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ABSTRAKT 
Předmětem mé diplomové práce je řešení výstavby Hotelu Karpaty ležícího 

nedaleko města Valašské Klobouky. Práce obsahuje průvodní technickou zprávu, 
řešení dopravních tras, včetně dopravní situace, časový a finanční plán stavby, studii 
realizace hlavních technologických etap, projekt zařízení staveniště s rozdělením do 
jednotlivých etap, výkresová část a zpráva zařízení staveniště, návrh hlavních 
pracovních strojů a mechanismů, časový plán výstavby hotelu, plán zajištění 
materiálových zdrojů, včetně rozpočtu a grafu potřeby pracovníků, technologický 
předpis provádění monolitických stropních konstrukcí, kontrolní a zkušební plán pro 
provádění monolitických stropních konstrukcí, návrh a řešení montáže hliníkových 
výplní Schüco, návrh opatření výstavby Hotelu Karpaty dle standardu LEED. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
hotel, monolitická stropní konstrukce, technická zpráva, dopravní trasy, 

nadrozměrná doprava, betonáž, zařízení staveniště, technologický předpis, strojní 
sestava, položkový rozpočet, časový harmonogram, kontrolní a zkušební plán, 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zasklívání, LEED 

ABSTRACT  
The subject of my diploma thesis is the solution of the construction of the Hotel 

Karpaty located near the town of Valašské Klobouky. The thesis contains an 
accompanying technical report, solution of transport routes, including traffic situation, 
time and financial plan of construction, study of implementation of main technological 
stages, construction site project with division into individual stages, drawing part and 
construction site report, design of main working machines and mechanisms, time hotel 
construction plan, plan for securing material resources, including budget and staff 
needs chart, technological regulation of monolithic ceiling structures, control and test 
plan for monolithic ceiling structures, design and installation of Schüco aluminum 
windows, design of construction measures Hotel Karpaty according to LEED standard. 

KEYWORDS  
hotel, monolithic ceiling structure, technical report, transport routes, oversized 

transport, concreting, building site equipment, technological regulation, machine set, 
itemized budget, time schedule, control and test plan, safety and health protection 
during work, glazing, leadership in energy and environmental design 
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ÚVOD 
Diplomová práce je zaměřena na výstavbu Hotelu Karpaty, který se nachází jižně 

od města Valašské Klobouky. Zabývá se kompletním řešením výstavby hotelu včetně 
řešení areálu hotelu. Podrobně je řešen hlavní stavební objekt, tj. budova hotelu 
samotného, ostatní objekty jsou řešeny okrajově a objevují se v některých kapitolách 
práce. Hotel je doplněn o inženýrské sice, zpevněné plochy areálu, parkoviště, 
vybudování sjezdu, bazén, sadové úpravy a oplocení areálu. 

Práce vychází z projektové dokumentace na úrovni DPS, na což navazuje a 
podrobně řeší logistiku, zahrnující transport nadrozměrných prvků, výběr použitých 
dopravních prostředků, časový a finanční plán (orientační – objektový), studii hlavních 
technologických etap, projekt zařízení staveniště. Dále je podrobně řešen návrh 
použitých strojů a hlavních mechanismů, který zahrnuje také posouzení jeřábu. Časový 
plán výstavby hotelu, který vychází z podrobného položkové rozpočtu, stejně tak bude 
zpracován i graf potřeby pracovníků, technologický předpis pro provádění 
monolitických vodorovných konstrukcí a pro stejnou činnost bude vypracován i 
kontrolní a zkušební plán. Jako jiné zadání jsem si vybral návrh, osazení a montáž 
hliníkových okenních výplní, kde můžu zužitkovat mé dosavadní zkušenosti z praxe 
v tomto oboru. V poslední kapitole se poté zabírám návrhy opatření pro výstavbu 
hotelu, dle LEED standardů. 

Hotel jsem si vybral díky jeho lokaci a umístění, které je situováno do malebného 
údolí v Bílých Karpatech. Po technické stránce mě pak zaujala stavba s přesahujícím 
plošným charakterem, nikoli výškovým, také smíšený provoz a oddělení jednotlivých 
funkčních části objektu.  

Zpracování práce mi přineslo nové poznatky v koordinaci a časové návaznosti 
jednotlivých prací, rozšíření obzorů v technice, použitých strojích, mechanismech, 
řešení nadrozměrné dopravy, nahlédnutí do legislativ, norem, ale i technických listů a 
postupů přímo od výrobců. Obecně tedy rozšíření znalostí použitých technologií. 
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1 Průvodní zpráva  

Obsah průvodní zprávy vychází z vyhlášky č. 405/2017 Sb. – kterou se mění vyhláška 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 
169/2016 Sb., a byl převzat pro účely této diplomové práce.  
 

1.1 Identifikační údaje  

1.1.1 Údaje o stavbě  

a) název stavby,  
Hotel Karpaty ve Valašských Kloboukách  

 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),  
Valašské Klobouky, Valašské Klobouky [776319]; parcelní číslo: 3685/2; 3685/3; 
3685/5; 3685/6 

 
c) předmět projektové dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby. 
Novostavba objektu hotelu včetně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu 
 
1.1.2 Údaje o stavebníkovi  

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo  
Ing. Patrik Macháč; Oblá 21, Valašské Klobouky 763 01; email: machapa@seznam.cz 
 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo  
-  
 
c) obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa sídla (právnická 
osoba).  
- 
 
1.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  

a) jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, adresa 
sídla (právnická osoba),  
BestStav s.r.o., Grohova 48, 60200 Brno – střed, IČ: 64510478  
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b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,  
Ing. arch. Martin Sýkorka, ČKA 02831- A 

 

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.  
Ing. Vendula Mrákotová, ČKAIT 1004624 IS00  
Ing. Michael Kopeczky ČKAIT 1301125 TE02 
Ing. Kamil Bém ČKAIT 1301367 TH00 
Ing. Iveta Hrzánová, Ph.D. ČKAIT 1102444, TE03  
Tomáš Jedno, ČKAIT 1004345 TE01  
Ing. Martin Horko ČKAIT 1300211 ID00  
 

1.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  

SO 01 - hotel               953,4m² 
SO 02 - bazén                           150,0m² 
SO 03 - parkoviště          568,7m² 
SO 04 - chodník/terasa       216,1m² 
SO 05 - vodovodní přípojka 
SO 06 - kanalizační přípojka 
SO 07 - elektro přípojka 
SO 08 - dešťová kanalizace 
SO 09 - okapový chodník, betonová dlažba 

 

1.3 Seznam vstupních podkladů  

 výškopisné a polohopisné zaměření dotčeného území 
 architektonická studie  
 konzultace s městským architektem 
 jednání s investorem a smluvené zadávací podmínky pro vypracování 

dokumentace  
 geologický, hydrogeologický a radonový průzkum staveniště  
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2 Souhrnná technická zpráva  

Obsah souhrnné technické zprávy vychází z vyhlášky č. 405/2017 Sb. – kterou se 
mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., 
a vyhláška č. 169/2016 Sb., a byl převzat pro účely této diplomové práce.  

 
2.1 Popis území stavby  

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 
zastavěnost území,  

Pozemek se nachází jižně nedaleko města Valašské Klobouky, je umístěn do 
údolí mezi okolní lesy. Pozemek leží ihned i silnice č.57, která patří mezi místní silnice I. 
třídy. 

Skládá se z parcel č. 3685/2; 3685/3; 3685/5; 3685/6 k.ú. Valašské Klobouky a 
jeho celková výměra činí 4689,6 m². Pozemek je převážně rovinného charakteru, 
v západní části pak mírně svažitý. Pozemek je veden jako „ostatní plocha“, je tedy 
vhodný pro výstavbu. 

V okolí se nachází minimum zástavby, parcela je obklopena lesy, je zde pouze 
jedna usedlost, jedná se o bývalou myslivnu. Přes silnici je pak situována chatařská 
oblast a pila.  
 

 
Obr. 1 - Zaznačení stavebního pozemku 
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b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,  

Stavba je navržena v souladu s vydaným územním rozhodnutím. 
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c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby,  

Projektová dokumentace bude provedena v souladu s územně plánovací 
dokumentací. Plocha je v územním plánu vedena jako „KO“ – plochy občanského 
vybavení – komerční zařízení. 

Záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování podle §18 a §19 zákona 
č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném 
znění.  
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území,  

Není požadováno výjimky z obecných požadavků na využití území. 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů,  

O záměru výstavby byly obeznámeny všechny dotčené orgány a byla získána 
všechna potřebná vyjádření a stanoviska. Podmínky dotčených orgánů byly 
zapracovány do dokumentace a budou při výstavbě dodrženy! 

 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,  

Pro zpracování dokumentace byly provedeny následující průzkumy:  
 výškopisné a polohopisné zaměření dotčeného území 
 geologický, hydrogeologický a radonový průzkum staveniště  
 

Objekt se nenachází v památkovém území.  
Objekt se nenachází v záplavovém území, hladina podzemní vody byla 

zaměřena v úrovni 6,5m pod úrovní terénu. 
 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů1),  
Na stavbu se nevztahuje ochrana podle jiných právních předpisů.  
 

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,  
Stavební parcely se nenachází v záplavové oblasti, ve svážném nebo 

poddolovaném území.  
 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území,  

Stavba během užívání nebude mít negativní dopad na okolí. Stavba má 
nevýrobní charakter a svým chodem nevytváří žádné okolí škodlivé látky či vjemy. 
Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové poměry daného území. Dešťová voda ze 
střech a zpevněných ploch areálu bude svedena do retenční nádrže a zpětně použita 
na závlahy zeleně areálu. 
 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,  

Projekt neobsahuje požadavky na asanace a demolice. 
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V rámci terénních úprav dojde ke kácení stromů s průměrem kmene do 500 mm 
a odstranění křovin v západní části parcely. 

 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,  

Stavební parcela nemá požadavky na vynětí ZPF. V rámci výstavby dojde 
k záboru sousední parcely č.3686/11 pro uskladnění materiálu. Bude zajištěn souhlas 
majitele a zřízena smlouva o dočasném pronájmu parcely za tímto účelem. 

 
l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,  

Napojení na dopravní infrastrukturu bude pomocí vybudování sjezdu 
z východní strany, objekt leží v bezprostřední blízkosti silnice č.57. Na východní stranu 
je situováno i nekryté parkovací stání napojené na výše uvedený sjezd k objektu. 

Vodovodní přípojka bude zřízena o délce 24,1m. Vodovodní řad je značen jako 
OC 150 a je veden pod přilehlou vozovkou. 

Přípojka NN bude řešena pomocí zemního vedení, délka přípojky je 24,6m. 
Přípojka bude vedena ze stávajícího sloupu umístěného na parcele č.3686/5. 

Dešťové vody budou řešeny na pozemku objektu, střešní plochy a zpevněné 
plochy areálu budou svedeny do retenční nádrže opatřené přepadem do veřejné 
kanalizace. 

Kanalizační přípojka bude délky 23,5m a bude napojena na hlavní řad DN 400 
mm. 

Trasy inženýrských sítí byly převzaty z online mapových podkladů Zlínského 
kraje na portálu – jdtmzk.cz 

Před započetím prací bude provedeno trasování sítí a sítě budou vyznačeny! 
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,  

Navrhovaná stavba nemá věcné a časové vazby na okolní výstavbu a nemá 
nároky na vyvolané a související investice.  
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n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, 

Tabulka 1 - seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo, 
 

Obec 
Katastrální 

území 
Parcelní 

číslo 

Druh 
pozemku 

dle 
katastru 

Vlastník 
Výměra 

[m2] 

Valašské 
Klobouky 

Valašské 
Klobouky 
[776319] 

 

3685/2 
ostatní 
plocha 

-Dočkal Radim PhDr., 
Budovcova 3492/17, 
79601 Prostějov; 1/2 
-Dočkalová Tereza, 
Zálešná V 1183, 76001 
Zlín; 1/6 
-Mika Tomáš Ing. Mgr., 
Zálešná V 1183, 76001 
Zlín; 1/6 
-Miková Dagmar JUDr., 
Zálešná V 1183, 76001 
Zlín; 1/6 

2527 

Valašské 
Klobouky 

3685/5 ostatní 
plocha 

754 
 

Valašské 
Klobouky 

3685/6 ostatní 
plocha 

47 

Valašské 
Klobouky 

3685/3 ostatní 
plocha 

49 

Valašské 
Klobouky 

4321/1 
ostatní 
plocha 
(silnice) 

Ředitelství silnic a dálnic 
ČR, Na Pankráci 546/56, 
Nusle, 14000 Praha 4 

 
22321 

 

Valašské 
Klobouky 

4321/33 ostatní 
plocha 

Město Valašské 
Klobouky, Masarykovo 
náměstí 189, 76601 
Valašské Klobouky 

140 

Tabulka 2 - seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 

Obec Katastrál
ní území 

Parcelní 
číslo 

Druh 
pozemku 
dle katastru 

Vlastník Výměra 
[m2] 

Valašské 
Klobouky 

Valašské 
Klobouky 
[776319] 

 

3685/2 ostatní 
plocha 

-Dočkal Radim PhDr., 
Budovcova 3492/17, 79601 
Prostějov; 1/2 
-Dočkalová Tereza, Zálešná 
V 1183, 76001 Zlín; 1/6 
-Mika Tomáš Ing. Mgr., 
Zálešná V 1183, 76001 Zlín; 
1/6 
-Miková Dagmar JUDr., 
Zálešná V 1183, 76001 Zlín; 
1/6 

2527 

Valašské 
Klobouky 3685/5 

ostatní 
plocha 

754 
 

Valašské 
Klobouky 3685/6 

ostatní 
plocha 47 

Valašské 
Klobouky 3685/3 

ostatní 
plocha 49 

Obec 
Katastrál
ní území 

Parcelní 
číslo 

Druh 
pozemku 

dle katastru 
Vlastník 

Výměra 
[m2] 
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2.2 Celkový popis stavby  

Předmětem dokumentace je stavba Hotelu Karpaty v údolí nedaleko města 
Valašské Klobouky. V rámci hotelu bude vybudován i celý areál, který bude zahrnovat 
venkovní parkovací stání, bazénovou halu, terasu s posezením s výhledem do zahrady. 

Objekt je tvaru „L“ s vykrojením v místě vstupu, převládajícím faktorem je 
půdorysná plocha, výškově má hotel jedno podzemní patro a dvě nadzemní. Svislé 
nosné prvky jsou tvořeny z tvárnic ztraceného bednění u suterénního zdiva, nosné 
zdivo v prvním a druhém patře je pak z tvárnic HELUZ 30 u obvodového zdiva a HELUZ 
25 u vnitřních nosných konstrukcí. Vodorovné stropní konstrukce, včetně schodišť, jsou 
provedeny z monolitu. Zastřešení objektu je řešeno střechou sedlového tvaru 
z dřevěných vazníků, sklony střešních rovin jsou 15° a 19°. 

Stavba je navržena tak, aby byly odděleny jednotlivé části z hlediska zaměření. 
Veškeré technická zázemí se nachází v 1.PP, kde najdeme strojovnu VZT, kotelnu, 
technickou místnost, dílnu, skladovací prostory, dále pak WC a hygienickou místnost 
pro personál. 

V 1.NP ihned po vstupu nalezneme recepci, vpravo pak restauraci, kuchyně, 
k tomu potřebné sklady potravin. Pro personál zde dále najdeme zázemí, WC a 
koupelnu, úklidové či skladové místnosti. Pro hosty je zde wellness a část pokojů. 

2.NP je pak již určeno čistě pro hosty, najdeme zde pokoje pro hosty, z nichž 
každý má vlastní WC a koupelnu, společná je pak venkovní terasa. 

Stavba je navržena tak, aby dodržela požadavky na bezpečnost a komfort při 
jejím užívání, současně respektuje ohledy na okolní krajinu a svým charakterem 
nenarušuje okolí. 
 
 
2.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,  

Stavba je řešena jako novostavba.  
 
b) účel užívání stavby,  

Navržený areál bude sloužit jako Hotel pro ubytování návštěvníků Bílých Karpat. 
V katastru spadá pod plochy určené pro komerční výstavbu. 
 
c) trvalá nebo dočasná stavba,  

Stavba trvalá.  
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,  

Z hlediska užívání stavby jako hotelu, je objekt řešen jako bezbariérový, tak, aby 
umožnil přístup imobilním, popř. osobám se sníženou schopností pohybu. Vstup do 
objektu je bez výškového rozdílu, jen s nutným minimálním spádem. Hlavní vstupní 
dveře i interiérové dveře hlavních prostor jsou řešeny s bezbariérovým prahem a 
opatřeny potřebnými úpravami, jako jsou okopy do výšky 400mm, umístění madel, 
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zasklení bezpečnostním sklem atp.. V 1.NP se pak nachází speciálně upravená 
ubytovací jednotka s úpravou pro vozíčkáře.  

Rovněž bude zřízen patřičný počet parkovacího stání pro osoby se sníženou 
schopností pohybu. Podlahy místností hlavních prostor a prostory pro pohyb tělesně 
postižených budou mít povrch se součinitelem smykového tření nejméně 0,6.  

Navrhovaná řešení budou v souladu s vyhláškou ministerstva pro místní rozvoj 
č. 398/2009 Sb. Počty parkovacích míst jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

  
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů,  

Viz. odstavec 2.1 e)  
 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),  

Není řešena ochrana podle jiných právních předpisů. 
 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., 

V objektu se nachází celkem 20 obytných buněk s ubytovací kapacitou 43 osob, 
z toho jedna obytná buňka je bezbariérová. Tři obytné buňky jsou třílůžkové, zbývající 
dvoulůžkové. Obytné buňky mají výměru 19,3 m2; 22,6 m2; 32,7m2. Dále se v objektu 
nachází restaurace o celkové výměře 147,3 m2 a zázemí restaurace (kuchyně, sklady, 
zázemí pro zaměstnance) o ploše 126 m2. 

 
Zastavěná plocha: 953,4 m2 
Obestavěný prostor: 598,2 m3 
Užitná plocha: 1359,4 m2 
 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod., 

1) Bilance dešťových vod dle ČSN 73 6701  
Bilance dešťových vod je provedena v souladu s ČSN 73 6701 a na ni navazující 

normy. Celkový max. odtok dešťových vod Q15 je stanoven výpočtem pro intenzitu 15 
min deště pro i 15 = 130 l/s/ha při periodicitě p = 1, průměrný roční úhrn srážek 700 
mm.  

a. dešťové vody bez kontaminace  
střechy S = 1,125 ha Sr = 1,013 ha  
max. odtok Q15 = 133,9 l/s  
roční odtokové množství Qr = 7 211 m3/r  
b. dešťové vody s možnou kontaminací odváděny přes OLK  
parkoviště, zpevněné plochy S = 0,9348 ha Sr= 0,7478 ha  
a komunikace  
max. odtok Q15 = 112,2 l/s  
roční odtokové množství Qr = 5 235 m3/r  
c. dešťové vody celkem (a+b)  
max. odtok Q15c = 246,1 l/s  
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roční odtokové množství Qrc = 12 446 m3/r  
 
2) Bilance splaškových vod  
Množství vychází ze specifické potřeby vody pro sociální účely – viz bilance 

potřeby vody níže.  
průměrné denní množství Qd = 4,01 m3/d = 0,0466 l/s  
max. přítok Qmax = 1,41 m3/hod = 0.391 l/s  
roční množství Qr = 1 146 m3/r  
 
Splaškové vody svedeny přípojkou splaškové kanalizace se zaústěním do 

stávající veřejné kanalizace DN 400mm zakončené ČOV.  
 
3) Bilance spotřeby vody  
Specifická potřeba vody je stanovena směrnicí č. 9/73 MLVH a vyhl. 428/2001 

Sb.  
počet zaměstnanců/návštěvníků celkem 60  
z toho:  
- kat. THP 17 zaměstnanců 0,06 m3/zam/d  
- kat. D – čistý provoz 43 návštěvníků 0,08 m3/zam/d  
průměrná denní potřeba Qp = 4,46 m3/d = 0,0516 l/s  
max. denní potřeba Qm = Qp x kd = 4,91 m3/d = 0,0568 l/s  
max. hodinová potřeba Qh = Qm x kh = 0,55 m3/h = 0,14 l/s  
roční potřeba Qr = 1 146 m3/r  
 
Kvalita pitné vody musí odpovídat požadavkům dle vyhl. č. 252/2004 Sb.  
 
Voda pro požární účely  
Řešeno samostatnou přílohou v sekci D.3 – Požárně bezpečnostní řešení. 
 
4) Spotřeba energie 
Celková spotřeba energie, včetně výkresové části a podrobném popisu bude 

řešena samostatnou přílohou v sekci D.4 – technika prostředí staveb.  
 
5) Spotřeba plynu 
Objekt není napojen na plynovod – neřeší se. 
 
6) Odpady 
Odpadové hospodářství se řídí ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech 

a vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů.  

Vzniklé odpady budou tříděny dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů. 
Tabulka odpadů vzniklých při výstavbě bude podrobně zpracována v technické 

zprávě zařízení staveniště. 
 
i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na 

etapy,  
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Stavba bude realizována v jedné etapě s trváním prací cca. 24 měsíců.  
 
Předběžný termín zahájení prací:     04/2021 
Předběžný termín ukončení prací:   04/2023 
 

j) orientační náklady stavby.  
Celkové orientační náklady stavby jsou cca. 50 068 644 Kč. 
 

2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,  
Stavba svým charakterem zapadá do okolní zástavby. Výstavba je v souladu 

s územním plánem, cíli a záměry územního plánování.  
Stavba je navržena tak, aby byly odděleny jednotlivé části z hlediska zaměření. 

Veškeré technická zázemí se nachází v 1.PP, kde najdeme strojovnu VZT, kotelnu, 
technickou místnost, dílnu, skladovací prostory, dále pak WC a hygienickou místnost 
pro personál. 

V 1.NP ihned po vstupu nalezneme recepci, vpravo pak restauraci, kuchyně, 
k tomu potřebné sklady potravin. Pro personál zde dále najdeme zázemí, WC a 
koupelnu, úklidové či skladové místnosti. Pro hosty je zde wellness a část pokojů. 

2.NP je pak již určeno čistě pro hosty, najdeme zde pokoje pro hosty, z nichž 
každý má vlastní WC a koupelnu, společná je pak venkovní terasa. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.  

Jedná se o stavbu hotelového domu s pro veřejnost otevřenou restaurací. 
Stavba je zděného charakteru, půdorysného tvaru „L“ se zapuštěním v místě vstupu. 
Má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Zastřešení je pomocí sedlové střechy, 
tvořené z dřevěných vazníků, střecha je pokryta plechovou krytinou imitující pálenou 
tašku. Hřeben je vyosený a neprochází půdorysným středem, střešní roviny tedy mají 
sklony 15°a 19° u střechy 2.NP, na šikmé části střechy nad 1.NP jsou pak sklony 
střešních rovin 11°a 10°. 

Fasáda objektu není nijak tvarově členěná, použity jsou odstíny bíle a světle 
hnědé barvy. U francouzských oken druhého podlaží jsou instalována zábradlí v celé 
šířce pozice. Okna budou plastová, hnědé barvy. 

Svislé nosné konstrukce jsou z keramických tvarovek Heluz, stropní konstrukce 
a schodiště jsou monolitické z železobetonu.  

 
2.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Jedná se o novostavbu hotelového zařízení s celkovou kapacitou 43 osob, 
přidružená restaurace pak pojme 60 hostů, dále se počítá s 10-17 členy personálu. 

Podzemní podlaží je navrženo jako technologické, najdeme zde kotelnu, 
strojovnu vzduchotechniky, skladovací prostory, technickou místnost, místnosti pro 
personál a chod hotelu. 

V prvním nadzemním podlaží po vstupu nalezneme recepci, vpravo pak 
restauraci, kuchyně, k tomu potřebné sklady potravin. Pro personál zde dále najdeme 



25 
 

zázemí, WC a koupelnu, úklidové či skladové místnosti. Pro hosty je zde wellness a část 
pokojů. 

2.NP je pak již určeno čistě pro hosty, najdeme zde pokoje pro hosty, z nichž 
každý má vlastní WC a koupelnu, společná je pak venkovní terasa. 

 
 

2.2.4 Bezbariérové užívání stavby  

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu 
nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním 
postižením.  

Jedná se o hotel, objekt je tedy řešen jako bezbariérový, tak, aby umožnil přístup 
imobilním osobám, popř. osobám se sníženou schopností pohybu. Vstup do objektu je 
bez výškového rozdílu, jen s nutným minimálním spádem. Hlavní vstupní dveře i 
interiérové dveře hlavních prostor jsou řešeny s bezbariérovým prahem a opatřeny 
potřebnými úpravami, jako jsou okopy do výšky 400 mm, umístění vodorovných madel, 
úpravou výšky kliky a zámku, zasklení bezpečnostním sklem atp. V 1.NP se pak nachází 
speciálně upravená ubytovací jednotka s úpravou pro vozíčkáře, v pomocnými madly 
v koupelné a WC, ovládací prvky a vypínače jsou výškově upraveny.  

Rovněž bude zřízen patřičný počet parkovacího stání pro osoby se sníženou 
schopností pohybu. Podlahy místností hlavních prostor a prostory pro pohyb tělesně 
postižených budou mít povrch se součinitelem smykového tření nejméně 0,6.  

Navrhovaná řešení budou v souladu s vyhláškou ministerstva pro místní rozvoj 
č. 398/2009 Sb. Počty parkovacích míst jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 

  
2.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  

Stavba respektuje požadavky uvedené ve Vyhlášce č. 268/2009 Sb., požadavky 
na bezpečnost při užívání stavby, při její výstavbě či požadavky na jednotlivé technické 
části stavby. 

 
2.2.6 Základní charakteristika objektů  

Hlavním stavebním objektem je SO 01 Hotel: 
Objekt je tvaru „L“ s vykrojením v místě vstupu, převládajícím faktorem je 

půdorysná plocha, výškově má hotel jedno podzemní patro a dvě nadzemní. Svislé 
nosné prvky jsou tvořeny z tvárnic ztraceného bednění u suterénního zdiva, nosné 
zdivo v prvním a druhém patře je pak z tvárnic HELUZ 30 u obvodového zdiva a HELUZ 
25 u vnitřních nosných konstrukcí. Vnitřní příčky jsou z tvarovek HELUZ 11,5 AKU, 
doplněných o SDK příčky tl. 150 mm. Překlady HELUZ 14,5 a HELUZ 238 do rozpětí 3500 
mm, v otvorech větších pak překlady ze železobetonu. 

Vodorovné stropní konstrukce, včetně schodišť, jsou provedeny z monolitu. 
Zastřešení objektu je řešeno střechou sedlového tvaru z dřevěných vazníků, sklony 
střešních rovin jsou 15° a 19° u střechy nad druhým podlažím, sklony střešních rovin 
nad prvním podlažím jsou pak 11°a 10°. 
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2.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

a) technické řešení,  
Objekt bude napojen na NN elektro pomocí zemního vedení, která bude 

svedena ze sloupu vysokého napětí na sousední parcele. Zásobování pitnou vodou 
bude díky vodovodní přípojce na veřejný vodovod. Dešťová voda bude svedena do 
retenční nádrže umístěné na pozemku hotelu, nádrž bude opatřena přepadem do 
kanalizace. 

Kanalizační přípojka bude napojena na nedaleký hlavní řad, stoková síť města je 
opatřena ČOV.  

Vytápění objektu bude pomocí kombinace elektrokotle a tepelného čerpadla, 
napojených na otopné tělesa doplněné místo o podlahové vytápění. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení.  

 Zdravotně technické instalace (kanalizace, vodovod, zařizovací předměty)  
 Elektroinstalace – silnoproud  
 Vzduchotechnika a chlazení 
 Vzduchotechnika a chlazení – pro bazénovou halu (separátní) 
 Elektroinstalace – slaboproud (měřící a regulační systémy, strukturovaná 

kabeláž, zabezpečovací systém, detekce požáru)  
 Vytápění - elektrokotel + tepelné čerpadlo 

 
2.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení  

Není součástí diplomové práce. 
 

2.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana  

Není součástí diplomové práce. 
 

2.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí  

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.  
 

Stavba je navržena dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v 
aktuálním znění.  

 
Větrání pokojů je řešeno přirozenou formou, vzduchotechnické zařízení bude 
instalováno do kuchyně, restaurace a prostorů wellness. Všechny koupelny a toalety 
budou opatřeny odsáváním vzduchu. Bazénová hala bude opatřena separátní 
vzduchotechnikou. 
Budou zřízeny samostatné toalety pro muže a ženy, stejně tak bude jedna toaleta 
upravena pro osoby s tělesným handicapem. 
Vytápění bude pomocí otopných těles v kombinaci s podlahovým vytápěním. Hlavním 
zdrojem bude elektrokotel. 
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2.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,  
Bylo provedeno radonové měření, byl naměřen nízký stupeň výskytu radonu.  
 

b) ochrana před bludnými proudy,  
V místě stavby se nevyskytují bludné proudy.  

 
c) ochrana před technickou seizmicitou,  

Stavba se nenachází v zemětřesné oblasti. 
  

d) ochrana před hlukem,  
Navržená stavba nevyžaduje zvláštní protihluková opatření a nebude zdrojem 

hluku. Při výstavbě budou dodrženy hlukové limity dle Nařízení vlády č. 502/2000 Sb.). 
 
e) protipovodňová opatření,  

Stavba se nenachází v povodňové oblasti.  
 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.  

Stavba se nenachází v poddolovaném území. Výskyt metanu nebyl evidován.  
 

2.3 Připojení na technickou infrastrukturu  

a) napojovací místa technické infrastruktury,  
Stavba hotelu je napojena na všechny potřebné inženýrské sítě a stávající 

dopravní infrastrukturu pomocí sjezdu vybudovaného z východní strany objektu. 
Napojení na veřejné inženýrské sítě bude v bezprostřední blízkosti řešeného pozemku 
nebo přímo na stavební parcele.  
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.  
 

Řešeno v C.3 Koordinační situace pro DSP. 
 

2.4 Dopravní řešení  

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,  

Napojení objektu na dopraní infrastrukturu bude pomocí nově vybudovaného 
sjezdu z východní strany objektu, kde dochází napojení na silnici I. třídy č. 57.  

Na vjezd jsou napojeny zpevněné plochy areály ve formě venkovních nekrytých 
parkovacích stání, na které navazují zpevněné chodníky a prostory před vstupem 
hotelu. Ty jsou řešeny s minimálním nutným sklonem, prahy u vstupu jsou 
bezbariérové. Je také vyhrazen patřičný počet parkovacích míst pro osoby se sníženou 
pohyblivostí. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,  
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Řešená stavba je napojena na dopraní infrastrukturu bude pomocí nově 
vybudovaného sjezdu z východní strany objektu, kde dochází napojení na silnici I. třídy 
č. 57, na který navazuje parkoviště určené hostům hotelu. 
 
c) doprava v klidu,  

Na pozemku je zřízeno venkovní stání pro 1 osobních automobilů o rozměru š. 
2,5m x d. 5,0m, dále dvě místa pro osoby se sníženou pohyblivostí o rozměru š. 3,5m x 
d. 5,0m. jednotlivá stání budou vyznačena vodorovným i svislým dopravním značením. 
Další parkování je možné cca. 350 m od hotelu. 
 
d) pěší a cyklistické stezky.  

V rámci areálu budou vybudovány zpevněné i nezpevněné plochy a chodníky 
pro pěší. Kolem hlavní silnice č. 57 však nevede chodník pro pěší. Nedaleko objektu 
vede cyklostezka, není však zřízeno napojení k hotelu. 

 
2.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) terénní úpravy,  
V rámci zemních prací bude na stavební parcele uskladněn výkopek, který bude 

poté znovu použit na zásypy a výškové srovnání parcely.  
Po dokončení stavby bude v rámci finálních zahradních úprav zemina 

ohumusována a zatravněna. Bude také provedena výsadba stromů a zeleně v zahradě 
areálu. 
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b) použité vegetační prvky, 
V rámci areálu hotelu budou prováděny sadové úpravy, nově budou vysázeny 

stromy, keře a traviny.  
Odhad použité zeleně na základě zahradní studie: 
 

Listnaté stromy Obvod kmene [cm] Počet [ks] 

Zakrslý platan 18 8 
Lípa 24 1 
Topol 16 12 

Keře Výška [cm] Počet [ks] 

Kalina obecná - Viburnum 
opulus „Roseum“ 

60-100 25 

Traviny   

Trávník - 2716 m2 
Pampová tráva – bíla 
(cortadelia serellona) - 25 trsů 

Tabulka 3  – seznam použité vegetace 

c) biotechnická opatření, 

Biotechnická opatření nebudou prováděna. 
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2.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,  
Hluk při provozu objektu  
Navržený objekt nebude pro okolí zdrojem hluku. Technické zázemí se nachází 

v podzemním podlaží, kotelna a strojovny VZT budou odhlučněny. Nejbližší obytná 
zástavba je cca. 107 m, výše hluku však nepřekročí stanovené limity. 

 
Hluk při výstavbě  
V průběhu výstavby nebudou překročeny hygienické hlukové limity. V průběhu 

provádění stavebních prací bude okolí vystaveno hlukovým vlnám vzniklých chodem 
zemních a stavebních strojů a drobné stavební mechanizace, dále pak vlivem 
staveništní dopravy. Pro období provádění stavebních prací lze využít korekci +10 dB k 
základním hlukovým limitům (pouze pro denní období). Tento limit nebude (s ohledem 
na vzdálenost nejbližší chráněné zástavby) překračován. 

 
Hluk z dopravy  
Hluk z dopravy nebude vlivem stavby zvýšen. 
 
Záření 
Při realizaci nebude docházet ke vzniku jakéhokoliv záření.  
 
Odpady  
Řešeno samostatnou kapitolou. 
 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,  

V rámci stavebních parcel a blízkého okolí se nenachází žádný z výše uvedených 
prvků spadajících pod ochranu. Stavba nebude mít vliv na ekologické funkce krajiny ani 
nijak nenaruší její vazby. 

 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,  

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.  
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem,  

Budou akceptovány všechny podmínky a připomínky podané v rámci stanoviska 
úřadem pro ochranu životního prostředí. 

 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno,  

Stavba nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.  
 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů.  
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Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navržena. Budou dodržena ochranná 
pásma obdržená od dotčených orgánů. 

 
V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na 
životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí 
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí.  
 
2.7 Ochrana obyvatelstva  

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.  
Budou splněny základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany 

obyvatelstva.  
 

2.8 Zásady organizace výstavby  

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,  
Staveniště bude napojeno na vodu a elektřinu. Napojení bude pomocí nově 

zrealizovaných přípojek objektu. Elektřina bude stažena ze sloupu vysokého napětí na 
sousední parcele a bude zřízen stavební rozvaděč. Voda bude řešena napojením se na 
hlavní vodovodní řad veden silnicí č.57. Přípojky budou ukončeny odběrnými místy a 
osazeny měřiči, tak, aby mohlo zpětně dojít k odečtu spotřeb. 
 
b) odvodnění staveniště,  

Staveniště bude odvodněno pomocí sítě zabudovaných odvodňovacích 
spirálových hadic, doplněných o odtokové kanály v místech určených pro pojezd strojů 
na staveništi. 

Plochy určené pro pojezd strojů, plochy kolem staveništních buněk a plochy 
určené pro výrobu budou zpevněny pomocí recyklátu a odvodněny vsakováním do 
stávajícího podkladu. 

 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  

Řešeno v samostatné kapitole - viz. kapitola 5. Projekt zařízení staveniště. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,  
V rámci procesů výstavby bude pronajata parcela č. 3686/11, určena ke 

skladování materiálu. Výstavba nebude mít dopad na okolní okolí. Budou dodrženy 
hlukové limity. 

V suchém období může dojít ke vzniku prašnosti, případně by tedy byly plochy 
staveniště ošetřeny kropením, popř. oplocení staveniště obaleno pomocí textilní 
tkaniny. 

V mokrém období budou auta před výjezdem ze staveniště kontrolovány, aby 
nezašpinila přilehlou komunikaci. Bude zřízeno provizorní mycí centrum. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,  

Stavba respektuje ochranné pásmo okolí a nijak je nenarušuje, dále nevyvozuje 
požadavky na asanace, demolice či kácení dřevin. 
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f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,  
V rámci procesů výstavby bude pronajata parcela č. 3686/11, určena ke 

skladování materiálu. Se záborem silnice není uvažováno. 
  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,  
Nejsou vznešeny požadavky. 
 

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

Řešeno samostatnou kapitolou. 
 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  
Z pozemku staveniště bude sejmuta ornice o celkové ploše 2 338 m² a tl. 0,15 

m, celkový objem ornice je 350,7 m³. Část bude zpětně použita na zpětné ohumusování 
plochy zeleně. K uložení dojde na pozemku investora.  

 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě,  

Budou akceptovány všechny podmínky a připomínky podané v rámci stanoviska 
úřadem pro ochranu životního prostředí. 

 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  

Ochrana BOZP bude řešena samostatnou kapitolou. 
 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  
Není řešeno.  

 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,  

Hlavní dopravní trasy, okolí stavebních buněk a výrobní prostory staveniště 
budou zpevněny pomocí recyklátu. 

Napojení na hlavní silnici č. 57 bude pomocí sjezdu z východní strany, bude 
umístěné dopravní značení upozorňující na výjezd ze stavby, po konzultaci s dopravním 
úřadem bude žádáno o snížení maximální dovolené rychlosti v období výstavby z 90 
km/hod. na 50 km/hod. 

 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,  

Nepředpokládá se stanovení speciálních podmínek.  
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o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.  
1. Výstavba zařízení staveniště a oplocení staveniště  
2. Zemní práce 
3. Základové konstrukce a nosné konstrukce 1.PP 
4. Svislé nosné konstrukce nadzemních podlaží 
5. Vodorovné nosné konstrukce nadzemních podlaží  
6. Zastřešení a opláštění vč. doplňkových a pomocných konstrukcí  
7. Realizace nenosných příček objektu 
8. Realizace technologického vybavení objektu 
9. Vnitřní dokončovací práce – podlahy, omítky, podhledy SDK, obklady, 

vestavěné skříně, zámečnická práce… 
10. Pokládka venkovních podzemních inženýrských sítí a související zemní práce  
11. Dokončení HTÚ pod novými zpevněnými plochami  
12. Čisté terénní úpravy  
13. Montáž vnitřního vybavení  
14. Úplné dokončení stavby, odstranění zařízení a oplocení staveniště, 

závěrečná  
prohlídka a zajištění potřebných kolaudačních souhlasů 
 

2.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Napojení stavby na vodovod bude pomocí nově zrealizované vodovodní 
přípojky napojené na hlavní řad. Bude zřízen vodovodní hydrant pro zajištění požární 
vody. 

Dešťová voda bude z povrchů střech a zpevněných ploch svedena do retenční 
nádrže opatřené přepadem do kanalizace. Odvodnění parkoviště a příjezdové cesty 
bude opatřeno odlučovačem lehkých kapalin. 

Kanalizační přípojka bude napojena na hlavní řad z východní strany, vnitřní 
rozvody – odpadní část z kuchyně restaurace, bude opatřena lapačem tuků. 
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1 Identifikační údaje stavby 

1.1 Obecné informace o stavbě 

Jedná se o novostavbu hotelového zařízení s celkovou kapacitou 43 osob, 
přidružená restaurace pak pojme 60 hostů, dále se počítá s 10-17 členy personálu. 

Podzemní podlaží je navrženo jako technologické, najdeme zde kotelnu, 
strojovnu vzduchotechniky, skladovací prostory, technickou místnost, místnosti pro 
personál a chod hotelu. 

V prvním nadzemním podlaží po vstupu nalezneme recepci, vpravo pak 
restauraci, kuchyně, k tomu potřebné sklady potravin. Pro personál zde dále najdeme 
zázemí, WC a koupelnu, úklidové či skladové místnosti. Pro hosty je zde wellness a část 
pokojů. 

2.NP je pak již určeno čistě pro hosty, najdeme zde pokoje pro hosty, z nichž 
každý má vlastní WC a koupelnu, společná je pak venkovní terasa. 
 

Hlavním stavebním objektem je SO 01 Hotel: 
Objekt je tvaru „L“ s vykrojením v místě vstupu, převládajícím faktorem je 

půdorysná plocha, výškově má hotel jedno podzemní patro a dvě nadzemní. Svislé 
nosné prvky jsou tvořeny z tvárnic ztraceného bednění u suterénního zdiva, nosné 
zdivo v prvním a druhém patře je pak z tvárnic HELUZ 30 u obvodového zdiva a HELUZ 
25 u vnitřních nosných konstrukcí. Vnitřní příčky jsou z tvarovek HELUZ 11,5 AKU, 
doplněných o SDK příčky tl. 150 mm. Překlady HELUZ 14,5 a HELUZ 238 do rozpětí 3500 
mm, v otvorech větších pak překlady ze železobetonu. 

Vodorovné stropní konstrukce, včetně schodišť, jsou provedeny z monolitu. 
Zastřešení objektu je řešeno střechou sedlového tvaru z dřevěných vazníků, sklony 
střešních rovin jsou 15° a 19° u střechy nad druhým podlažím, sklony střešních rovin 
nad prvním podlažím jsou pak 11°a 10°. 

 
1. Poloha staveniště 

Objekt svou polohou spadá pod město Valašské Klobouky, nachází se na jižním 
cípu jeho katastrálního území. Je umístěn do údolí hřebenů Bílých Karpat. Údolí protíná 
silnice první třídy č. 57. V okolí hotelu se dále nachází bývalá myslivna, dnes sloužící 
jako obytná budova, přes cestu najdeme pilu a chatařskou oblast. 

Staveniště bude na dopravní infrastrukturu napojeno pomocí nově 
vybudovaného sjezdu z východní strany pozemku. Přilehlá silnice č. 57 je silnicí I. třídy 
a je zde rychlostní limit 90 km/hod, v rámci výstavby areálu hotelu a zvýšeného pohybu 
vozidel stavby bude zařízeno snížení rychlosti na 30 km/hod. v místě průjezdu kolem 
staveniště. 

V rámci vnitro staveništní dopravy budou zřízeny a vyznačeny trasy pro pohyb 
strojů a automobilů. Plochy budou zpevněné pomocí recyklátu a budou odvodněny. 
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2 Informace o hlavních nákladních vozidlech 

V rámci výstavby hotelu bude potřeba na stavbu dopravit objemný a těžký 
materiál, jednou z nejtěžších položek budou palety tvarovek HELUZ, kde je maximální 
hmotnost jedné palety 1290 kg. Nejrozměrnějším prvkem pak je dřevěný střešní vazník 
o délce prvku 20,1 m a výšce 2,21 m. Dalším významným materiálem, co se dopravy 
týče, bude beton a betonářská ocel. Drobný materiál bude dopraven pomocí 
skříňových dodávek, kde doprava bude řešena v rámci subdodavatele vykonávající 
dané práce. 
2.1 Nákladní automobil Mercedes Atego 1318 s hydraulickou rukou 

Třístranný sklápěč s hydraulickou rukou. 
Ložná plocha: 6 500 x 2 470 
Pohon: 4x4 
výška postranic: 600 mm 
celková váha: 7 490 
Nosnost: 5 200 kg. 
Hydraulická ruka-zdvih:    3,5m-1680kg 

                                                          4,7m - 1400kg 
                                                          6,0m - 1000kg 
2.2 Autodomíchávač MAN Pumpmix 35.4 DFC, 6x4 

Objem domíchávače: 7,0 m3 
Celková váha vozidla: 32 t 
Rozbalovací výška: 7,5 m 
 
Dosah ramene: 24 m 
Prostor pro rozpatkování: 9,5 x 4,0 m. 

 
2.3 Nákladní automobil MAN TGS 26.480 6x4, třístranný sklápěč 

Hmotnost celková: 26 000 kg 
Provozní hmotnost: 12 470 kg 
Hmotnost nákladu: 13 530 kg 
Ložná plocha: 4970 x 2350 x 1000 mm 
Výška bočnice: 1000 mm 
Objem ložné plochy: 11,7 m3 

2.4 Dodávka Ford Transit L2H3 

Počet náprav: 2 
Délka ložné plochy: 3 000 mm 
Šířka ložné plochy: 1 780 mm 
Ložná výška: 2 150 mm 
Celková délka: 5 520 mm 
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Celková šířka: 2 351 mm 
Celková výška: 2 600 mm 
Nosnost: 1 730 kg 
Hmotnost vozidla: 3 500 mm 
 

2.5 Tahač Volvo FH s návěsem Broshuis 3AOU – 48/3  

Hmotnost soupravy: 24,75 t  
Šířka soupravy: 2,49 m  
Délka soupravy: 17,3 - 39,8 m  
Výška soupravy: 4,0 m  
Nosnost: 38,6 t  
Ložná délka: 13,5 – 36 m  
Ložná šířka: 2,46 m  

2.6 Valník Mercedes Benz Arocs 4143, 8x4, s hydraulickou rukou 

Konfigurace náprav: 8x4 
Rozměr vozidla: 9800 x 2550 x 4000 mm 
Hmotnost nákladu: 16 529 kg 
Ložná plocha: 6490 x 2420 x 600 mm 
Výška bočnice: 600 mm 

 

3 Dopravní trasy 

V následující části budou zpracovány jednotlivé trasy pro transport materiálu na 
staveniště či odvoz odpadu na skládku. Navržené trasy jsou řešeny s ohledem na typ 
přepravního automobilu a velikost automobilu, automobilu s nákladem. Byl brát zřetel 
na podjezdnou výšku, průjezdnou šířku, vhodnost daných komunikací a možnost 
využití komunikace nákladním automobilem. 

 
3.1 Doprava objektů zařízení staveniště 

Objekty zařízení staveniště budou pronajaty ve firmě Stavebniny DEK, se sídlem 
ve Zlíně – Přílukách, ulici Cecilka 463. Dopravovány budou stavení buňky, skladovací 
kontejner, mobilní oplocení a stavební záchod. Celková délka trasy je 40,5 km, trasa 
byla odkloněna přes Dolní Lhotu, vzhledem k velikosti nákladu a stavu silnice směrem 
z Vizovic na místo určení.  
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Obr. 2 - Dopravní trasa Stavebniny DEK, Zlín, Příluky – staveniště. 

3.2 Doprava stavební oceli 

Betonářská výztuž a veškerá pomocná ocel bude dopravována z firmy Výztuž 
CZ, s.r.o., sídlem v Tlumačově 76 362, na ulici Jiráskova 904. Dopravována bude veškerá 
stavební výztuž, kde nejdelší prvky budou mít 6,0m a budou přesahovat ložnou plochu 
a bude opatřen výstražným fáborkem. Výztuž bude řádně upevněna a zabezpečena! 
Celková délka trasy je 61,2 km, trasa byla odkloněna přes Dolní Lhotu, vzhledem 
k velikosti nákladu a stavu silnice směrem z Vizovic na místo určení. 

 
Obr. 3 – Dopravní trasa Výztuž CZ, Tlumačov – staveniště. 
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3.3 Doprava betonové směsi 

Doprava betonové směsi bude zajištěna z nejbližší betonárny v okolí, tj. Belit 
spol. s.r.o. se sídlem ve Valašských Kloboukách 766 01, Sychrov 1047. Směs bude 
dopravovaná autodomíchávačem MAN Pumpmix. Celková délka trasy je 3,6 km a na 
trase se nenachází žádný podjezd přemostění.  

 
Obr. 4 – Dopravní trasa Belit, s.r.o., Valašské Klobouky – staveniště. 
 
3.4 Doprava kameniva 

Doprava kameniva pro stavební výrobu a doprava recyklátu pro vytvoření 
zpevněních ploch bude dopravováno taktéž z firmy Belit spol. s.r.o. se sídlem ve 
Valašských Kloboukách 766 01, Sychrov 1047. Materiál bude dopravován nákladním 
automobilem MAN TGS 26.480 6x4, jedná se o třístranný sklápěč. Celková délka trasy 
je 3,6 km a na trase se nenachází žádný podjezd přemostění. 

 
Dopravní trasa je totožná viz. obr 4. 
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3.5 Doprava tvárnic HELUZ 

Zdící tvárnice HELUZ od nosných až po příčky, budou dováženy z firmy 
Stavebniny DEK, se sídlem ve Zlíně – Přílukách, ulici Cecilka 463. Doprava bude zajištěna 
přímo dodavatelem tvárnic, tedy firmou DEK. Hmotnost palet se pohybuje v rozmezí 
850–1290 kg. Pro nápravu bude zvolen tahač Volvo FH s přívěsem o třech nápravách 
s celkovou nosností 38,6 t. 

Celková souprava bude mít délku 24,8 m a celková maximální nosnost je 62,3 t. 
Souprava je již klasifikována jako nadrozměrná doprava, bude tedy opatřeno 
doprovodné vozidlo s výstražným osvětlením a označením. V případě nutnosti můžou 
řidiči doprovodných vozidel pozastavit dopravu a umožnit tak průjezd soupravy. 

Celková délka trasy je 40,5 km, trasa byla odkloněna přes Dolní Lhotu, vzhledem 
k velikosti nákladu a stavu silnice směrem z Vizovic na místo určení. 

 
Dopravní trasa je totožná viz. obr 2. 
 

3.6 Doprava dřevěných střešních vazníků  

Zastřešení objektu je řešeno formou dřevěných vazníků, který vznikají jako 
celistvé prvky přímo ve výrobě. Vazníky budou dodávány firmou Střechy 92, s.r.o. se 
sídlem ve Zlíně – Přílukách, na ulici Pekárenská 400.  

Vazník je expedován jako již hotový prvek, a největší vazníky díky tomu mají 
rozměr 18,2 metru délky a 3,05 metru výšky. Hmotnost prvku je 536,2 kg u největšího 
z prvků. Celkem bude dopravováno 52ks vazníků o různých délkách. 

 
Počty dopravovaných vazníků: 
 22 ks – délky 18,20 m 
7 ks – délky 10,25 m 
14 ks – délky 20,10 m 
8 ks – délky 10,70 m 
1 ks – délky 9,38 m 
 
Šířky prvků jsou shodně 100 mm, lze tedy na šířku ložné plochy vyskládat až 24 

ks. Doprava bude rozdělena do dvou cest, kde v první části budou dopraveny vazníky 
délky 20,10 m, doplněny o vazníky délek 10,25 m, 10,70 a 9,38 metru ložených za sebe. 
V druhé várce bude pak přivezeno 22ks vazníků délky 18,2 m. 

Pro nápravu bude zvolen tahač Volvo FH s přívěsem o třech nápravách 
s celkovou nosností 38,6 t. Celková souprava bude mít délku 27,2 m. Souprava je již 
klasifikována jako nadrozměrná doprava, bude tedy opatřeno doprovodné vozidlo 
s výstražným osvětlením a označením. V případě nutnosti můžou řidiči doprovodných 
vozidel pozastavit dopravu a umožnit tak průjezd soupravy. 

Celková délka trasy je 39,8 km, trasa byla odkloněna přes Dolní Lhotu, vzhledem 
k velikosti nákladu a stavu silnice směrem z Vizovic na místo určení. 
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Obr. 5 – Dopravní trasa Střechy 92, Zlín, Příluky – staveniště. 

3.7 Doprava stavebního odpadu na skládku  

V rámci výkopových a staveních pracích bude vznikat odpad v podobě zeminy, 
kamenů a betonů. Odpad bude odvážen pomocí nákladního automobilu MAN TGS 
26.480 6x4, jedná se o třístranný sklápěč.  

Skládka se nachází na adrese Smolina, Polní 34, nedaleko města Valašské 
Klobouky. Délka trasy je 5,9 km a na trase se nenachází žádné kritické místo. 
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Obr. 6 – Dopravní trasa skládka odpadu Smolina – staveniště. 

 
3.8 Doprava strojů a mechanizace  

Zejména v rámci výkopových prací je potřeba na staveniště dopravit těžkou 
techniku v podobě pásového rypadla JCB JS 210 LC, kolového rypadla Caterpillar 428, 
dozeru Caterpillar D5N XL a vibračního válce LP8504. 

Kolová rypadlo budou dopraveny po vlastní ose. Pro dopravu dozeru, pásového 
rypadla a vibračního válce, pak bude použito nadrozměrné dopravy.  

Všechny stroje budou dopravovány z firmy Javorník CZ, s.r.o. sídlící v Brumově-
Bylnici. Firma zajistí stroje včetně jejich nadrozměrné dopravy na staveniště. 
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Obr. 7 – Dopravní trasa Javorník CZ s.r.o. – staveniště. 

3.9 Doprava bednících prvků  

Veškeré bednící prvky budou pronajaty od firmy RUDOLF lešení, s.r.o. se sídlem 
ve Fryštáku 763 16, na ulici Holešovská 423. 

Budou dopravovány příhradové nosníky v rozmezí délek 1200–6000 mm, nosné 
stojky PERI, včetně křížových hlav a roznášecích trojnožek, třívrstvé bednící desky tl. 21 
mm a k tomu pomocná stavební prkna a fošny. Bude převezeno i systémové zábradlí. 

Doprava bude pomocí výše uvedeného valníku Mercedes Benz Arocs 4143, 8x4 
s hydraulickou rukou. 
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Obr. 8 – Dopravní trasa pro bednící prvky, firma RUDOLF lešení, s.r.o. – staveniště. 

4 Nadrozměrná doprava – podrobné řešení 

4.1 Parametry nadrozměrné dopravy  

V rámci výstavby bude nutností zajistit i dopravu klasifikovanou jak 
nadrozměrná. Dle vyhlášky č. 209/2018 Sb. o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti 
vozidel, jsou limity pro běžnou dopravu stanoveny limitní parametry: 

 délka soupravy 16,5 m 
 šířka 2,55 m 
 výška 4,2 m 
 maximální hmotností 48 t.  

 
V rámci realizace zastřešení jsou projektem stanovené dřevěné střešní nosníky 

o délce prvků 18,2 a 20,1 m, které budou v rámci přepravy klasifikovány jako 
nadrozměrné. Bude proto poptán tahač Volvo FH s návěsem Broshuis 3AOU – 48/3, 
kde je možné dosáhnout celkové délky soupravy 17,3 – 39,8 metru.  

Dále bude potřeba převést stroje pro zemní práce, zejména dozer a pásové 
rypadlo, kde je limitujícím prvkem maximální nosnost soupravy 38,6 t. Pro dopravu 
strojů bude použit přívěs tomu určený. 

 
Celková délka soupravy pro přepravu střešních vazníků je 27,2m, výška 

soupravy pak 4,05m.  
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Pro dopravu strojů pro zemní práce je pak důležitá celková výška soupravy 4,2m 
a celková hmotnost soupravy. Přepravovaný dozer Caterpillar D5N XL má hmotnost 
12750 kg, pásové rypadlo JCB JS 210 LC pak 21420 kg, oba stroje proto budou 
dopravovány samostatně.  

 
4.2 Doprovodné vozidlo 

Nadrozměrná doprava musí mít při přepravě doprovodná vozidla opatřena 
příslušným značením a signalizačním osvětlením. Signalizační osvětlení je oranžové 
barvy. Díky celkové délce soupravy přes 26metrů, budou při dopravě přítomna dvě 
doprovodná vozidla! Jedno z vozidel jede před a druhé za tahačem s nadrozměrným 
nákladem.  

Vozidlo má za úkol bezpečný průjezd soupravy a pokud to bude potřeba, řidič 
doprovodného vozidla má pravomoc zastavit a řídit dopravu. 

 

 
Obr. 9 – Ukázka doprovodného vozidla. 

4.3 Kritická místa dopravních tras 

V následující podkapitole budou posouzeny kritická místa na trasách. Je potřeba 
se zaměřit zejména na podjezdné výšky u přemostění či jiných překážek na trase, dále 
pak na nosnost mostních konstrukcí na trase, v neposlední řadě pak na poloměry 
otáčení soupravy klasifikované jako nadrozměrný náklad. 

Při trase dopravy dozeru a rypadla z firmy Javorník CZ, se nenacházejí žádná 
kritická místa, trasa má délku pouze 2,2 km a není zde přemostění ani podjezd, stejně 
tak se na trajektorii silnici nenachází výrazné zatáčky či křížení. 

Bude tedy řešena zejména doprava vazníků. 
  
 
Trasa pro dopravu střešních vazníků je dlouhá 39,8 km a na trase se nacházejí 

následující kritická místa: 
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Obr. 10 – Křižovatka Zlín – Příluky, výjezd z areálu, následně světelná křižovatka – 
odbočení vlevo směr Vizovice. 
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Obr. 11 – Křižovatka v obci Dolní Lhota, odbočení vlevo směr Sehradice, Loučka. 
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Obr. 12 – Křižovatka v Loučka, odbočení vpravo směr Vlachovice, Valašské Klobouky. 

 

5 Dopravní situační výkres 

Součástí kapitoly je i zpracování dopravní situace, dopravní situace je 
zpracována formou samostatné přílohy č. P.1 – Situace širších dopravních vztahů. 



50 
 

 
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
 

FAKULTA STAVEBNÍ  

FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 

 

ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 

INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT  
 

 
 

3 ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY - objektový

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

DIPLOMA THESIS 

AUTOR PRÁCE 

AUTHOR 

BC. ADAM ŠÁNEK  

VEDOUCÍ PRÁCE 

SUPERVISOR 

Ing. MARTIN MOHAPL PhD.  

BRNO 2022  

 



51 
 

OBSAH: 
 

1 Informace k časovému a finančnímu plánu .................................................................. 52 

  



52 
 

1 Informace k časovému a finančnímu plánu  

V této kapitole bude zpracován časový a finanční plán pro výstavbu objektu 
Hotel Karpaty. Časový plán i finanční plán je řešen jako objektový a jedná se o pouze 
prvotní odhady výstavby, na základě objemů prací a proporcí stavby. Plochy a objemy 
jednotlivých stavebních objektů byly převzaty z projektové dokumentace. 

Časový plán byl zpracován dle odhadované doby výstavby v technické zprávě. 
Jako časová jednotka byly zvoleny týdny a celková doba výstavby je odhadována na 48 
měsíců.  

Finanční plán má totožné členění jako plán finanční, tj. nejmenší časovou 
jednotkou finančního plánu jsou týdny. Plochy a objemy byly převzaty z projektové 
dokumentace a ceny za měrnou jednotku pak zvoleny dle technicko-hospodářských 
ukazatelů. Celková cena je tedy orientační a vypočtena dle THU. 

Finanční a časový plán je zpracován do dvou samostatných příloh pod 
označením P.2 – Časový a finanční plán, objektový – histogram a P.3 – Časový a finanční 
plán, objektový – harmonogram. 
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1 Obecné informace studie 

V této kapitole bude provedena studie hlavních technologických etap při 
výstavbě Hotelu Karpaty, tzn. budou řešeny pouze hlavní objemné etapy jako jsou 
zemní práce, základové konstrukce, řešení svislých nosných konstrukcí, vodorovných 
nosných konstrukcí a zastřešení objektu.  

Bude kladen důraz na požité stroje a mechanizaci, počty pracovníků při 
jednotlivých činnostech a budou popsány postupy prováděných prací. 
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2 Zemní práce 

V rámci zemních prací budou prováděno několik stavebních objektů, počínaje 
výkopovými pracemi pro realizaci podzemního podlaží a základové konstrukce hotelu 
vedeného jako SO 01, dále SO 02 bazén, SO 05 vodovodní přípojka, SO 06 kanalizační 
přípojka, SO 07 přípojka elektro, SO 08 dešťová kanalizace, SO 10 zemní práce. 

Před započetím zemních prací budou odstraněny stromy a křoviny v areálu 
staveniště. Bude sejmuta ornice o celkové ploše 2338,1 m2, která bude skladována 
v západní části staveniště, skládka bude půdorysného rozměru 20,0 x 10,0 m a 
skladování bude povoleno do maximální výšky 1,5 m. Uskladněná zemina bude použita 
pro sadové úpravy areálu hotelu, zbylá zemina bude odvezena na skládku. 

Takto připravený pozemek bude připraven k vytyčení jednotlivých stavebních 
objektů dle projektové dokumentace.  

Výšková úroveň terénu je cca. 405,31 – 405,85 m n.m. Bpv., úroveň čisté podlahy 
objektu byla stanovena na 405,75 m n.m. Bpv.  

 
2.1 Strojní sestava 

Pro zemní práce bude použita patřičná strojní mechanizace, kterou bude 
zajišťovat firma Javorník CZ s.r.o., vybrané stroje byly tedy volena na základě vozového 
parku a strojního vybavení firmy. Pro skrývku ornice a přesuny zeminy v rámci 
staveniště bude použit dozer Caterpillar D5N XL, pro výkopové práce dvě kolová 
rypadla Caterpillar 428 a jedno pásové rypadlo JCB JS 210 LC, pro hutnění podloží bude 
použit vibrační válec značky Atlas Copco. Pro přepravu zeminy pak byl zvolen nákladní 
automobil MAN TGS 26.480 6x4, jedná se o třístranný sklápěč s objemem korby 11,7 
m3. 

Podrobné informace o použitých strojích jsou vypsány v kapitole č. 6 – Návrh 
hlavních stavebních strojů a mechanismů. 

2.2 Skladování materiálu 

Bude zřízena skládka ornice o rozměrech 20,0x10,0 m, celková výška uložení je 300 m3. 
Vzniklý výkopek bude průběžně odvážen na skládku v nedaleké městské části - 
Smolině. Část výkopku bude odložena v místě areálu a použita na zásypy po dokončení 
hydroizolací základových konstrukcí. 
 
2.3 Postup provedení zemních prací 

Pro sejmutí ornice bude použit dozer Caterpillar D5N XL, který bude sloužit 
taktéž pro přesun zeminy a výkopku v rámci staveništních ploch. Ornice bude sejmuta 
i pod budoucím parkovištěm a budoucími zpevněnými plochami areálu. Po 
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geodetickém zaměření a vytyčení polohových bodů hotelu, budou započaty zemní 
práce na hlavním stavební objektu hotelu.  

Dle vytyčených bodů dojde k hloubení stavení jámy, za pomocí dvou kolových 
rypadel Caterpillar 428 o objemech lžíce 1,8 m3, která budou doplněna o pásové 
rypadlo JCB JS 210 LC.  

Postupným hloubením stavební jámy se stroje dostanou až ke hloubení jámy 
pro budoucí prostory podzemního podlaží, dno stavební jámy suterénu se nachází ve 
výšce -3,650 mm, základové pasy pak v -4,250 mm, bude tedy vytvořen nájezd a pro 
hloubení bude použito výše uvedené pásové rypadlo. Rypadla kolová budou v souběhu 
prací pracovat na výkopu rýh pro základové konstrukce 1.NP a k tomu potřebné 
svahování. Po dokončení hloubení stavební jámy a stavebních rýh pro podzemní 
podlaží, vyjede pásové rypadlo ven ze stavební jámy a bude odstraněn nájezd. 
V neposlední řadě budou v souběhu výkopovými pracemi provedeny i stavební rýhy 
pro inženýrské sítě. Budou dodrženy stanovené hloubky rýh jednotlivých přípojek. 
Bazén vedený jako SO-02 bude řešen samostatně v pozdější fázi výstavby. 

Aby bylo dosaženo potřebné únosnosti půdy o hodnotě 60 MPa, bude 
provedena stabilizace podloží smícháním zeminy a vápenocementové směsi. Průběžně 
bude zemina hutněna pomocí vibračního válce Atlas Copco LP8504 s hutnící sílou 
65kN, válec je ovládán pomocí dálkového ovládání. 

Únosnost podloží bude ověřována pomocí zatěžovacích zkoušek!  
 
3 Hrubá spodní stavba 

Objekt je založen na základových pasech a disponuje jedním podzemním 
podlažím. Výšková úroveň zpevněné zeminy pod podzemním podlaží je -3,650 mm a 
spodní hrana základových pasů je -4,250 mm. Všechny základové pasy mají shodnou 
šířku a to 800 mm, rozdílná šířka pasů je pouze pod schodišťovým ramenem, kde je 
navržen pas o šířce 400 mm. V místě komínového tělesa je pak základ rozšířen dle 
projektu. Základové pasy jsou navrženy z prostého betonu C15/20 a základové desky 
z betonu třídy C20/25. Svislé suterénní zdivo pak tvoří tvárnice ztraceného bednění o 
šířce 400 a 250 mm. 

 
3.1 Strojní sestava 

Pro betonáž základů a výplň zdiva ze ztraceného bednění bude k dispozici 
autodomíchávač Man Pumpmix o celkovém objemu 7 m3. Pro přesun betonové směsi 
bude použito autočerpadlo Schwing S 24 X. Pro přepravu v rámci staveniště bude 
k dispozici také vysokozdvižný vozík SAMUK FD50T. 

Podrobné informace o použitých strojích jsou vypsány v kapitole č. 6 – Návrh 
hlavních stavebních strojů a mechanismů. 
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3.2 Skladování materiálu 

Výztuž bude předem dovezena a skladována na skládce materiálu, musí být 
uložena na dřevěné hranoly tak, aby nedošlo k jejímu styku se zemí. Výztuž a dřevo 
bude překryto pomocí plachet a chráněno před nepřízní počasí. Stejně tak budou 
skladovány pomocné dřevěné hranoly, překližky a prvky pro vytvoření případného 
bednění či vzpěr. Tvárnice ztraceného bednění budou skladovány na europaletách, 
taktéž na skládce materiálu. Skládka je zpevněná a odvodněná. 

 

3.3 Postup provedení zemních prací 

Po vyhloubení stavební jámy základových rýh podzemního podlaží, bude 
přeměřena jejich správnost a započaty práce na základových konstrukcích.  

Nejprve budou vybetonovány základové pasy pod 1.PP, poté bude následovat 
vybetonování základové desky suterénu, bude kontrolována její rovinatost. Po 
vytvrdnutí desky bude deska opatřena izolací proti vodě – asfaltovým pásem. Po celém 
obvodu desky bude ponechán přesah 150 mm, pro budoucí dopojení hydroizolace 
suterénního zdiva a vytvoření zpětného spoje.  

Na takto upravenou základovou desku bude vyzdíváno zdivo ztraceného 
bednění, obvodové zdivo o šířce 400 mm a vnitřní nosné zdivo o šířce 250 mm. První 
řada bude zakládána na maltu tomu určenou, další řady pak budou loženy tak, aby byla 
vytvořena vazba zdiva a mezi každou řadu bude vložena vodorovná výztuž o průměru 
8 mm, ke každému líci zdiva. Betonáž bude probíhat vždy po vyzdění dvou řad, do 
bednění bude navíc vkládána i svislá výztuž dle statické části projektu, pomocí 
autočerpadla Schwing S 24 X s vodorovným dosahem 19,5 m pak bude zdivo vyléváno 
betonovou směsí. Postup se v průběhu zděni bude opakovat. V rámci uzavření spodní 
stavby dojde k vytažení hydroizolace z asfaltových pásu podél zdiva, opět zakončeno 
přesahem pro pozdější napojení na izolaci desky 1.NP. Obvodové zdivo podzemního 
podlaží bude zatepleno pomocí tepelné izolace z XPS, zvenčí strany pak bude XPS 
přetaženo nopovou fólií a proveden zásyp vykopanou zeminou. Suterén bude uzavřen 
monolitickým železobetonovým stropem, postup pro betonáž strupu je podrobně 
popsána v kapitole č. 9 - Technologický předpis pro provádění monolitických stropních 
konstrukcí. 

Po dokončení základových prací 1.PP se bude pokračovat tvorbou základnových 
pasů 1.NP. Pásy mají shodnou šířku 800 mm, je použit stejný typ betonu, tl. základové 
desky je 150 mm. Postup je obdobný, základová deska bude opět přetažena 
hydroizolací z asfaltových pásů, po celém obvodu zakončena přesahem pro dopojení 
později realizované svislé izolace.  
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4 Svislé nosné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce tvoří obvodové zdivo z tvárnic HELUZ Family 30 
broušená, doplněno o vnitřní nosné zdivo HELUZ Uni 25 broušená, v místě restaurace 
je pak svislá konstrukce doplněna o ocelové sloupy. Příčky budou tvořit příčkovky 
HELUZ AKU 11,5, HELUZ AKU 15 a místy bude použito příček z SDK. Zdivo bude ztuženo 
pomocí železobetonového věnce, který bude nad 1.NP zakomponován do 
železobetonové stropní konstrukce, v 2.NP pak věnec bude tvořit samostatnou 
konstrukci. Oba věnce budou doplněny o tepelnou izolaci. V místě okenních a dveřních 
otvorů budou použity překlady HELUZ 238 u obvodových stěn, a HELUZ 115 u vnitřních 
příček. Překlady HELUZ budou použity do šířky otvorů 3500 mm, širší překlady budou 
řešeny pomocí železobetonových překladů. 

 
4.1 Strojní sestava 

Pro realizaci svislých nosných konstrukcí bude potřeba zejména nákladních 
automobilů pro dopravu materiálu, bude použit valník s hydraulickou rukou Mercedes 
Benz Arocs 4143, Mercedes Atego 1318 s hydraulickou rukou, pro dopravu drobného 
materiálu pak dodávka Ford Transit. Pro vertikální staveništní dopravu bude použit 
stavební výtah Böcker HD 31K, budou využity hydraulické ruky nákladních automobilů, 
v případě potřeby bude objednán autojeřáb.  

Pro přepravu v rámci staveniště bude k dispozici také vysokozdvižný vozík 
SAMUK FD50T. 

Podrobné informace o použitých strojích jsou vypsány v kapitole č. 6 – Návrh 
hlavních stavebních strojů a mechanismů. 

4.2 Skladování materiálu 

Tvárnice budou přivezeny na paletách, hydraulickou rukou poté složeny na 
skládku materiálu. Všechen skladovaný materiál musí být skladován na dřevěných 
hranolech, vyvýšených nad terénem alespoň o 150 mm. Stejným způsobem budou 
skladovány i překlady HELUZ.  

Drobný materiál a mechanizace bude skladována v uzamykatelném stavebním 
kontejneru. 

 
4.3 Postup provádění zděných svislých konstrukcí 

Pomocí nivelačního přístroje bude změřeno nejvyšší místo na základové či 
stropní desce a na toto místo bude nanesena vrstva zakládací malty o minimální tl. 10 
mm. Nepřesnosti vodorovné konstrukce by měly být v mezích dovolených odchylek a 
budou tedy částečně redukovány díky různé vrstvě zakládací malty. Základová vrstva 
bude nanášena v šířce zdiva a průběžně stahována hliníkovou latí. Důležité je dbát na 
správnou konzistenci malty, musí být dodrženy pokyny technického listu dodavatele. 
Zdivo bude kladeno nejdříve v rozích, po založení rohů bude natažen provázek 
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udávající rovnost stěny a zbylé tvárnice budou kladeny do provázku. K tomu bude zdění 
průběžně kontrolováno vodováhou. 

Druhá řadu bude již kladena na tenkovrstvou zdící maltu. Je nutné dodržet vazby 
v rozích a u ostění, pro převazbu budou použity speciální tvarovky tomu určené. 
Svislost a rovinatost kladeného zdiva bude kontrolována pomocí vodováhy, latí, 
případně provázku či laserem. Tento postup se dále opakuje i při kladení dalších řad, 
stále je potřeba dbát na převazbu kontrolu vodorovného i svislého směru! 

Uložení překladu probíhá do maltového lože, musí být dodrženo minimální 
uložení překladu dle technických listů výrobce, které je závislé na délce překladu. 
Překlady budou osazovány jako „bloky“ tvořené ze tří nosných překladů a mezi 
překlady a mezi ně vložené tepelné izolace šířky 90 mm. Tyto bloky budou vázány 
drátem, aby nedošlo k jejich převrácení, drát bude odstraněn až po zatížení překladu a 
jeho stabilizaci. U překladů vnitřní či překladů nad příčkami izolace vkládána nebude. 
V případě překladu se světlostí otvoru větší 3000 mm, bude překlad řešen jako 
monolitický. Překlady musí být kladeny ve správném směru dle technických listů 
výrobce! 

Obvodové a střední nosné zdivo bude zakončeno železobetonových věncem, 
který bude konstrukci ztužovat. Věnec bude doplněn o tepelnou izolaci. V místě 
monolitického stropu bude věnec součástí stropní konstrukce, dojde k přidání 
potřebné výztuže. Bednění věnce je popsáno s kapitole č. 9 - Technologický předpis pro 
provádění monolitických stropních konstrukcí. 

 

4.4 Postup provádění ocelových sloupů 

Nosné ocelové sloupy budou osazovány až po dokončení nosného zdiva, 
monolitických stropů a průvlaků. Doté doby musí být monolitické prvky podstojkovány! 

Ocelové sloupy budou vyrobeny po přeměření skutečných výškových rozměrů, 
bude dodržen jejich průřez stanovený statickým výpočtem. Sloupu budou opatřeny 
roznášecími patkami a kotveny no betonové základní desky a stropu/průvlaku pomocí 
chemických kotev a závitových tyčí. Horní roznášecí patka bude přivařena ke sloupu až 
po jeho hrubém osazení, přímo na stavbě.  

 

5 Zastřešení 

Zastřešení hotelu bude pomocí dřevěných varníků. Střecha je rozdělena na dvě 
části, první z částí je nad 1.NP v místě nad restaurací a kuchyní. Sklon střeních rovin je 
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11° a 10° a budou použity vazníky délky 20,1 m a výšky 2,21 m a jednostranné vazníky 
se sklonem 10°, délky 10,7 m a výšky 2,21 m. 

Druhá část zastření bude nad 1.NP bude tvořena vazníky délky 18,2 m a výšky 
3,05 se sklony střešních rovin 15°a 19°, kde část střechy bude řešena taktéž 
jednostranným vazníkem se sklonem 15°a délkou 10,2 m. 

Jako krytina bude použita plechová střešní krytina imitující střešní tašku. 
Tepelná izolace bude uložena v místě spodního pásu vazníku a na střešní vazník bude 
kotvena nosná konstrukce pro vynesení SDK podhledu. 

 
5.1 Strojní sestava 

Pro osazení střešních vazníků bude přítomen autojeřáb Liebherr LTM 1070 
s vyložením ramena až 48 m. Podrobný popis jeřábu včetně posouzení jeho únosnosti 
je zpracován v kapitole 6 – Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů, konkrétně 
pak v bodu 6.11. Dále bude k dispozici stavební výtah Böcker HD 31K pro vertikální 
dopravu.  

Doprava vazníků bude klasifikována jako nadrozměrná, bude použit tahač Volvo 
FH s návěsem Broshuis 3AOU – 48/3, pro dopravu ostatního materiálu bude použit 
valník Mercedes Atego 1318 s hydraulickou rukou, popř. dodávka Ford Transit. 

Podrobné informace o použitých strojích jsou vypsány v kapitole č. 6 – Návrh 
hlavních stavebních strojů a mechanismů. 

 

5.2 Skladování materiálu 

Střešní vazníky budou pomocí autojeřábu ihned zvednuty a kotveny, nebudou 
tedy skladovány v rámci areálu. Plechová krytina bude přivezena v dřevěných koších a 
bude pomocí hydraulické ruky složena na skládku materiálu. Na skládce budou dále 
skladovány další pomocné dřevěné prvky. Drobný či dražší materiál pro klempířské 
práce bude skladován v uzamykatelným stavebním kontejneru.  

 

5.3 Postup osazení střešních vazníků 

Nejprve bude provedena kontrola provedení železobetonových věnců, na které 
budou vazníky ukládány. Proběhne kontrola rovinnosti a vizuální kontrola provedení. 
Před započetím kladení střešních vazníků bude na finální ploše věnce rozměřena a 
zakreslena jejich finální poloha, budou rozměřeny rozteče dle výkresové dokumentace. 

Střešní vazníky budou na zemi spojeny do bloků po dvou, které se vzájemně 
zavětrují a vytvoří tuhý celek, takto vzniklý blok bude osazován autojeřábem. Při práci 
s autojeřábem a řemenem je nutné dbát zvýšené opatrnosti, uvazovat břemeno může 
pouze osoba s platným vazačským průkazem, stejně tak musí jeden z pracovníků hlídat 
staveniště a pracovní prostor pod jeřábem, aby nedošlo k vniknutí osob do trajektorie 
břemene. Postupně budou osazovány jednotlivé bloky, je-li lichý počet vazníků, 
poslední z vazníků bude osazován samostatně a bude připevněn k sousednímu 
vazníku až na střešní konstrukci. Po celou dobu jeho připevňování bude stále uvázán 
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na jeřábu. Po osazení střešních vazníků dojde k jejich důkladnému propojení, 
zavětrování a kotvení ke konstrukci věnce.  

Poté bude následovat celoplošný záklop ze smrkových desek tl. 24 mm, na který 
bude kladena difusní pojistná fólie SBS modifikovaných asfaltových pásů. Ty budou 
kladeny s přesahem a přichyceny pomocí mechanické sponkovačky. Po natažení 
izolace budou přibyty kontralatě o rozměru 60x40 mm, kterou současně vytváří 
větranou mezeru, poté přijde laťování z latí stejného průřezu a pokládka plechové 
krytiny. Krytina bude kotvena pomocí nastřelovacích hřebů v místech laťování. 

Krov bude uzavřen i ze spodní strany, a to pomocí OSB desek, které budou 
vynášeny dřevěným roštem z hranolů 50x100 mm kolmých na vazník a do vazníku 
kotvených. Všechen meziprostor bude vyplněn čedičovou vatou o celkové tloušťce 300 
mm. K OSB deskám pak bude pomocí mechanické sponkovačky připevněna ještě 
parotěsná PE folie.  
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1 Identifikační údaje stavby 

1.1 Obecné informace o stavbě 

Jedná se o novostavbu hotelového zařízení s celkovou kapacitou 43 osob, 
přidružená restaurace pak pojme 60 hostů, dále se počítá s 10-17 členy personálu. 

Podzemní podlaží je navrženo jako technologické, najdeme zde kotelnu, 
strojovnu vzduchotechniky, skladovací prostory, technickou místnost, místnosti pro 
personál a chod hotelu. 

V prvním nadzemním podlaží po vstupu nalezneme recepci, vpravo pak 
restauraci, kuchyně, k tomu potřebné sklady potravin. Pro personál zde dále najdeme 
zázemí, WC a koupelnu, úklidové či skladové místnosti. Pro hosty je zde wellness a část 
pokojů. 

2.NP je pak již určeno čistě pro hosty, najdeme zde pokoje pro hosty, z nichž 
každý má vlastní WC a koupelnu, společná je pak venkovní terasa. 

Hlavním stavebním objektem je SO 01 Hotel: 

Objekt je tvaru „L“ s vykrojením v místě vstupu, převládajícím faktorem je 
půdorysná plocha, výškově má hotel jedno podzemní patro a dvě nadzemní. Svislé 
nosné prvky jsou tvořeny z tvárnic ztraceného bednění u suterénního zdiva, nosné 
zdivo v prvním a druhém patře je pak z tvárnic HELUZ 30 u obvodového zdiva a HELUZ 
25 u vnitřních nosných konstrukcí. Vnitřní příčky jsou z tvarovek HELUZ 11,5 AKU, 
doplněných o SDK příčky tl. 150 mm. Překlady HELUZ 14,5 a HELUZ 238 do rozpětí 3500 
mm, v otvorech větších pak překlady ze železobetonu. 

Vodorovné stropní konstrukce, včetně schodišť, jsou provedeny z monolitu. 
Zastřešení objektu je řešeno střechou sedlového tvaru z dřevěných vazníků, sklony 
střešních rovin jsou 15° a 19° u střechy nad druhým podlažím, sklony střešních rovin 
nad prvním podlažím jsou pak 11°a 10°. 

 

2 Základní informace o staveništi  

2.1 Popis území staveniště  

Stavební parcely leží nedaleko města Valašské Klobouky, na jižní hraně jeho 
katastrálního území. Stavební pozemek se skládá ze čtyř parcel a jeho celková rozloha 
je 3377 m2. Z východní strany je silnice č. 57, jedná se o silnici I. třídy, která poté protíná 
přilehlá města. Z východní strany z výše uvedené silnice je vybudován i sjezd do areálu 
hotelu, kde hned před hotelem je realizováno parkoviště, na které navazují zpevněné 
plochy. 

Veškeré inženýrské sítě svou trasou kopírují přilehlou silnici a jsou umístěny pod 
krytem vozovky nebo v přilehlém pásu zeleně. Vedení elektro je zde pomocí 
nadzemního vedení, přípojka však bude vedena zemí.  
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2.2 Předání a převzetí staveniště  

Předání staveniště proběhne dle podmínek a termínů sepsaných a uvedených 
ve smlouvě o dílo. Plánované zahájení prací je 1.4.2021 a ukončení 31.3.2023. 

Zhotovitele bude předána kompletní a platná projektová dokumentace, včetně 
stavebního povolení s nabytou právní mocí.  

O předání staveniště bude proveden zápis do stavebního deníku s uvedením 
všech dotčených osob.  

V průběhu výstavby pak můžou být provedeny dílčí předání staveniště pro 
jednotlivé subdodavatele odborných stavebních prací. Veškeré dílčí předání budou 
rovněž zaznamenány ve stavebním deníku a bude zpracován protokol o předání a 
převzetí staveniště! 

 

3 Zařízení staveniště  

Zařízení staveniště bude zřízeno po celou dobu výstavby, tj. 24 měsíců, jako 
první dojde k sejmutí ornice a zpevnění ploch v rámci zařízení staveniště, pro možnost 
pohybu těžké techniky, poté dojde k postupnému navážení vybavení zařízení 
staveniště. Všechny dílčí části budou pronajaty a v ceně je zahrnuta i doprava 
jednotlivých subjektů. U stavebních odpadních kontejnerů a kontejnerů na tříděný 
odpad je zařízen i vývoz specializovanou firmou.  

Jako první bude zřízeno mobilní oplocení, které bude v průběhu výstavby 
zrušeno a nahrazeno oplocením areálu. Stavební buňky, tj. kancelář, hygienické zázemí, 
šatny a uzamykatelný sklad budou na staveniště osazeny ihned po vybudování 
zpevněných ploch, stejně tak budou přivezeny odpadní kontejnery. 

Dále byl vypracován výkres zařízení staveniště, veden jako příloha č. P.4 – Výkres 
zařízení staveniště. 
 

4 Vybavenost zařízení staveniště  

4.1 Vertikální doprava  

4.1.1 Autojeřáb Liebherr LTM 1070 

Jako hlavní zvedací mechanismus bude zvolen autojeřáb Liebherr LTM 1070. 
Bude zajištěn na realizaci zastřešení, tj. na osazení dřevěných vazníků o rozponu až 
20,1 m. Budou osazovány bloky, tvořené ze dvou vzájemně zavětrovaných vazníků. 
Hmotnost takovéto sestavy včetně prvků pomocných pro zavětrování  je 1,45 t. 

Spodní hrana vazníku bude osazena do výšky +6,900 m, horní hrana vazníku pak 
+9,950 m. Nejvzdálenější prvek je výše uvedený blok z vazníků o hmotnosti 1,45 t a 
vzdálenost osazení je cca. 22 m. 

 
Technické údaje: 

 Maximální vyložení: 48 m 
 Výška zdvihu: 67 m 
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 Maximální nosnost: 70 t / 2,5 m 
 
4.1.2 Hydraulická ruka FASSI 250 DXP.26  

Hydraulická ruka je součástí Mercedes Atego 1318, ruka bude používána pro 
složení přivezeného materiálu na staveništi.  

 
Technické údaje: 

 Max. výška zdvihu: 3,5 m  
 Max. dosah: 5,6 m  
 Max. zatížení: 3,5 t  
 Nosnost při max. dosahu: 1,68 t  

4.1.3 Hydraulická ruka FASSI 490 DXP.28  

Hydraulická ruka je součástí Mercedes Benz Arocs 4143, ruka bude používána 
pro složení přivezeného materiálu na staveništi.  

 
Technické údaje: 

 Max. výška zdvihu: 6,5 m  
 Max. dosah: 10,0 m  
 Max. zatížení: 12,5 t  
 Nosnost při max. dosahu: 1,24 t  

 
4.1.4 Autočerpadlo Schwing S 24 X  

Pro betonáž vodorovných konstrukcí bude použito autočerpadlo Schwing S 24X, 
které je součástí vozového parku firmy Belit s.r.o., která je dodavatelem betonové 
směsi.  

 
Technické údaje: 

 Vertikální dosah: 23,5 m  
 Horizontální dosah: 19,5 m  
 Počet ramen: 4  
 Dopravní potrubí: DN 125  
 Dopravované množství: 90 m3/h  
 Rozbalovací výška: 4,95 m  

 
4.1.5 Šikmý stavební výtah Böcker HD 31K 

Pro vertikální dopravu na staveništi bude používán šikmý stavební výtah Böcker 
HD 31K. Výtah bude na staveniště umístěn po dodělání stropů 2.NP a bude na stavbě 
po dokončení klempířských a pokrývačských prací.  

Výtah není určen pro přesun osob! 
 
Technické údaje: 

 Nosnost: 270 kg 
 Rychlost zdvihu: 60 m / min 
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 Max. výška zdvihu: 31 m 
 Napájení: spalovací motor 
 Rozměry koše: 73 x 43 x 115 mm 
 Rozměry při vytažení patek: 260 x 200 mm 
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4.2 Horizontální doprava 

4.2.1 Nákladní automobil Mercedes Atego 1318, s hydraulickou rukou 

Pro dopravu stavebního materiálu bude sloužit nákladní automobil Mercedes 
Atego 1318, který je opatřen hydraulickou rukou se zdvihem 3,5 m a nosností 1680 kg, 
při délce vyložení 6,0 m pak s nosností 1000 kg. Ložná plocha je o rozměru 6 500 x 
2 470 mm, výška bočnice je 600 mm. Nosnost automobilu je 5 200 kg. 

 

4.2.2 Nákladní automobil MAN TGS 26.480 6x4, třístranný sklápěč 

Převážně pro dopravu sypkých materiálů bude sloužit nákladní automobil MAN 
TGS 26.480 6x4, jedná se o třístranný sklápěč s maximální možnou hmotností nákladu 
13 530 kg. Ložná plocha: 4970 x 2350 mm a výška bočnice 1000 mm. Celkový objem 
korby je 11,7 m3. 

Automobil bude použit primárně při provádění zemních prací, pro odvoz 
přebytečné zeminy a výkopku. Dále pak při realizaci zpevněných ploch areálu, cest a 
parkoviště. 

 

4.2.3 Dodávka Ford Transit L2H3 

Pro dopravu drobného stavebního materiálu bude po celou dobu výstavby na 
stavbě k dispozici dodávka Ford Transit v provedení L2H3, tedy druhá délková a třetí, 
tedy nejvyšší výšková varianta vozu. 

Délka ložné plochy vozidle je 3000 mm, šířka 1780 mm a výška skříňového 
prostoru je 2150 mm. Celková nosnost vozidla je 1730 kg. 

Dodávka spadá do kategorie B řidičského oprávnění. 

4.2.4 Valník Mercedes Benz Arocs 4143, 8x4, s hydraulickou rukou 

Pro dopravu stavebního materiálu bude sloužit nákladní automobil Mercedes 
Benz Arocs 4143, který je opatřen hydraulickou rukou se zdvihem 6,5 m a nosností 
3500 kg, při délce vyložení 10,0 m pak s nosností 1240 kg. Ložná plocha je o rozměru 9 
800 x 2 550 mm, výška bočnice je 600 mm. Nosnost automobilu je 16 529 kg. 

Díky hydraulické ruce je možné dopravovaný materiál přímo složit v rámci ploch 
staveniště.  

 
4.3 Mobilní oplocení staveniště 

Staveniště bude ochráněno proti vniknutí cizích osob pomocí mobilního 
oplocení od firmy TOI TOI. Výška oplocení je 1,8 m a oplocení bude po celém obvodu 
staveniště v celkové délce cca. 279 m. V místě vjezdu na staveniště z východní strany, 
bude do oplocení integrována uzamykatelná vstupní brána o celkové šířce 8 m.  

Oplocení bude celoplošně potaženo geotextílií, aby bylo zamezeno jeho 
poškození a hlavně, aby bylo zamezeno šíření prachu do okolí stavby. V pozdější fázi 



71 
 

výstavby bude oplocení demontováno a nahrazeno trvalým oplocením areálu dle 
situačního výkresu C.3 – Koordinační situační výkres. 

Po celém obvodu oplocení budou vyvěšeny výstražné, bezpečnostní a 
informační tabule, jako např. „Zákaz vstupu na staveniště“. 

 
Obr. 13 - Zákazová tabule – Zákaz vstupu na staveniště. 

                        

 

  

Obr. 14 - Mobilní oplocení výšky 1,8 metru. 
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U vjezdu na staveniště pak bude umístěna tabule „Stavba povolena“ a 
bezpečnostní tabule upřesňující podmínky, za jakých lze na staveniště vstoupit. 

 

 
Obr. 15  – Informační tabule – Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi.  
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4.4 Zpevněné plochy 

4.4.1 Staveništní komunikace a napojení na veřejnou infrastrukturu 

V rámci staveniště budou zřízeny rozsáhlé zpevněné plochy určené pro pohyb 
osob, strojů a mechanismů v areálu hotelu. Zpevnění povrchů bude pomocí recyklátu, 
který bude válcován na podkladní zeminu, celková tl. recyklátu bude cca. 200 mm. Pod 
recyklát bude vložena celoplošně geotextílie, aby došlo k separaci vrstev, nedošlo 
k znehodnocení kameniva a bylo umožnění jeho pozdější snadnější odstranění. 

Šířka vnitro staveništní komunikace pro dopravu bude šířky 6,0 m a bude 
vyznačena pomocí reflexního spreje. Plochy pro pohyb osob budou ve většině případů 
společné s plochou pro pohyb vozidel, šířka zpevněné plochy pro pěší bude 1,5 m.  

Dále bude na staveništi zřízena plocha pro parkování osobních automobilů, 
jedná se o zpevněnou plochu blízko staveništních buněk, o čtyři parkovací stání o 
rozměru 2500 x 5000 mm. Jedno místo bude vyhrazeno pro stavbyvedoucího. 

Sjezd na staveniště bude vybudován z východní strany, v mobilním oplocení 
bude integrovaná uzamykatelná brána šířky 8,0 m. Napojení staveniště bude ze silnice 
č. 57, což je silnice I. třídy, bude proto zřízeno dopravní značení s výstražnou cedulí o 
výjezdu vozidel stavby, stejně tak bude v úseku staveniště snížena rychlost vozidel na 
30 km/hod. 

 

4.4.2 Skladovací a výrobní plochy 

Bude zřízena zpevněná a odvodněná plocha, která bude využívána jako nekrytá 
skládka materiálu. Odvodnění bude pomocí položení trativodů, stejně tak bude plocha 
skládky vytvořena s minimálním spádem umožňujícím odvod vody.  

Dále bude zřízena plocha určena pro výrobu, která bude taktéž odvodněna a 
zpevněna. Zpevnění bude pomocí recyklátu podloženého geotextílií o celkové 
mocnosti 250 mm.  

 

4.4.3 Plocha pro automobilní jeřáb  

Bude vytvořena stabilní plocha pro autojeřáb Liebherr LTM 1070. Dle rozměrů 
autojeřábu při rozpatkování bude provedena vápenocementová stabilizace stávající 
zeminy do hloubky 0,500m. takto upravené podloží by mělo dle statických zatěžovacích 
zkoušek vykazovat min. hodnotu Edef2 > 65MPa, což je hodnota splňující požadavky pro 
stabilizaci jeřábu a manipulaci s břemenem. 
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4.5 Skladování materiálu  

Bude vytvořena zpevněná odvodněná plocha pro skládku materiálu. Zde budou 
skladovány palety tvárnic HELUZ, pomocné dřevěné prvky, betonářská výztuž. Skládka 
bude navazovat na zpevněné dopravní trasy staveniště. 

Pro drobnou mechanizaci, pomůcky a drobný a drahý materiál, bude na 
staveništi uzamykatelný skladovací kontejner vybavený integrovaným regálovým 
systémem. 

Veškerý materiál bude skladován na vyvýšené ploše, tak aby nebyl v kontaktu 
se zemí tj. 150 mm nad úrovní terénu. K tomu budou sloužit dřevěné hranoly či palety. 

Bude provedena skrývka ornice o mocnosti 150 mm v ploše 2338,1 m2, tj. 350,7 
m3. Bude zřízena skládka ornice o rozměrech 20,0 x 10,0 m s maximální výškou uložení 
1,5 m. Ornice bude použita pro vyrovnání nerovností terénu a finální úpravy okolí 
areálu hotelu, zbytek ornice bude odvezen na skládku.  

Tvárnice budou dováženy a skladovány na europaletách. 

 

 
Obr. 16 - Rozměry europalety. 
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4.6 Vybavení staveniště – zázemí pracovníků 

4.6.1 Stavební buňka stavbyvedoucího 

Pro stavbyvedoucího bude zřízena samostatná kancelář formou kontejnerové 
buňky BK1. Buňka bude napojena na elektřinu a bude vybavena základním 
kancelářským vybavením. Buňka je uzamykatelná a bude dodávána firmou TOI TOI. 

 

Vnitřní vybavení: 

 1 x elektrické topidlo 
 3 x el. zásuvka 
 okna s plastovou žaluzií 
 nábytek do kontejnerů BK1 - na přání (stoly, 

židle, skříně, věšák) 
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 800 mm 

4.6.2 Stavební buňka - šatna pracovníků 

Pro pracovníky stavby budou šatny řešeny pomocí stavebního kontejneru – 
šatny BK1. Šatna bude přítomna v počtu 2 ks. Buňka bude napojena na elektřinu a 
bude vybavena základním kancelářským vybavením. Buňka je uzamykatelná a bude 
dodávána firmou TOI TOI. Vybavení buňky je totožné s buňkou v bodě 5.7.1. 

 
4.6.3 Stavební buňka – hygienické zázemí pracovníků 

Hygienické zázemí pracovníků bude řešeno taktéž formou stavebního 
kontejneru, a to pomocí buňky SK1. Buňka bude napojena na elektřinu a bude 
vybavena dvěma pisoáry, toaletami a sprchami, v buňce budou také tři umývadla – viz. 
obrázek níže. Buňka je uzamykatelná a bude dodávána firmou TOI TOI.  

 

Vnitřní vybavení: 

 2 x elektrické topidlo 
 2 x sprchová kabina 
 3 x umývadlo 
 2 x pisoár 
 2 x toaleta 
 1 x boiler 200 litrů 
 šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 800 mm 

 

Obr. 17 – Kancelářská stavební buňka BK1. 

Obr. 18 – Hygienická stavební buňka 
SK1. 
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Obr. 19 – Půdorysné řešení hygienické stavební buňky SK1. 

4.6.4 Skladovací kontejner 

Pro skladování mechanizace a drobného materiálu bude na stavbě zřízen 
uzamykatelný mobilní kontejner. Kontejner bude součástí dodávky stavebních buněk 
a výrobcem je opět TOITOI. Otevíravé bude čelo kontejneru – viz. obrázek. 

Rozměry: 

 šířka: 2 438 mm 
 délka: 6 058 mm 
 výška: 2 591 mm 

  

 

4.7 Osvětlení staveniště 

Osvětlení staveniště v rámci staveniště nebude řešeno. Dle časových plánů se 
nepředpokládá průběh výstavby ve večerních hodinách. V případě nutnosti osvětlení 
konkrétních míst či prostor budou použity přenosné halogenové svítilny. 

  

 Technická data: 

 Příkon: 500 W 
 Délka kabelu: 3,0 m 
 Napájecí napětí: 230V 

 

Obr. 20 – Mobilní skladovací kontejner – LK1. 

Obr. 21 – Přenosný halogenový reflektor 500W 
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4.8 Likvidace odpadů 

V rámci výstavby dojde ke vzniku odpadů, které budou tříděny v souladu s 
kategorizací a katalogem odpadů podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a vyhlášky 
ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
Kategorizace odpadů je provedena podle vyhlášky č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. 
Třídění bude probíhat již v areálu staveniště a tomu bude přizpůsobeno i vybavení 
staveniště. Všechny kontejnery budou opatřeny cedulí s popisem určení odpadu, do 
kontejneru patřícího. Likvidace bude prováděna odbornou firmou a veškerá likvidace 
bude evidována. 

Kontejnery budou uloženy na zpevněných plochách staveniště a umístěny tak, 
aby bylo možné bezproblémově umožnit jejich naložení a odvoz.  

Na staveništi budou umístěny čtyři kontejnery na tříděný odpad – plasty, papír 
a sklo a směsný odpad. Objem kontejnerů je 1100 l a jedná se o standardní plastové 
kontejnery. Kontejnery na směsný odpad budou dva kusy. 

Rozměry kontejneru: 

 šířka: 1 375 mm 
 hloubka: 1 470 mm 
 výška: 1 075 mm 
 objem: 1100 l 

 

 

 

 

Pro stavební odpad budou k dispozici dva velkoobjemové kontejnery o objemu 
11 m3, kde jeden bude určen na stavební suť a druhý na dřevěný odpad. 

 

Obr. 23 – Velkoobjemový stavební kontejner.  

Obr. 22 – Kontejnery na tříděný odpad. 
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4.8.1 Nakládání s odpady 

Odpady vzniklé při výstavbě hotelu budou likvidovány v souladu s §10,12 zákona 
č.185/2001 Sb. o odpadech. Budou použity tři způsoby nakládání s odpady, dle 
charakteristiky odpadu: 

1) Recyklace – znovu využitelné zdroje odpadů 
2) Spalitelné odpady budou likvidovány ve spalovnách 
3) Skládka – neobnovitelné a materiálově nevyužitelné odpady budou uloženy na 

skládce 

Kód 
odpadu 

 

Název druhu odpadu  
 

Kategorie  
 

Způsob 
nakládání  

 

Odpovědná 
společnost  

 

17 01 01 Beton O 1 
Biotrade 

s.r.o.  

17 01 02 Cihly O 1 Biotrade 
s.r.o. 

17 01 07 
Směsi nebo oddělné frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků 
neobsahujících nebezpečné látky 

O 1 
Biotrade 

s.r.o. 

17 02 01 Dřevo O 2 SITA cz a.s.  
17 02 02 Sklo O 1 SITA cz a.s. 
17 02 03 Plasty O 1 SITA cz a.s. 

17 03 02 Asfaltové směsi neobsahující dehet O 1,2 
Biotrade 

s.r.o. 

17 04 05 Železo a ocel O 1 
Metalšrot 
Brumov-
Bylnice 

17 04 11 
Kabely neobsahující ropné látky, 
uhelný dehet a jiné nebezpečné látky O 1,2 

Biotrade 
s.r.o. 

17 05 04 Zemina a kamení neobsahující 
nebezpečné látky 

O 3 Biotrade 
s.r.o. 

17 06 04 
Izolační materiály bez obsahu azbestu 
a jiných nebezpečných látek O 3 

Biotrade 
s.r.o. 

17 09 04 
Směsné stavební a demoliční odpady 
neobsahující rtuť, PCB ani jiné 
nebezpečné látky 

O 1,3 
Biotrade 

s.r.o. 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

N 1,3 Biotrade 
s.r.o. 

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály, 
čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N 1,3 
Biotrade 

s.r.o. 

Tabulka 4 - třídění odpadu 
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Obr. 24 – Zásuvkový staveništní rozvaděč. 

4.9 Zdroj elektrické energie  

Zdroj elektrické energie bude zajištěn pomocí elektrické přípojky. Ze sloupu 
nadzemního vedení NN na sousední parcele, bude zřízena přípojka elektřiny, která 
bude dočasně vyvedena do prostoru buněk staveniště. Zde bude umístěn staveništní 
rozvaděč elektro. Přípojka rozvaděče bude dočasná, pouze pro účely zařízení 
staveniště, bude vedena v chráničce podél hranice parcely, mimo zpevněné a pojezdné 
plochy staveniště!  

Při rozvodech elektřiny v rámci staveniště, zejména při křížení dopravních tras, 
bude vedení elektro ochráněno chráničkou v kombinaci s dřevěným přejezdem, popř. 
lze kabel vést vzduchem. 

Počáteční stav elektroměru bude na zahájení prací zapsán do stavebního 
deníku, při předání stavby pak bude proveden odečet.  

 

4.9.1 Zásuvkový staveništní rozvaděč DST4 

Pro rozvody elektřiny v rámci areálu staveniště bude zajištěn zásuvkový 
staveništní rozvaděč na stojanu řady DST v počtu dvou kusů.  

 
Technické parametry: 

 2x 230V/16A 
 2x 400V/30A/5p 
 2x 400V/63A/5p 
 Jištění rozvaděče 
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4.9.2 Výpočet spotřeby elektrické energie 

STROJ/ MECHANIZACE/ OBJEKT PŘÍKON  

[kW] 

POČET 

[ks] 

CELKEM 

[kW] 

Ponorný vibrátor WEBER MVX - 48 1,8 2 3,6 

Svářečka Powermat PM-IMGT 330S 7,6 1 7,6 

Ponorné čerpadlo Kärcher SP7 0,6 1 0,6 

Vysokotlaký čistič 2,6 1 2,6 

Kancelář stavbyvedoucího BK1 10 1 10 

Šatna pracovníků BK1 10 2 20 

Halogenové svítidlo 0,25 2 0,5 

Hygienické zázemí SK1 3 1 3 

CELKEM 47,9 

Tabulka 5 - Výpočet spotřeby elektrické energie. 

**Uvedené stroje jsou podrobně popsány v kapitole č. 6 - Návrh hlavních 
stavebních strojů a mechanismů. 
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4.10 Zdroj vody  

4.10.1 Voda staveništní 

Bude zřízena přípojka vody dle projektu, ze které bude uděláno napojení a bude 
vyvedena dočasná přípojka staveništní. Ta bude napojena v revizní a vodoměrné 
šachtě, na které bude osazen vodoměr pro budoucí odečet spotřeby vody. 

Rozvody vody po staveništní budou pomocí hadic z měkčeného PVC, také bude 
zřízen staveništní kohout a „odběrné místo“. Na vodu bude napojena také hygienická 
stavební buňka. 

V zimním období by dle časového harmonogramu měla být stavba již v takové 
fázi, aby bylo možné odběrné místo zřídit uvnitř stavby. Toto odběrné místo by pro 
zimní období bylo ošetřeno tak, aby nedošlo k zamrzaní vody v potrubí. 

 

4.10.2 Voda požární 

V případě zásahu HZS bude využit veřejný vodovodní hydrant vzdálen od 
staveniště cca. 57 m. Hydrant poskytne zdroj vody v minimální požadované době 30 
minut.  

Veškeré komunikace a plochy zařízení staveniště budou zpřístupněny pro 
případný požární zásah. 

 

4.11 Napojení na kanalizaci  

Kontejner sloužící jako hygienické zařízení staveniště nebude napojen na 
kanalizační přípojku, ale bude zřízen fekální tank o objemu 8000 l. Odhadovaný cyklus 
odvážení je cca. jedenkrát za 14 dní. Vyvážení a servis bude provádět dodavatelská 
firma TOI TOI. 

 
Parametry tanku: 

 šířka: 2 435 mm 
 délka: 6 065 mm 

 

 

  

Obr. 25 – Fekální tank 8000l. 
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4.12 Požární bezpečnost  

Požární bezpečnost staveniště bude zajištěna pomocí přenosných hasicích 
přístrojů.  

V kanceláři stavbyvedoucího i obou šatnách budou umístěny práškové hasící 
přístroje s označením HBT P6F/MP. Jedná se o univerzální hasící přístroj s náplní 6 kg a 
hasící schopností 43A 233B C. Bude prováděna kontrola přístrojů a hasící přístroj nesmí 
mít přetaženou dobu spotřeby. 

Při provádění prací s rizikem vzniku požáru, jako je např řezání železa, svařování 
či jiné činnosti kde hrozí vzplanutí ohně, musí být přítomen hasící přístroj. 

Požární voda bude dostupná z hydrantu ve vzdálenosti cca. 57 m. Hydrant 
poskytne zdroj vody v minimální požadované době 30 minut.  

Veškeré komunikace a plochy zařízení staveniště budou zpřístupněny pro 
případný požární zásah. 

 

5 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

Při výstavbě budou pracovníci vystaveni různému spektru rizik, je tedy potřeba 
stanovit, dbát a dodržovat pravidla BOZP.  

Bude zpracován podrobný plán BOZP odbornou osobou, tj. bezpečnostním 
koordinátorem, případně bezpečnostním technikem, kteří poté budou pravidelně 
provádět na staveništi kontroly dodržování předpisů. Po každé kontrole bude 
proveden záznam, který bude předán stavbyvedoucímu. Plán kontrol bude vyhotoven 
podle platných nařízení a předpisů.  

Všichni pracovníci budou proškoleni a seznámeni se zpracovaným plánem 
bezpečnosti a možnými rizika v rámci výstavby. Pracovníci potvrdí podpisy do 
příslušného protokolu absolvování školení, také to, že se zavazují k dodržování zásad 
BOZP a používání OOPP.  

V buňce stavbyvedoucího bude umístěn hasící přístroj a lékárnička. Buňka 
stavbyvedoucího bude označena příslušnými výstražnými a informačními cedulemi.  
Na buňce budou uvedena všechna telefonní čísla na integrovaný záchranný systém, tj. 
na rychlou záchrannou službu, hasičský záchranný sbor, policie ČR či tísňovou linku. 

 

5.1 Hlavní legislativa  

Při provádění prací budou striktně dodržovány následující předpisy:  
 

 Zákon č. 88/2016 Sb. – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci  

 Zákon č. 181/2018 Sb. – zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a 
dalších související zákony  

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí  
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 Nařízení vlády č. 136/2016 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, strojů a nářadí  

 

6 Ekologie  

Hluk při výstavbě: 

Navržený objekt nebude pro okolí zdrojem hluku. Technické zázemí se nachází 
v podzemním podlaží, kotelna a strojovny VZT budou odhlučněny. Nejbližší obytná 
zástavba je cca. 107 m, výše hluku však nepřekročí stanovené limity. 

V průběhu výstavby nebudou překročeny hygienické hlukové limity. V průběhu 
provádění stavebních prací bude okolí vystaveno hlukovým vlnám vzniklých chodem 
zemních a stavebních strojů a drobné stavební mechanizace, dále pak vlivem 
staveništní dopravy. Pro období provádění stavebních prací lze využít korekci +10 dB k 
základním hlukovým limitům (pouze pro denní období). Tento limit nebude (s ohledem 
na vzdálenost nejbližší chráněné zástavby) překračován. 

Prašnost staveniště bude řešena pomocí geotextílie natažené na mobilním 
oplocením, a to po celém obvodu staveniště. Při zvýšené prašnosti v letním období 
budou případně plochy určené pro staveništní dopravu kropeny. 

Před odjezdem ze staveniště budou všechny automobily kontrolovány a čištěny, 
aby nedošlo ke znečištění komunikací. Při případném znečištění budou vynaloženy 
prostředky k odstranění nečistot U všech strojů bude kontrolován jejich technický stav 
a únik kapalin. Při dlouhodobém odstavení vozu bude pod riziková místa umístěna 
záchytná vana pro případný únik. 

Na stavbě dojde k použití nebezpečných látek, tyto látky musí být skladovány 
v obalech či nádobách tomu určených, musí být označeny výstražnou nálepkou či 
tabulí. V kanceláři stavbyvedoucího bude návod, jak postupovat při případném úrazu 
díky styku s těmito látkami. Všichni pracovníci budou a používání škodlivých látek 
proškoleni. 

 

6.1 Hlavní legislativa  

Při provádění prací budou striktně dodržovány následující předpisy:  

 
 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů  
 Zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a 
integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního 
prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
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56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů  

 Zákon č. 369/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů  

 Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady  
 Vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů  
 Nařízení vlády č. 241/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o 

ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády 
č. 217/2016 Sb.  
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1 Obecné informace o stavbě 

Jedná se o výstavbu hotelového zařízení včetně přilehlého areálu, celková 
kapacita je 43 osob, přidružená restaurace pak pojme cca. 60 hostů. 

Objekt je tvaru „L“ s vykrojením v místě vstupu, převládajícím faktorem je 
půdorysná plocha, hotel má jedno podzemní patro a dvě nadzemní.  

Podzemní podlaží je navrženo jako technologické, najdeme zde kotelnu, 
strojovnu vzduchotechniky, skladovací prostory, technickou místnost, místnosti pro 
personál a chod hotelu. V prvním nadzemním podlaží po vstupu nalezneme recepci, 
vpravo pak restauraci, kuchyně, k tomu potřebné sklady potravin. Pro personál zde 
dále najdeme zázemí, WC a koupelnu, úklidové či skladové místnosti. Pro hosty je zde 
wellness a část pokojů. Druhé nadzemní podlaží je pak již určeno čistě pro hosty, 
najdeme zde pokoje pro hosty, z nichž každý má vlastní WC a koupelnu, společná je 
pak venkovní terasa. 

Svislé nosné prvky jsou tvořeny z tvárnic ztraceného bednění u suterénního 
zdiva, nosné zdivo v prvním a druhém patře je pak z tvárnic HELUZ 30 u obvodového 
zdiva a HELUZ 25 u vnitřních nosných konstrukcí. Vnitřní příčky jsou z tvarovek HELUZ 
11,5 AKU, doplněných o SDK příčky tl. 150 mm. Překlady HELUZ 14,5 a HELUZ 238 do 
rozpětí 3500 mm, v otvorech větších pak překlady ze železobetonu. 

Vodorovné stropní konstrukce, včetně schodišť, jsou provedeny z monolitu. 
Zastřešení objektu je řešeno střechou sedlového tvaru z dřevěných vazníků, sklony 
střešních rovin jsou 15° a 19° u střechy nad druhým podlažím, sklony střešních rovin 
nad prvním podlažím jsou pak 11°a 10°. 

 

2 Nářadí a pomůcky  

Pro realizaci stavby budou potřeba drobné pracovní pomůcky a nářadí. 
Pomůcky pro betonáž stropních konstrukcí budou podrobně probrány v kapitole 
zaměřené na technologický předpis provádění betonářských prací. V průběhu výstavby 
budou potřeba pomůcky jako lopaty, hrábě, smetáky a metly, krumpáč, svinovací metr, 
vodní váha, olovnice, pásmo, sekyra, kladivo, zednické lžíce, kbelíky, kolečka, drobný 
spojovací materiál v podobě vrutů, hřebů a hmoždinek. Hlavice a plynová láhev na 
tavení izolací, zalamovací nože, pákové nůžky atp. 

Většina nářadí a pomůcek je běžně k dostání a disponuje s něma většina 
stavebních firem. Odborné stroje a nářadí pak budou vlastnit přímo subdodavatelé. 
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3 Osobní ochranné pracovní pomůcky  

Při celé výstavbě budou pracovníci povinni dodržovat pravidla BOZP a s tím 
související používání osobní ochranný pracovních pomůcek! Rozsah pomůcek se odvíjí 
od právě vykovávané pracovní činnosti. 

Mezi základní povinné pracovní pomůcky patří pracovní obuv, patřičný pracovní 
oděv, reflexní vesta nebo šle, ochranná pracovní přílba. Dle vykonávacích prací jsou 
pracovníci pak povinni používat pracovní rukavice, ochranné brýle, bezpečnostní štít, 
při svařování pak tomu určenou svářečskou kuklu, zástěru a rukavice, při práci ve 
výškách musí být pracovník opatřen postrojem a řádně jištěn proti pádu. 
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4 Hlavní stavební stroje a mechanismy  

4.1 Dozer Caterpillar D5N XL 

Pro sejmutí ornice a přesun zeminy a výkopku v rámci staveništních ploch bude 
použit dozer Caterpillar D5N XL. Šířka dozeru je 3160 mm po demontáži radiálních 
čepů, přeprava dozeru na staveniště bude tedy vyhodnocena jako nadrozměrný 
náklad, bude tedy objednána specializovaná firma pro přepravu. Dozer je součástí 
vozového parku firmy Javorník-CZ s.r.o., která sídlí v Brumově-Bylnici.  

Celková hmotnost stroje je 12750 kg, je potřeba na hmotnost brát zřetel při 
dopravě. Dozer bude klasifikován jako nadrozměrná doprava, při dopravě musí být 
zajištěno doprovodné vozidlo se signalizací. 

 
4

 
Obr. 26 – Dozer Caterpillar D5N XL  
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4.2 Kolové rypadlo Caterpillar 428 – 2ks 

Pro sejmutí výkopové práce, nakládání výkopku a manipulaci se zeminou 
v rámci staveništních ploch bude použito kolové rypadlo Caterpillar 428. Objem přední 
lžíce je 1,8 m3, zadní rameno má dosah 5 800 mm. Na staveništi budou v průběhu 
zemních prací  

k dispozici dva stroje. Rypadlo je součástí vozového parku firmy Javorník-CZ 
s.r.o., která má zázemí v Brumově-Bylnici, na staveniště bude dopraveno pomocí 
vlastního pohonu, délka trasy je 2,2 km. 

 
Obr. 27 – Kolové rypadlo Caterpillar 428  
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Obr. 28 – Pásové rypadlo JCB JS 210 LC 

4.3 Pásové rypadlo JCB JS 210 LC 

Pro sejmutí hlavní výkopové práce, nakládání výkopku a manipulaci se zeminou 
v rámci staveništních ploch bude použito pásové rypadlo JCB JS 210 LC. Rypadlo je 
opatřeno rozhrnovací radlicí, zadní rameno má dosah 6 560 mm a lžíci o objemu 1,2 
m3.  

Přeprava rypadla na staveniště bude vyhodnocena jako nadměrný náklad, bude 
tedy objednána specializovaná firma pro přepravu. Rypadlo je součástí vozového parku 
firmy Javorník-CZ s.r.o., která má zázemí v Brumově-Bylnici. 

Celková hmotnost stroje je 21420 kg, je potřeba na hmotnost brát zřetel při 
dopravě. Rypadlo bude klasifikováno jako nadrozměrná doprava, a díky jeho 
hmotnosti bude přepravováno samostatně. Při dopravě musí být zajištěno 
doprovodné vozidlo se signalizací. 
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4.4 Vibrační válec Atlas CopcoLP8504 

Pro hutnění zeminy bude sloužit vibrační válec Atlas Copco LP8504 o hmotnosti 
1675 kg a hutnící síle 65 kN. Šířka válcované plochy je 850 mm. Válec je vybaven 
dálkovým ovládáním.  

Válec je součástí vozového parku firmy Javorník-CZ s.r.o., která má zázemí 
v Brumově-Bylnici a bude přivezen pomocí níže uvedeného nákladního automobilu 
Mercedes Atego 1318.  

 

 
Obr. 29 – Vibrační válec Atlas Copco LP8504 

4.5 Nákladní automobil Mercedes Atego 1318 s hydraulickou rukou 

Pro dopravu stavebního materiálu bude sloužit nákladní automobil Mercedes 
Atego 1318, který je opatřen hydraulickou rukou se zdvihem 3,5 m a nosností 1680 kg, 
při délce vyložení 6,0 m pak s nosností 1000 kg. Ložná plocha je o rozměru 6 500 x 
2 470 mm, výška bočnice je 600 mm. Nosnost automobilu je 5 200 kg. 

Díky hydraulické ruce je možné dopravovaný materiál přímo složit v rámci ploch 
staveniště.  

 
Obr. 30 – Mercedes Atego 1318 s hydraulickou rukou 
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4.6 Autodomíchávač MAN Pumpmix 35.4 DFC, 6x4 

Pro dopravu betonové směsi bude použit autodomíchávač MAN Pumpmix 35.4 
DFC s pohonem náprav 6x4. Domíchávač je součástí vozového parku firmy Belit s.r.o. 
dodávající betonovou směs.  

Objem domíchávače je 7 m3 a délka dopravné trasy je 3,6 km. 

 
 

 
  

Obr. 31 – MAN Pumpmix 35.4 DFC, 6x4 



94 
 

4.7 Nákladní automobil MAN TGS 26.480 6x4, třístranný sklápěč 

Převážně pro dopravu sypkých materiálů bude sloužit nákladní automobil MAN 
TGS 26.480 6x4, jedná se o třístranný sklápěč s maximální možnou hmotností nákladu 
13 530 kg. Ložná plocha: 4970 x 2350 mm a výška bočnice 1000 mm. Celkový objem 
korby je 11,7 m3. 

Automobil bude použit primárně při provádění zemních prací, pro odvoz 
přebytečné zeminy a výkopku. Dále pak při realizaci zpevněných ploch areálu, cest a 
parkoviště. 

 

 
Obr. 32 – MAN TGS 26.480 6x4, třístranný sklápěč 

4.8 Dodávka Ford Transit L2H3 

Pro dopravu drobného stavebního materiálu bude po celou dobu výstavby na 
stavbě k dispozici dodávka Ford Transit v provedení L2H3, tedy druhá délková a třetí, 
tedy nejvyšší výšková varianta vozu. 

Délka ložné plochy vozidle je 3000 mm, šířka 1780 mm a výška skříňového 
prostoru je 2150 mm. Celková nosnost vozidla je 1730 kg. 

Dodávka spadá do kategorie B řidičského oprávnění. 

 
Obr. 33 – Ford Transit L2H3 
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4.9 Tahač Volvo FH s návěsem Broshuis 3AOU – 48/3 

V rámci výstavby bude nutností zajistit i dopravu klasifikovanou jak 
nadrozměrná. Dle vyhlášky č. 209/2018 Sb. o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti 
vozidel, jsou limity pro běžnou dopravu stanoveny na maximální délku vozidla 16,5 m, 
šířku 2,55 m, výšku 4,2 m a maximální hmotností 48 t.  

V rámci realizace zastřešení jsou projektem stanovené dřevěné střešní vazníky 
o délce prvků 18,2 a 20,1 m, které budou v rámci přepravy klasifikovány jako 
nadrozměrné. Bude proto poptán tahač Volvo FH s návěsem Broshuis 3AOU – 48/3, 
kde je možné dosáhnout celkové délky soupravy 17,3 – 39,8 metru.  

Dále bude potřeba převést stroje pro zemní práce, zejména dozer a pásové 
rypadlo, kde je limitujícím prvkem maximální nosnost soupravy 38,6 t. Pro dopravu 
strojů bude použit přívěs tomu určený. 

Nadrozměrná doprava musí mít při přepravě doprovodná vozidla opatřena 
příslušným značením a signalizačním osvětlením. Vozidlo má za úkol bezpečný průjezd 
soupravy a pokud to bude potřeba, řidič doprovodného vozidla má pravomoc zastavit 
a řídit dopravu. 

 

 
Obr. 34 Tahač Volvo FH s přívěsem 
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4.10 Valník Mercedes Benz Arocs 4143, 8x4, s hydraulickou rukou 

Pro dopravu stavebního materiálu bude sloužit nákladní automobil Mercedes 
Benz Arocs 4143, který je opatřen hydraulickou rukou se zdvihem 6,5 m a nosností 
3500 kg, při délce vyložení 10,0 m pak s nosností 1240 kg. Ložná plocha je o rozměru 9 
800 x 2 550 mm, výška bočnice je 600 mm. Nosnost automobilu je 16 529 kg. 

Díky hydraulické ruce je možné dopravovaný materiál přímo složit v rámci ploch 
staveniště.  

 

 
Obr. 35 – Valník Mercedes Benz Arocs 4143 
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4.11 Autojeřáb Liebherr LTM 1070 

Jako hlavní zvedací mechanismus bude zvolen autojeřáb Liebherr LTM 1070. 
Bude zajištěn na realizaci zastřešení, tj. na osazení dřevěných vazníků o rozponu až 
18,2a 20,1 m. Budou osazovány bloky, tvořené ze dvou vzájemně zavětrovaných 
vazníků. Hmotnost takovéto sestavy je 1,45 t. 

Spodní hrana vazníku bude osazena do výšky +6,900 m, horní hrana vazníku pak 
+9,950 m. Nejvzdálenější prvek je výše uvedený blok z vazníků o hmotnosti 1,45 t a 
vzdálenost osazení je cca. 22 m. 

 

 
Obr. 36 – Autojeřáb Liebherr LTM 107 
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Pro rozpatkování se jeřábu, bude zajištěna dostatečná zpevněná plocha v rámci 
staveniště. Při vjezdu autojeřábu na staveniště, bude vyčleněn dělník pro kontrolu 
průjezdnosti jeřábu areálem staveniště.  

 

 

 
Obr. 37 -  Schéma rozměrů autojeřábu Liebherr LTM 1070, půdorysný rozměr nutný k 
rozpatkování 
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4.11.1 Posouzení autojeřábu 

 
Obr. 38 - Schéma posouzení únosnosti Autojeřábu Liebherr LTM 1070 

 
Osazené bloky tvoří dva vzájemně zavětrované vazníky. Hmotnost takovéto 

sestavy je 1,45 t a vodorovná vzdálenost osy kočky jeřábu bude cca 22,5 m, rameno 
v této poloze bude dosahovat výšky cca 26,0 m. Nosnost v daném bodě je dle grafu 
únosnosti 4,6 t > autojeřáb VYHOVÍ! 
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Obr. 39 - Šikmý stavební výtah Böcker HD 31K 

Obr. 40 - Autočerpadlo Schwing S 24 X 

4.12 Šikmý stavební výtah Böcker HD 31K 

Pro vertikální dopravu na staveništi bude používán šikmý stavební výtah Böcker 
HD 31K. Výtah bude na staveniště umístěn po dodělání stropů 2.NP a bude na stavbě 
po dokončení klempířských a pokrývačských prací.  

Výtah není určen pro přesun osob! 
 
 
Technické údaje: 

 Nosnost: 270 kg 
 Rychlost zdvihu: 60m / min 
 Max. výška zdvihu: 31 m 
 Napájení: spalovací motor 
 Rozměry koše: 73 x 43 x 115 mm 
 Rozměry při vytažení patek: 260 x 200 mm 

 
 
 
 
 
 
4.13 Autočerpadlo Schwing S 24 X  

Pro betonáž vodorovných konstrukcí bude použito autočerpadlo Schwing S 24X, 
které je součástí vozového parku firmy Belit s.r.o., která je dodavatelem betonové 
směsi.  

 
 Vertikální dosah: 23,5 m  
 Horizontální dosah: 19,5 m  
 Počet ramen: 4  
 Dopravní potrubí: DN 125  
 Dopravované množství: 90 m3/h  
 Rozbalovací výška: 4,95 m  
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Obr. 41 – Schéma dosahu autočerpadla Schwing S 24 X 
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Obr. 43 – Ponorný vibrátor WEBER MVX 

4.14 Vysokozdvižný vozik SAMUK FD50T 

Pro přepravu palet a materiálu bude na staveništi k dispozici terénní 
vysokozdvižný vozík SAMUK FD50T. Jedná se o dieselovou verzi stroje. Pro lepší 
manipulaci byla zvolena verze s možností posunu vidlí do stran.  

 

 Max. nosnost: 5 t 
 Vysunutí do strany: 500 mm 
 Výška zdvihu: 6500 mm 
 Rozměry: 3622x1550x2565 mm 

4.15 Ponorný vibrátor WEBER MVX – 48 

Pro hutnění betonové směsi budou použity ponorné vibrátory WEBER MVX - 48. 
Zařízení je lehké a přenosné a lze jej připojit přímo na zdroj 230 V. Typ vibrační hlavice 
PV 48, s hmotností 4 kg a délkou hřídele 3,0 metru. 

 Provozní hmotnost: 10,7 kg 
 Výkon motoru: 1200/750 W 
 Délka ohebné hřídele: 3000 mm 
 Průměr hlavice: 48 mm 

 
 
  

Obr. 42 – Terénní vysokozdvižný vozík Samuk FD50T 
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Obr. 44 – Plovoucí vibrační lišta Hervisa Perles RVH 200 

Obr. 45 - Powermat PM-IMGT-330S 

4.16 Plovoucí vibrační lišta Hervisa Perles RVH 200 

Pro zahlazení povrchu betonové směsi bude použita vibrační lišta Hervisa Perles 
RVH 200 o celkové šířce 3000 mm. Lišta je osazena benzínovým motorem Honda GX25. 

 

 Délka profilu lišty: 3000 mm 
 Objem motoru: 25 cm3 
 Hmotnost: 20,0 kg 
 Palivo: benzín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.17 Svářečka Powermat PM-IMGT-330S 

Integrovaná svářečka pro svařování výztuže a případných pracích. Sváření 
pomocí obalované elektrody, napětí 230 V. 
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1 Obecné informace 

Časový plán pro realizaci objektu Hotel Karpaty byl zpracován v softwaru MS 
Project 2007. Vkládané hodnoty byly získány z programu BUILDpowerS. Jedná se o 
hodnoty počtů normohodin a objemy prováděných prací, které poté byly převedeny 
v časový údaj. Díky zaokrouhlení prací na celé dny, vzniká drobná nepřesnost. Dále byla 
vytvořen graf pracovníků, který ukazuje maximální počet pracovníků na stavbě pro 
zpracování činností v daný den. 

Časový plán byl zpracován do fáze „uzavření hrubé stavby“, tedy nejsou 
zapracovány procesy v rámci interiérových a dokončovacích prací. 

Bylo počítáno se standardní pracovní dobou 8hod/den a prací pouze v pracovní 
dny, tj. Po-Pá. Díky nepřesnostem zaokrouhlování programu jednotlivých činností se 
časový plán od reálné doby výstavby mohou lišit.  

Časový plán je veden jako samostatná přílohy - P.5 – Časový plán výstavby 
Hotelu Karpaty, graf pracovníků pak jako P.7 – Graf počtu pracovníků. 
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1 Informace k plánu zajištění materiálových zdrojů pro 

realizaci Hotelu Karpaty  

Pro tuto kapitolu byl zpracován položkový rozpočet, formou samostatné přílohy 
s označením P.6 – Položkový rozpočet Hotel Karpaty, ve kterém jsou kalkulovány 
potřeby materiálu pro realizaci objektu.  

Rozpočet byl zpracován v programu BuildPowerS, kde byly z databáze použity 
vhodné materiály, činnosti a položky potřebné pro výstavbu. Software používá cenovou 
soustavu RTS DATA, na základě, které byly vygenerovány ceny jednotlivých položek. 

Jednotlivé objemy prací, plochy a počty materiálů byly napočítány z podkladní 
projektové dokumentace nebo z příloh týkajících se přímo této DP a výstavby hotelu. 
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1 Identifikační údaje stavby 

1.1 Obecné informace o stavbě 

Jedná se o novostavbu hotelového zařízení s celkovou kapacitou 43 osob, 
přidružená restaurace pak pojme 60 hostů, dále se počítá s 10-17 členy personálu. 

Podzemní podlaží je navrženo jako technologické, najdeme zde kotelnu, 
strojovnu vzduchotechniky, skladovací prostory, technickou místnost, místnosti pro 
personál a chod hotelu. 

V prvním nadzemním podlaží po vstupu nalezneme recepci, vpravo pak 
restauraci, kuchyně, k tomu potřebné sklady potravin. Pro personál zde dále najdeme 
zázemí, WC a koupelnu, úklidové či skladové místnosti. Pro hosty je zde wellness a část 
pokojů. 

2.NP je pak již určeno čistě pro hosty, najdeme zde pokoje pro hosty, z nichž 
každý má vlastní WC a koupelnu, společná je pak venkovní terasa. 

 

Hlavním stavebním objektem je SO 01 Hotel: 

Objekt je tvaru „L“ s vykrojením v místě vstupu, převládajícím faktorem je 
půdorysná plocha, výškově má hotel jedno podzemní patro a dvě nadzemní. Svislé 
nosné prvky jsou tvořeny z tvárnic ztraceného bednění u suterénního zdiva, nosné 
zdivo v prvním a druhém patře je pak z tvárnic HELUZ 30 u obvodového zdiva a HELUZ 
25 u vnitřních nosných konstrukcí. Vnitřní příčky jsou z tvarovek HELUZ 11,5 AKU, 
doplněných o SDK příčky tl. 150 mm. Překlady HELUZ 14,5 a HELUZ 238 do rozpětí 3500 
mm, v otvorech větších pak překlady ze železobetonu. 

Vodorovné stropní konstrukce, včetně schodišť, jsou provedeny z monolitu. 
Zastřešení objektu je řešeno střechou sedlového tvaru z dřevěných vazníků, sklony 
střešních rovin jsou 15° a 19° u střechy nad druhým podlažím, sklony střešních rovin 
nad prvním podlažím jsou pak 11°a 10°. 

 
1.2 Obecné informace o procesu 

Technologický předpis se zabývá procesem realizace monolitické stropní 
konstrukce nad 1.SS o ploše 213,4 m2 a 1.NP o ploše 541,2 m2, kde každá stropní 
konstrukce bude provedena v jedné etapě. Stropní konstrukce je navržena v tloušťce 
250 a 150 mm. Konstrukce bude vyztužena betonářskou ocelí B500B o průměrech 12 
a 16 mm. Dále bude použit beton (C25/30-XC2-Cl0,20-Dmax16-S3). Betonáž bude 
probíhat přibližně koncem června, tudíž je zde vyloučeno riziko betonáže za nízkých 
teplot a tím řešení patřičných opatření. Stropní konstrukce bude bedněna systémovým 
nosníkovým bedněním PERI MULTIFLEX. 
 



114 
 

2 Převzetí pracoviště 

2.1 Převzetí pracoviště 

Před samotným zahájením prací na konstrukci stropu musí být zhotoven nosný 
systém skeletu, který tvoří nosné obvodové zdivo HELUZ FAMILY broušené, tl. 300 mm, 
vnitřní nosné zdivo HELUZ UNI 25 broušená, tl. 250 mm, u suterénu pak obvodové 
zdivo z tvárnic ze ztraceného bednění tl. 250 a 400 mm. Dále musí být zhotovena 
betonová podlaha, kde bude kontrolována její kvalita a přesnost provedení. Tato 
rovinnost by měla být v mezích ± 5 mm/2 m. Při převzetí bude předána potřebná 
projektová dokumentace ke zhotovení stropní konstrukce. Předání a převzetí 
proběhne mezi technickým dozorem stavebníka a zhotovitelem daných prací. O 
převzetí pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku stvrzený podpisy 
zodpovědných osob. 
 

2.2 Připravenost staveniště 

 Staveniště bude oploceno po celém obvodu do výšky 1,8 m, v místě 
vjezdů na staveniště budou uzamykatelné brány. Budou zhotoveny a nachystány 
zpevněné a odvodněné plochy pro uskladnění materiálu, uzamykatelné sklady pro 
drobný materiál a mechanizaci, hygienické zázemí a buňky pro pracovníky. Staveniště 
bude dále vybaveno kontejnery na tříděný odpad. Budou zhotovena odběrná místa 
základních energií, jako je voda a elektřina. V případě nutnosti prací za zhoršených 
světelných podmínek či v nočních hodinách, bude staveniště vybaveno halogenovým 
osvětlením. 
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3 Materiál 

3.1 Výpis materiálů  

Prvek Rozměry [mm] Množství Poznámka 

Výztuž     

Betonářská vroubkovaná ocel B500B  Ø 12 12,30 t - 

Betonářská vroubkovaná ocel B500B Ø 16 8,32 t  

Betonářská vroubkovaná ocel B500B Ø 20 6,14 t  

Beton     

C25/30-XC2-Cl0,20-Dmax16-S3 - 135,29 m3 - 

Systémové bednění PERI MULTIFLEX     

Příhradový nosník GT 24 6 000 40 ks N1 

Příhradový nosník GT 24 4 800 127 ks N2 

Příhradový nosník GT 24 3 900 45 ks N3 

Příhradový nosník GT 24 1 800 15 ks N4 

Příhradový nosník GT 24 2 100 3 ks N5 

Příhradový nosník GT 24 2 700 2 ks N6 

Příhradový nosník GT 24 3 000 4 ks N7 

Příhradový nosník GT 24 3 600 1 ks N8 

Příhradový nosník GT 24 1 200 3 ks N9 

Třívrstvá bednící deska tl. 21 mm 2500x1000 188 ks D1 

Třívrstvá bednící deska tl. 21 mm 2000x1000  16 ks D2 

Třívrstvá bednící deska tl. 21 mm – dořezy - 16,2 m2 - 

Stropní stojka PERI-PEP ERGO-B-350 2 500 – 3 500 150 ks - 

Univerzální trojnožka PERI -  154 ks - 

Křížová hlava 20/24 - 154 ks - 

Přímá hlava 24 - 328 ks - 

Bednící sloupek 105 + bednící krček DW15 
+ Matice  

- 116 ks Sloupky po 
cca 1,0 m 

Řezivo    

Stavební prkna 24x150x4 000 75 ks - 

Stavební fošna  50x300x4 000 25 ks - 

Tabulka 6 - výpis materiálu bednění 
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3.2 Doprava  

3.2.1 Primární doprava 

 Bednění bude pronajato a dopravováno z firmy RUDOLF lešení, s.r.o., se 
sídlem ve Fryštáku, Holešovská 423. Materiál bude dopravován pomocí valníku 
Mercedes Benz Arocs 4143, 8x4 s hydraulickou rukou. Vzdálenost mezi sídlem 
půjčovny a staveništěm je 55,6 km. Materiál bude na valníku podložen hranoly nebo na 
paletách, aby byla možná manipulace s upínacími prvky. Maximální výška uloženého 
materiálu by neměla přesahovat 1,5 m. Přepravovaný materiál bude upevněn a 
stabilizován na valníku, aby nedošlo k poškození materiálu a ohrožení dopravního 
provozu. Při převážení materiálu musí být respektována maximální nosnost valníku, 
která je 16,5 t.  

Beton bude přivážen z betonárny BELIT s.r.o. Valašské Klobouky, která je od 
staveniště vzdálena 4,5 km. Transport betonu bude zajištěn autodomíchávači MAN 
Pumpmix s přepravní kapacitou 7 m3. 

Betonářská ocel bude dopravována z firmy Výztuž CZ, s.r.o., sídlem v Tlumačově 
76 362, na ulici Jiráskova 904.Dodavatelská firma je vzdálena od staveniště 61,2 km. 
Doprava bude zajištěna pomocí valníku Mercedes Atego 1318 s hydraulickou rukou, 
který má délku ložného prostoru 6,5 m. Nejdelší prvek výztuže je délky 6000 mm. 

 
3.2.2 Sekundární doprava 

 Přivezený materiál bude na stavbě složen pomocí hydraulické ruky 
valníku. Následné přemístění výztuže na pracovní plochu bude zajištěno autojeřábem. 
Prvky bednění budou skládány ručně. Betonová směs bude přepravována do bednění 
pomocí čerpadla 28/24 m, které bude zajištěno z betonárny Belit, s.r.o.. 
 

3.3 Skladování 
 

 Skladování materiálu bude zajištěno na zpevněné a odvodněné ploše. 
Ocelové prvky, nosníky a desky bednění budou skladovány na dřevěných podkladních 
hranolech 100x100 mm, tak aby bylo možné protažení vazačských popruhů. Materiál 
bude skladovaný do maximální výšky 1,5 m a mezi jednotlivými skladovacími stohy 
bude manipulační prostor min. 750 mm. Stropní stojky budou ukládány a skladovány 
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na pozinkovaných přepravních koších tomu určených o rozměrech 80 x 150 mm a 
nosností 1,5 t. 

Drobný materiál a mechanizace bude skladována v uzamykatelném kontejneru 
v rámci staveniště. 

 
Obr. 46 – Pozinkovaný koš pro ukládání stojek bednění PERI, nosnost 1,5 t 

 
 

4 Pracovní podmínky 

4.1 Obecné pracovní podmínky 

Staveniště bude oploceno po celém obvodu do výšky 1,8 m, v místě vjezdů na 
staveniště budou uzamykatelné brány. Přístup na staveniště pro nákladní dopravu je 
zajištěn z východní strany z přiléhající komunikace I. třídy, silnice č. 57/1. Zde je zřízen i 
sjezd na staveniště. Budou zhotoveny a nachystány zpevněné a odvodněné plochy pro 
uskladnění materiálu, výrobní plocha, uzamykatelné sklady pro drobný materiál a 
mechanizaci, hygienické zázemí a buňky pro pracovníky. Staveniště bude dále 
vybaveno kontejnery na tříděný odpad. Budou zhotovena odběrná místa energií, bude 
zřízen staveništní rozvaděč elektro a dočasná staveništní vodovodní přípojka. 

Trvalé osvětlení staveniště zřízeno nebude, nejsou předpokládány práce za 
snížených viditelných podmínek či v nočních hodinách, případně bude použito 
přenosných halogenových svítilen. Prací na stropní konstrukci se zúčastní pouze osoby 
pověřené a vybavené předepsanými pracovními ochrannými pomůckami. Tito 
pracovníci budou proškoleni o dodržování předpisů BOZP a svým podpisem pod 
příslušný tiskopis potvrdí proběhnuté školení a dodržování těchto předpisů. 
 

4.2 Podmínky pracovního procesu 

 Proces stropní konstrukce bude zahájen po dokončení nosných 
obvodových a vnitřních stěnách, osazení překladů a po vybetonování betonové desky, 
u stropu 1.NP pak vytuhnutí stropní konstrukce nad 1.PP a zhotovením základové 
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desky. Veškeré konstrukce budou nejprve zkontrolovány, zda splňují podmínky 
provedení a rovinatosti, teprve pak dojde k započetí prací. 

Realizační práce budou probíhat pouze za příznivých klimatických podmínek 5 – 
25°C. Nízké teploty či námraza se nepředpokládají, jelikož budou práce probíhat 
v měsíci červnu. Maximální přípustná rychlost větru je 11 m/s a při manipulaci se 
zavěšenými břemeny na jeřábu 8 m/s. Viditelnost minimálně 30 m. Při bouři, silném 
dešti nebo při překročení výše zmíněných hodnot se práce přeruší. Na dodržování 
veškerých podmínek bude dohlížet stavbyvedoucí nebo odpovědný pracovník. 
 
Opatření při betonáži:  

 Při dosažení vysokých venkovních teplot (>25°C) se bude beton pravidelně 
kropen a udržován o správné vlhkosti pro vytvrdnutí. 

 Při nečekaném dešti bude betonovaná plocha překryta plachtou či jinak zakryta, 
aby nedošlo k vyplavení cementu z povrchu betonu. 

 Při trvalém dešti betonáž nebude prováděna. 
 

5 Pracovní postup 

5.1 Ošetření bednících desek 

Ještě před začátkem kladení bednících desek, musí být všechny desky ošetřeny 
odbedňovacím přípravkem, olejem PERI Bio Clean. Nanášení se provádí za pomoci 
vysokotlaké nádoby, celý proces musí probíhat na zpevněné a odvodněné ploše  tomu 
určené, opatřené sedimentační akumulační nádrží. 

5.2 Bednění obvodu stropní konstrukce a prostupů 

Nejprve bude zřízeno bednění obvodu stropní konstrukce. Toto bednění bude 
zajištěno pomocí bednících trámů, bednících prken a izolace. Po obvodu bude 
ukotvena bednící deska s přesahem na výšku stropní konstrukce, tj. 250 mm. Desky 
budou kotveny bočně do obvodového zdiva a podepřeny pomocí bednících trámů po 
osové vzdálenosti 1500 mm, které budou staženy ke zdivu pomocí závitových tyčí, 
vložených do předvrtaných otvorů ve zdivu. Trámy mají za úkol udržet bednící desku 
vůči vyvrácení se do strany vlivem váhy betonu. Před betonáží bude vložena izolace 
věnce v šířce dle projektu, která bude doražena k obvodovému bednícímu prknu. 

Obdobným způsobem budou bedněny i plochy v místě prostupů, v případě 
potřeby budou u prostupů doplněny vzpěry či rozpěry tak, aby bednící deska v místě 
prostupu neuhnula pod tlakem betonové směsi. 
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Obr. 47 – Spínací tyče pro dotažení bednících desek obvodu stropu, včetně 

utahovacích hlavic 

 

5.3 Montáž bednění v ploše 

5.3.1 Rozmístění stojek 

 Rozmístí se stojky dle výkresu bednění. Matice se na stojce stočí tak, aby 
nad ní byl ponechán volný závit pro případnou výškovou regulaci v obou směrech, tj. 
asi 15 mm. Vnitřní stojka se vysune tak, aby bylo přibližně dosaženo požadované výšky 
stojky. Vysunutí se zajistí řádným zasunutím čepu do otvoru vnitřní stojky. Vytočením 
matice s integrovaným klínem se nastaví přesná výška stojky.  

Na stojky na koncích nebo v místech převazby bednících nosníků se nasadí 
křížová hlava. Stojky s křížovými hlavami musí být opatřeny trojnožkou. Trojnožka 
zajišťuje především svislost stojky, ale přenáší i horizontální zatížení vzniklé během 
bednění stropů a zabraňuje posunům ve vodorovném směru.  
 
5.3.2 Osazení nosníků 

Do křížových hlav se osadí podélné nosníky. Křížová hlava bezpečně zajišťuje 
jeden nebo dva nosníky proti překlopení. Při napojování nosníků musí být zajištěn 
bezpečný přesah na obě strany min. 150 mm. Podélné nosníky mohou být vzdáleny 
max. 2,0 m.  

Na takto osazené podélné nosníku budou kladeny nosníky příčné, kde je osová 
vzdálenost stanovena na 625 mm. V místě prostupů stropu či obvodových míst, kde 
nevychází násobek osové vzdálenosti budou nosníky kladeny četněji. 
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Obr. 48 – Vyznačení minimálního (v cm) přesahu pří osazení nosníku v křížové hlavici. 

 
5.3.3 Osazení doplňujících stojek 

Po osazení příčných nosníků se osadí mezilehlé stojky opatřené přímou hlavou. 
Přímá hlava se pootočením o 90 zahákne za vodorovné nosníky, je však potřeby 
takovouto hlavu ještě pojistit pomocí hřebíkového spoje. Vzdálenosti jednotlivých 
stojek budou převzaty z výkresu bednění stropu, současně však musí být dodržena 
podmínka, že vzdálenost jednotlivých stojek nesmí být větší než 1,5 m. 
 
5.3.4 Bednění průvlaku 

V místě schodiště se nachází železobetonový průvlak o rozměrech 250 x 400 
mm, který bude betonován v rámci stropní konstrukce. Hlavní nosníky zde budou 
popuštěn níže, tak, aby horní hrana bednící desky průvlaku odpovídala výšce uvedené 
v projektu. Pro bednění bude použito systémových průvlakových úhelníků, které se 
osazují přímo na dřevěné nosníky. Vybednění mezi prostoru bude pomocí vložených 
nosníků, bednících desek a pomocných dřevěných hranolů dle potřeby – nejedná se 
totiž o standardizovaný rozměr.  

Ztužení konstrukce průvlaku pak bude pomocí spínacích tyčí. 
 

 
Obr. 49 – Schematický obrázek provedení bednění průvlaku za použití systémových 
průvlakových klínů. 
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5.3.5 Kladení bednících desek 

 Po osazení příčných nosníků se provádí pokládka bednících desek. Spoje desek 
jsou situovány vždy nad příčným nosníkem tak, aby desky neměly volné konce. Aby se 
zabránilo sklopení příčných nosníků, je nutné styk bednících desek a nosníků zajistit 
hřebíky, hřebík musí být přitlučen tak, aby byl ve styku s podkladním nosníkem. 
Skladební plán by měl být řešen tak, aby došlo k nejmenšímu počtu řezání bednících 
desek. S případně netěsnosti mezi dvěma navzájem přiloženými deskami, bude spára 
dotěsněna pomocí PUR pěny. V případě poškozené hrany desky, bude použita deska 
jiná a deska poškozená se použije na výrobu dořezů. 

 Po osazení desek v celé ploše se provede nivelace horního povrchu bednění a 
pomocí matic se výškově doladí na požadovanou výšku.  
 

5.3 Vázání výztuže 

Vázání výztuže bude prováděno přesně podle výkresu výztuže stropní 
konstrukce. Nejprve se rozmístí distanční podložky a na ně spodní řada výztuže 
v přesné rozteči dle výkresu. Následuje další řada, kolmá na první řadu. Dbáme na 
řádné přesahy napojených výztuží a svázání vázacím drátem. Nesmí dojít k záměně 
jednotlivých průřezů prutů! Proto je vhodné již při návrhu používat průměry s rozdílem 
alespoň 4 mm. 

Osadí se smyková výztuž a další prvky dle výkresu výztuže.  

Dále se osadí ocelové distanční prvky UTH, které zajistí potřebnou vzdálenost 
mezi spodní a horní výztuží. Distanční prvky se upevní pomocí vázacího drátu. 
Následně se pokládá horní výztuž, u které platí stejná pravidla, jako u spodní výztuže. 

Po závěrečné kontrole výztuže se provede kontrola nivelety bednění a případné 
odchylky se doladí. 

 

5.4 Betonáž  

Před vlastní betonáží zkontrolujeme čistotu povrchu. Hrubé nečistoty se musí 
odstranit. 

Betonáž bude probíhat z ramene čerpadla Schwing S 24X s dosahy 20/24 m. Při 
betonáži se postupuje v pásech šířky cca. 1,5 až 2,0 metru. Pomocí hadice čerpadla 
bude beton rovnoměrně rozléván přibližně do požadované výšky stropní desky, tj. 250 
mm. Průběžně bude beton se v celé ploše hutněn ponorným vibrátorem WEBER MVX 
– PV48. Jednotlivé vpichy jsou rozmístěny cca po 0,5 m.  

Další z pracovníků bude pomocí ohřebedla zarovnávat beton a uhlazovat beton 
do požadovaného tvaru.  

Následně budou udělány terče v přesné výšce stropní desky za pomocí 
nivelačního laseru, čtvercová síť by měla být pokryta oky cca. 60 x 60 cm. Mezi terči se 
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beton přesně shrabe. Takto upravená plocha bude zahlazena pomocí plovoucí vibrační 
lišty Hervisa Perles RVH 200, o celkové šířce 3 metry.  

Postup se opakuje a postupuje se v ploše. 
 

5.5 Odbednění  

Odbednění stropní konstrukce je možné po 4 dnech od dokončení betonáže, 
nejdříve je však potřeba provést zkoušky pevnosti betonu a zjistit, zda je beton 
dostatečně vyzrálý.  

Nejdříve se provede odbednění obvodu stropní konstrukce, které zahrnuje 
demontáž zábradlí, bednících desek obvodu věnce stropu, fošen a bednících sloupků a 
pomocných prvků.  

Následně bude odbedňována plocha stropní konstrukce. Nejprve se odeberou 
mezilehlé stojky. Poté se odklíží stojky základního rastru a pomocí matic se stočí 
přibližně o 4 cm, čímž se vytvoří prostor pro sklopení příčných nosníků. 

Po sklopení se odeberou příčné nosníky, ponechají se pouze nosníky, které jsou 
na koncích bednících desek s takovým přesahem desek, aby nedošlo k jejich pádu.  

Odeberou se zbývající příčné a všechny podélné nosníky a uloží se na skládku. 
Stojky, křížové hlavy a trojnožky se složí do přepravních palet. 

Bednící desky se očistí od zbytků betonu a provede se jejich ošetření 
odbedňovacím olejem a to po všech stranách desky. 

Stropní konstrukce bude po odbednění znovu částečně podepřena, avšak pouze 
stojkami v základním rastru pro snížení napětí v konstrukci, a tak dojde k zabránění 
nežádoucímu dotvarování. Úplné odbednění konstrukce je závislé na návaznostech 
dalších prací a na schopnosti tvrdnutí betonu, to se bude průběžně kontrolovat pomocí 
zkoušek. 

Železobetonový strop nad 1.PP bude podstojkován cca. 28 dní, jelikož budou 
pokračovat práce 1.NP přímo na výše uvedeném stropě. Obdobná situace se opakuje 
v patře prvním, kdy ještě před odbedněním bude strop zatížen materiálem, stroji a 
pohybem osob. 

Celý proces odbedňování se opět opakuje, jak plošně, tak i v jednotlivých 
podlažích. 
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6 Personální obsazení 

Na realizaci konstrukci vodorovných stropních konstrukcí bude pracovat jedna 
pracovní četa, bude tvořena z kvalifikovaných betonářů, jednoho vazače výztuže a dvou 
pomocných pracovníků. Odpovědnost za provedenou práci povede vedoucí pracovní 
čety. Dále bude v této fázi výstavby na stavbě přítomen pracovník pro obsluhu 
automobilního jeřábu a autočerpadla betonu. Na veškeré práce dále bude kontrolovat 
stavbyvedoucí. 
 
Složení pracovní čety: 

 8 x Tesař 
 6 x Vazač výztuže 
 6 x Betonář 

 
Ostatní pracovníci: 

 1 x Obsluha automobilního jeřábu 
 1 x Obsluha čerpadla betonu 

 
Kvalifikovaní pracovníci (tesaři, vazači, betonáři) musí mít platné průkazy a 

certifikáty, které budou zkontrolovány. Všichni pracovníci budou obeznámeni 
s pravidly BOZP, které jsou povinni dodržovat. Dodržování pravidel BOZP bude 
kontrolovat stavbyvedoucí.  

 

7 Stroje, nářadí, pracovní a ochranné pomůcky 

7.1 Stroje 

7.1.1 Autojeřáb TATRA AD20 

Jeřáb bude používán jako sekundární doprava po staveništi. Zejména 
k přepravě materiálu ze skládky na místo uložení v konstrukci, dále k vyzdvižení 
těžkého a rozměrného materiálu na pracovní plochu (výztuž, bednící prvky). 

 
 

Technické údaje: 
 Počet náprav:   3 
 Teleskopický výložník: 20,9 m 
 Příhradové prodloužení: 7,9 m 
 Max. výška zdvihu:  22,0 m 
 Max. dosah:   20,0 m 
 Max. zatížení:   20,0 t 
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7.1.2 Volvo FE 18.280 HK 

Valník Volvo bude sloužit k dopravě rozměrného materiálu na stavbu. Jedná se 
o dovoz nosníků a stropních vložek, bednění a ostatních hmotných a rozměrných 
materiálů. Ložná délka korby je 8 m.  

 
Technické údaje:  

 Počet náprav:   2 
 Vzorec kol:   4x2 
 Délka valníku:  8 000  mm 
 Šířka valníku:   2 400 mm 
 Celková délka:  10 125 mm 
 Nosnost:    7 900  kg 
 Celková hmotnost:  18 000 kg 

 
7.1.4 Schwing stetter - čerpadlo betonu 20/24 m  

Čerpadlo bude sloužit k dopravě betonové směsi do bednění. 
 
Technické údaje: 

 Dopravní výkon:    max 61  m3/h 
 Dopravní potrubí:   125  mm 
 Vertikální dosah:   28  m 
 Horizontální dosah:   24  m 
 Počet ramen:    3 

 

7.2 Nářadí a drobná mechanizace 

 Řetězová pila Husqvarna 450 – e  
 Vrtačka příklepová Bosch GSB 21-2 RE Professional 
 Úhlová bruska Bosch GSW 22 – 230 JH Professional 
 Vibrační lišta Honda GX-25 
 Ponorný vibrátor WEBER MVX – PV48 (průměr 48 mm, délka 380 mm) 
 Rotační laser GPR-R9H 

 
7.3 Pracovní pomůcky 

 Tesařská kladiva 
 Vodováhy 
 Pásmo, skládací metry, svinovací metry 
 Zednická šňůra, lajnovací šňůra s křídou 
 Žebříky 
 Ocelový úhelník 
 Vázací drát 
 Kleště 
 Zalamovací nože 
 Nůžky na železo 
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 Hrábla na beton 
 

7.4 Ochranné pomůcky 

 Pracovní oděv  
 Pracovní obuv 
 Pracovní rukavice 
 Ochranná helma 
 Ochranná helma pro práce ve výškách 
 Reflexní vesta 
 Ochranné brýle 

 

8 Jakost a kontrola kvality 

Jakost a kontrola kvality bude prováděna před, v průběhu a po dokončení prací. 
O kontrolu se bude starat především stavbyvedoucí, případně technický dozor 
stavebníka. Práce budou prováděny podle platných norem a budou podle nich 
stanoveny také povolené odchylky provedených konstrukcí.  

 
8.1 Vstupní kontrola 

Ve vstupní kontrole bude provedena kontrola nosných konstrukcí, zde splňují 
požadavky normy, dále pak pozice nosných stěn dle projektové dokumentace, podle 
které bude konstrukce stropu prováděna. Zkontroluje se patřičné vybavení staveniště 
pro daný proces prováděných prací, skladovací prostory, uzamykatelné sklady, 
oplocení, šatny a hygienické zázemí pracovníků apod.. 

Bude provedena kontrola každého přivezeného materiálu. Kontroluje se počet, 
správný typ, rozměry, velikosti průřezů, označení štítky z výroby, vlastnosti prvků.  
 

8.2 Mezioperační kontrola 

 Ještě přes nástupem pracovníků budou zkontrolovány klimatické podmínky. 
Maximální přípustná rychlost větru je 11 m/s a při manipulaci se zavěšenými břemeny 
na jeřábu 8 m/s. Při bouři, silném dešti a při překročení výše zmíněných hodnot 
k přerušení prací. Nutná je minimální viditelnost na vzdálenost 30 m.  Bude průběžně 
kontrolováno používání pracovních pomůcek a dodržování předpisů BOZP.  

V průběhu prací bude kontrolováno provádění dle pracovního postupu a 
kontrolován soulad s projektovou dokumentací. Bude kontrolována geometrická 
přesnost prováděných prací, ukládání nosníků dle výkresu bednění stropní konstrukce. 
Příčné nosníky bednění musí být kladeny po 0,625 m, podélné nosníky v max. 
vzdálenosti 2,0 m. Vzdálenost stojek je max. 1,5 m. Stojky na krajích a v místě navázání 
podélných nosníků musí být opatřeny univerzální trojnožkou a křížovou hlavicí. 

U bednění kontrolujeme správnou výšku bednění dle projektu a jeho celkovou 
těsnost. 

Při vázání ukládání výztuže se kontroluje provádění podle projektové 
dokumentace případně statického výpočtu – musí být použity správné typy a průměry 
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výztuže, patřičné přeložení prutů a dodržení minimálních přesahů v místech nadvázání 
a rozmístění distančních podložek. Vše musí být pevně spojeno vázacím drátem.  
 Před betonáží se zkontroluje správná třída betonu, druh pojiva a složky 
betonové směsi dle projektové dokumentace a výrobních listů betonu, uložení výztuže, 
její poloha a také zda je bednění opatřeno odbedňovacím přípravkem. Při betonáži 
bude kontrolována výška betonové vrstvy, správné hutnění a doba namíchání betonu, 
beton musí být uložen do bednění v čase uvedeném ve výrobním/ technickém listu 
betonu. Bude kontrolován protokol z betonárky, kde je uveden čas přidání vody do 
cementu a tím započetí jejich vzájemné chemické reakce. 
 

8.3 Výstupní kontrola 

 Výstupní kontroly bude provádět stavbyvedoucí s technickým dozorem 
stavebníka. Bude prováděna kontrola celkových rozměrů, poloha a rozměr prostupů, 
rovinnost povrchu stropní konstrukce, která by měla být ± 5 mm/2 m. Dále budou 
kontrolovány veškeré dokumenty při realizaci daných prací. Kontrola zapisování do 
stavebního deníku, dodací listy materiálů, plnění kontrolního a zkušebního plánu. 
 

9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – BOZP 

Při provádění prací stropních monolitických konstrukcí musí být dodržovány 
všechny předpisy o ochraně života a zdravý osob, jmenovitě zákon č. 225/2012 Sb., č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
362/2007 Sb. kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony. Dále se bezpečnost práce řídí nařízením vlády č. 
591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích, nařízením vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší 
požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 
nářadí, nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

Všichni pracovníci budou proškoleni o dodržování předpisů BOZP a svým 
podpisem příslušného formuláře potvrdí školení a dodržování těchto předpisů. Dále 
budou u pracovníků kontrolovány platné certifikáty, průkazy kvalifikovanosti 
pracovníků, veškeré pracovní povolení a kontroly budou zapsány do stavebního 
deníku. Příslušní pracovníci v průběhu výstavby budou pravidelně a namátkově 
kontrolováni na požití návykových a omamných látek. Stavbyvedoucí bude kontrolovat 
používání ochranných pracovních pomůcek, případných bezpečnostních popruhů při 
provádění nebezpečných prací ve výškách, popř. kontrola při manipulaci s jeřábem a 
k tomu příslušná kontrola vazačských průkazů.  

Všechny kontroly smí provádět stavbyvedoucí, technický dozor stavebníka či jiná 
osoba tomu určená. 
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9.1 Rizika a opatření při provádění prací 

9.1.1 Způsobení úrazu odbornou nezpůsobilostí pracovníků 

Jedná se především o obsluhu strojů či mechanizace, kde je potřeba specializace 
a odborných znalostí s užíváním mechanismů. Pracovník musí být proškolen, 
obeznámen a vlastnit platný průkaz či osvědčení. Pracovníci taktéž musí mít zdravotní 
stav odpovídající výkonu povolání, např. pro práci ve výškách musí být pracovník 
způsobilý, stejně tak zraková způsobilost, nebo hmotnostní limity přenášení břemen. 
Tyto faktory zajišťují prevenci vzniku úrazů či nehod a budou kontrolovány před 
započetím daných prací. 

 

9.1.2 Riziko úrazu při práci se stroji a nástroji 

Mechanizaci a stroje musí být obsluhovány pouze osobami tomu pověřenými 
s proškolením, odbornými znalostmi a způsobilými k jejich užívání. Při používání strojů 
se musí dbát zvýšené opatrnosti a uživatel musí postupovat dle manuálu pro obsluhu 
stroje. 

Musí být zkontrolován technický stav a bezzávadnost použitých strojů a 
mechanizace. Veškeré stroje musí mít aktuální protokoly o revizích a technickém stavu.  

Při práci se zavěšenými břemeny za použití jeřábu bude pověřena osoba, která 
bude zajišťovat bezpečnost okolí a bránit vniknutí osob do manipulačního prostoru 
břemene. Osoba upevňující břemeno musí mít platný vazačský průkaz. 
 
9.1.3 Riziko způsobení úrazu pádem z výšky nebo do hloubky 

Všechna místa s rizikem pádu, jako je např. otvor schodiště, obvod stavby při 
betonáži či místa okenních otvorů v 2.NP budou opatřeny pevným zábradlím výšky 900 
– 1200 mm nad podlahou, dle příslušné pádové hloubky. Toto zábradlí bude při 
realizaci stropní konstrukce složeno ze sloupků ukotvených k bednícím sloupkům, 
horní a střední desky a zarážky u podlahy, aby nedošlo k pádu nářadí či materiálu. 
Otvory pro prostupy budou překryty překližkami a hřebíky zajištěny proti posunutí. 
V místě oken a schodiště bude zřízeno dřevěné zábradlí, pomocí prken kotvených 
k nosným konstrukcím. 
 
9.1.4 Riziko pádu ze žebříku 

Na stavbě budou používány hliníkové žebříky, které musí být uloženy na rovném 
a pevném podkladu, opřeny o stabilní konstrukci tak, aby se nedocházelo k jejich 
pohybu. Má-li žebřík kotevní prvky, bude jimi řádně přikotven. Po žebříku se pracovníci 
musí pohybovat vždy čelem ke konstrukci žebříku. Žebříky budou používány pouze 
k montážím pracím a je povolena práce pouze s drobným ručním nářadím. 
 
9.1.5 Riziko úrazu pádem předmětů a materiálu 

Při veškerých výškových pracích musí pracovníci dbát na bezpečné odložení 
materiálu a pracovních nástrojů a pomůcek tak, aby nedošlo k jejich pádu do nižších 
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podlaží. Pracovníci budou vybaveni potřebnou výstrojí, budou proškoleni o zacházení 
s materiály a nářadím ve výškách. V místě pěších tras v rámci areálu staveniště, kde 
hrozí riziko pádu předmětů, bude realizována záchytná síť. 
 
9.1.6 Riziko úrazu při překročení mezních klimatických podmínek 

Nastane-li překročení mezních klimatických podmínek, budou veškeré práci 
ihned přerušeny a stabilizovány konstrukce a předměty tak, aby nedošlo ke zranění 
osob a pokud to lze, předešlo se i poškození stavby. Pozastavení bude na dobu 
nezbytně nutnou, tj. dobu dokud se klimatické podmínky opět nezmírní.  

V případě přerušení prací musí být stroje a materiál bezpečně ukotveny a 
stabilizovány, aby nedošlo k jejich poničení nebo ohrožení pracovníků či konstrukcí. 
Pracovníci se ukryjí před nepřízní počasí do bezpečí stavebních buněk či budou práce 
přerušeny na dobu určitou a stavba dočasně uzamčena.  

 Mezi mezní klimatické podmínky patří: 

 Při pracích na lešení, ve výšce a se zavěšenými břemeny je maximální 
rychlost větru stanovena na 8 m/s 

 V ostatních případech rychlost větru vyšší 11 m/s 

 Viditelnost min. 30 m 
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10 Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 

Realizace monolitické stropní konstrukce bude prováděna tak, aby hluková 
zátěž ve venkovním prostoru stavby vyhověla požadavků stanovených nařízením vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Používané 
mechanismy by neměly překročit limitní hranici hluku 65 dB, korekční součinitel však 
dovoluje +5 dB. Při provádění prací budou používány mechanizační prostředky a 
zařízení (nákladní vozidla apod.) se zvýšenou hlukovou zátěží. Tyto vlivy však budou 
působit pouze po omezeně krátkou dobu výstavby a lze je považovat jako nepodstatné. 
Všechny stroje opouštějící staveniště budou před výjezdem očištěny tak, aby 
neznečišťovaly veřejné komunikace. Pokud se tomu tak stane, musí okamžitě dojít 
k očištění daných nečistot. 

 Při provádění prací na stropní konstrukci budou vznikat odpady, které budou 
rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů podle zákona o odpadech č. 
185/2001 Sb. a vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady. Odpady budou tříděny již na staveništi do přichystaných kontejnerů. 
Dále pak budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Likvidace bude zajištěna prováděcí 
nebo odbornou firmou. Bude vedena evidence odpadů. 
 
Odpady vznikající realizací stropní konstrukce: 
 

Kód 
druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Předpokládaný způsob 
likvidace 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Recyklace 
15 01 02 Plastové obaly O Recyklace 
15 01 03 Dřevěné obaly O Odvoz na skládku 
17 01 01  Beton O Recyklace 
17 02 01 Dřevo O Odvoz na skládku 
17 02 03 Plasty O Recyklace 
17 04 05 Železo a ocel O Výkup 
20 03 01 Směsný komunální odpad O Odvoz na skládku 

Tabulka 7 - tabulka odpadů vznikajících při realizaci monolitické stropní konstrukce 

 
 
N . . . Nebezpečné odpady 
O . . . Ostatní odpady 
 

Případná likvidace dalších odpadů se musí řídit příslušnými výše uvedenými 
zákony a předpisy o odpadech. Kategorizace odpadů je provedena podle vyhlášky č. 
93/2016 Sb. o Katalogu odpadů. 
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1 Informace ke kontrolnímu a zkušebnímu plánu pro 

vodorovné konstrukce  

 
Kapitola se zabývá kontrolním plánem pro realizaci monolitických vodorovných 

konstrukcí. Kontrolní plán je veden jako samostatná příloha „P.8 – Kontrolní a zkušební 
plán pro vodorovné konstrukce“ a obsahuje podrobné kontroly jednotlivých 
pracovních postupů.  

Pro každou činnost je vždy definován předmět kontroly, podrobný popis toho, 
co kontrola obnáší, jsou uvedeny způsoby provedení a rozsahy měření, výsledky 
měření, dovolené tolerance a odchylky. V neposlední řadě je uveden předpis, dle 
kterého byla kontrola prováděna, tj. normy ČSN a EN. 

Po kontrole výše uvedených věcí dojde k zápisu do protokolu či stavebního 
deníku, je také definována odpovědná osoba přiřazená k dílčím částem KZP. 
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1 Obecné informace 

 
Kapitola se zabývá variantním řešením prosklených výplní objektu Hotel 

Karpaty. Variantní řešení bude navrženo na pozice O6, O7, O14 a D14, jedná se o výplně 
v hlavním prostoru restaurace hotelu. Nově budou pozice navrženy 
s maximalizovaním výškového rozměru prvku, budou použity moderní okenní a 
posuvné systémy německého výrobce Schüco a pozice budou navrženy s ohledem na 
maximální uživatelský komfort.  

Součástí řešení budou zpracované detaily provedení jednotlivých pozic 
označených jako přílohy: 

 P.9 – DET poz. O6 – FIXNÍ POZICE BEZRÁMOVÉ ŘEŠENÍ 
 P.10 – DET poz. O14 – PROVEDENÍ OTEVÍRAVÉHO OKNA 
 P.11 – DET poz. DL4 – PROVEDENÍ HS PORTÁLU 
 P.12 – CENOVÝ NÁVRH PLASTOVÝCH VÝPLNÍ 
 P.13 – CENOVÝ NÁVRH HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ SCHÜCO 

Pro zpracování cenových nabídek bylo použito softwaru SchueCal, ze stejného 
programu poté byly generovány řezy použitými okny. Cenová nabídka na plastová okna 
byla zpracována v programu AluCalc.  

V neposlední řadě pak bude řešena montáž a osazení výše uvedených pozic, 
zasklívání skel a to jak ruční, tak strojní, za pomoci minijeřábu. 
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2 Návrh výplní  

Pozice byly navrženy jako alternativa k výplním v projektu. Jedná se o návrh 
pozic do hlavních prostor restaurace, byly tedy zvoleny hliníková okna renomovaného 
výrobce Schüco, v barevném provedení černá – RAL 9005 MAT. Všechny okna budou 
opatřeny izolačním trojsklem, v kombinaci bezpečnostních lepených a kalených skel. 
Velké formáty budou v provedení s broušenou hranou, pro minimalizování možného 
prasknutí vlivem tepelného šoku. 

Pro okenní výplně (poz. O6; O14) byl zvolen okenní systém Schüco AWS 75 SI+, 
pozice O7 a nově i pozice DL4 bude navržena jako posuvně zdvižný portál Schüco ASE 
80.HI. 

Všechny kliky pozic budou v nerezovém provedení. Sklopné okno O14 bude 
otevíráno pomocí elektroniky, tj. bude použit systém otevírání Tip-tronic s ovládacím 
prvkem umístěným na ostění, tlačítko bude sjednoceno pro obě pozice O14. 

Posuvné portály O7 budou osazeny pomůckou pro uzavírání Smart Close. Nově 
navržený portál, který nahradí původní dveře bude v elektrickém provedení, otevírací 
tlačítko bude umístěno v ostění, alternativně lze řešit i dálkové ovládání. 

Podrobný návrh je pak řešen pomocí softwaru SchueCal, formou samostatné 
přílohy – P12 Návrh hliníkových výplní. 

 

3 Zaměření pozic 

Zaměření může proběhnout až po kompletním vybudováním okenních otvorů, 
osazení překladů, v případě monolitických překladů a stropů pak, až po odstojkování 
prostoru. 

Při zaměření je potřeba vycházet z předem stanoveného váhorysu a měřit 
jednotlivé pozice k dané vztažné rovině.  

V případě ocelových sloupků lze případně udělat výjimku, musí však být 
dodržena smluvená pozice prvku – lze případně vše kontrolovat přeměřením těsně 
před výrobou. 

 

4 Příprava stavebních otvorů 

Před nástupem na montáž výplní je potřeba příprava stavebních otvorů a 
zajištění podmínek pro montáž a použití techniky. 

V projektu je použito zdivo Porotherm, je tedy potřeba zapravení ostění 
okenních otvorů, např. zatažením do lepidla. V místě pozic navazujících na hrubou 
podlahu musí již být zhotovena hydroizolace. Musí být dozatepleny překlady. 

Co se montážních prací týče, pracovní prostor musí být čistý a vyklizený, tak, aby 
bylo možné manipulovat s pozicemi. Musí taktéž být zajištěn přístup pro návoz pozic 
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valníkem a prostor pro minijeřáb. Potřebná plocha pro rozpatkování minijeřábu je 3,81 
x 4,53 m. 

V neposlední řadě musí být na staveništi zpřístupněno hygienické zázemí a 
možnost napojení se na zdroj vody a elektřiny. 

 

5 Technické řešení  
 

Připojovací spára – připojovací spára by měla mít po celém obvodu cca 15 mm, 
musí být vypěněna pomocí PU pěny a oboustranně ošetřena okenní páskou. Před 
nalepením okenních pásek bude zdivo očištěno a impregnováno sprejem tomu 
určeným. 

Spára u pozic se šířkou větší 4 metrů (zejména HS portály) bude volena větší, 
pro eliminaci případného dodatečného sedání překladu. Stejně tak nebude pro 
uzavření spáry překladu použito expanzní pěny, ale kompresní pěnové pásky. 

 
Podkladní profily – u pozic sahajících k podlaze bude použito desek 

CompactFoam pro dorovnání výškového rozdílu hrubé a čisté podlahy. Jedná se o 
materiál vyvinutý pro montáž oken, kombinující izolační vlastnosti, nenasákavost a 
potřebnou únosnost. Lze na něj také přímo napojit hydroizolaci.  

U okenních pozic s parapetem bude použit systémový podkladní profil z PVC o 
výšce 30 mm, do kterého je poté přímo kotven exteriérový parapet. 
 

 
Obr. 50 - Podkladní okenní profil CompacFoam 
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Kotvení – kotvení bude řešeno pomocí okenních páskových kotev po obvodu 
konstrukce, pomocí spojovacího materiálu vhodného k dané situaci, tj. dle konstrukce 
do které bude pozice kotvena. 

V místě prahu, tam, kde bude použito podkladních desek z výše uvedeného 
CompacFoamu budou pozice kotveny pomocí úhelníků k hrubé podlaze. 

 
Technické řešení pozice O6 – Jedná se o fixní pozici, která bude řešena jako 

„bezrámová“ ze strany interiéru, tj. pohledové pouze zasklení a rám bude skryt 
v konstrukci. Pozice bude zasklívána zvenčí, stejné tak na straně zasklívacích lišt musí 
být vyfrézováno odvodnění kondenzátu. Kondenzát bude řešen jako viditelný, tj. na 
rámu bude vidět odvodňovací ovál, který lze skrýt PVC krytkou. Bezrámové řešení 
spočívá v zapuštění rámu do konstrukce, tj. okno bude vyrobeno o 69 mm (tl. rámu) 
v každém směru větší. V místě prahu bude zapuštěno do podlahy, horní hrana bude 
v úrovni budoucí čisté podlahy, tj. 1000 mm od předem stanoveného váhorysu. Ostění 
po osazení výplně dozděno či dolepeno tak, aby finální omítka kompletně skryla rám. 
V místě nadpraží bude rám skryt do SDK podhledu, SDK podhled musí však být vynesen 
samostatně a nelze se kotvit do rámu okna! Napojení podhledu a okna bude pomocí 
tmelené spáry o šířce cca 5 mm. 

 
Technické řešení pozice O14 – jedná se sklopné okno, nelze tedy řešit jako 

bezrámové skrze manipulační prostor nutný pro chod okenního křídla. Okno bude pro 
větší uživatelský komfort otevíráno pomocí elektromotoru – systému Tip-tronic. 
Otevírání bude pomocí vypínače/tlačítka umístěného v ostění ve výšce cca 1500 mm, 
nejlépe sjednotit s vypínači světel v místnosti restaurace. Z exteriéru bude osazen 
hliníkový parapet, bude tedy voleno skryté odvodnění kondenzátu, které ústí přímo na 
parapet. 

 
Technické řešení pozice O7 – Jedná se o zdvižně posuvné portály, které budou 

řešeny jako bezbariérové, tj. hliníkový práh portálu bude kompletně zapuštěn do 
podlahy. Podlaha exteriéru musí být řešena jako rozebíratelná, tak, aby v případě 
nutnosti výměny skla byla možnost se dostat k zasklívací liště. V místě prahu bude 
mírně zvětšena připojovací spára, a to na cca 25-30 mm, dle skutečného zaměření, pro 
případnou eliminaci sedání překladu. V místě nadpraží bude spára ošetřena kompresní 
pěnovou páskou, PU pěna bude použita pouze po stranách a u podlahy. 
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6 Montáž 

Po navezení pozic na stavbu, dojde k jejich rozmístění k otvorům, polepení pozic 
po obvodu okenní páskou a osazením páskových kotev do drážek v profilech, vsazení 
a prozatímnímu ukotvení do otvoru, tak, aby pozice držela ve svislé poloze a současně 
však se s ní dalo manipulovat. 

Bude znovu zkontrolován váhorys a pozice budou osazeny do váhorysu dle míry 
stanovené výrobní dokumentací oken.  

Pomocí plastových podložek budou pozice vypodloženy do požadované výšky, 
dále bude kontrolována svislost pozice pomocí vodováhy, při osazování více pozic 
budou osazovány do provázku tak, aby byly v jedné rovině, je potřeba brát v úvahu 
nepřesnost zdění, okna tedy budou pro další profese výchozím bodem. 

Po vyrovnání pozic dojde k ukotvení pozice po celém obvodu, zapěnění 
připojovacích spár, po zaschnutí pěny pak k impregnaci ostění a dolepení okenních 
pásek. 

Posledním krokem je pak tavení EPDM folií pro dopojení CompacFoamových 
desek a hrubé podlahy ze strany interiéru. 
 

7 Zasklívání  

Skla o celkové hmotnosti do cca. 80 kg budou osazovány za pomocích ručních 
přísavek a montážníků, limitní je však i výška a přístupnost daného otvoru.  

Pro skla váhy vyšší bude použit minijeřáb Maeda MC 285 v kombinaci se 
zasklívacím vahadlem. Minimální plocha pro rozpatkování minijeřábu je 3,81 x 4,53 m, 
potřebná průjezdná šířka pak 800 mm.  

Závoz skel bude naplánován v den zasklívání, dojde ke složení stojanů přímo na 
staveništi, pomocí auta s hydraulickou rukou, skla poté budou odebírána minijeřábem 
přímo ze stojanu.  

Manipulaci s jeřábem a zasklívacím vahadlem smí provádět pouze osoba tomu 
oprávnění.  

Po osazení skla do rámu budou osazeny zasklívací lišty a vymezovací podložky, 
v případě dostatku personálu lze pozice již přímo zagumovat. 
 
 
Maximální nosnost: max. 2,82 t x 1,4 m  
Pracovní oblast: max. 8,205 m x 150 kg 
Výška zdvihu: max. 8,7 m x 550 kg 
Rozměry: max. 2750 x 750 x 1470 mm 
Váha jeřábu: 
- MC 285 CRM (diesel): 1960 kg 

 

 Obr. 51 – Zasklívací minijeřáb Meada MC 285 
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8 Hmotnost zasklívaných pozic 

 V tabulce níže je uvedena hmotnost zasklívaných skel, na základě hmotnosti, 
výšky otvoru a možnostech přístupu je pak volen systém zasklívání. U pozic O14 
proběhne zasklívání ruční, ostatní pozice budou řešeny strojně. 

  

9 Porovnání okenních systémů PVC vs ALU SCHÜCO 

 Pro porovnání systému byly zpracovány dvě cenové nabídky – přílohy P.12 a 
P.13. Z cenové nabídky vychází mnohem lépe plastové provedení, jež bylo naceněno 
na 233 tis. Bez DPH, hliníkové výplně poté vychází na 603 tis bez DPH. Podnadpisy níže 
poukážou na rozdíl cenovek a systémů. 

 

9.1 Použité systémy 

Plastový systém umožňuje maximální výšku pozice 2300 mm, hliníkové výplně 
zvládnou v tomto případě 3000 mm. Obecně je zpracování méně líbivé, systémy a 
doplňky jsou méně propracovány, sklovina i vybavenost oken bývá nabízena 
v základním provedení. 

 

9.1.1 – Okenní portály DL4; O7 

U hlavních pozic DL4 a O7 v podkladní projektové dokumentaci byly navrženy 
posuvné portály, jedná se o dvou kolejnicový systém, kde hlavní křídlo jezdí ve spodním 
prahu, který je kompletně zapuštěn do podlahy – v případě systému Schuco ASE 80.HI. 
Systém také dokáže členit pozici na poloviny, tj. plocha křídla a reálná šířka otvoru je i 
v případě pozice DL4 o šířce 4500 mm členěna na poloviny. Byla použita pomůcka pro 

Označení pozice Rozměr Hmotnost Počet kusů Zasklívání 

DL4 křídlo 2194 x 2854 375,7 1 strojní 

DL4 fix 2224 x 2954 394,2 1 strojní 

O6 2540 x 2940  448,1 1 strojní 

O7 křídlo 1922 x 2854 329,1 2 strojní 

O7 fix 1960 x 2954 347,4 2 strojní 

O14 1602 x 352 19,7 2 ruční 

Tabulka 8 - Hmotnost skel pro zasklívání 
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uzavírání SmartClose, která před dovření zpomalí a dotáhne křídlo, dochází tak 
k eliminaci nárazu, hlučnosti a rizika úrazu. 

V případě použití PVC, je pozice členěna na třetiny, díky hmotnostním limitům 
kování, a hlavní křídlo jezdí na viditelné kolejnici – nelze tedy docílit bezbariérovosti jako 
ve výše uvedeném případě. Chod křídla pak není systémem nijak ulehčen. 

 

9.1.2 – Sklopné okno O14 

Díky výšce osazení pozice, by vznikal ne komfort při otevírání, proto bylo u 
systému Schuco použito elektromotoru a ovládání okna je tedy pomocí tlačítka 
umístěného v ostění či vedle vypínačů osvětlení. Okno je tedy pohledově čisté ze strany 
interiéru, není použito žádné viditelné kování, okenní panty i elektromotor je skrytý 
v rámci křídla. 

PVC – osazení kliky příliš vysoka, v případě potřeby snížení by bylo řešeno 
pravděpodobně pomocí pákového otevírače, viditelné okenní panty. 

 

9.1.3 – Použitá skla 

PVC – použití dvojskla ve standardním provedení. Tloušťky skel pouze 4 mm, bez 
jakýchkoliv úprav. Použití plastových okenních rámečků. 

Schuco – tloušťky skel navrženy dle tabulek statiky skel, použita kombinace 
bezpečnostních skel lepených (Stadip) a kalených (ESG) pro eliminaci tepelných šoků. 
U velkých formátů pak dle uvážení použita broušená hrana. Použité okenní rámečky 
Swisspacer, zaručující nižší výrobní tolerance a lepší tepelné vlastnosti. Všechny skla 
navrženy v trojskle! 

 

9.1.4 – Podkladní profily 

Schuco – součástí cenové nabídky jsou podkladní profily z materiálu 
CompacFoam, pro dopojení rozdílu hrubé a čisté podlahy, uzavření připojovací spáry 
je tedy po celém obvodu a ze strany interiéru je natavena EPDM folie. 

PVC – v cenové nabídce není s podkladními profily kalkulováno. 
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1 Obecné informace o kapitole 

 Kapitola obsahuje alternativní řešení výstavby za pomocí standardů LEED – tj. 
Leadership in Energy and Environmental Design. Jedná se o moderní pojetí výstavby 
tak, aby celý proces měl co nejmenší ekologický dopad na okolní prostředí. 

Byla navržena opatření, díky kterým by došlo k minimalizaci škod výstavby. 
Navržená opatření korespondují s podmínkami pro případnou certifikaci LEED. 

 

2 SS P1 Umístění stavby a její vliv na okolí 

2.1 Zabránění erozi půdy (větrné, dešťové) během výstavby 

 Jelikož se jedná o rovinaté území bez výrazných výškových rozdílů, nemělo by 
docházet k enormnímu sesouvání nebo odplavování zeminy při vysoké intenzitě 
dešťových srážek či rychlosti větru. Díky demolici předchozího objektu Koliby (obr. 1), 
bude podloží již narušeno a nedojde k výrazným zásahům do pláně. Pozemek bude 
zatravněn s výjimkou prostoru budoucí stavby, buněk, výroby nebo komunikací. 
Zatravnění je dostatečnou ochranou proti erozi způsobenou klimatickými vlivy.  

 

 
Obr. 52 – Pohled na původní objekt Koliby ve Valašských Kloboukách (bude 
nahrazeno Hotelem Karpaty) 
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Obr. 53 – Mapový podklad budoucího staveniště. 

2.2 Ochrana ornice 

 Ornice bude uložena v západní části staveniště v místech, kde nebudou probíhat 
stavební práce. Ornice bude skladována do maximální výšky 1,5 m se sklonem svahu 
do 45°. Takto vytvořená skládka ornice bude překryta geotextilií, která bude následně 
ukotvena po okrajích pomocí kolíků, případně přitížena tak, aby nedošlo k jejímu 
pohybu vlivem povětrnostních podmínek. Tímto opatřením bude zabráněno 
odplavování nebo erozi ornice. Další variantou ochrany ornice je možnost zatravnění 
skládky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Obr. 54 – Ukotvení geotextilie pomocí kolíku 
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Obr. 55 - Záchytná vana. 

2.3 Prevence proti znečištění dešťové kanalizace a vodních toků 

 Jako prevence proti znečištění dešťové kanalizace a vodních toků a kontaminace 
půdy bude především zabráněno úniku škodlivých látek, které se budou používat při 
realizaci stavby. Veškeré nebezpečné látky budou uloženy na zpevněných plochách a 
umístěny na záchytných vanách. Škodlivé látky mohou být skladovány a přepravovány 
pouze v nádobách tomu určených! Míchací a výrobní centra budou na zpevněných 
plochách překrytými plachtami a geotextilií.  

Pro vymývání domíchávačů budou zřízeny vymývací vany a PVC folií, které 
zabrání průsaku a vsakování znečištěné vody do půdy. Případná znečištěná zemina 
bude okamžitě odebrána a odvezena k likvidaci. Veškerá technika bude parkována 
pouze na předem určených zpěvněných parkovacích plochách a pod nádržemi na PHM 
budou umístěny záchytné nádoby kvůli náhlému úniku pohonných hmot.  

Vpusti odtokových kanálů budou opatřeny pomocí geotextilie, aby bylo 
zabráněno odplavování pevných částic do kanalizace a nedošlo k jejímu znečištění. 
Geotextílie by měla být pravidelně vyměňována. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  
 
 
 
 

 

 

Před výjezdem ze staveniště bude každé vozidlo zkontrolováno, aby 
nedocházelo ke znečištění navazující komunikace, v případě znečištění bude nařízen 
průjezd vozidla mycím boxem, kde dojde k odstranění nečistot. Pro toto čištění bude 
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zřízena zpevněná odvodněná betonová plocha, u které bude k dispozici vysokotlaký 
čistič s napojením na vodu a elektřinu.  

 

Před výjezdem na staveniště bude zřízen pás betonových bloků pro zabránění 
vynášení nečistot ze staveniště na přilehlou komunikace, a také pro snížení prašnosti. 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.4 Prevence proti znečištění ovzduší 

 Staveniště bude oploceno mobilními ploty do výšky 2,0 m, které bude opatřeno 
ochrannou, neprůhlednou fólií. Tato fólie bude bránit šíření prachu ze staveniště do 
okolního prostoru. Prašné procesy budou kropeny, jestliže to technologický postup 
dovoluje. Taktéž bude kropena staveništní komunikace při dlouhodobém suchu a 
zvýšení prašnosti.  Další ochranou proti znečištění je používání moderních a vozidel 
a strojů, které spadají do vhodnějších kategorií z hlediska měření emisí. 
 

Obr. 56 – Mycí box pro nákladní vozidla 
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Obr. 57 – Ukázka kropení komunikace, kropný vůz Tatra AD20 

 

2.5 Plán opatření povrchové dešťové vody 

 Dešťové vody ze staveniště budou zachytávány v retenčních nádržích a 
následně využívány pro mytí vozidel, kropení a jako užitková voda. 
 

 

3 MR C2 Management stavebního odpadu 

 S odpady vzniklými při realizaci bude nakládáno v souladu se zákonem 
č.185/2001 Sb. o odpadech. 

 Evidence odpadů vzniklých při realizaci stavby včetně doložení způsobu 
nakládání (využití, odstranění) a dokladů o předání oprávněné osobě bude předloženo 
při závěrečné prohlídce stavby před vydáním kolaudačního rozhodnutí (resp. 
souhlasu). 

 V rámci areálu stavby bude vyčleněno místo na zpevněné manipulační ploše, 
kde budou odpady ekologicky tříděny a v nádobách či kontejnerech danému typu 
určených. Bude zajištěna firma, která zajistí pravidelný odvoz odpadu. Jedná se o firmy 
Saker spol. s.r.o., Kroměříž; Trojek a.s., Otrokovice; Ekoplast CZ s.r.o., Zlín; Skládka 
Smolina, Smolina – Valašské Klobouky. 

Na staveništi budou přítomny drobné kontejnery na tříděný odpad, umístěny u 
mobilních buněk, kontejnery na stavební odpad o objemu 3 m3 a 10 m3, kde bude 
oddělen beton, cihelná suť a zemina. Pro odvoz stavebního odpadu byl navrženy 
nákladní automobily Liaz a Tatra se sklopnou korbou.  
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Obr. 58 – Kontejnery na tříděný odpad                   

Obr. 59– Kontejner na beton 
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Materiál Zatřídění Klasifikace Množství [t] Likvidace Recyklace Skládka Spalovna 

Beton 17 01 01 O 5,0 Javorník 
s.r.o. 

2,7 
Javorník 

s.r.o. 

2,3 
Skládka 
smolina 

- 

Cihly 17 01 02 O 20,0 Skládka 
Smolina 

4,6 
Ja vorník 

s.r.o. 

15,4 
Skládka 
Smolina 

- 

Dřevo 17 02 01 O 3,0 SITA cz 
a.s. 

- - 3,0 
SITA cz a.s. 

Sklo 17 02 02 O 0,5 SITA cz 
a.s. 

0,5 
SITA cz 

a.s. 

- - 

Plasty 17 02 03 O 0,2 Ekoplast 
s.r.o. 

0,2 
Ekoplast 

s.r.o. 

- - 

Železo a 
ocel 

17 04 05 O 5,0 Saker 
spol. s r. 

o. 

5,0 
Saker 

spol. s r. 
o. 

- - 

Tabulka 9 - zatřídění odpadu a jeho následná likvidace 

4 IEQ C3 Kvalita vnitřního prostředí 

4.1 Ochrana systému vzduchotechniky proti znečištění 

 Pokud je možné, při realizaci stavby budou používány dočasné jednotky VZT, 
které budou před dokončením vyměněny za trvale instalované.  

 Jednotky musí být skladovány v čistých, suchých prostorách, nejlépe 
v originálních obalech a chráněny proti možnému vniknutí. Všechna potrubí musí být 
opatřena plastovými kryty. Před uvedením do provozu musí být veškeré prostory, do 
kterých vede potrubí dané VZT jednotky, vyčištěny od prachu a jiných nečistot.  
 

4.2 Kontrola zdrojů znečištění 

 Při používání toxických látek nebo v místech produkce výfukových plynů musí 
být tato místa větrána, případně izolována.  

 Při provádění prašných procesů musí být realizována opatření proti šíření 
prachu do již uvedených prostor do provozu nebo jinak ucelených částí – zřízení 
provizorních příček s utěsněním spár, prahů a jiných prostupů. Případná zařízení 
vytvářející prachové částice musí být napojena na odsávací zařízení. Dále je potřeba 
udržovat pracovní prostor v čistotě a materiály ukládat na určená místa pro skladování. 
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4.3 Zamezení šíření nečistot do okolí stavby 

 Staveniště bude oploceno mobilními ploty do výšky 2,0 m, které bude opatřeno 
ochrannou fólií. Tato fólie bude bránit šíření prachu ze staveniště do okolního prostoru. 
Prašné procesy budou kropeny, jestliže to technologický postup dovoluje. Taktéž bude 
kropena staveništní komunikace při dlouhodobém suchu a zvýšené prašnosti, tím 
bude snížena celková prašnost.  
 

4.4 Zamezení znečištění dokončených konstrukcí 

 Ve všech vnitřních prostorách stavby je zakázáno kouření. Budou vyhrazena 
venkovní kuřácká místa. Na pracovištích musí být udržována čistota, případné rozlité 
kapaliny musí být okamžitě vysušeny a místa uvedena do pořádku. Veškeré látky, 
barvy, nátěry a podobné materiály musí být skladovány v obalech tomu určených! 
Veškeré dokončená konstrukce musí být při realizaci jiných procesů ochráněny před 
poškozením překrytím nebo jiným vhodným způsobem. Při používání nástrojů 
produkujících prach, musí být tyto nástroje napojeny na odsávací zařízení. 
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5 MR C4 Recyklovaný obsah 

LEED požaduje, aby byly na stavbu dodávány materiály s obsahem recyklátu – 
kredit MRc4 (10 % = 1 bod, 20 %= 2 body)  a to nejlépe ze vzdálenosti maximálně 500 
mil (806 km) od stavby – kredit MRc5 (10 % = 1 bod, 20 % = 2 body). 

 
Z tohoto důvody byly v budově navrženy podlahové panely Kingspan Access Floors pro 
zdvojené podlahy: 

 
 
Recyklovaný obsah:     Celkový       Pospotřební       Předspotřební 
 Ocelový pozinkovaný panel   25%  10%   15% 
 Dřevotřískový kompozit jádra panelu  30%  30%   - 
Pozinkovaný ocelový podstavec 25%  10%  15 

  

Obr. 60 náhled technického listu panelu Kingspan 
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