50x120 mm, 80 ks, délky 5m 

 

Vyplnění mezery mezi ocel. patkou a dřevěným prvkem PUR pěnou 

Jednosložková rozpínavá polyuretanová pěna DEKFOAM, 750 ml   24ks 

2.2 Doprava 

2.2.1 Primární doprava 

Dřevěné lepené prvky typu stropnic, vaznic a sloupů budou na stavbu dopraveny 

tahačem Scania R 420HPi s valníkovým návěsem Schwarzmüller RH125P z firmy 

KASPERCZ Trutnov. Příloha P.12 znázorňuje návoz a uspořádání dřevěných sloupů na 

valníkovém návěsu. 

Pro dodávku stavebního řeziva a OSB desek budou využity blízké stavebniny DEK 

Pelhřimov. Tyto prvky budou obstarány vlastní dopravou stavebnin pomocí nákladního 

automobilu Tatra T810-1R1R26/351 6x6 valník s rukou FASSI F235 AC.0.2.4. 

Pro drobný materiál jako konstrukční vruty, hřebíky, asfaltový pás, tmely, lepidla a PUR 

pěny bude zajištěna přeprava pomocí dodávky. 
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2.2.2 Sekundární doprava 

Během montáže dřevěných prvků dřevostavby je navržen pro dopravu těžkých břemen 

na staveništi autojeřáb ČKD AD 28 na automobilovém podvozku TATRA T815. 

Autojeřáb bude zajištěn z blízkého okolí a bude využíván i pro navazující etapu (montáž 

příhradových střešních vazníků). Zajistí přepravu těžkých dřevených prvků. 

Další mechanizaci na staveništi pro přepravu těžkého materiálu bude zajišťovat 

manipulátor JBC 500 (536-60) z blízkého JZD Počátky. Vzdálenost cca 3 km.  Zajistí 

vykládku materiálu a rozvezení prvků na stanovená místa dle montážní dokumentace a 

přílohy P. 12.  Bude tedy využit krátkodobě dle přílohy p.08 nasazení strojů. 

Ručně nebo v kolečkách se bude přepravovat materiál malých rozměrů. 

2.3  Skladování 

Dle montážní dokumentace a dle přílohy P.12 jsou dřevěné prvky dřevostavby 

z výrobny na velkých paletách speciálně zabaleny a označeny, aby odolávaly 

povětrnostním podmínkám během přepravy a skladování na staveništi. V montážní 

dokumentaci a v příloze P.12 jsou znázorněny místa pro skládku. Palety vždy budou 

zabaleny a skladovány na daných místech. 

Drobný materiál jako spojovací materiál, asfaltové pasy, kotevní materiál a PUR pěny 

budou skladovány v suchých uzamykatelných stavebních kontejnerech na staveništi. 

Asfaltové pásy se musí skladovat svisle. 

 

3. Připravenost 

3.1 Připravenost staveniště 

Vybavenost staveniště bude podobná jako v předchozí etapě. Doplní se jen kontejnery 

pro skládku již nevyužitého řeziva. Dalším doplněním staveniště pro etapu montáže 

dřevostavby bude zhotovení zpevněných ploch. Zpevněné plochy budou provedeny po 

obvodu kamenného pole, pro vhodný vjezd a stabilizaci autojeřábu při montáži 

dřevostavby. Ve výkrese zařízení staveniště příloha P.02 jsou zpevněné plochy pro 

pozice autojeřábu a pozice skládky dřevěných prvků řádně zakótovány. Na staveništi se 

již budou nacházet kontejnery a žoky pro uskladnění odpadů, dále stavební obytné 

kontejnery pro pracovníky pohybující se po staveništi, uzamykatelné kontejnery pro 
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sklad materiálu a pro hygienické potřeby pracovníků budou osazeny sanitární 

kontejnery s externí nádrží na odpadní vodu. Veškeré zázemí pro pracovníky bude již 

plně zprovozněno pro plné využití. Parkoviště v blízkosti obytných kontejnerů bude 

zajištěno v předcházejících etapách výstavby. V etapě zemních prací došlo k oplocení 

staveniště a zhotovení hlavní příjezdové brány. Hlavní příjezdová brána bude postavena 

ze systémového mobilního oplocení. Další prvky oplocení budou z drátěného plotu 

s mobilními ocelovými sloupky. 

3.2 Převzetí a připravenost pracoviště 

Za montáž dřevěných prvků dřevostavby bude zodpovídat shodný hlavní zhotovitel, 

který provedl spodní stavbu objektu. Proběhne tedy mezi dodavateli prací předání 

pracoviště. Aby došlo k předání pracoviště, budou provedeny terénní úpravy a 

zhotoveny veškeré inženýrské sítě mezi kameny pod budoucí dřevostavbou. Na 

kamenných blocích budou připraveny ocelové patky pro dřevěné prvky. Dále bude již 

vytvořena stropní konstrukce nad 1PP a vyzděna prádelna (č.m. 1.04) ukončená 

ztužujícím věncem. V 1PP bude připravena k osazení VZT jednotka. 

Dřevostavba se bude montovat z dřevěných prvků opracovaných na CNC strojích, proto 

bude dle projektové dokumentace kladen velký požadavek na přesnost. V technologické 

etapě spodní stavby dojde, ještě před samotným osazením ocelových patek, k přesnému 

geodetickému zaměření (polohopisného a výškového) zabudovaných ocelových ploten 

„v hlavě“ kamenného bloku. Souřadnice bodů budou předány dílčímu zhotoviteli 

nosného skeletu dřevostavby a dílčímu zhotoviteli ocelových patek. Souřadnice bodů 

budou zaneseny do montážní dokumentace a dle výkresu se provede osazení a kontrola 

umístění ocelových patek tak, aby plynule navázala další technologická etapa nosného 

skeletu dřevostavby. Střed ocelové patky musí být přesně osazen ve středu modulových 

os, dle montážní dokumentace. Dále se budou kontrolovat průběžné koutové svary 4 

mm mezi ocelovou patkou a ocelovou deskou kamene. Vizuálně se bude kontrolovat 

vyplnění ocelového „jeklu“, který je součástí ocelových patek, z důvodu, aby 

nedocházelo ke kondenzaci uvnitř „jeklu“. 

Pracoviště musí být čisté, uklizené a zbavené odpadu z předchozích etap, aby 

mohlo dojít k předání.  
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Obr. A4.1:ocelové patky osazené na hlavě kamenného bloku 

Zdroj: Projektová dokumentace 

 

4. Pracovní podmínky 

4.1 Klimatické podmínky 

Montáž skeletové dřevěné konstrukce dřevostavby bude probíhat za příznivých 

klimatických a povětrnostních podmínek v teplotách od 5 o
C do 30

 o
C. Předpoklad 

realizace technologické etapy je duben. Při montáži nejsou navrženy žádné mokré 

procesy, proto není nutné stanovit zvláštní opatření proti povětrnostním vlivům. 

Jeřábnické práce a práce ve výškách budou přerušeny, pokud rychlost větru přesáhne 

hodnotu 8 m/s, v ostatních případech 11 m/s. Práce se přeruší, pokud se sníží viditelnost 

Práce se musí přerušit při silném nebo vydatném dešti. 

4.2 Instruktáž na stavbě 

Proškolení o bezpečnosti práce a seznámení s pracovním postupem musí absolvovat 

všichni pracovníci. Je nutné používat předepsané ochranné pracovní pomůcky. 

Účastníci stavby vykonávající činnost vyžadující oprávnění, budou nuceni se prokázat 

platným průkazem, certifikátem nebo jiným dokumentem. Pracovníci budou 

informováni o časové době provádění prací a stanovených podmínek. Výstavba nového 
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pavilónu proběhne za plného provozu resortu Svaté Kateřiny. Dojde ke krátkodobému 

zvýšení hladiny hluku mechanizací a dopravou, dále ke zvýšení prašnosti při suchém a 

větrném počasí. S ohledem na skutečnost je stanoven čas pro provádění stavebních 

prací: 

Pondělí až čtvrtek od 8h do 20h 

Pátek od 8h do 18h 

O víkendech se nebude pracovat 

Čas pro hlučné práce je stanoven od 10h do 18h 

Návoz materiálu a strojů nákladními automobily od 10h do 18h 

 

5. Personální obsazení  

5.1 Doprava materiálu 

1 x řidič nákladního automobilu Scania – řidičské oprávnění skupiny C, profesní průkaz 

1 x řidič kolového manipulátoru JBC – řidičské oprávnění skupiny T 

1 x řidič nákladního automobilu Tatra – řidičské oprávnění skupiny C, profesní průkaz 

1 x jeřábník – jeřábnický průkaz 

5.2 Montáž nosného skeletu dřevostavby  

Profese Kvalifikace Počet 

Vedoucí pracovní čety - tesař 

 

Min. středoškolské vzdělání v oboru, řízení 

montáže dle TP, přidělování prací, 

odpovědnost za kvalitu provedené práce 

1x 

Tesaři Výuční list v oboru, odpovědnost za 

provedené práce 

 

2x 

 

Pomocný pracovníci - tesař Výuční list v oboru 

 

2x 

Montážníci 

 

 

 

Výuční list v oboru, odpovědnost za 

provedené práce,  

 

2x 
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Jeřábník Minimální rekvalifikace, jeřábnický 

průkaz 

1x 

Vazač   Platné vazačské oprávnění

 

Platné vazačské oprávnění 1x 

 

 

6. Stroje, nářadí, pomůcky BOZP 

6.1 Těžké stroje 

 Kolový traktorový manipulátor JCB  
 Autojeřáb ČKD AD 28 na automobilovém podvozku TATRA T815 

 Tahač Scania R 420HPi s valníkovým návěsem Schwarzmüller RH125P 

 Tahač Tatra T810-1R1R26/351 6x6 valník s rukou FASSI F235 AC.0.2.4 

6.2 Stroje a nářadí 

 2x terénní pásové plošiny HINOWA lightlift 20.10 Performance III S 

 Akumulátorové vrtací kladivo HILTY TE 6-A36  

 Vrtačka Bosch GMB 32-4  

 Aku hřebíkovačka DeWALT DCN 692P2 

 Akumulátorový rázový utahovák  DeWALT DCF899P2 

 Aku vrtačka DeWALT  DCD790 

 Motorová pila Stihl MS 311 

6.3 Další nářadí 

 Pojízdné lešení, gumová palička, stavební kolečko, tesařské kladivo, lať, 
provázek, ruční pila, malé kleště, stahovací kurty, páčidlo, montážní PUR pistol, 
nůž, nivelační přístroj 

6.4 Měřící pomůcky 

 Nivelační přístroj, měřící laser, svinovací metr, vodováha, olovnice, lať. 

6.5 Ochranné osobní pracovní pomůcky 

 Pracovní helma, reflexní vesta, rukavice, pracovní oděv a obuv, zachytávací 
postroje 
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7. Pracovní postup 

Z výrobny již budou pohledové prvky dřevěného skeletu povrchově ošetřeny finální 

lasurou. Dovezené prvky na staveniště, budou kvalitně obaleny fólií proti povětrnostním 

vlivům a složeny na skládkách dle montážní dokumentace. Na každém zabaleném 

balíku s dřevěnými prvky bude informační štítek. Každý dřevěný prvek bude označen 

z výrobny identifikačním číslem. Během montáže budou dodržovány zásady dle 

montážní dokumentace a bude kladen velký důraz na pohledovou kvalitu dřevěných 

prvků. Je nutné eliminovat poškození dřevěných prvků během montáže. Dřevěné prvky 

na skládkách po rozbalení palet se musí zakrývat, aby nedošlo k poškození vlivem 

povětrnostních podmínek. Dále si dávat pozor na možné mechanické poškození prvků. 

Například: 

 Pohyb na pojízdném lešení mezi sloupy 

 Vždy dřevěné prvky skládat na dřevěné hoblované podklady 

 Používat čisté ochranné pomůcky 

 Pracovat s čistým nářadím 

 Vazačský prostředek vždy osadit na nepohledové strany prvků 

 

Po provedení montáže skeletové nosné konstrukce budou defekty opraveny, dle 

technologického postupu výrobce lasur. 

 

7.1 Návoz dřevěných prvků ochlazovaného stropu 

Nejprve proběhne navezení prvků hlavního roštu (vaznice) a sekundárního roštu 

(stropnice) z výrobny pomocí tahačů s valníkovými návěsy. Z blízkého JZD Počátky 

bude zajištěna vykládka pomocí manipulátoru značky JCB. Balíky budou rozmístěny 

kolem kamenného pole na daných zpevněných místech dle montážní dokumentace. 

7.2 Ukotvení pozednic 

Před osazením pozednic musí být na ŽB věnce umístěn asfaltový pás a na pás položeny 

podložky z překližky o rozměrech 140x140 mm pro vyrovnání podkladu. 

Z připravených skládek dřevěných prvků dle montážní dokumentace budou pozednice 

transportovány pomocí autojeřábu na pozední věnce. Dojde k dodatečnému vyrovnání 

pozednic. Pozednice jsou již opatřeny otvory z výrobny, proto může dojít k provedení 

vrtu do pozedního ŽB věnce. Otvor se realizuje vrtákem do betonu o průměru 18 mm 

do hloubky věnce min. 130 mm. Následně dojde k vyčištění otvorů v betonu  
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a k aplikaci chemické malty. Do takto připravených otvorů skrz dřevěné pozednice se 

budou vkládat závitové tyče M16 s maticí, které se druhý den dotáhnou.  Závitové tyče 

s maticí nesmí přečnívat hranu vaznice. Z výrobny je proveden dlab pro matice. 

7.3 Osazení hlavního nosného roštu ochlazovaného stropu - vaznic 

Z připravených skládek dřevěných prvků dle montážní dokumentace budou vaznice 

transportovány pomocí autojeřábu mezi ocelové patky, kde montážníci zajistí správné 

osazení (na každé straně jeden montážník). Vazač je plně odpovědný za ukotvení 

břemene jeřábem. Do každého dřevěného prvku osadí dva vysokopevnostní vruty 

s šestihranou hlavou. Vruty osadí způsobem, aby byl prvek vyvážený po zvednutí 

břemene vázacím prostředkem autojeřábu. Vedoucí čety musí navigovat autojeřáb a 

zároveň koordinovat pracovníky montáže. Ihned po osazení a stabilizaci vaznice 

montážníci zajistí dřevěný prvek pomocí samovrtných kolíků SFS 7x133 mm do 

předem předvrtaných otvorů z výrobny. Tak je navržen spoj dřevěné vaznice a ocelové 

patky. Montáž vaznic začne z dobře přístupných míst, kde horní hrana vaznice je 

maximálně do 1,5 m nad terénem. Bude se tedy navazovat od již osazených pozednic a 

pokračovat dále směrem k vyšší poloze vaznic vůči upravenému terénu. Dle výkresu je 

zhruba polovina vaznic nad úrovní 1,5 m. U těchto vaznic bude zapotřebí provést 

montáž z terénních plošin. Každý montážník bude pracovat s jednou plošinou. Na 

stavbě tedy budou k této etapě připraveny dvě montážní terénní plošiny, které budou 

dále využity pro zhotovení dočasného zábradlí a k montáži vstupních portiků. Po 

dokončení montáže vaznic se přesunou montážníci s vazačem a vedoucím čety 

k pokládce záklopu z OSB desek. 
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Obr. A4.1: Spoj ocelové patky s vaznicí 
Zdroj: Projektová dokumentace 

 

 

7.4 Montáž sekundárního roštu - stropnic 

Po provedení 4 polí vaznic montážníky budou připraveni dva tesaři a dva pomocní 

pracovníci. Tesaři a pracovní pomocníci se nesmí pohybovat pod zavěšeným břemenem 

jeřábu. Vedoucí čety zajistí, aby se tak nestalo svojí koordinací pracovníků během 

montáže. K přepravě stropnic není nutný autojeřáb. Nejtěžší stropnice o průřezu 80/200 

mm váží 26 kg a její délka dosahuje max. 3,6 m. Dva tesaři si nachystají závěsné 

třmeny BV/T – 80/160, které budou upevňovat hřebíky ANKER pásk. papír P34st. 

zinek 4,0/50 pomocí akumulátorové hřebíkovačky do vaznic. Pomocní pracovníci tesařů 

budou nosit stropnice a pomůžou s následnou montáží stropnic do připravených 

závěsných třmenů. Rozteč stropnic je navržena 625 mm na osy dřevěných prvků dle 

montážní dokumentace. V nejvyšších místech proběhne osazení stropnic stejným 

způsobem jako u vaznic. Montáž stropnic bude časově náročnější než osazení vaznic  

a předpokládá se, že po dokončení vaznic hlavního roštu budou pracovní plošiny 

využity tesaři pro dokončení osazení stropnic ve výškách. Po dokončení montáže vaznic 

se přesunou tesaři společně s pomocníky k pokládce záklopu z OSB desek. 
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Obr. A4.2:Hlavní a sekundární rošt 
Zdroj: Projektová dokumentace 

 

7.5 Pokládka záklopu na zhotovený rošt ochlazovaného stropu 

Záklop bude proveden shora. Plocha pokládky je 1 113,75 m
2. Přibližně 

polovina plochy je ve výšce do 1,5 m od terénu. Jedná se o plochu hlavně kolem zděné 

části 1PP (základ bazénu, TZB místnosti) a plochu kolem budoucího hlavního vstupu. 

V této části není nutno provedení zábradlí a zvláštní bezpečnostní opatření proti 

spadnutí do hloubky. Část blíže k lesu je již nad úrovní 1,5 m nad terénem a hrozí tedy 

pád do hloubky. Jedná se o celou část relax zóny a přiléhající chodby budoucího 

pavilónu. Proto bude před pokládkou OSB desek instalováno ochranné dvoutyčové 

zábradlí se zarážkou. Nejvyšší vaznice je 3,0 m nad terénem. Zábradlí a zarážka se bude 

kotvit pomocí vrutů k vaznicím (nepohledová vaznice) hlavního roštu, viz detail 

provedení zábradlí. Zábradlí se osadí z montážních plošin. Zábradlí nebude překážet 

během montáže sloupů. Začátek pokládky OSB-3 4PD tl. 22 začnou montážníci 

pokládat od prostoru stropní konstrukce 1PP k nejvyšším prvkům od terénu. Desky se 

budou klást na vazbu a spoj pero drážka se lepí disperzním lepidlem D3. Dále se OSB 

desky budou kotvit k vaznicím a stropnicím vruty 5,0/60 mm po 300 mm. Ocelové 

součásti ocelových patek nad úrovní vaznic, do kterých přijde osadit sloup a prostory 

mezi vaznicí, ocelovou patkou a OSB deskou budou vyplněny montážní pěnou tak, aby 

nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti v prostoru ocelových prvků. Vzniklá spára bude 

utěsněna butylenovým tmelem SB860. 
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Obr. A4.3: Detail provedení zábradlí 
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7.6 Návoz dřevěných sloupů a vaznic 

Před úplným dokončením záklopu dojde k dalšímu návozu dřevěných prvků. 

Pomocí tahačů s valníkovými návěsy budou dovezeny na staveniště sloupy a vaznice. 

Z blízkého JZD Počátky bude zajištěna vykládka pomocí manipulátoru značky JCB. 

Balíky budou rozmístěny kolem kamenného pole na daných zpevněných místech dle 

montážní dokumentace a přílohy P.12. 

7.7 Montáž sloupů portiků tvaru „+“ 

Nejprve se osadí sloupy vstupních portiků na ŽB křížové patky osazené ocelovou 

patkou pro spojení dřevěného křížového sloupu. Před samotným osazením sloupu se 

vodorovná plocha ŽB patek opatří hydroizolačním nátěrem a vloží se distanční prvky 

z překližky, aby vznikla spára mezi masivním sloupem a povrchem ŽB patky z důvodu 

zabránění šíření vlhkosti. Na takto připravené patky se mohou transportovat masivní 

křížové sloupy. Začne se s portikem číslo 1. Nejprve se osadí všechny dřevěné sloupy 

na ocelové patky ŽB patek a sloupy se zajistí proti náhlému překlopení pomocí 

samovrtných kolíků SFS 7x133 mm do předem převrtaných otvorů z výrobny. 

V každém rameni křížového sloupu je připravených 6 otvorů pro snadnější spojení 

s ocelovou patkou. K zajištění sloupu se použijí dva samovrtné kolíky do každého 

ramene.  Až po osazení, kontrole svislosti a ztužení pomocí horního roštu vaznic (rošt 

určen pro střešní vazníky) se osadí zbývající kolíky. Vazač musí správně ukotvit křížový 

sloup délky 5,5 m a autojeřáb transportuje prvek na místo určení, kde u patek budou 

připraveni dva montážníci, aby kvalitně osadili sloup a zajistili proti převrácení. 

Mezitím si tesaři s pomocníky připravují na montážní ploše rošt vaznic na portik 

(rybinové spoje zhotovené na CNC strojích), aby na sloupy portiku přímo pomocí 

autojeřábu osadili tento rošt a tím sloupy stabilizovali. Rošt vaznic se následně ukotví se 

sloupy vruty dle obrázku. Práce budou probíhat cca 5,5 m nad terénem, proto budou 

využity dvě pracovní terénní plošiny. Rybinové spoje se musí zajistit vrutem WR-T 

8,2/190 mm do předvrtaného otvoru. 
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DETAIL 1 

 

 

Obr. A4.4: Detail vaznic portiků, pohled shora 

Zdroj: Autor diplomové práce 

 

 

 

 

 

 

Obr. A4.5: Schéma vaznic portiků, pohled shora 

Rošt z vaznic se připraví na zpevněné ploše 

zdroj: Autor diplomové práce 

 

LEGENDA VRUTŮ 

 vrut WR-T 13x600 vrut kolmo k vaznici, otvor vrutu předvrtán 

 vrut WR-T 13x800 vrut pod úhlem 45 mm k vaznici, otvor vrutu předvrtán 

 vrut WR-T 13x800 vrut pod úhlem 75 mm k vaznici, otvor vrutu předvrtán 

 

 

 

 

 

 

DETAIL 1 
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ŘEZ A-A 

 

Obr. A4.6: Řez spojem vaznice - sloup 

Zdroj: Autor diplomové práce 

 

7.8 Montáž dalších sloupů a vaznic  

Po osazení portiků se začne s montáží sloupů na ploše záklopu z OSB desek. Nad 

rovinou záklopu z OSB desek budou připraveny ocelové součásti ocelových patek, do 

kterých přijdou osadit sloupy. Jedná se o stejný systém jako u osazování sloupů a vaznic 

portiků. Práce již budou probíhat bez terénní plošiny z místa záklopu. Vedoucí čety 

musí zajistit koordinaci svých pracovníků a navigovat autojeřáb při osazování prvků. 

S montáží sloupů a vaznic se začne od portiků číslo 1. a bude se pokračovat proti směru 

hodinových ručiček dle přílohy P.15 Začne se s montáží ze skládky označenou jako  

1. návěs (zelené označení) a dále přejede autojeřáb ke skládkám 3. návěsu fialové barvy. 

Předposlední skládkou je skládka 2. návěsu modré barvy (mezi plotovou stěnou  

a pavilónem) a poslední skládkou prvků, které se budou montovat je skládka 1. návěsu 

oranžové barvy. Pracovní četa utvoří dvě skupiny po 4 lidech. První četa s vedoucím 

montáže, vazačem a montážníky osazuje sloupy a vaznice „na hrubo“, tzn. vedoucí čety 

naviguje jeřábníka a montážníci přesně osazují s pomocí autojeřábu sloupy a vaznice 

tak, aby byly posazeny na ocelové součásti a zajištěny proti převrácení čtyřmi 

provizorními uhelníky přes záklop k vaznici (v každém rameni sloupu jeden). Vaznice 

v úrovni podhledu 1NP budou přesně volně položeny na osách sloupů. Vaznice jsou 

spojovány mezi sebou tesařským rybinovým spojem. Montážníci budou při ukládání 

vaznic na sloupy pracovat z pojízdného lešení. Vaznice dle výkresu jsou ve výšce 3,0 m 
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od záklopu roštu. Výška pracovní podlahy lešení bude 1,8 m. Lešení musí být opatřeno 

jednotrubkovým zábradlím ve výšce 1,1 m. Po „hrubém“ osazení a stabilizování prvků 

montážníky druhá montážní četa, složená ze dvou tesařů a dvou pomocných 

pracovníků, začne s doladěním svislosti a pravoúhlosti a s následným ukotvením 

dřevěné konstrukce. Kotvení sloupů k ocelovým součástím patky a kotvení vaznic ke 

sloupům je stejné jako u kotvení sloupů a vaznic portiků. Rybinové spoje se musí 

zajistit vrutem WR-T 8,2/190 mm do předvrtaného otvoru. Tesaři budou také pracovat 

z pojízdného lešení při kotvení vaznic a zajišťování rybinových spojů. 

 

 

Obr. A4.1:Provedení nosného skeletu dřevostavby 

Zdroj: Projektová dokumentace 

 

8. Jakost a kontrola kvality 

8.1 Jakost a kontrola kvality stropní konstrukce 

8.1.1 Vstupní kontrola 

 Kontrola projektové dokumentace 

 Kontrola připravenosti pracoviště 

 Kontrola kvality materiálu 

 Kontrola skladování materiálů 

 Kontrola způsobilosti pracovníků 

 Kontrola technického stavu strojů a nástrojů 
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8.1.2 Mezioperační kontrola 

 Kontrola klimatických podmínek 

 Kontrola manipulace s prvky a BOZP 

 Kontrola osazení pozednice 

 Kontrola osazení vaznic a stropnic ochlazovaného stropu 

 Kontrola provedení zábradlí 
 Kontrola lepení spojů OSB desek a jejich kotvení 
 Kontrola vyplnění spár mezi dřevem a ocelovou patkou 

 Kontrola osazení portiků 

 Kontrola osazení sloupů a vaznic 

 

8.1.3 Výstupní kontrola 

 Kontrola geometrie a rozměrů konstrukce 

 Kontrola kvality spojů 

 Kontrola povrchové kvality dřevěných prvků 

 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je podrobně řešena v kapitole Bezpečnost práce 

při montáži skeletu. 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích. §1 a §3 

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

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

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

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

 

10.  Ekologie 

Navržené staveniště je na okraji areálu Resortu Svaté Kateřiny. Tento areál je umístěn 

v odlehlé krajině mezi lesy. Areál je v soukromém vlastnictví objednatele stavby. 

V blízkosti budoucího staveniště je smrkový les, který nezasahuje do hranice staveniště 

a není tedy nutno provádět opatření na ochranu stromů. Navržené staveniště je odděleno 

od lesa dvoumetrovým drátěným plotem. Během výstavby nehrozí vjetí těžké 

mechanizace do lesa. Výstavba nového pavilónu proběhne za plného provozu resortu 
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Svaté Kateřiny. Dojde ke krátkodobému zvýšení hladiny hluku mechanizací a dopravou, 

dále ke zvýšení prašnosti při suchém a větrném počasí. S ohledem na skutečnost je 

stanoven čas pro provádění stavebních prací: 

Pondělí až čtvrtek od 8h do 20h 

Pátek od 8h do 18h 

O víkendech se nebude pracovat 

Čas pro hlučné práce je stanoven od 10h do 18h 

Návoz materiálu a strojů nákladními automobily od 10h do 18h 

Nejvyšší přípustné hodnoty hladin hluku během stavebních stanovuje nařízení 

č.148/2006 Sb. Budovy pro ubytování hostů jsou od staveniště vzdáleny přibližně 200 

m. Mezi staveništěm a budovou se nacházejí listnaté stromy a výškový rozdíl cca 10 m. 

Nový pavilón bude umístěn nejvýše z budov. Pro zachycení olejů z mechanických strojů 

na odstavných plochách musí být použity úkapové vany. Těžké stroje musí být důkladně 

očištěny před odjezdem ze staveniště. Vzniklé odpady z montáže nosného skeletu 

dřevostavby budou vloženy do kontejnerů umístěných na staveništi a následně 

transportovány do sběrných surovin, na skládky k recyklaci, na skladky a do spaloven. 

Na staveništi budou připraveny kontejnery pro skladování materiálů na bázi dřeva, 

komunálního odpadu a dalších odpadů vzniklých během výstavby. S odpady bude 

nakládáno podle platné legislativy. 
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

Vyhláška č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů 

Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládaní s odpady 
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Nakládání s odpady: 

Tabulka vzniklých odpadů 

Kód Název odpadu likvidace 

15 01 01  papírové a lepenkové obaly Skládky k recyklaci 

15 01 02 Platové obaly Skládka k recyklaci 

17 02 01 Dřevo Skládka k recyklaci 

17 02 03 Plasty Skládka k recyklaci 

17 02 04 Dřevo, sklo a plasty znečištěné Spalovna nebo skládka 

 17 04 05 Železo a ocel Sběrné suroviny 

 17 06 02 Izolační materiály Skládka 

 20 03 01  Směsný komunální odpad Skládka komunálního odpadu 

Tab. 5:   Nakládání s odpady 
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a) Kontrolní a zkušební plán – dřevěné skeletové 

konstrukce 

V přílohách najdeme tabulku kontrolního a zkušebního plánu, která doplňuje tento text. 

Jedná se o přílohu P.10 KZP – dřevěné skeletové konstrukce. 

1. Vstupní kontroly 

1.1 Kontrola projektové dokumentace 

Projektová dokumentace musí být v souladu dle vyhlášky č. 62/1013 Sb. o dokumentaci 

staveb. Dále musí být schválená stavebním úřadem a investorem. Kontrolu před 

realizací díla provedou stavbyvedoucí a technický dozor stavebníka. Zjištěné nedostatky 

dokumentace se zapíší do stavebního deníku. 

1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 

Před předáním pracoviště dalšímu subdodavateli musí stavbyvedoucí zkontrolovat 

dokončené předcházející práce. Dále ověřuje, zda je vše připravené pro subdodavatele 

dle SOD. Budou kontrolovány vodorovné konstrukce nad 1PP (ztužující věnce, stropní 

konstrukce). Dále se bude kontrolovat zhotovená komunikace pro zásobování prádelny. 

Komunikace je navržená pod novým pavilónem mezi kamennými bloky, proto musí být 

hotová společně s terénními úpravami pod objektem. Také se musí zkontrolovat osazení 

ocelových patek na ocelových „platlý“ v hlavě kamenného bloku. Poloha ocelových 

patek bude kontrolována dle montážní dokumentace. Součást ocelové patky, „jekl“, 

musí být vyplněn PUR pěnou, aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti uvnitř „jeklu“. 

Musí být ošetřeny svary ocelových součástí. 

1.3 Kontrola kvality materiálu 

Materiál bude na stavbu dopraven nákladní soupravou. Při každém předání materiálu 

bude provedena kontrola. Kontroluje se, zda dodací list a přivezený materiál souhlasí 

s projektovou dokumentací. Všechny dřevěné prvky musí být označeny štítkem dle 

montážní dokumentace. Dřevěné prvky na paletách budou zabalené a svázané. Dřevěné 

prvky již budou povrchově ošetřeny finální lasurou. Pro lepší přehled kontrol lepeného 

lamelového dřeva je vytvořena tabulka s požadovanými parametry. 
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.  

Tab. 1: Přehled možných odchylek 

 

 

Tab. 2: Hodnocení kvality povrchů 

 

Parametry lepeného lamelového dřeva (BSH profily)

Parametry Přípustné rozměry odchylky

Vlhkost dřeva 10-12 % ± 2%

šířka profilu ± 2mm

výška profilu     h ≤ 400 mm .+4 mm až -2 mm

                            h ˃ 400 mm .+1 % až -0,5 %

Délka rovných dílců   L ≤  2m ± 2mm

                                      2m ≤ L ≤ 20m ± 0,1 %

                                      L ≤ 20m ± 20mm

Délková křivost měřená jako maximální 
prohnutí na délce 2 000 mm

4 mm

Kvalita povrchu lepeného dřeva

Kritérium pohledová kvalita

drsnost není přípustná

rýhy od hoblování max. hloubka 1 mm

pevně vrostlé suky jsou přípustné

Pryskyřičné kapsy velikost do 5x50 mm přípustné

Dřeň přípustná

Napadení hmyzem díry od hmyzu do velikosti 2 mm jsou přípustné

Napadení plísní nepřípustné

hnědé pruhy nejsou přípustné

Trhliny od objemových změn do šířky 4 mm přípustné

Zašpinění nepřípustné

Povrchová úprava tenkovrstvá lasura odstín ST08/1 COCO

Opracování povrchu

Suky

díry od suků do průměru 20 mm jsou přípustné; při 
průměru více než 20 mm musí být uzavřeny 
ucpávkami

Zbarvení modré skvrny a červené pruhy do 5 % viditelného 
povrchu jsou přípustné



147 

 

1.4 Kontrola skladování materiálu 

Stavbyvedoucí kontroluje rozmístění zabalených palet s dřevěnými prvky na staveništi 

dle montážní dokumentace a dle přílohy P.12. Zabalené palety budou skladované na 

zpevněné, odvodněné a rovinné ploše. Palety musí být osazeny na dřevěné hranoly 

výšky minimálně 300 mm, uloženy vodorovně a podepřeny po stejných vzdálenostech, 

aby se zabránilo deformacím prvků. Palety se musí průběžně během montáže 

kontrolovat, zda jsou na skládkách vhodně zakryty tak, aby nedocházelo k poškození 

vlivem povětrnostních podmínek. Maximální výška složení materiálu na sebe je do 

1 500 mm. Prvky se musí prokládat přesně nad sebou. Šířka průchodnosti mezi paletami 

musí být alespoň 600 mm. 

 

Spojovací materiál a další drobný materiál bude uskladněn v suchých uzamykatelných 

skladech. 

 

Asfaltové pásy se budou skladovat na svislo v suchých uzamykatelných skladech. 

1.5 Kontrola způsobilosti pracovníků 

Po staveništi se mohou pohybovat pouze pracovníci s platnou zdravotní způsobilostí 

k dané činnosti. Pracovníci v době nástupu na staveniště budou muset být seznámeni 

s montážní dokumentací, technologickými předpisy a podmínkami na staveništi a budou 

také poučeni o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví. O absolvování školení 

pracovníků bude vytvořen záznam, kde každý pracovník svým podpisem potvrdí, že 

absolvoval školení a je způsobilý provádět danou práci na staveništi. 

 

U pracovníků bude provedena kontrola odborné způsobilosti pro vykonávání dané 

pracovní činnosti. Vazači, jeřábníci a strojníci budou muset předložit platné průkazy o 

odborné způsobilosti k provádění pracovních úkonů. Pomocí alkohol testu se budou 

provádět namátkově kontroly na přítomnost alkoholu v krvi pracovníků. 

1.6 Kontrola technického stavu strojů a nástrojů 

Technický stav strojů a zařízení se musí kontrolovat před započetím prací. Prováděné 

revize a kontroly budou zapisovány do technických listů strojů. U strojů se kontroluje 

jejich technický stav, provozní kapaliny, mazání pohyblivých součástí a funkčnost 
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výstražných signálů. V době nepoužívání strojů musí být stroj opatřen odkapovou 

vanou pro zachytávání případného úniků provozních kapalin.  

 

O kontrolu strojů se stará strojník. 

2. Mezioperační kontroly 

2.1 Kontrola klimatických podmínek 

Každý den stavbyvedoucí bude provádět zápis o povětrnostní situaci do stavebního 

deníku. Kontroluje se teplota vzduchu 4x denně teploměrem, z naměřených hodnot 

vyjde průměrná denní teplota. Montáž dřevěných prvků lze provádět i v minusových 

teplotách, ale pokud teplota klesne na -10 °C, musí se práce přerušit. Dále se práce 

přeruší při silném dešti, bouřce nebo sněžení. Při práci ve výškách a při manipulaci se 

zavěšeným břemenem nesmí rychlost větru přesáhnout hodnotu 8 m/s, v ostatních 

případech 11 m/s. Pokud se sníží viditelnost pod 30 m, práce se přeruší. 

2.2 Kontrola manipulace s prvky a BOZP 

Kontroluje se upnutí zvedaného prvku. Je zakázáno přepravovat prvky přes zakázané 

zóny. Manipulace s břemeny se přeruší, pokud rychlost větru bude větší než 8 m/s. 

Stavbyvedoucí bude během montáže kontrolovat, zda nedochází k přepravě břemen nad 

hlavami pracovníků. Každý pracovník musí používat ochranné pracovní pomůcky, jako 

jsou pevná obuv, reflexní vesty a ochranné helmy. Bude také dohlíženo na používání 

bezpečnostních prvků při pracích ve výškách. 

2.3 Kontrola osazení pozednice 

Kontroluje se ukotvení pozednice po 1,5 m k ztužujícímu věnci. Vyvrtané otvory do 

hloubky min. 130 mm ve ztužujícím věnci 1PP musí být o 2 mm větší, než je průměr 

závitu závitových tyčí M16. Otvor musí být čistý, aby bylo dosaženo dobré přilnavosti 

chemické kotvy se ztužujícím věncem. Pod dřevěnou pozednicí musí být umístěn 

asfaltový pás, který bude zabraňovat šíření vlhkosti a přenosu zvuku. Přípustná 

odchylka vodorovnosti pozednice je 2 mm na dvoumetrové lati. K vyrovnání 

ztužujícího věnce se musí použít podložky z překližky o min. rozměrech 140 x 140 mm. 

Každá závitová tyč bude opatřena podložkou a utažena maticí. Matice a závitová tyč 
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nesmí přečnívat nad hranu pozednice (zadlabání). V místě přeplátování pozednic bude 

spoj zajištěn vruty. 

2.4 Kontrola osazení vaznic a stropnic ochlazovaného stropu 

Bude provedena kontrola přesného osazení vaznic mezi ocelové součásti ocelové patky. 

Proběhne kontrola spoje dřevo-ocel. V každém spoji musí být, do předem předvrtaných 

otvorů z výrobny, vloženy samo vrtné kolíky SFS 7 x 133 mm. Dále se kontroluje 

vodorovnost prvku. Přípustná odchylka vodorovnosti jsou 2 mm na dvoumetrové lati. 

Délka prvku je 3,75 m. Stropnice se osazují mezi vaznice do připravených 

pozinkovaných třmenů. Stropnice tvoří sekundární rošt. Pozinkované třmeny jsou 

upevněny na vaznici a spojeny se stropnicí pomocí konvexních hřebíků 4,0/50. Hrana 

stropnice musí být vždy osazena s horní hranou vaznice. 

2.5 Kontrola provedení zábradlí 

Zábradlí musí být provedeno při možném pádu do hloubky větší než 1,5 m. Zábradlí 

nesmí zasahovat do místa osazení krajních sloupů tvaru „T“. Zábradlí se osadí pomocí 

montážních plošin a musí být provedeno dle přílohy č. 6. Dvouúrovňové zábradlí výšky 

minimálně 1,1 m musí obsahovat u podlahy zarážku šířky 0,15 m. 

2.6 Kontrola lepení spojů OSB desek a jejich kotvení 

Bude probíhat kontrola pokládky záklopu z OSB desek na rošt ochlazované stropní 

konstrukce. Desky se musí klást na vazbu a spoj pero-drážka musí být lepen disperzním 

lepidlem D3. OSB desky se musí kotvit k vaznicím a stropnicím vruty 5,0/60 mm po 

300 mm. 

2.7 Kontrola vyplnění spár mezi dřevem a ocelovou patkou 

Vzniklý volný prostor mezi ocelovými součástmi ocelových patek a vaznicí s OSB 

záklopem musí být vyplněn PUR pěnou, aby nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti 

v prostoru ocelových patek. Spára mezi OSB deskou a ocelovou patkou bude utěsněna 

butylenovým tmelem SB860. 
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2.8 Kontrola osazení portiků 

Kontroluje se provedení portiku. Vodorovný povrch železobetonové křížové patky musí 

být opatřen hydroizolačním nátěrem. Mezi železobetonovou křížovou patkou  

a dřevěným sloupem musí vzniknout mezera 20 mm. Sloup se pokládá na vodovzdorné 

překližky tloušťky 20 mm. Ocelová součást křížové patky musí být propojena 

s křížovým dřevěným sloupem pomocí samo vrtných kolíků SFS 7 x 133 mm. Spoj 

mezi vaznicí a sloupem bude proveden dle schémat v technologickém předpise. 

Kontroluje se počet vrutů ve spoji. Všechny otvory pro vruty jsou předvrtány z výrobny 

pro snadnou montáž na stavbě. Vaznice se sloupy se kotví pomocí vrutu WR-T 13x600 

a vrutu WR-T 13x800. Vaznice mezi sebou jsou spojovány tesařským rybinovým 

spojem, který je vytvořený na CNC strojích ve výrobně prvků. Rybinové spoje se musí 

zajistit vrutem WR-T 8,2/190 mm do předvrtaného otvoru. Montáž bude kontrolována 

dle montážní dokumentace. Kontroluje se svislost sloupů a vodorovnost vaznic. 

Přípustná odchylka vodorovnosti a svislosti jsou 2 mm na dvoumetrové lati. Spoj sloup-

vaznice musí svírat úhel 90°. 

 

LEGENDA VRUTŮ 

 vrut WR-T 13x600 vrut kolmo k vaznici, otvor vrutu předvrtán 

 vrut WR-T 13x800 vrut pod úhlem 45 mm k vaznici, otvor vrutu předvrtán 

 vrut WR-T 13x800 vrut pod úhlem 75 mm k vaznici, otvor vrutu předvrtán 

 

2.9 Kontrola osazení sloupů a vaznic 

Kontroluje se montážní spoj ocelové součásti patky a dřevěného sloupu. Tento spoj 

musí být osazen samo vrtnými kolíky SFS 7x133 mm. Otvory v dřevěném sloupu jsou 

připravené z výrobny. Kotvení sloupů k ocelovým součástem patky a kotvení vaznic k 

sloupům je stejné jako u kotvení sloupů a vaznic portiků. Provedení spojů se kontroluje 

dle technologického předpisu a montážní dokumentace. 
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3. Výstupní kontrola 

3.1 Kontrola geometrie a rozměrů konstrukce 

Provádí se kontroly celkové konstrukce. Kontrolují se výškové rozdíly v podlahové 

ploše. Přípustná odchylka podlahové plochy je ±4 mm na celkové ploše záklopu 

1 113,75 m
2. Kontrola výšek se provede pomocí digitální hadicové vodováhy.  

 

 

Obr. 1: Digitální hadicová vodováha 

Zdroj: https://www.geoserver.cz/nivelacni-pristroje 

 

Dále proběhne kontrolní měření rozteče obvodových sloupů tvaru „T“. Na 

nepohledovou část sloupu bude kotvena předsazená konstrukce výplně otvoru,  

viz obrázek. Rozteč mezi obvodovými sloupy musí být 3 050 mm. Přípustná odchylka 

je stanovena ±4 mm. 

 

Obr. 2: Obvodová rozteč sloupů 

Zdroj: Projektová dokumentace 

 

 

https://www.geoserver.cz/nivelacni-pristroje
https://www.geoserver.cz/nivelacni-pristroje
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Rozteč mezi dolní vaznicí a horní vaznicí musí být 3080 mm. Přípustná odchylka je 

stanovena ±4 mm. 

 

 

Obr. 1: Vzdálenost vaznic 

Zdroj: Projektová dokumentace 

 

  

https://www.geoserver.cz/nivelacni-pristroje
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3.2 Kontrola kvality spojů 

Kontrolují se provedené spoje jednotlivých prvků. V předvrtaných otvorech z výrobny 

nesmí chybět žádný vrut. Vrut musí být dokonale utažený, tak aby byl zároveň 

s povrchem dřeva. Sloupy a vaznice musí na sebe plynule navazovat. Sloup a vaznice 

musí být v jedné ose.   

3.3 Kontrola povrchové kvality dřevěných prvků 

Kontrola kvality materiálu je popsána v bodě 1.3 kontrola kvality materiálu v této 

kapitole. Výstupní kontrola povrchové kvality dřevěných prvků má za úkol zhodnocení 

konstrukce v celku. Platí stejná stanovení dle tabulek jako v bodě 1.3 kontrola kvality 

materiálu. Zjištěné defekty budou opraveny. Během montáže nesmí dojít k poškození 

dřevěného povrchu. Zašpinění dřevěných konstrukcí musí být odstraněno.  
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Pro montáž nosného skeletu dřevostavby je sestaven plán bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi. Plán je připraven dle platné přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 

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

práci na staveništích. 

a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor 

pro skladování a manipulaci s materiálem, 

Venkovní prostory a objekty dotčené stavební činností budou v potřebném rozsahu 

zabezpečeny mobilním oplocením o min. výšce 1,8 m. Vjezd na staveniště bude zajištěn 

uzamykatelnou bránou. U vjezdu na staveniště bude umístěn potřebný počet 

bezpečnostních tabulí. Musí být umístěny tyto bezpečnostní tabule: 

 Zákaz vstupu nepovolaných osob 

 Pozor! Procházíte stavbou 

 Vstup jen v ochranné přilbě 

 

Při provádění výkopových prací: 
 Nebezpečí pádu do hloubky 

 

Při provádění montážních prací: 
 Pozor!, pracovní prostor jeřábu 

 Nebezpečí pádu z výšky 

 

Při provádění prací v ochranném pásmu VN 

 Ochranné pásmo VN 

 

Zabezpečení staveniště, přístup na staveniště, skládky, kontejnery, zpevněné 

komunikace a inženýrské sítě jsou znázorněny ve výkrese zařízení staveniště. Jedná se o 

přílohu P.02 ZS 2. Etapa výstavby. Zařízení staveniště je podrobně popsáno v kapitole 

č. 5. Technická zpráva ZS 

b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť, 

Umělé osvětlení musí být zajištěno všude, kde vlivem nedostatku denního světla hrozí 

riziko pádu do hloubky, střetu s materiálem, zařízením, stroji, apod. Jednotlivé 

subdodávky budou informovány a zajistí si sami nutné osvětlení.  Za snížené 

viditelnosti budou buňky a hlavní brána opatřeny halogeny. 

 

Práce v noci se nepředpokládají. 
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c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich 

poškození, 

Přímo v místě stavby se nachází pouze stávající kabel VN, který bude vytyčen před 

zahájením zemních prací. Ochranné pásmo kabelového vedení VN uloženého v zemi, 

činí vždy 1 m od krajního kabelu trasy na každou stranu. Vzhledem k založení stavby 

na bodových základech, vyjádřil provozovatel sítě E.ON Česká republika s.r.o. souhlas 

s navrženým stavebním záměrem a stanovil konkrétní podmínky k zásahům do 

ochranného pásma. S protokolem od provozovatele sítě budou seznámeni 

subdodavatelé. 

d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru, 

Nebezpečné materiály se na staveništi nebudou skladovat. V případě potřeby budou 

dopraveny. Není nutné zajišťovat zvláštní opatření. Musí být zajištěny volné přístupy 

k prostředkům požární ochrany, k elektrickým rozvaděčům a uzávěrům energií. 

Pracovníci musí dbát zákazu kouření a zákazu manipulace s otevřeným ohněm, kde jsou 

tyto zákazy stanoveny a označeny. Stavbyvedoucí bude informovat pracovníky na 

staveništi o těchto zákazech. K čerpání vody, pokud by došlo k požáru, budou moci 

hasící jednotky využít hydrant v areálu Resortu. Vzdálenost hydrantu od hranice plotu 

staveniště je přibližně 40 m.  

 

e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení  

a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po 

staveništi, čerpání vody, noční osvětlení, 

V areálu Resortu jsou pro obslužnost jednotlivých objektů zhotovené asfaltové 

komunikace pro zásobování nákladními auty. Areálová asfaltová komunikace vede 

k bráně plotu zařízení staveniště. Nový projekt počítá s prodloužením komunikace, 

proto k obsluze staveniště v místě budoucí komunikace bude provedena podkladní 

vrstva ze šktěrkodrtě 4-32 mm tloušťky 200 mm.  Zpevněné plochy pro skládky budou 

z recyklátu na geotextilii TL. 150 mm. Vše je zakresleno a popsáno ve výkrese zařízení 

staveniště příloha P.02 Inženýrské sítě pro zařízení staveniště budou napojeny 

z blízkého tenisového kurtu. Inženýrské sítě budou vedeny v zemi. Není uvažováno 

podjíždění elektrického vedení nebo dalších médií. Staveništní rozvaděč bude napojen 

na areálový rozvaděč pro obsluhu kurtu. Odběr vody se zajistí také z blízkého 
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tenisového kurtu, kde voda slouží pro zavlažování. Pod sanitárním kontejnerem bude 

umístěna k hygienickým potřebám pracovníků odpadní nádrž pro odpadní vodu. 

f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí 

povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové 

situace, 

Místo stavby nespadá do oblasti se zvýšenou seizmicitou ani do oblasti s výskytem 

sesuvů zeminy. Intenzita dopravy nedosahuje úrovně způsobující negativní účinky na 

řešenou stavbu. 

g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně 

situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné 

dopravy osob a materiálu, 

Navržené zařízení staveniště pro technologickou etapu nosného skeletu dřevostavby je 

znázorněno v příloze P.02 ZS. Situace širších vztahů staveniště je zobrazena v příloze 

P.01 Koordinační situace. Během montáže skeletu na staveništi bude využíván 

autojeřáb, pro práci ve výškách terénní plošina a pro umisťování dřevěných prvků na 

skládky manipulátor. Pokud se na staveništi nepracuje, je nutné elektrická zařízení 

odpojit a zabezpečit proti neoprávněnému použití. 

h) postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých 
montážních operacích a s tím spojených opatřeních pro zajištění 
pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob 
zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů 
a jejich upevňování a stabilizace, 

 

MONTÁŽ NOSNÉHO SKELETU DŘEVOSTAVBY 

Pracovníci budou při montáži používat montážní a bezpečnostní pomůcky doporučené 

v technologickém postupu. Pracovníci montáže musí být proškoleni kvalifikovaným 

školitelem o práci ve výškách. Pracovní plošina bude využita při osazování vaznic 

ochlazovaného stropu a při provedení ochranného zábradlí na hraně ochlazovaného 

stropu. Pracovní podlaha plošiny u těchto prací bude maximálně ve výšce 3m nad 

terénem. Obvodová hrana stropní konstrukce nad kamenným polem se pohybuje ve 

výšce od 0,4 m do 3 m nad terénem. Je žádoucí zajistit volné okraje nad 1,5 m 

jednotyčovým zábradlím ve výšce 1,1 m od pracovní plochy a zarážkou šířky 0,15 m  
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u podlahy. Při volném okraji nad 2 m se osadí obvodové hrany dvoutyčovým zábradlím 

výšky 1,1 m a zarážkou šířky 0,15 m u podlahy. Za účelem zabránění pádu do hloubky 

bude umístěno zábradlí i v prostoru budoucích schodišť. Při osazování sloupů portiku se 

pracovníci budou pohybovat na pohyblivých pracovních plošinách ve výšce nad 5m. 

Pracovníci pohybující se na plošinách musí mít zajištěny OOPP. K zajištění sloupu 

během montáže budou používány dočasné kotevní úhelníky BV/Ú 90x100x100. 

Úhelník se připojí ke každému rameni sloupu a k podlahové vaznici pomocí vrtů. Po 

stabilizaci sloupu se provede spoj dle technologického předpisu. Pracovníci musí být 

zajištěni proti pádu z pracovní plošiny OOPP. Při realizaci sekundárního roštu 

ochlazovaného stropu se bude používat na krátkodobé práce žebřík. Práce ve výškách 

na žebřících a pojízdných lešeních nebudou probíhat ve výškách větších než 5 m. Na 

žebřících je dovoleno vykonávat fyzicky nenáročné práce za použití ručního nářadí. Při 

jakémkoliv pohybu po žebřících musí být pracovník vždy obličejem k žebříku. 

Povolená hmotnost břemene na žebříku je do 15 kg. Přenosné řetězové pily a 

pneumatické nářadí je zakázáno na žebříku používat. Zaměstnavatel pracovníků musí 

provádět prohlídky žebříků v souladu s návodem na používání. Žebřík a pojízdné lešení 

musí být složeno a používáno dle návodu výrobce. Je nutné u těchto prostředků 

provádět kontrolu před jejich používáním. Pro osazování vaznic, které tvoří nosný rošt 

pro střešní vazníky, se bude používat pojízdné lešení. Pracovníci se s ním budou 

pohybovat po záklopu z OSB desek. Z pojízdného lešení se bude také provádět spoj 

mezi sloupem a vaznicí. Pojízdné lešení bude opatřeno při výšce pracovní podlahy nad 

1,5 m jednotyčovým zábradlím a při výšce podlahy nad 2 m se osadí dvoutyčové 

zábradlí. Pro osazování dřevěných prvků skeletu je navržen autojeřáb. Jeřábník se musí 

prokázat platným průkazem a musí dodržovat diagram nosnosti v závislosti na vyložení. 

Aby nedošlo k úrazu při manipulaci s těžkými břemeny, domluví se vedoucí čety 

s jeřábníkem na dorozumívacích signálech. Za žádnou cenu nesmí dojít k přenášení 

břemen nad hlavami pracovníků. Aby k tomu nedocházelo, zajistí vedoucí čety, který 

bude při této manipulaci koordinovat pracovníky a jeřábníka. Za provedení úvazu 

zodpovídá vazač s odbornou kvalifikací (průkaz vazače). Před zdvihem břemene musí 

být prověřena bezpečnost zavěšení břemen nadzvednutím a kontrolou způsobu zavěšení 

břemene a závěsných prostředků. Vazačské prostředky nesmí být poškozené a musí mít 

platnou revizi. Způsob a místo upevnění vázacích prostředků musí být voleno tak, aby 

upevnění a uvolnění vázacích prostředků bylo provedeno bezpečně. Všichni pracovníci 
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musí nosit reflexní prvky a pracovní helmy. Pomocí manipulátoru budou rozváženy 

palety s dřevěnými prvky na určené skládky. Řidič manipulátoru musí dodržovat při 

skladování prvků na sebe maximální výšku skládky (1,5 m) a minimální průchozí šířky 

(600 mm mezi jednotlivými svazky). 

i) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném 

okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu 

materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; 

Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu jsou popsány již  

v bodě h. – MONTÁŽ NOSNÉHO SKELETU DŘEVOSTAVBY 

j) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu 

materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska 

požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným 

stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů, 

Veškeré práce budou přerušeny za nepříznivých klimatických podmínek.  

Za nepříznivé klimatické podmínky se pokládá tvoření námrazy, sněžení, déšť, 

viditelnost pod 30 m, teplota pod -10 °C a silný vítr. Při jeřábnických pracích a pracích 

ve výškách nesmí rychlost větru přesáhnout hodnotu 8 m/s, v ostatních případech  

11 m/s. Další požadavky jsou zmíněny v odstavcích 
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ZÁVĚR 

 
Zpracování diplomové práce bylo pro mě přínosné pro budoucí povolání. Dozvěděl jsem se 

mnoho užitečných informací, týkající se výstavby objektů.  

Během zpracování diplomové práce jsem se zdokonalil v počítačových programech jako 

MS Project 2013, BUILD Power S, ArchCAD, MS Excel a MS Word. 
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