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Abstrakt 

 

Bakalářská práce popisuje vybrané části stavebně technologické studie pro objekt 

dřevostavby penzionu v Karlově pod Pradědem, se zaměřením na výrobu, montáž a 

osazení dřevěných montovaných stěn. Dále se bude jednat především o všechny 

hlavní technologické etapy, časový plán výstavby, základní koncepci staveništního 

provozu a technickou zprávu k zadanému objektu. 

 

Klíčová slova 

 

Stavebně technologická studie, dřevostavba, penzion, hrubá vrchní stavba, 

technologická etapa, zemní práce, základy, zděné konstrukce. 

 

 

Abstract 

Bachelor´s thesis describes selected parts of technological studies for the construction 

of wood mountain boarding house in the city Karlov pod Praděděm.  The processed 

documents will be discussed primarily a technological study of realization of the main 

construction parts for the specified object, time and financial plan, the basic koncept of 

building site and mainly for the wood walls which will be made in a factory and on the 

building site just given on their place.  

 

Key words 

Construction and technological studies, woodhouse, boarding house, technological 

stage, grand works, foundation, wall construction. 
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Úvod: 

Cílem této práce je vypracování stavebně technologické studie dřevostavby 

penzionu. Konkrétně jsem se zaměřil na zemní práce, vyzdění podzemního podlaží 

ze ztraceného bednění a vápenopískových cihel; dále na monolitický 

železobetonový strop nad podzemním podlažím a největší prostor v práci je 

vyhrazen pro konstrukci dřevostaveb – stěny, stropy, schodiště a krov. 

Bakalářská práce vychází z diplomové práce projektu penzionu v Karlově pod 

Pradědem. Tento projekt byl zapůjčen právě pro vypracování mé bakalářské práce, 

protože mne problematika dřevostaveb zaujala. 

Objekt je tvaru obdélníka s menším obdélníkem vyčnívajícím na severní stranu. 

Rozměry většího obdélníku jsou 40 x 17 m, výška objektu nad terénem 17 m. Objekt 

je založen na monolitických betonových pasech, obvodové zdivo suterénu je ze 

ztraceného bednění vyplněného betonem, příčky jsou z vápenopískových cihel. 

Stropní konstrukce suterénu je tvořena železobetonovou monolitickou deskou. 

Konstrukce nadzemních podlaží je tvořena rámovou konstrukcí z dřevěných hranolů 

průřezu 160x60 mm, prostor mezi sloupky je vyplněn tepelnou izolací. Krov je 

vaznicový se střední vaznicí.  

 

Práce je rozdělena na část textovou a výkresovou. V textové je popisována 

technická zpráva, hlavní technologické etapy stavby, technologický předpis pro 

dřevěné konstrukce, rozpočet stavby a také jsou zde popsána bezpečnostní 

opatření. Výkresová část doplňuje textovou část, jsou zde také vykresleny všechny 

stěnové prvky pro jedno podlaží a také je zde koncept zařízení staveniště. 

 

Práce je shrnutím toho nejdůležitějších zjištěných faktů z výkresové i textové části. 
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1.1 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

            

 

a) Zhodnocení polohy a stavu staveniště 

 

Stavební pozemek se nachází v k.ú. Karlov pod Pradědem. Pro rozhodnutí druhu 

založení stavby byl proveden inženýrsko-geologický průzkum. Určení geotechnice 

kategorie (GK), se řídí normou ČSN 73 1001 – Zakládání staveb. Základová půda pod 

plošnými základy byla tedy zařazena do 1.GK: „nenáročná stavba a jednoduché 

základové poměry“, únosnost zeminy se stanoví dle tabulky ČSN. 

 

Staveniště je ve sklonu (na šířku stavby je převýšení zhruba 2,2m), bez stávajících 

staveb, stromů, keřů, inženýrských sítí a ochranných pásem. K pozemku těsně přiléhá 

příjezdová komunikace. Staveniště je pro výstavbu horského penzionu vhodné, 

dostupnost dobrá. 

 

 

b) Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 

Řešení celé stavby vychází z požadavků investora. Před zahájením přípravných a 

projekčních prací byly posouzeny výchozí obecné regulativy stanovené územním plánem 

pro danou lokalitu. 

Navržené řešení vychází ze stanovených obecných regulativů a dále vychází z orientace 

ke světovým stranám a z dispozice a orientace pozemku. Odstupové vzdálenosti jsou 

mezi objekty  v sousedství dodrženy. 

Novostavbou bude řešena stavba na tři základní části. Jedna část objektu se bude členit 

na ubytovací zařízení, druhá část se bude členit na stravovací zařízení s nezbytným 

technickým, provozním a technologickým zázemím s uspokojením provozních potřeb v 

oblasti skladování a třetí část relaxační v prostorách fitness. 

V prvním nadzemním podlaží, se ve vstupní hale s recepcí a hlavní kanceláří celého 

centra, objekt člení ve dvou směrech na dvě provozní zařízení. V levé části se nachází 

ubytovací část s 2 samostatnými pokoji pro 4 hosty, jejíž lůžkové kapacita je 2 lůžka na 

pokoj a samostatnou hygienickou místností (WC + umyvadlo + sprcha - viz. projekt), 

dále zázemí s kuchyní a restaurací a prostorů zázemí určené zaměstnancům a sklady 

pro kuchyni. V pravé části samostatný byt správce přístupný vlastním vchodem 

z venku, dále se zde nachází stravovací zařízení se samostatnými záchody pro muže, 



15 
 

ženy a tělesně postižené obyvatele. Přízemí je tedy konstruováno jako bezbariérové. 

Místnost ke stravování je schopna pojmout 30 strávníků. Kuchyně je konstruována tak, 

aby se jednotlivé provozy kuchyně nekřížily. Z této místnosti se přechází přes chodbu 

k samostatným šatnám pro zaměstnance, muži a ženy zvlášť se samostatnými 

hygienickými zařízeními (předsíňka s umyvadlem + WC a samostatná místnost se 

sprchou). 

V hale je umístěno schodiště vedoucí do patra a do suterénu. Ve 2.NP se nachází 10 

pokojů hostů, úklidová místnost a sklad prádla. 3.NP je řešeno velmi podobně jako 

2.NP. Pokoje hostů ve 2.NP i 3.NP mají ubytovací kapacitu pro dva hosty. V každé 

buňce se nachází zádveří, hygienické zázemí (WC + umyvadlo a sprcha), kuchyňka a 

samotný pokoj se dvěma lůžky.  

Sejdeme-li po schodišti do suterénní části, dostaneme se do prostoru fitness se 

šatnami pro návštěvníky a personál obsluhující fitness a masáže. Dále zde najdeme 

technické místnosti jako je kotelna, strojovna vzduchotechniky, místnosti se zásobníky 

na teplou vodu a dále ještě sušárnu s prádelnou. 

Součástí stavby sportovního a relaxačního centra bude výstavba vnitroparcelních 

parkovacích míst s kapacitou 2 míst pro osoby s omezenou možností pohybu, 6 míst 

pro zaměstnance a  25 parkovacích míst pro hosty. 

Samostatně dle dokumentace bude provedení oplocení, komunikace a zpevněné 

plochy. Součástí stavby budou dále veškeré rozvody inženýrských sítí, kanalizace 

oddílné, napojení na rozvod nn, vodovod a případné telefonní rozvody, včetně přípojek 

a přípojných objektů. Součástí stavby budou nezbytné terénní a doplňkové sadové 

úpravy. 

 

 

c)  Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb 

a řešení vnějších ploch 

 

 

1) VLASTNÍ STAVBY 

 

Objekt bude proveden na základových pasech z prostého betonu, plocha 

podkladního betonu bude  armována, na hydroizolačním souvrství bude provedeno 

osazení základových prahů dřevostavby. Podsklepená část objektu bude mít 

obvodové zdi ze ztraceného bednění tl. 300mm. Schodiště bude dřevěné 

schodnicové. Stropní konstrukci v přízemí a nadzemních podlažích budou tvořit 

trámové stropy, strop nad suterénem bude řešen jako monolitická stropní deska tl. 
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180mm doplněná o ztužující ŽB věnec. Překlady v 1.NP, 2NP a 3.NP budou tvořeny 

rámovou konstrukcí stěn dřevostavby.  Zastřešení bude pomocí krovu se středními 

vaznicemi. Komín bude vícevrstvý SCHIEDEL, skládaný, typový. Celý objekt bude 

celoplošně zateplen tepelnou izolací do roštu tl. 140mm. V objektech budou 

standardní  povrchové úpravy, omítky, obklady keramické, stěrky. Podhledy budou z 

desek FERMACELL v tloušťce 30 mm. 

 

 

2) NAPOJENÍ NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

 

Veškeré napojení za přípojkami (elektro, plynu, vody a odpadů) budou provedeny 

jako podzemní z materiálů dle PD v dílčích částech. Budou provedeny do hloubek dle 

příslušných norem a budou dodrženy odstupové vzdálenosti a provedení technických 

zařízení na těchto zařízeních bude odpovídat normám a PD těchto napojovacích 

částí, domovních částí přípojek. Bude zachována ochrana těchto sítí před ropnými a 

mastnými složky, které se mohou dostat do těchto sítí z příslušných komunikací 

objektu a kuchyně a to zbudováním odkalovacích jímek a gravitačních odlučovačů.  

 

 

3) VENKOVNÍCH PLOCH 

 

Budou upraveny vysvahováním s ohledem na umístění stavby na parcele a s 

ohledem na sousední parcely. Upravována bude komunikace, která bude provedena 

z asfaltobetonu na zhutněném a stabilizovaném podkladě. Zpevněné plochy a 

parkoviště budou provedeny ze zámkové dlažby, obdobně bude konstrukčně 

proveden i chodník ke vstupu, okapový chodník bude proveden z říčního kameniva. 

 

 

d) Napojení  na dopravní infrastrukturu     

   

Součástí této stavby je i napojení na komunikaci vedoucí souběžně se stavební 

pozemkem podél jeho severní hranice. Inženýrské sítě vedou ve zmíněné  komunikaci, 

popř. podél ní v zeleném pásu. Zde bude provedeno napojení na elektrickou energii, 

vodovodní, kanalizační  řad a plynovod. Veškeré přípojky byly  připraveny již při 

kladení hlavních řadů vyvedením až na vlastní stavební pozemek.  
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e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy 

v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na 

poddolovaném a svažném území 

 

Základní „dopravní“ stavbou je příjezdová komunikace. Vzhledem k výjezdu na místní 

komunikaci, není povolení vjezdu vázáno na samostatné povolovací řízení. Na parcele 

bude vytvořen prostor pro parkování několika vozů zaměstnanců a bude vytvořen 

prostor pro parkování dalších vozů pro osoby s omezenou schopností pohybu a také 

bude zřízená zpevněná plocha pro dodavatelé a zásobování na zpevněných a 

ekologicky zajištěných plochách. Objekt se nachází v mírně svažitém terénu a není 

uvažováno s podmínky na poddolovaném a svažném území. 

 

 

f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

 

Při stavbě dojde vzhledem k charakteru stavební činnosti k určitému zhoršení životního 

prostředí. Po dokončení stavby provozem objektu ke zhoršení životního prostředí 

nedojde, pokud budou dodržená opatření snižující vliv na životní prostředí, dodržován 

provozní a technologický řád a technologická kázeň  a to především hospodaření s 

odpadem, prašnost a hlučnost. Odpad vznikající při stavbě bude minimalizován a bude 

likvidován v souladu s plánem odpadového hospodářství a příslušné vyhlášce města o 

likvidaci odpadu. Zásadně musí být dodrženy podmínky  zák.č.185/2001 Sb. o 

odpadech. Bude zachována ochrana inženýrských kanalizačních sítí před ropnými a 

mastnými složky, které se mohou dostat do těchto sítí z příslušných komunikací 

objektu a kuchyně, a to zbudováním k přípojkám od objektu odkalovacích jímek a 

gravitačních odlučovačů. 

 

 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch 

a komunikací         

    

 

Tato problematika je řešena a splňuje požadavky na vyhl. č. 398/2009 Sb. O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Pro tyto osoby 

je zřízeno WC a na parkovišti 2 parkovací stání a dále přístupové plochy k jednotlivým 

provozům vyjma ubytování, jsou zřízeny přístupové svahové rampy s dodržením 
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sklonu přístupu pro tyto osoby. 

 

 

h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocování a začlenění jejích výsledků do 

projektové dokumentace 

 

Bylo provedeno měření radonu a vdané lokalitě splňuje podmínky pro výstavbu a není 

potřeba využívat zvláštního opatření proti radonu. Byl proveden průzkum k získání výšky 

hladiny podzemní vody a to pomocí sond a dle stavu vody v okolních studních byl 

vyvozen průměrný stav hladiny spodní vody. 

 

 

i) Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční polohový

  a výškový systém  

 

Základem polohopisného vytýčení stavby je vytýčení hranic parcel geodetickou firmou a 

stabilizace lomových a dílčích bodů. Výškově je založení staveb vztaženo k absolutním 

výškám výškového systému Balt v návaznosti na údaje o výšce komunikace a pozemku. 

0,000 je vztaženo k relativní výšce 698,60m n.m. B.p.v. 

 

 

j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a 

technologické a provozní soubory 

 

Stavba bude tvořena několika stavebními objekty členěnými na části: 

SO – 01  stavba ubytovacího a stravovacího zařízení 

SO – 02  přípojka nízkého napětí 

SO – 03  přípojka kanalizace 

SO – 04  přípojka vody 

SO – 05  přípojka plynu 

SO – 06  oplocení a sadové úpravy 

 

 

 

 

k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
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Vliv stavby na okolní stavby je reciproční ve vztahu k umístění stavby a parcely v 

soustředěné lokalitě smíšených staveb pro bydlení a sportovní účely. Negativní vliv 

bude mít stavba na místní komunikaci. Obecně vliv na okolní parcely a stavby bude po 

dokončení stavby neutrální bez eventuality vzniku kolizí. 

 

 

l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

 

Po dobu výstavby musí byt vždy dodrženo znění zákona č.309/2006 Sb., kterým se 

upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně-právních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovně-právní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci). Zejména musí být dodrženo celkové mikroklima na 

staveništi, čistota a pořádek, volné únikové cesty ze staveniště a stavební plochy a 

stavební parcely. Musí být prováděny pravidelné předepsané kontroly a revize 

technických i ostatních zařízení. Organizace dodávají dílčí stavební části musí mít 

zpracovány vlastní plány ochrany zdraví osob a BOZP veškeré stavební práce se musí 

provádět dle platných norem a předpisu. Bezpečnost práce musí probíhat dle vyhlášky 

nařízené vládou  NV 591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništi a NV 362/2005 Sb. se zaměřením na odbornou 

způsobilost k provádění prací ve výškách a nad volnou hloubkou pomocí osobních 

ochranných prostředků proti pádu z výšky. Všichni pracovníci a osoby vyskytované na 

stavbě musí být seznámeni s těmito vyhláškami a nařízeními vlády. 

 

 

1.2 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

 

Vlastní nosná konstrukce stavby je jednoduchá, je navržena jako rámová konstrukce 

dřevostavby se sloupky v rastru po 625 mm, překlady a stropy s dodržením 

konstrukčních zásad s využitím statických tabulek tohoto systému. Základové 

betonové pasy jsou navrženy na únosnost základové půdy Rd = 150 kPa. Tato 

únosnost musí být po odkrytí základové spáry ověřena. 
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1.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

 

a)   Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu  

b)  Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě  

c)  Omezení šíření požáru na sousední stavbu  

d)   Umožnění evakuace osob a zvířat   

e)   Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany    

  

Požární bezpečnost stavby řeší přiložená požární zpráva. 

 

 

1.4 HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Při zpracování projektové dokumentace byla respektována všechna zákonná 

ustanovení ve vztahu k hygieně a ochraně zdraví a životního prostředí, zvláště pak 

příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterými se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně-právních vztazích a zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo při poskytování služeb mimo 

pracovně-právní vztah. 

 

 

1.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

 

Při činnostech odpovídajících charakteru běžného a zákonného stupně a míry užívání 

stavby nehrozí zvýšené nebezpečí ani bezprostřední ohrožení trvalých ani technických 

požadavků na výstavbu dle vyhl. 268/2009 Sb. 

Zpracovatel projektové dokumentace nemůže ovlivnit míru ohrožení zdraví vyvolanou 

užíváním objektu v rozporu s běžnými uživatelskými zvyklostmi nebo užívání v rozporu 

s příslušnými ustanoveními zákonů, směrnic, vyhlášek a nařízení, i když toto nelze 

vyloučit ani opatřeními stavebního rázu ovlivnit. 

 

 

 

 

 

1.6 OCHRANA PROTI HLUKU 
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Ochrana proti hluku je konstrukcemi stavby a použitými výplněmi otvorů řešena v rámci 

obvyklých hodnot.  Zvýšení ochrany proti hluku zabezpečují použité izolační materiály. 

Další protihluková opatření se v dané lokalitě nevyžadují a neuvažují se o nich. 

Lokalita nevykazuje nadměrnou míru hodnot hladiny dočasných nebo i  nahodilých 

uživatelů objektu. Základem bezpečnosti při užívání je dodržení Obecných hluku v 

současné době ani  nejsou známy okolnosti, které by vedly ke zvýšení hladiny hluku v 

budoucí době.  Ke snížení hladiny hluku budou dále přispívat provedené sadové  

úpravy a ozelenění  ploch. Hladina hluku v dané lokalitě nebyla pro potřeby zpracování 

projektové dokumentace měřena.   

 

 

1.7 ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

 

a1) Splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění 

porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické 

náročnosti  

 

Vytápěná bude celá část objektu vyjma pravé části suterénu. Jednotlivé prostupy tepla 

jednotlivých konstrukcí jsou obsaženy v samostatné příloze a jsou zhotoveny 

v počítačovém programu TEPLO 2009. Všechny podmínky pro prostup tepla jsou 

splněny. 

 

 

a2) Stanovení energetické spotřeby stavby 

Energetická spotřeba stavby byla spočítána pomocí programu ENERGIE 2009 - viz. 

samostatná příloha. 

 

 

1.8 ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 

Tato problematika je řešena a splňuje požadavky na vyhl. č. 398/2009 Sb. O obecných 

technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Pro tyto osoby 

je zřízeno WC a na parkovišti 2 parkovací stání a dále přístupové plochy k jednotlivým 



22 
 

provozům jsou zřízeny jako přístupové svahové rampy s dodržením sklonu přístupu pro 

tyto osoby. 

 

 

1.9 OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

 

Objekt se nachází v prostředí, které není ovlivněno agresivní vodou spodní, seismicitou, 

není v území poddolovaném ani není v území, které je součástí jakýchkoliv ochranných 

pásem, vyjma ochranného pásma budoucí komunikace. 

 

 

1.10 OCHRANA OBYVATELSTVA 

 

Objekt není vhodný ani po úpravách jako objekt k dočasnému ukrytí většího počtu osob. 

Objekt nepodléhá povinným zákonným opatřením, v případě vzniku mimořádných situací 

a není zahrnut ani v budoucnu nebude zahrnut do systému ochrany za mimořádných 

situací. 

 

 

1.11 INŽENÝRSKÉ STAVBY 

 

Stavba neobsahuje objekty s charakterem inženýrských staveb mimo napojení sítí a 

komunikace. 

 

 

1.12 VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB 

 

Stavba neobsahuje žádná technologická zařízení a proto není předmětem řešení 

daného problému. 

 

 

 

 

V Brně dne 1.2.2013 
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2.1  Zemní práce  

2.1.1 Návaznost na předchozí etapy  

 Pro zahájení etapy je potřeba provést předání staveniště hlavnímu 

dodavateli stavby. O tomto se provede zápis do SD a sepsán Protokol o předání a 

převzetí staveniště. Jedná se o první etapu stavby, proto nenavazuje na žádnou 

etapu. 

 

2.1.2 Skrývka ornice         

                          

Postup            

 Ornice bude sejmuta po celé ploše pozemku v mocnosti 0,2 m. Plocha 

pozemku je 6 458 m2. Na pozemku se nenachází žádné stromy ani křoviny, proto není 

třeba na toto brát ohledy. Ornice bude přemístěna do jihovýchodního rohu pozemku na 

hromadu o výšce max. 1,5 m. Z celkového množství nakypřeného objemu zeminy = 

1550 m3 bude 250 m3 zeminy ponecháno a zbývajících 1300 m3 bude odvezeno na 

skládku do Bruntálu (19km). Pozemek je ve svahu, proto je třeba skrývku provádět 

s ohledem na vrstevnice, viz. příloha. Naložení a odvoz zbylé zeminy bude provedeno 

současně s prováděním výkopů pro základové konstrukce. Je důležité dbát na to, aby 

se při manipulaci ornice nepromísila s neúrodnou půdou. Po dokončení těchto činností 

bude práce na skrývce ornice kompletně dokončena.     

   

 

Mechanizace, pracovní pomůcky a osobní ochranné pracovní pomůcky  

 K vlastnímu provádění skrývky ornice bude použit dozer na pásovém podvozku 

CATERPILLAR D6N. Pro přesunutí zeminy na mezideponii a nakládání zbylé zeminy 

na nákladní automobil bude použito rypadlo na kolovém podvozku CATERPILLAR 442 

E2. Pomocní pracovníci budou potřebovat kalibrované měřicí přístroje, krumpáč, 

lopatu, rýč, kolečko (pro případné dočištění skrývky) a osobní ochranné pracovní 

prostředky (pracovní obuv a oděv, ochranné rukavice a přilbu). 
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Pracovní četa 

 

 vedoucí pracovní čety  1 

 obsluha dozeru   1 

 obsluha nakladače   1 

 pomocný pracovník   2   

     

    Celkem  5 pracovníků  

 

 

Tabulka 1. Strojní sestava pro zemní práce 

 

 

 

2.1.3 Oplocení pozemku        

    

Specifikace oplocení 

 

 Pozemek bude oplocen mobilním oplocením 3,5x2,0 m, rozměr oka 100x300 

mm. Hmotnost panelu 19 kg. Panely se osadí do nosných patek (220x610x120 

mm). Panely mezi sebou se spojí ocelovými pozinkovanými zajišťovacími sponkami 

pro znemožnění vniknutí na oplocený pozemek. Pro vjezd a výjezd na staveniště 

bude mezi mobilní oplocení osazena dvoukřídlou bránou o výšce 2,0 m a šířce 

4,166 mm. 
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Postup osazení oplocení 

 

 Patky jsou opatřeny otvory, do kterých se zasune tyč plotového panelu a 

sousední panely se spojí sponkami ve dvou úrovních – jedna sponka u dolního a 

jedna u horního okraje panelu. Tím zajistíme tuhost a odolnost proti neoprávněnému 

vniknutí na pozemek. Jako první se osadí dvoukřídlá brána, a po jejím osazení se 

naváže plotovými dílci. Tímto způsobem se ohraničí celé staveniště. Při případných 

nerovnostech terénu se pomocí krompáče a lopat terén srovná, aby bylo oplocení 

co nejpevnější. Navíc se jako ochrana proti převrácení (například kvůli větru) 

každých 30 metrů udělá ztužující trojúhelník – vytvoří se směrem dovnitř pozemku. 

 

Mechanizace, pracovní pomůcky a osobní ochranné pracovní pomůcky  

           

  Pro tuto etapu využijeme pouze dodávku s valníkem (FORD 

TRANSIT 350), kde budou uloženy panely a která pojede vedle pracovníků a budou 

z ní odebírány panely ke stavbě oplocení. Z nářadí a pomůcek bude potřeba pouze 

krompáče, lopaty a klíče na utažení sponek mezi panely. Pracovníci budou mít 

pracovní oděv a obuv. 

                             

Pracovní četa          

    

  - vedoucí pracovní čety  1   

  - řidič dodávky   1   

  - pomocný pracovník   3

  Celkem    5 pracovníků 

 

 

 

2.1.4 Vybudování zařízení staveniště  

 Zařízení staveniště bude vybudováno z důvodu poskytnutí zázemí 

pracovníkům, nezbytné kancelářské prostory a v určitých fázích výstavby bude 

jedna buňka sloužit i jako suchý a izolovaný sklad citlivých materiálů. Buňky budou 

umístěny na severní straně pozemku a u vjezdu na staveniště, a to proto, abychom 

vedli inženýrské sítě potřebné k chodu těchto buněk (kanalizace, elektrika, vodovod) 

co nejmenší vzdálenost. Přístup k buňkám bude zpevněn nasypaným štěrkem.  
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 Zařízení staveniště je detailněji řešeno v příloze – Výkres zařízení 

staveniště. 

 

 

2.1.5 Určení a vytýčení hlavní polohové osy stavby, zřízení laviček 

 Bude provedeno po dokončení skrývky ornice, aby se mohlo navázat 

výkopy. Vytýčení bude provedeno geodety pomocí dvou pevných bodů (viz. výkres 

Situace stavby). Budou přesně zaměřeny všechny rohy objektu a vyznačí se kolíky. 

Stavbyvedoucí je povinen zkontrolovat zaměření (délku stran a úhly). O vytýčení se 

sepíše zápis do stavebního deníku. Poté se osadí lavičky a opět zkontroluje jejich 

výškové osazení a horizontálnost. Následně se vyvápní obrys stavební jámy. 

 

 

 

 

2.1.6 Výkop stavební jámy a rýh 

Postup 

 Nejprve je třeba terén srovnat do roviny a snížit na požadovanou úroveň = 

výkop základové jámy. Vytěžená zemina bude nakládána na nákladní automobily a 

odvážena na skládku. Poté se naváže výkopy rýhy, kde je třeba brát ohled na to, že 

rýhy mají různé výškové úrovně. Výkopy bude provádět rypadlo a zemina se opět 

bude hned nakládat na nákladní automobily a odvážena na skládku. Základová 

spára zůstane neočištěná, dočistí se až přímo před betonáží základových pasů. 

Poté se provede do stavebního deníku zápis o provedení zemních prací. 

 

Mechanizace, pracovní pomůcky a osobní ochranné pracovní pomůcky  

 K vlastnímu provádění výkopů základových pasů a srovnání základové pláně 

bude použito rypadlo na kolovém podvozku CATERPILLAR 442 E2. Pro odvoz 

vykopané zeminy bude použito nákladních automobilů TATRA T158. V této části 

dané etapy výstavby nebude nutné využití jiných mechanismů. Pomocní pracovníci 

budou potřebovat kalibrované měřicí přístroje (metry, pásma, nivelační přístroj), 

krumpáč, lopatu, rýč, kolečko (pro případné dočištění výkopu), zednický šufan, 
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vápno a osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní obuv a oděv, ochranné 

rukavice a přilbu). 

 

 

 

Tabulka 2. Strojní sestava pro výkopové práce 

 

 

2.2 Základy 

2.2.1 Návaznost na předchozí etapy 

 Základové práce bezprostředně navazují na zemní práce. Jediné, co je 

potřeba udělat před zahájením betonáže, je dočištění základové spáry od zbytků 

zeminy spadlé ze lžíce rypadla nebo spadané z boků výkopu. 

 

 

2.2.2 Betonáž základových pasů a podkladního betonu  

Postup  

 Začne se položením zemnícího pásku po celém obvodu stavby, pásek nesmí 

být nikde přerušen, spoje se musí zaasfaltovat. V každém rohu se pásek vyvede 

minimálně 2 metry nad terén pro pozdější spojení s konstrukcí hromosvodu. 

 Poté se na očištěnou základovou spáru rýh provede štěrkový polštář tloušťky 

100mm. Na urovnaný štěrkový polštář se provede betonáž základových pasů (beton 
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C20/25) přímo z domíchávače do rýhy a provede se zhutnění ponorným vibrátorem. 

Do betonu se po vzdálenostech dva metry zarazí ocelové tyče vyčnívající nad 

povrch cca 50 mm pro lepší propojení betonu pasů a podkladního betonu. Z tohoto 

důvodu se také nemusí beton základových pasů urovnávat do roviny, to se později 

provede až při betonáži betonu podkladního.Po vybetonování pasů následuje 

technologická pauza minimálně dva dny. Poté se vybetonuje podkladní beton 

v tloušťce 100mm armovaný KARI sítí (beton C20/25). Pod podkladní beton se opět 

provede štěrkový polštář tloušťky 100mm a KARI síť se ukládá na distanční 

podložky. Zhutnění se provede vibrační latí. 

 Je velice důležité dbát na dostatek vody pro hydrataci betonu – je na uvážení 

stavbyvedoucího, aby případné kropení přizpůsobil klimatickým podmínkám 

panujícím během a v průběhu dní následujících po betonáži. 

 Další práce následující po betonáži mohou být prováděny až po patřičném 

zatuhnutí a vyzrání betonu (min. 70% pevnosti betonu v tlaku).  

 

Mechanizace, pracovní pomůcky a osobní ochranné pracovní pomůcky  

 Bude použito nákladní auto pro dovezení a vysypání štěrku pro polštář pod 

základy. Dále beton bude dovezen domíchávači z betonárny, hutněn ponorným 

vibrátorem a vibrační latí. 

 Pracovníci budou potřebovat hrábě, lopaty, nivelační přístroj pro kontrolu 

výšek. Z osobních ochranných pracovních pomůcek využijí pracovní obuv, oděv, 

ochranné brýle, rukavice a přilbu. 

 

Pracovní četa 

 Pro položení zemnícího zařízení: - vedoucí pracovní čety  1 

     - elektrikář   2 

     Celkem   3 pracovníci 
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 Pro betonáž:  - vedoucí pracovní čety  1  

   - betonář    3  

   - pomocný pracovník   6  

   - obsluha domíchávače  1  

   - obsluha vibrátoru   2 

    Celkem   13 pracovníků 

 

 

Tabulka 3. Strojní sestava pro betonáž základových pasů a podkladního betonu 

 

2.3 Hydroizolace spodní stavby 

2.3.1 Návaznost na předchozí etapy 

 Po provedení betonových základů musí uběhnout technologická pauza (cca 

2 týdny – záleží na klimatických podmínkách), technologickou pauzu je nutné určit 

na staveništi. Podklad musí být suchý, čistý a prostý nečistot.  
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2.3.2 Provedení hydroizolace 

Postup 

 Na správně připravený podklad se nanese válečkem penetrace po celé ploše 

betonu. Poté se natavují hydroizolační asfaltové pásy ve dvou vrstvách, vždy 

s přesahem minimálně 100 mm na každé straně pro dokonalé vodě nepropustné 

spojení. Přechod mezi vodorovnou a svislou izolací se provedou pomocí zpětného 

spoje. 

 

Mechanizace, pracovní pomůcky a osobní ochranné pracovní pomůcky 

 Bude potřeba minimálně dvou plynových bomb s hořáky pro natavování 

pásů, válečky pro nanesení penetrace, nože na řezání pásů. 

 Pracovníci jsou povinni využít pracovní oděv, obuv, ochranné rukavice a 

brýle. 

 

Pracovní četa 

  - izolatér   3     

  - pomocný pracovník  3 

  Celkem   6 pracovníků 

 

 

2.4 Zdění suterénu ze ztraceného bednění 

2.4.1 Návaznost na předchozí etapy 

 Musí být zcela hotovy všechny etapy popisované výše. Podkladní deska 

musí být čistá, suchá a zbavená nečistot, například štěrku apod. Podkladní deska 

musí také splňovat požadavky na maximální odchylky vodorovnosti. 

2.4.2 Zdění suterénu 
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Postup 

 Na suchý a čistý podklad se nataví hydroizolační pás po celé ploše 

budoucích zdí s přesahem minimálně 150 mm na každou stranu od líce zdiva. Na 

základových pasech se vyznačí rohy zdí, které vyměří geodet. Poté se začne se 

zděním a to tak, že se nejprve vyzdí protilehlé rohy na betonové lože. Poté se na 

rohy připevní provázek a zdí se do roviny podle provázku celá první výška zdění. Po 

dosažení první výšky se postaví kozové lešení a dozdí se zdivo suterénu z lešení. 

Postupně je třeba každou tvárnici vyplnit betonem, a to vždy po vyzdění každé 

vrstvy a důkladně tento beton zhutnit. Po výšce se zdivo bude ztužovat ocelovými 

tyčemi osazovanými na svislo do tvárnic a jdoucími minimálně přes 3 vrstvy zdiva. 

Průběžně bude třeba osazovat překlady do zdiva dle PD. 

 Současně je také třeba zdít komínové těleso (tvárnice SCHIEDEL).  

 Beton bude dovážen domíchávači a čerpán do konstrukce čerpadlem pro 

zvýšení efektivity práce, kdy by ruční doprava betonu do tvárnic stavbu zbytečně 

prodlužovala.  

 Veškeré kubatury jsou uvedeny ve výkazu výměr. 

 

Mechanizace, pracovní pomůcky a osobní ochranné pracovní pomůcky 

 Z těžké mechanizace využijeme autodomíchávače s čerpadlem, nákladní 

auto s hydraulickým ramenem pro dovoz a složení palet se zdícím materiálem, a 

tyčové vibrátory pro hutnění betonu. Dále bude potřeba plynových bomb s hořáky. 

 Z ručního nářadí bude třeba lopata, zednické lžíce, kladívko, latě, vodováha, 

metr. 

 Pracovníci jsou povinní používat z osobních pracovních pomůcek především 

ochranný oděv, brýle, obuv, rukavice, přilbu a reflexní vestu. 
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Tabulka 4. Strojní sestava pro zdění suterénu 

 

Pracovní četa 

  - vedoucí pracovní čety  1    

  - obsluha domíchávače  1    

  - zedník    5    

  - pomocný pracovník   5    

    

  Celkem   12 pracovníků 

 

2.5 Železobetonový monolitický strop nad suterénem 

2.5.1 Návaznost na předchozí etapy 

 Musí být hotovy všechny předcházející etapy včetně vyzdění suterénu, 

osazení překladů a je nutné udělat také technologickou pauzu (cca 1 týden) pro 

zatvrdnutí betonové výplně ztraceného bednění. 

 Bednění bude použito systémové, firmy ISD-NOE. Jde o velkoplošné dílce 

podporované stojkami rozmístěnými dle montážního výkresu. 

 

2.5.2 Zhotovení monolitického železobetonového stropu 

Postup  
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1) Bednění 

 Na podkladní betonovou desku se postaví teleskopické stojky, které se 

vysunou do přibližné výšky stropu a zajistí se svorníkem s pérem. Vytočením 

hlavice s klínem dosáhneme přesné výšky stropu. Dole se osadí trojnožky pro větší 

stabilitu stojek, nahoře se na stojky nasadí hlava. Do hlav se osadí nosníky bednění 

pro uložení bednících desek. Desky musí být z vnitřní strany opatřeny 

odbedňovacím přípravkem. Zkontroluje se výškové osazení desek. Nyní můžeme 

začít armovat výztuž, krytí výztuže se zajistí distančními lištami.  

 Po provedení těchto prací se znovu zkontroluje utěsnění spár, výškové 

osazení, správnost armování a krytí výztuže. 

 

2) Betonáž 

 Po kontrole prací předcházejících se může začít s betonáží. Tloušťka stropní 

desky je 180mm. Beton bude pevnostní třídy C25/30, konzistence S3. Beton bude 

na stavbu dopravován autodomíchávači a na místo určení dopravován čerpadlem. 

Beton je nutné průběžně hutnit k dosažení požadované pevnosti vibrační lištou.  

 Po konci betonáže je nutná technologická pauza 7 dní, během které je nutné 

beton ošetřovat kropením za vysokých teplot nebo zakrývat foliem proti odpařování 

vlhkosti. 

 

3) Odbednění 

 Po dosažení minimální pevnosti (cca po 5 dnech) se strop částečně odbední, 

tzn. nejprve se odeberou mezilehlé stojky, pomocí klínu se odtíží základní stojky, 

které klesnou a vznikne tak mezera pro odebírání bednících nosníků a desek. Po 

dosažení pevnosti se bednění odstraní úplně. 

 

Mechanizace, pracovní pomůcky a osobní ochranné pracovní pomůcky 

 Pro dovezení armatury se použije nákladní auto s hydraulickou rukou. Beton 

bude dovážen autodomíchávači a čerpán čerpadlem do konstrukce.   
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 Dále bude třeba vibrační lišty pro hutnění, motorové pily pro případné 

dotěsnění otvorů řezivem.  

 Z ručního nářadí využijeme lopaty, rýče, hrábě, pásmo, metr, kladivo, 

armovací kleště, vodováhu, popř. nivelační přístroj. 

 Pracovníci budou povinni mít pracovní oděv, obuv, rukavice, brýle, gumáky, 

reflexní vestu a přilbu.  

 

Pracovní četa 

  - vedoucí pracovní čety  1    

   - železář   3    

   - geodet    2    

   - tesař    2    

   - betonář   3    

   - obsluha domíchávače 1    

   - obsluha čerpadla  1    

   - pomocný pracovník  2    

   

   Celkem   18 pracovníků 

 

 

Tabulka 4. Strojní sestava pro betonáž stropní konstrukce 
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2.6 Dřevěný trámový strop 

2.6.1 Návaznost na předchozí etapy 

 Tento strop bude nad každým nadzemním podlažím. Proto musí být hotovy 

všechny konstrukce hrubé stavby předcházejících podlaží (výkopy, základy, izolace 

proti vodě, vyzděn i zastropen suterén) a také hotova montáž stěn daného podlaží. 

 

2.6.2 Montáž stropu 

Postup   

 Strop bude vyskládán z trámů průřezu 240 x 80 mm. Stejného průřezu 

budou i výztuhy kolmé na tyto trámy osazované po vzdálenostech 1 m.   

 Začne se osazováním trámů dle výkresu stropu. Trámy se osazují přímo na 

rámy stěn s uložením 120 mm na každé straně. Mezi trámy se kolmo na trámy 

vkládá výztuha stejného průřezu jako trám, zabezpečující stabilitu trámů proti 

překlopení. Trámy jsou po stejných vzdálenostech jako stojky rámů, proto by trám 

měl být přímo nad stojkou rámu.  

 Pro tuto činnost lze využít i jeřáb, který bude stále na stavbě, ale z důvodu 

rychlosti výstavby bude vždy použit jen na vynesení trámů na dané podlaží, 

osazování trámů z důvodu jejich malé hmotnosti bude rychlejší ručně, pouze za 

pomoci 2 pracovníků na podlaze a dvou na kozovém lešení. Pracovníci na podlaze 

vždy nahoru podají pracovníkům na lešení trám a ti si jej na lešení osadí jak 

potřebují.  

 Práce nebudou probíhat za silného větru a deště. 

 

Mechanizace, pracovní pomůcky a osobní ochranné pracovní pomůcky 

 Z těžké mechanizace bude využit jeřáb a nákladní automobil pro dovoz 

dřevěných prvků. 

 Z ručních mechanismů využijí pracovníci motorovou pilu.  

 Z ručních pomůcek bude třeba metr, vodováha, ruční pila, ocelové úhelníky. 

Dále bude použito kozové lešení s fošnami a žebřík. 
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Pracovní četa 

  - vedoucí pracovní čety   1   

   - tesař     4   

   - obsluha nákladního automobilu 1   

   - obsluha jeřábu   1   

   - pomocný pracovník   1 

    Celkem  8 pracovníků 

 

 

 

Tabulka 5. Stojní sestava pro montáž trámového stropu 

 

2.7 Krov 

2.7.1 Návaznost na předchozí etapy 

 Musí být hotovy všechny zemní práce, vyzděn suterén, hotov monolitický 

strop nad suterénem a provedeny stěny i stropní konstrukce všech podlaží, včetně 

osazení nadokenních a nadedveřních překladů. Dále je třeba mít stále na stavbě 

k dispozici jeřáb použitý k montáži stěn. 

 

2.7.2 Montáž krovu 

 Krov je navržen jako dřevěný se středními vaznicemi. Prochází přes dvě 

podlaží, protože část objektu je řešena jako mezonetový byt, takže dvě bytové 

jednotky jsou vsazeny do konstrukce krovu. Řezivo musí být opatřeno ochranným 

nátěrem. 
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Postup  

 Krov se bude montovat na zemi, na zpevněné ploše a pak se bude jeřábem 

zvedat a osazovat na konstrukci. Na zemi se spojí dvojice krokví a spojí se 

vaznicemi. Po zvednutí a osazení první vazby se se vazba pomocí provizorních 

vzpěr zajistí ve svislé poloze. Krokve se na obou stranách řádně zakotví 

k pozednici. Dále se osazují další vazby a kotví se ve svislé poloze prkny přibitými 

k vazbám již postaveným. Takto se osadí všechny vazby a hned se začne 

s přibíjením bednění, které slouží jako podélné ztužení a zároveň jako podklad pod 

plechovou krytinu.  

 

Mechanizace, pracovní pomůcky a osobní ochranné pracovní pomůcky 

 Bude použit jeřáb z předcházející etapy (tj. montáž stěn). Doprava 

dřevěných prvků bude zajištěna firmou dodávající dřevěné prvky. Pro dopravu 

menších prvků bude šikmý výtah. 

 Z menších mechanismů je třeba příklepových vrtaček i s náhradními 

bateriemi. 

 Z ručního nářadí bude k dispozici pila, tesařská kladiva, sekery, dřevěné 

palice, metry, vodováha, ocelový úhelník, žebříky. 

 Pracovníci budou povinni používat ochranný oděv, obuv, reflexní vestu, 

přilbu, brýle a především budou připoutáni ochrannými úvazy a lanem. 

 

Pracovní četa 

  - vedoucí pracovní čety   1   

   - tesař ( na zemi)   3   

   - tesař (na konstrukci)  2   

   - obsluha jeřábu   1   

   - pomocný pracovník   2    

    Celkem   9 pracovníků    
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6.1 Obecné informace o stavbě 

 Předmětem práce je novostavba dřevěného penzionu v Karlově pod 

Pradědem, okr. Bruntál. Jedná se o částečně podsklepený objekt o čtyřech 

nadzemních podlažích.  

 Stavební pozemek se nachází v k.ú. Karlov pod Pradědem, který dosud 

sloužil jako orná půda, pozemek byl vyjmut ze zemědělského půdního fondu. Území 

bylo opatřeno inženýrskými sítěmi a komunikacemi. Na předmětném pozemku č. 

175/1 nejsou žádné stávající stavby, oplocení ani stromy nebo keře.Pozemek je ve 

vlastnictví stavebníka. Pozemek v současné době není oplocen. Staveniště se bude 

po dohodě stavebníka a majitele areálu oplocovat, a to pronajatým oplocením výšky 

1,8m. Příjezd na staveniště s dopravou materiálu bude po veřejné komunikaci,  

přímo na staveništi ze severní strany, samostatný vstup na parcelu bude zbudován 

na severní straně parcely. Bude také zbudována zpevněná vnitrostaveništní 

komunikace ze štěrku. Materiál se bude na stavbu navážet postupně, ukládat na k 

tomu určených zpevněných plochách, případně v skladovacích buňkách.   

 

Před zahájením stavebních  prací  bude  provedena  skrývka  ornice  s deponií v 

jihorovýchodní části parcely.  Zemina z výkopů rýh pro základy bude uskladněna na 

deponii v dosahu stavby a po provedení základů bude použita na hrubé terénní 

úpravy okolí objektu.   Na staveništi se budou pohybovat pouze osoby prováděcí 

firmy, investor, stavebník a další povolané osoby.   

  

 Pro rozhodnutí druhu založení stavby byl proveden inženýrsko-geologický 

průzkum. Určení geotechnice kategorie (GK), se řídí normou ČSN 73 1001 – 

Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy byla tedy zařazena do 

1.GK: „nenáročná stavba a jednoduché základové poměry“, únosnost zeminy Rdt = 

150kPa.  

 Staveniště je ve sklonu (na šířku stavby je převýšení zhruba 2,2m), bez 

stávajících staveb, stromů, keřů, inženýrských sítí a ochranných pásem. K pozemku 

těsně přiléhá příjezdová komunikace. Staveniště je pro výstavbu horského penzionu 

vhodné, dostupnost dobrá. 

 

Objekt bude proveden na základových pasech z prostého betonu, plocha 

podkladního betonu bude  armována, na hydroizolačním souvrství bude provedeno 
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osazení základových prahů dřevostavby. Podsklepená část objektu bude mít 

obvodové zdi ze ztraceného bednění tl. 300mm. Schodiště bude dřevěné 

schodnicové.  

 

Stropní konstrukci v přízemí a nadzemních podlažích budou tvořit trámové stropy, strop 

nad suterénem bude řešen jako monolitická stropní deska tl. 180mm doplněná o 

ztužující ŽB věnec. Překlady v 1.NP, 2NP a 3.NP budou tvořeny rámovou konstrukcí 

stěn dřevostavby.  Zastřešení bude pomocí krovu se středními vaznicemi.   

                 

 Komín bude vícevrstvý SCHIEDEL, skládaný, typový. Celý objekt bude 

celoplošně zateplen tepelnou izolací do roštu tl. 140mm. V objektech budou standardní  

povrchové úpravy, omítky, obklady keramické, stěrky. Podhledy budou z desek 

FERMACELL v tloušťce 30 mm.  

 

Stavba bude tvořena několika stavebními objekty členěnými na části: 

SO – 01  stavba ubytovacího a stravovacího zařízení 

SO – 02  přípojka nízkého napětí 

SO – 03  přípojka kanalizace 

SO – 04  přípojka vody 

SO – 05  přípojka plynu 

SO – 06  oplocení a sadové úpravy 

 

 

 Veškeré napojení za přípojkami (elektro, plynu, vody a odpadů) budou provedeny 

jako podzemní. Bude zachována ochrana těchto sítí před ropnými a mastnými složky, 

které se mohou dostat do těchto sítí z příslušných komunikací objektu a kuchyně a to 

zbudováním odkalovacích jímek a gravitačních odlučovačů.  

 Venkovní plochy budou upraveny vysvahováním s ohledem na umístění stavby 

na parcele a s ohledem na sousední parcely. Upravována bude komunikace, která bude 

provedena z asfaltobetonu na zhutněném a stabilizovaném podkladě. Zpevněné plochy 

a parkoviště budou provedeny ze zámkové dlažby, obdobně bude konstrukčně 

proveden i chodník ke vstupu, okapový chodník bude proveden z říčního kameniva.   
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 Součástí této stavby je i napojení na komunikaci vedoucí souběžně se 

stavební pozemkem podél jeho severní hranice. Inženýrské sítě vedou ve zmíněné  

komunikaci a některé také podél ní v zeleném pásu. Zde bude provedeno napojení 

na elektrickou energii, vodovodní, kanalizační řad a plynovod. Veškeré přípojky byly  

připraveny již při kladení hlavních řadů vyvedením až  na vlastní stavební 

pozemek.  

 Bylo provedeno měření radonu a v dané lokalitě splňuje podmínky pro 

výstavbu a není potřeba využívat zvláštního opatření proti radonu. Byl proveden 

průzkum k získání výšky hladiny podzemní vody a to pomocí sond a dle stavu vody 

v okolních studních byl vyvozen průměrný stav hladiny spodní vody. 

Základem polohopisného vytýčení stavby je vytýčení hranic parcel geodetickou 

firmou a stabilizace lomových a dílčích bodů. Výškově je založení staveb vztaženo k 

absolutním výškám výškového systému Balt v návaznosti na údaje o výšce 

komunikace a pozemku. 0,000 je vztaženo k relativní výšce 698,60m n.m. B.p.v. 

 

6.2 Materiály 

 Objekt je navržen jako dřevostavba, skladba obvodového pláště je vidět zde: 
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Skladba vnitřní stěny: 

 

 

Na stavbu bude použito bukové dřevo pevnostní třídy C22 vlhkosti maximálně 20%.  

Dřevěné prvky budou na staveniště dováženy vždy pouze na jeden pracovní den, 

tzn. 14 m3 řeziva na jeden pracovní den, konkrétněji je to 187 běžných metrů 

stěnových panelů. 

 

6.2.1 Charakteristika hlavních použitých materiálů 

 Sádrová stěrka ROMANO PLUS 

 balení – 25kg/ papírový pytel 

 40ks na paletě = 1000kg 

 vydatnost – 0,9kg/m2/1mm aplikace při min. +5°C, pro vnitřní použití 

 skladovatelnost : 12měsíců 

 aplikace při min. +5°C, pro vnitřní použití 

 

 

 Sádrovláknitá deska FERMACELL 

 2000x1250mm -> 1m2 = 18kg 

 třída reakce na oheň podle ČSN EN 13 501-1 – A2 

 součinitel tepelné vodivosti 0,32W/mK 

 35ks/ paleta = 87,43m2,  hmotnost palety 1573kg 

 

 Parozábrana JUTAFOL N AL 170 

 role 1,5x50m = 75m2 

 plošná hmotnost 170g/m2 

 stupeň hořlavosti : E 
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 tloušťka 0,3mm 

 

 OSB 3 

 15x2500x1250mm 

 stupeň hořlavost C 

 
 ORSIL FASSIL 

 160x1200x600mm 

 součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK 

 balení 2,16m2 = 0,35m3 

 deklarovaný tepelný odpor RD = 4,6m2.K.W-1 

 třída reakce na oheň – A1 

 

 Pojistná folie DEKTEN 150 

 1,5x50m = 75m2 

 plošná hmotnost 160g/m2 

 tloušťka 0,4mm 

 třída reakce na oheň – E 

 

 

6.2.2 Výkaz výměr 

 

Pozn. Materiály jsou počítány včetně ztratného ve výší 5%.  

 

Výpis stěnových prvků pro 1 podlaží 

Prvek 
Průřez     
(mm) 

Kubatura 
dřeva      
(m3) 

Orsil 
Fasill                           
(m2) 

Orsil 
Orsik                          
(m2) 

ks/ 
podla

ží 

Celkem 
dřeva      
(m3) 

Celkem 
Fasill              
(m2) 

Celkem 
Orsik              
(m2) 

S1 160 x 60 1,33 30,30   2 2,66 60,6   

S2 160 x 60 1,43 11,40   1 1,43 11,4   

S3 160 x 60 1,25 25,40   2 2,5 50,8   

S4 160 x 60 1,08 26,80   2 2,16 53,6   

S5 160 x 60 0,50 13,20   4 2 52,8   

S6 160 x 60 0,30 15,80   4 1,2 63,2   

S7 160 x 60 0,53 13,10   4 2,12 52,4   
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S8 160 x 60 0,30 15,20   4 1,2 60,8   

S9 160 x 60 0,12   3,52 6 0,72   21,12 

S10 160 x 60 0,05   5,20 6 0,3   31,2 

S11 160 x 60 0,12   3,00 1 0,12   3 

S12 160 x 60 0,07   9,10 2 0,14   18,2 

S13 160 x 60 0,07   8,20 2 0,14   16,4 

S14 160 x 60 0,13   4,80 2 0,26   9,6 

S15 160 x 60 0,13   5,80 2 0,26   11,6 

S16 160 x 60 0,07   4,10 1 0,07   4,1 

S17 160 x 60 0,15   6,70 2 0,3   13,4 

S18 160 x 60 0,29   16,00 1 0,29   16 

S19 160 x 60 0,09   11,70 1 0,09   11,7 

S20 160 x 60 0,11 9,20   2 0,22 18,4   

S21 160 x 60 0,56 47,90   2 1,12 95,8   

S22 160 x 60 0,40 32,00   2 0,8 64   

vodorovné 
prvky 

160 x 160 
      

  7,90 
    

  

   

 

28 583,8 156,32 
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Pomocné materiály: 

Trubka lešeňová   délka 4 m     680  ks 

Spojky trubkového lešení      1400 ks 

Plachty 50x25m          10  ks 

Lešenářské kozy      10  ks 

Dřevěné fošny                               délka 4 m         20 ks 
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6.2.3 Doprava 

6.2.3.1 Doprava primární ( na staveniště) 

 

 Stěnové panely smontované v dílně budou na stavbu dováženy nákladním 

automobilem s otevřenou korbou a bez bočnic. Budou převáženy ve vodorovné 

poloze a proloženy podkladky. Na staveništi s nimi bude manipulováno pomocí 

jeřábu. Doprava dílců bude muset být z důvodu šířky necelé tři metry řešena jako 

doprava nadrozměrného nákladu se všemi opatřeními a omezeními vztahujícími se 

k této dopravě. Dílce se na jeřáb uchytí pomocí zabudovaných ok vytáhnutých až 

nad horní líc dílce. Tato oka se po zabudování dílce odstraní. 

 

           OSB desky a desky Fermacell budou na stavbu dováženy nákladním 

automobilem s uzavřenou korbou a opět na stavbě s nimi bude manipulováno 

jeřábem. Stejným nákladním vozem bude dovážen i izolační materiál, ten ovšem 

bude na stavbě složen ručně. 

 

 Drobný materiál jako spojovací prostředky, nářadí apod. bude skladován na 

stavbě ve skladu pro to určeném, a pokud bude potřeba další materiál, zajistí 

stavbyvedoucí tyto materiály služební dodávkou. 

  

 Při dopravě musí být dbáno na správné a bezpečné manipulování 

s materiály – během jízdy musí být kotveny bezpečnostními popruhy a manipulovat 

s nimi smí pouze vyškolené osoby. Stěnové panely budou převáženy na nákladním 

automobilu s otevřenou korbou. 

 

 Vzdálenost do nejbližších stavebnin je 19km (Bruntál). Používaná pila pro 

dřevařské výrobky je ve Valšově (25km). 

 

 

6.2.3.2 Doprava po staveništi 

  

 Jedná se o dopravu po staveništi a zčásti zde může být zahrnuta i skládka 

materiálů z dopravních prostředků.  Veškeré tyto práce, které nebude možno 

provést ručně, budou prováděny jeřábem. Umístění jeřábu a manipulační prostor - 

viz. Výkres zařízení staveniště. 
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6.2.3.3 Skladování materiálu 

 

 Není třeba řešit skladování dřevěných prvků přes noc, protože budou 

dováženy každý den vždy pouze množství na jednu směnu. Při vyložení se materiál 

složí na zpevněnou plochu (tato zpevněná plocha bude později stejně využita jako 

zpevněná komunikace příjezdové cesty a parkoviště) ze štěrku. OSB desky na 

paletě (nerozbalené) lze ponechat na zpevněné ploše, ale důkladně zakrýt plachtou. 

  

 Sklad nářadí a spojovacích prostředků bude v mobilní buňce v severní části 

pozemku (viz. Výkres zařízení staveniště).  

 

 Na skladování dřevěných prvků, které se nestihnou zabudovat během dne, 

se použije uzamykatelný sklad v jižní části pozemku (viz. Výkres zařízení 

staveniště). Do tohoto skladu také lze umístit i jakékoliv jiné materiály používané na 

stavbě. 

 

 

 

6.3 Převzetí pracoviště, stavební připravenost 

 Staveniště bude předáno pro etapu provedení montáže dřevěných stěn. O 

převzetí se sepíše zápis do stavebního deníku doplněný podpisy obou stran. 

 Pro započetí prací na stěnách je nutné, aby byly hotovy předcházející etapy : 

 zemní práce 

 základy 

 hydroizolace spodní stavby 

 vyzdění suterénu ze ztraceného bednění 

 monolitický železobetonový strop nad suterénem 

 

Tyto konstrukce musí být provedeny v požadované kvalitě, v souladu s projektovou 

dokumentací.  

 

Musí být dodrženy všechny technologické přestávky, tzn. po dokončení betonáže 

stropní konstrukce 7 dní s přihlédnutím k aktuálním klimatickým podmínkám. 
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Kontrola proběhne podle kontrolního a zkušebního plánu a o kontrolách a 

výsledcích kontrol se sepíše zápis do stavebního deníku. 

 

 

 

6.4 Pracovní podmínky 

 

6.4.1 Zařízení staveniště 

 Staveništní přípojky budou provedeny odbočkami z přípojek, které se musí 

nejdříve vybudovat. Staveništní přípojka vody bude provedena v provizorní 

vodoměrné šachtě s vodoměrem, staveništní přípojka NN bude napojena v 

elektroměrovém rozvaděči na hranici pozemku. Odtud bude vedena přípojka  k 

vybavení staveniště ( samostatné míchačce, k stavebnímu  výtahu, k hygienickým  a 

stavebním buňkám, a také jako samostatná přípojka Horského penzionu) . 

Staveništní napojení na kanalizaci bude provedeno z hygienických buněk a ze 

samostatné přípojky stavebního objektu do revizní šachty kanalizace, která bude 

zřízena na jižní střední části parcely.  Odvodnění staveniště bude zajištěno spádem 

terénu vytvořeným pro toto řešení. 

 

 Výjezd ze stavby bude po zpevněné komunikaci k zajištění neznečisťování 

místní komunikace a následné navazující  komunikace III. třídy. Řádný stav 

vyjíždějících vozidel a mechanismů musí být vždy zajištěn. Vzhledem k umístění 

stavby v soustředěné bytové výstavbě nebude stavba a případný hluk a ostatní 

stavební činnost ohrožovat sousední nemovitosti. Přesto je třeba dbát zvýšené 

pozornosti ve vztahu ke vzniku hluku, zvýšené prašnosti a možnosti vzniku plynných 

exhalátů ze stavební činnosti a eliminovat případnou možnost znečistění 

povrchových a spodních vod.  

 

 Více k zařízení staveniště – viz. Výkres zařízení staveniště. 

 

 

6.4.2 Obecné pracovní podmínky 

 

6.4.2.1 Teplota prostředí 

 

Při provádění hrubé stavby by nemělo dojít vzhledem k ročnímu období k nízkým 

teplotám nebo mrazům. Proto v této fázi výstavby není třeba se tímto zabývat. 
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6.4.2.2 Požadované povětrnostní podmínky 

 

 Práce nesmí probíhat za deště, aby nenavlhly dřevěné prvky. Vzhledem 

k manipulaci s jeřábem se práce nesmí provádět za snížené viditelnosti a větru 

rychlejšího než 5 m/s.  

 

 

6.4.3 Instruktáž pracovníků 

 

 Veškeré stavební a výkopové práce se musí provádět dle platných norem a 

předpisů. Bezpečnost práce musí probíhat dle vyhlášky nařízené vládou NV 

591/2006 Sb. a NV 362/2005 Sb. Všichni pracovníci a osoby vyskytované na stavbě 

musí být seznámeni s těmito vyhláškami a nařízeními vlády. Dle BOZ by neměl být 

žádný pracovník v dosažené vzdálenosti pracujícího stroje, aby nedošlo ke zranění 

pracovníka. Každý pracovník musí mít ochranné pomůcky k zajištění bezpečnosti 

při práci. Při manipulaci jeřábem je třeba dbát na to, aby se zavěšené břemeno 

nepohybovalo nad veřejnou komunikací či nad prostorem, kde se nachází lidé. 

 

 

6.5 Personální obsazení 

 Práce prováděné na stavbě řídí stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. Tito 

pracovníci určují složení jednotlivých čet, rozdávají jim jednotlivé úkoly a zodpovídají 

za rychlost a kvalitu provedených prací. Všichni pracovníci musí být řádně 

seznámeni a proškolení s pravidly BOZP, použitými technologiemi a 

technologickými postupy jednotlivých činností.  

 

 Vzhledem k použití jeřábu bude potřeba vazače, který má pro tuto činnost 

oprávnění, stejně tak jeřábník musí mít patřičné oprávnění. 

 

 Požadavkem na tesaře je výuční list v oboru. 
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Pracovní četa:  

 

 vedoucí pracovní čety   1 

 jeřábník     2 

 vazač      4 

 tesař (na konstrukci) – osazování stěn 4 

 pomocný pracovník    2  

 izolatér     1 

 řidič nákladního auta    1 

 

   Celkem   15 pracovníků

  

  

 

 

6.6 Stroje a pracovní pomůcky 

 

6.6.1 Velké mechanismy 

 

 Stacionární jeřáb Liebherr 65 K  

 vyložení 35 m 

 při maximálním vyložení nosnost 1,8 t 

 výška háku 22,6 m 

 půdorysný rozměr základny 4,2 x 4,2 m 

 maximální nosnost 4,5 t 

 umístění jeřábu – viz. Výkres zařízení staveniště 

 

 Autojeřáb LTM 1030-2.1 

 maximální nosnost 35 t 

 vyložení max. 30 m 

 hmotnost jeřábu 24 t 

 protiváha 5,2 t 

 umístění jeřábu – viz. Výkres zařízení staveniště 
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 Nákladní automobil TATRA T 158-8P5R33.451 

 pro dovoz výrobků z pily 

 výkon 340 kW 

 stoupavost při 30 t – 100 % 

 přívěs třínápravový délky 8 m  

 maximální hmotnost přívěsu 27 t 

 s hydraulickým jeřábem o nosnosti 1,43 t 

 

 Nákladní automobil  TATRA T158 6x6 

 výkon 300 kW 

 maximální užitečné zatížení 19,75 t 

 objem korby 10 m3 

 stoupavost při 30 t – 67 % 

 

 

6.6.2 Střední mechanismy 

 

 Motorová pila Husqvarna 440 E 

 výkon 1,8 kW 

 délka lišty 35 cm 

 hmotnost 4,4 kg 

 objem palivové nádrže: 0,37 l 

 

 Pneumatická hřebíkovačka Paslode PSN 100 

 hmotnost 3,6 kg 

 zásobník na 90 hřebíku 

 provozní tlak 5 – 8 barů 

 rozměry 360x525 mm 

 

 Pístový kompresor Orlik E4 

 max. přetlak 10 barů 

 výkonnost 4,3 m3/hod 

 hmotnost 20,5 kg 
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6.6.3 Ruční nářadí 

 

 ruční pila 

 vodováha (2m, 1m, 0,6m) 

 tesařské kladivo 

 příklepová vrtačka 

 metr 

 tužka 

 šňůrovač 

 palice, páčidlo 

 úhelník 

 odlamovací nůž 

 

6.6.4 Osobní ochranné pracovní pomůcky 

 

 pracovní oděv a obuv 

 reflexní vesta 

 ochranná přilba 

 ochranné rukavice 

 pracovníci ve výškách ochranné úvazky 

 

 

6.7 Pracovní postup 

 

 Svislé nosné stěny jsou tvořeny dřevěnou rámovou konstrukcí z hranolů 

průřezu 160x60 s výplní mezi hranoly tepelnou izolací Orsil Fassil tloušťky 160mm.  

Zkonstruování rámu se bude provádět v truhlářské dílně, na stavbě si již hotový 

stěnový dílec jen osadí. 

 

 Každý pracovník musí být obeznámen s projektovou dokumentací a plně ji 

dodržovat, stejně tak bude každý obeznámen s pravidly BOZP a bude dodržovat 

tato pravidla. Zároveň je také každý povinen dbát o svou osobní bezpečnost a 

používat určené osobní ochranné pracovní pomůcky. Na dodržování bezpečnosti 

dohlíží stavbyvedoucí.  

 

 Před samotnou montáží je třeba mít hotovy všechny práce uvedené bodu 6.3 

– Stavební připravenost. 
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 Veškeré stěnové dílce jsou přiloženy ve výkresové dokumentaci, kde jsou 

také detailně znázorněny a označeny. Všechna patra jsou modulárně stejná, proto 

si zde probereme postup pouze pro 1 nadzemní podlaží, v dalších podlažích bude 

postup stejný. 

 

 

Postup: 

 

6.7.1 Kontrola strojů a pomůcek 

 

Před zahájením samotných prací si pracovníci připraví všechny potřebné pomůcky, 

zkontrolují, zda je jeřáb funkční, zkontrolují neporušenost vazačských lan jeřábu, 

funkčnost vrtaček a všech nástrojů a strojů. 

 

 

6.7.2 Kontrola podkladu 

 

Poté se zkontroluje vytyčení rohů od geodeta, rovinnost podkladu a také jeho kvalita 

– musí být suchý, čistý. Rovinnost podkladu ± 5mm/ 2m, maximální rozdíl úrovně 

podlah je 15 mm. 

 

 

6.7.3 Zhodnocení počasí 

 

Před započetím každé směny je třeba vzít v úvahu počasí – práce nelze provádět 

za deště, silného větru (nad 5 m/s) nebo za mlhy. 

 

6.7.4 Dodávka dřeva 

 

Dřevo bude na stavbu dodáváno každý den v množství odpovídající zhruba denní 

spotřebě materiálu. 

 

Je třeba také zkontrolovat každou dodávku dřeva – zda má potřebné rozměry, 

kvalitu, není poškozeno a zda je opatřeno po celé své ploše ochranným nátěrem. 

Zvolený nátěr má zelenou barvu, aby bylo jasně poznat, zda je prvek natřen. 
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Nátěrem měl být opatřen už na pile, proto by také všechno mělo být uvedeno 

v dodacím listě. 

 

 

6.7.5 Izolace  

 

Nyní se provede izolace stropu – pouze u nepodsklepené části objektu. 

 

Na čistou stropní konstrukci nad suterénem nanese válečkem penetrace Penetral. 

Okolo komína a jiných prostupů je třeba nanést penetraci štětcem, aby byl podklad 

opatřen ve všech místech penetrací. Penetrace se nechá zaschnout před 

pokračováním prací. 

 

Hořákem se natavuje izolace. Postup je takový, že jeden pracovník s hořákem a 

plynovou bombou natavuje spodní stranu izolačního pásu, dokud není téměř 

v tekutém stavu, a druhý pracovník postupně rozmotává roli a tím izolaci lepí 

k podkladu. Zároveň je vhodné po položené izolaci trochu pošlapat, aby se řádně 

přilepila. Přesahy jednotlivých pásů na všech stranách min. 100mm. 

 

Zvláštní pozornost je nutno věnovat místům okolo komína nebo jiných prostupů. Zde 

se izolace vytáhne min. 300mm nad úroveň stropní konstrukce. 

Po vnějším obvodu konstrukce se izolace zatáhne na svislou stěnu min. 150mm 

směrem dolů pro budoucí napojení izolace svislé. 

 

Po provedení první vrstvy izolace postup zopakuje a vytvoří se druhá vrstva. 

 

 

6.7.6 Osazení prahů 

 

Na stropní konstrukci se nakreslí obrys prahů dřevěného rámu. Prahy budou profilu 

60x160, kde 60  mm je výška a 160 mm šířka prahu. 

 

Prahy se zajišťují závitovou tyčí průměru 12 mm dlouhou 300 mm a z boku BMF 

spojkami.  Závitové tyče i spojky se budou vrtat každých 1000 mm.  

Prahy musí být osazeny zcela vodorovně, protože slouží jako podklad pro celý rám. 

Kontrola vodorovnosti se provede vodováhou délky 2m. 
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Nejdříve se připevňují závitové tyče průměru 12 mm kotevní maltou. Závitové tyče 

se umisťují do podélné osy budoucích stěn. Závitové tyče se nepřipevňují tam, kde 

budou ve stěnách dveřní otvory nebo otvory pro francouzská okna. Rozteče 

závitových tyčí jsou 1000 mm. Po rozměření polohy závitových tyčí se do podkladní 

konstrukce vyvrtají otvory o průměru 24 mm a o hloubce minimálně 130 mm. Do 

těchto otvorů se nalije kotevní malta připravená podle návodu na obalu. Výška 

hladiny kotevní malty v otvoru musí dosahovat min. do 4/5 hloubky otvoru. Následně 

se do otvoru vloží závitová tyč. Po vložení závitové tyče by měla část kotevní malty 

vytéct z otvoru. Celková délka závitových tyčí je 300 mm. Závitová tyč musí vyčnívat 

z podkladní konstrukce 150 mm. Základové prahy obvodových stěn se nakrátí tak, 

aby lícovaly s hranou podkladní konstrukce. Po nakrácení na přesnou délku se na 

základové prahy přenáší poloha závitových tyčí pomocí úhelníku. Poloha závitových 

tyčí se viditelně vyznačí i na boční plochu základových prahů zářezem pilou. 

 

Otvory pro závitové tyče se vrtají do základových prahů vrtákem do dřeva o průměru 

min. 16 mm. Průměr otvorů je 20 mm. Větší průměr otvorů usnadňuje polohovou 

rektifikaci základových prahů. 

 

Impregnované základové prahy s předvrtanými otvory a opatřené asfaltovým 

nátěrem se osazují na závitové tyče a připevňují se maticemi s podložkami. Vnější 

průměr podložky musí být minimálně o 10 mm větší než průměr otvoru v 

základovém prahu. Po lehkém dotažení matic se zkontroluje rovinnost základových 

prahů 2m vodováhou. Základové prahy musí být ve všech místech vodorovné a bez 

lokálních nerovností. Při zjištění nerovností se základové prahy vyrovnávají do 

roviny. Prvním krokem při vyrovnávání základových prahů je určení nejvyššího bodu 

všech základových prahů obvodových stěn. Nejvyšší bod se určuje nivelačním 

přístrojem. Od tohoto bodu se základové prahy vyrovnávají do roviny pomocí 2m 

vodováhy. Vyrovnávání se provádí vtlačováním dřevěných klínků pod základový 

práh za současného povolování matice v místě vyrovnávání. Klínky se pod prahy 

vkládají do těsné blízkosti závitových tyčí. 

 

Dutina mezi základovým prahem a podkladem, která vznikne při vyrovnávání 

základových prahů, se vyplňuje výplňovou maltou připravenou podle návodu na 

obalu. Malta se vtlačuje do dutiny špachtlí. V první fázi se malta vtlačuje do dutiny 

pouze z jedné strany základového prahu. Malta se do dutiny vtlačuje tak dlouho, 

dokud nedosáhne zhruba do 2/3 šířky dutiny. Potom se přistoupí k vyplňování dutiny 
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z druhé strany. Pouze tímto způsobem lze dosáhnout dokonalého vyplnění dutiny 

výplňovou maltou. 

 

Po vyrovnání základových prahů a po vyplnění dutiny výplňovou maltou se provádí 

příprava pro budoucí spojité napojení parotěsnicí vrstvy obvodových stěn na 

vodorovnou hydroizolaci. Se základovým prahem se přířez nespojuje, pouze se o 

něj opírá.  

 

(7) SKŘIPSKÝ, J.: Dekhome D – Montážní návod, 1. vydání, číslo publikace 

 DEK/03/2008, DEK a.s., 2008; str.13 

 

 

Základové prahy vnitřních stěn se montují po natavení přířezu asfaltového pásu na 

hydroizolaci v místě základových prahů všech obvodových stěn. Před zahájením 

montáže základových prahů vnitřních stěn se do všech míst, kde se napojuje vnitřní 

stěna na obvodovou stěnu, připevní přířez parotěsnicí folie s ponecháním přesahů 

150 mm pro pozdější napojování parotěsnicí folie v ploše stěn. Přířez folie se 

napojuje na přířez asfaltového pásu těsnicí hmotou nanesenou na asfaltový pás. 
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6.7.7 Montáž rámů 

 

Rámy budou smontovány v tesařské dílně a na stavbu budou dováženy vždy pouze 

na jednu směnu, aby nehrozilo poškození vlhkostí nebo jinými klimatickými vlivy. 

 

Každý rám tvoří jeden hranol vodorovně dole, tři hranoly nahoře a svisle jsou 

sloupky osově po 625 mm jako základním modulu a další rozměry viz. výkres. 

Každý prvek rámu je ukončen na boku sloupkem. 

  

Rám jde na výšku celého podlaží, tzn. i s prahem má výšku 2980 mm. 

 

Nadpraží otvorů je tvořeno dvěma trámky šířky 60 mm a výšky 160 mm uloženými 

na minimálně jednom celém sloupku, tj. 60mm. 

 

Parapet je tvořen jedním trámkem kladeným naležato, tj. 160 mm šířka a 60 mm 

výška.  

 

Spojování bude zajištěno hřebíky průměru 4 mm a délky 100 mm. Každý spoj bude 

zajištěn třemi hřebíky – jedním kolmo do čela spojovaného prvku a dvěma šikmo do 

prvků. 

 

Je třeba montovat velice přesně a hlavně kontrolovat úhly mezi prvky – vždy musí 

být 90°. Kontrolovat úhly budeme pomocí ocelových úhelníků. 

 

Po kontrole všech rozměrů a úhlů se z jedné strany, která bude osazena jako 

venkovní, přišroubuje deska Fermacell tloušťky 15 mm. Tato deska se osazuje již 

teď proto, aby se potom usnadnila práce při vyplňování rámů tepelnou izolací, které 

bude probíhat zevnitř objektu. Šrouby budou umisťovány po 300 mm. 

 

 

6.7.8 Osazování rámů 

 

Po připravení rámu na zemi se rám jeřábem zvedne a ve svislé poloze se přemístí 

na místo zabudování. Je třeba použít dva popruhy pro každý prvek.  

 

Jako první se osadí severozápadní roh – tzn. prvky S1A a S4C.  Tím se zajistí 

stabilita proti překlopení prvků v montážním stadiu. 
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Prvek S1A se osadí na práh, přibije se k němu ocelovými hladkými hřebíky 4,0 x 

100 mm každých 300 mm. Dále se rám, stále jištěný jeřábem, řádně zajistí do svislé 

polohy, případně vyklínuje a zajistí se jeho stabilita proti překlopení zapřením o 

hranoly – vždy dva z každé strany naproti sobě. Takto zajištěný prvek se teprve 

může odháknout z jeřábu. Postup se zopakuje i s prvkem S4C. 

 

Stěnové prvky se budou spojovat dřevěnými prkny jako zavětrování v horní úrovni 

rámů, vždy aspoň dvě prkna na každý prvek. Toto zavětrování bude zároveň sloužit 

jako konstrukce zakrytí objektu při dešti nebo při ukončení směny.  

 

Dva rohové prvky se mezi sebou spojí vždy položením jednoho sloupku „naležato“ a 

tím se umožní přibít prvky mezi sebou hřebíky, opět po výšce 500 mm. 

 

Po vztyčení a provizorním statickém zajištění rámu všech obvodových stěn se do 

míst budoucího styku obvodových a vnitřních stěn připevňuje přířez parotěsnicí 

folie. Přířez se připevňuje přes celou šířku stykového pole s přesahem přes sloupky 

ohraničující pole min. 150 mm. Přířez se připevňuje sponkami ke sloupkům. 

Po dokončení montáže všech rámů obvodových a vnitřních stěn se na horní rámové 

hranolky všech rámů obvodových stěn (před montáží věncových hranolků) 

připevňuje přířez parotěsnicí folie, který musí mít přesah přes hrany hranolku min. 

150 mm na obě strany. Přířez folie se volně pokládá na horní plochu a provizorně se 

k hranolku připevňuje sponkami. 

 

Obrázek 1. Schéma rohu 
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V místě kolmého napojení jedné stěny do druhé se spoj vyztuží dvěma sloupky 

vedle sebe v každé z připojovaných stěn. viz. obr. 

 

Obr. 2 Schéma napojení stěn 

 

 

 

Po dokončení montáže věncových hranolků se provádí montáž tahových kotev 

1.NP. Tahovými kotvami se kotví všechny okrajové sloupky dřevěných rámů a dále 

všechny sloupky, které ohraničují okenní nebo dveřní otvor. 

 

 

6.7.9 Izolování, zakrytí rámů 

 

Po osazení rámů celého patra se bude vyplňovat prostor mezi sloupky izolací tl. 160 

mm. Izolační materiál se nařeže na potřebnou velikost. Potřebná velikost je 

vzdálenost krajů sloupků plus pár milimetrů izolace navíc, aby izolace držela na 

místě a nepadala.  

 

Po položení izolace se rám zakryje OSB deskou. OSB desky se budou 

přišroubovávat šroubky průměru 2 mm a délky 25 mm. Šroubky se budou umisťovat 

po půlmetrových vzdálenostech. 

 

6.7.10 Montáž stropů 

 

Stropy jsou dřevěné trámové s výztuhami kolmými na trámy. Trámy jsou průřezu 

240 x 80 mm, výztuhy jsou téhož průřezu. Nosný rošt podhledu je tvořen latěmi 



64 
 

profilu 40 x 60 mm, podhled je z desek Fermacell tloušťky 2 x 15 mm. Mezi trámy se 

bude vkládat minerální vata tloušťky 100 mm. 

 

Montáž stropu bude probíhat na hotové a opláštěné konstrukci rámů daného 

podlaží, musí být hotovy všechny stěny včetně příček.  

 

Trámy se kladou na rámy, uložení na každé straně 150 mm. Osové vzdálenosti 

trámů jsou 625mm. Výztuhy jsou kladeny po vzdálenostech 1250 mm.  

 

Začne se osazením trámů po daných vzdálenostech a s daným uložením. Vždy po 

osazení jedné místnosti je třeba zajistit trámy výztuhami, jinak by hrozilo překlopení 

trámů. Po osazení výztuh se začne přibíjet ze spodní strany trámů nosná 

konstrukce podhledu z latí. A na tu se poté přibijí dvě desky Fermacell tloušťky 15 

mm.  

 

Takto se postupně zastropí všechny místnosti daného podlaží, kromě 

schodišťového prostoru. Po dokončení nosné konstrukce se prostor mezi trámy a 

výztuhami vyplní minerální vatou. 

Stropní konstrukce se v místě prostupu opatřuje výměnou. Výměna je tvořena 

dvěma prvky o profilu shodném s profilem stropních nosníků. Profily výměny se 

musí  vzájemně propojit hřebíky. Vzdálenost hřebíků je 300 mm.  

 

 

6.7.11 Schodiště 

 

Po dokončení jednoho patra se bude osazovat dřevěné schodnicové schodiště. 

Schodnice se dole uchytí do konstrukce stropu, nahoře se vytvoří podesta nesená 

trámy. Do této konstrukce se zakotví šikmá schodnice. Samotné stupně budou 

tvořeny fošnami tloušťky 50 mm. 

 

 

6.7.12 Nosná konstrukce střechy 

Montáž stavebnice krovu se provádí podle montážní dokumentace, která je součástí 
dodávky krovu. 
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Prvním krokem při montáži krovu je osazení a vyrovnání vaznic. Vaznice se ukládají 

na skryté sloupy ve štítových a vnitřních stěnách.  Ve štítových stěnách se pro 

uložení vaznice vytvoří otvor, do kterého se vsune zhlaví vaznice. Před vsunutím 

vaznice do otvoru ve štítové stěně se zhlaví vaznice opatřuje parotěsnicí folií. 

Vaznice končí před vnějším opláštěním. 

 

Po osazení a vyrovnání se na vaznice připevňují jednotlivé krokve. Poloha krokví je 

na vaznicích vyznačena již z výroby. Krokve se ukládají na pozednicové stěny a na 

vaznice a zajišťují se hřebem v místě osedlání. V místě osedlání na pozednicovou 

stěnu se všechny krokve kotví do pozednicové stěny ocelovými úhelníky a vruty. 

 

Kleštiny se montují po osazení všech párů krokví. Kleštiny se připevňují z boku ke 

krokvím závitovou tyčí s podložkou a matkou. 

 

Na hotový krov se provede celoplošné bednění z prken, prkna se budou přibíjet na 

krokve. Povrchovou úpravu střechy bude tvořit plechová krytina. 

 

 

6.7.13 Opatření při konci směny nebo změně počasí 

 

Při skončení směny nebo při dešti je třeba konstrukci zakrýt plachtami, aby nedošlo 

k vlhnutí dřevěných prvků. Jako podpůrná konstrukce pro plachtu bude sloužit 

zavětrování rámů, které zamezí nadměrným průhybům plachty. Dále se vytvoří 

konstrukce z lešeňových trubek délky 4 metrů, kdy se vytvoří vždy jedna kostka 

lešení ve vzájemných vzdálenostech 3,5 m a vyspádují se deskami pomocí 

dřevěných desek, na které se potom položí plachta tak, aby voda nemohla protéct. 

Desky se nekladou přímo vedle sebe, ale bude mezi nimi z důvody úspory materiálů 

ponechávána mezera cca 100 – 150 mm. Spádování bude prováděno tak, aby voda 

tekla směrem dolů na severní stranu. 

 

Pokud je už hotová konstrukce stropu podlaží, použije se na zakrytí OSB desek, 

které se položí na konstrukci stropu na doraz vedle sebe, a zakryjí plachtami se 

vzájemnými přesahy. Plachty se dotáhnou až minimálně metr pod úroveň hrany 

stropní konstrukce a zatíží se láhvemi s vodou. 

 

Touto ochrannou konstrukcí se objekt zakryje vždy na konci směny nebo při změně 

počasí, tzn. v případě, že bude pršet. 
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6.8 Jakost a kontrola 

6.8.1 Kontrola vstupní 

 

 Kontrola PD a jiných dokumentů – kontroluje se úplnost a správnost 

dokumentace pro provedení stavby, aktuálnost – zda nemáme jiné, již změněné 

výkresy a podklady.                     

 Kontroluje se jednorázově před zahájením prací, dokumentace musí být 

správně podle vyhlášky 499/2013 Sb., vyhlášky 137/1998 Sb. a zákona 183/2006.

 Kontrolu provádí hlavní dodavatel stavby, mistr a technický dozor investora. 

O provedení a výsledcích kontroly se provede zápis do stavebního deníku. 

 

 

 Kontrola připravenosti staveniště – kontroluje se způsobilost staveniště pro 

danou etapu, tzn. zařízení staveniště, dokončenost a kvalita předchozí etapy – 

betonáž stropní konstrukce suterénu. Zde povrch konstrukce musí být řádně 

vyzrálý, požadované pevnosti a rovinnosti - +-5mm na 2m lati.   

 Kontrolu provádí jednorázově mistr podle projektové dokumentace měřením. 

O výsledku kontroly se sepíše zápis do stavebního deníku a protokol o převzetí 

staveniště. 

 

 Přejímka materiálu – kontroly se provádí průběžně při každé dodávce 

materiálu na stavbu, provádí ji mistr vizuálně a měřením a podle dodacích listů. 

  Kontrola průřezu dřevěných prvků, jejich množství, zda nejsou poškozeny 

povrchově ani celkově. Také se kontroluje u dřevěných prvků jejich impregnace – 

impregnační nátěr je zelené barvy a musí být po celém povrchu prvku. Také se 

podle dodacích listů kontroluje jakost dřeva a jeho pevnost.   

 U stěnových dílců se kontroluje správnost podle prováděcích výkresů dílců, 

správné označení každého prvku, kolmost jednotlivých spojů a styků.  

 Výsledek kontroly se zapíše do stavebního deníku, nevyhovující prvky budou 

vráceny dodavateli těchto prvků. 

 

 Kontrola skladování materiálů – kontroluje se, zda je materiál skladován dle 

ČSN 73 2810. Kontrolu provádí mistr průběžně měřením a vizuálně.  



67 
 

  Materiály na stavbě musí být skladovány na zpevněné odvodněné 

ploše min. 150mm nad zemí a zakryty před působením klimatických podmínek 

anebo ve skladu pro to určeném.       

  O výsledku kontrol se sepíše záznam do stavebního deníku. 

 

 Kontrola klimatických podmínek – kontroluje se stav počasí podle 

technologického předpisu a projektové dokumentace. Kontroluje se průběžně a 

kontroluje mistr. Práce s jeřábem nesmí probíhat za větru silnějšího než 5m/s, při 

viditelnosti menší než 60m a za deště nebo během jiných přeháněk (kroupy, 

sníh…).  

 

 Kontrola strojů a pracovních pomůcek -  kontrola pracovního nářadí. 

Kontrola bude denně prováděna mistrem a pracovníky obsluhující stroje a nářadí. 

Kontrolními předpisy jsou technologický předpis, ZOV, a projektová dokumentace. 

  Stroje musí být funkční a bezpečné dle technických listů výrobce. 

Úvazky pro jeřáb musí být nepoškozené, nesmí být zmrzlé nebo mokré. Nářadí 

musí být nepoškozené, nesmí být poškozené násady a nesmí být ohrožováni 

pracovníci vykonávající práci ani pracovníci okolo. O kontrole se sepíše zápis do 

stavebního deníku. 

 

 Kontrola pracovníků – kontrola práceschopnosti pracovníků. Každý 

pracovník musí mít oprávnění pro provádění dané činnosti – např. vazačské 

průkazy, jeřábnický průkaz, výuční list a podobně. Dále nesmí pracovník být pod 

vlivem návykových nebo jiných látek.       

 Kontrola se provádí každý den mistrem na začátku směny a i v průběhu 

směny. O výsledcích kontroly se zapíše zápis do stavebního deníku. 

 

6.8.2 Kontrola mezioperační 

 

 Kontrola prahů – kontrola osazení prahů a jejich zajištění. Prahy se kontrolují 

podle PD, technologického předpisu a ČSN 72 1810. Prahy musí být umístěny 

přesně podle PD a musí být ve zcela vodorovné poloze s maximální odchylkou +-

2mm/2m. Vizuálně a měřením kontrolujeme zajištění prahu spojovacími prostředky 
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po vzdálenostech daných projektem.       

 Také se kontroluje správné provedení spojů – závitové tyče musí být 

umístěny v ose prvku a BMF spojky musí celou svou plochou doléhat ke 

spojovaným konstrukcím.        

 Kontrola se provádí průběžně při provádění a potom se provede konečná 

kontrola před započetím osazování rámů. O výsledku kontroly se sepíše záznam do 

stavebního deníku. 

 

 Kontrola rámů – kontrola svislosti, kontrola stability, kontrola spojů. Kontrola 

bude prováděna podle PD, technologického předpisu, ČSN 72 1810 a ČSN 73 

3150. Rámy musí být osazovány svisle s maximální možnou odchylkou od svislice 

20mm. Konstrukce musí být spojována po vzdálenostech daných PD a patřičnými 

spojovacími prostředky – průměr a délka prvků.     

 Kontrolu provádí mistr průběžně během montáže dílců a sepíše zápis do 

stavebního deníku. 

 

 Konstrukce stropu – kontrola polohy prvků dle PD, vodorovnost, kontrola 

spojů. Stropní trámy musí být osazovány dle PD přesně v daných vzdálenostech. 

Stejně tak výztuhy musí být umístěny po přesně předepsaných vzdálenostech. 

 Zkontrolují se také spoje – tzn. zda jsou provedeny správně, v daném 

rozsahu a po daných vzdálenostech.  

 

6.8.3 Kontrola výstupní 

 Kontrola celkové geometrie konstrukce – kontroluje se po skončení všech 

prací celková geometrie objektu, rovinnost, svislost ( odchylky max. +- 5mm/ 2m). 

Také celková neporušenost konstrukcí, tzn. praskliny dřeva, nebo prvky nepřiléhající 

těsně k sobě. O kontrole se sepíše záznam do stavebního deníku, v případě, kdy 

nejsou žádné nesrovnalosti, může dojít k převzetí hrubé stavby. 
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6.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Před zahájením všech prací musí být všichni pracovníci řádně proškoleni o 

bezpečnosti práce a o tomto proškolení musí být proveden zápis. Pracovníci musí 

být dále seznámeni s technologickými postupy prací od jednotlivých výrobců, 

s použitými technologiemi, materiály a pomůckami. Vedoucí pracovní čety spolu s 

mistrem či stavbyvedoucím stanoví konkrétní postupy, které zaručí bezpečnost 

každého pracovníka na pracovišti. 

 

Pro dosažení dostatečné bezpečnosti a ochraně zdraví při práci je třeba : 

 

 - zajistit, že všichni pracovníci budou používat ochranné pracovní prostředky, 

  které  jsou třeba pro danou činnost, přičemž ochranné helmy, oděv a 

  obuv jsou nutností pro všechny činnosti 

  

 - provést kontrolu kvalifikace pracovníků pro práci ve výškách, kontrolu  

  platnosti průkazů jeřábníka, vazačů 

  

 - zkontrolovat potvrzení o zdravotní způsobilosti všech pracovníků, přičemž 

  toto potvrzení nesmí být starší než jeden rok 

 

 - kontrolovat případné porušení zákazu požívání alkoholických a jiných  

  návykových látek na pracovišti 

  

 - zajistit zákaz vstupu do montážního prostoru jeřábu a zdržování se pod 

  zavěšeným břemenem 

  

 - zajistit, aby břemeno nebylo přemisťováno nad prostorem, kde pracují další 

  pracovníci výstavby, přičemž musí jeřábníkovi umožnit bezpečný 

  přesun břemena 

 

 - dodržování pořádku na staveništi v podobě každodenního úklidu a údržbě a 

  řádné očištění pracovních strojů a pomůcek 

  

 - pracovní stroje musí být v technickém stavu způsobilém pro bezpečný  

  provoz 
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Dále je třeba se řídit a dodržovat následující : 

  

 - Vyhláška č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na  

  bezpečnost a  ochranu zdraví při práci na staveništích 

  

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

  ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 

  nebo do hloubky 

  

 - Směrnice Rady 92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a 

  ochranu zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích 

 

 - Vyhláška č.268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích na  

  výstavbu 

  

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

  bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

  nářadí 

  

 - Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence,  

  hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh 

  orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam 

  o úrazu  

 

 - Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby nahrazující 

  vyhlášku č.137/1998 a vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou byla  

  vyhláškou č. 137/1998 doplněna  

  

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

  zaměstnanců při práci  

  

 - Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

  bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších  

  předpisů – novelizováno vyhláškou č. 192/2005 

  

 - Soupis ochranných pomůcek a bezpečnostních opatření 
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6.10 Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 

 

 Při realizaci nejen výše popsané etapy je třeba dbát na dopady a vliv 

výstavby na životní prostředí. Tyto dopady ovlivňují především použité materiály, 

technologie a způsob výstavby a dále stroje a pomůcky využívané při výstavbě. 

Musí se především dbát na technický stav strojů, aby nedocházelo k nežádoucím 

unikům olejů, paliva či jiných ropných látek do půdy. Proto musí být stroje 

kontrolovány po každé pracovní směně a i během ní, ale také při doplnění nového 

stroje do procesu výstavby. V rámci stavebního řízení musí být o stavbě informován 

příslušný odbor životního prostředí, který na základě žádosti vydá vyjádření se k 

zamýšlené stavbě a toto vyjádření musí být kladné. V průběhu výstavby je třeba 

usilovat o snížení množství odpadů. 

 

 

 

Dále je třeba se řídit a dodržovat následující: 

 

- Vyhláška č. 183/2001 Ministerstva životního prostředí, kterou se vydává katalog 

odpadů a stanoví  další seznamy odpadů 

 

- Zákony č. 185/2001 Sb. a 381/2001, o odpadech 

 

- Vyhláška č. 383/2001 Ministerstva životního prostředí, o podrobnostech nakládání 

s odpady  

 

 

 

Při dané etapě mohou vzniknout odpady: 

 

03 02 04   Anorganická činidla k impregnaci dřeva 

 
 
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy,  
  neuvedené pod číslem 03 01 04 
   
          
08 04 09  Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla 
  nebo jiné nebezpečné látky 
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Tato část práce pojmenovává a identifikuje hlavní bezpečnostní rizika při provádění 

hrubé vrchní stavby a opatření, která vedou k maximálnímu snížení těchto rizik a tím 

také zamezení možnosti úrazu na stavbě. 

 

Na stavbě je třeba dodržovat tyto příslušné níže uvedené základní předpisy, které 

upřesňují bezpečnostní pokyny a stanovují, jak rizikům zabránit. 

 

- vyhláška č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. 

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

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

- ČSN 27 0143 – Zdvihací zařízení, provoz, údržba a opravy. 

- ČSN 27 0144 – Zdvihací zařízení, prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení 

břemen 

- ČSN 27 0145 – Jeřáby, prostředky pro zavěšení a uchopení břemen 

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

práci. 

- nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

pracovníků při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb., a nařízení vlády č. 

441/2004 Sb. 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
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4.1 Stavební práce 

 
Zdroj nebezpečí Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

Staveniště (stavba) 

a) pády do otvorů a jam                

b)ohrožení veřejnosti 

vstupem na staveniště                

c) pády na komunikaci 

a) čištění, úklid komunikace          

b) používání správné obuvi             

c) zabezpečení a označení výkopů                                    

d) oplocení okolo staveniště + 

výstražné značky  

Manipulace s materiálem 

a) pád materiálu na 

pracovníka                                    

b) převržení nestabilního 

břemene                                       

c) úraz při manipulaci 

a) zákaz zdržování se pod 

břemenem                                                 

b) používání vhodných 

manipulačních pomůcek                       

c) používání pracovních rukavic 

Zemní práce 

a) porušení podzemních 

vedení                                            

b) ohrožení pracovníků ve 

výkopu 

a) vytýčení a vyznačení 

podzemních sítí                                          

b) v blízkosti sítí provádět výkopy 

ručně                                                                

c) bezpečná vzdálenost mezi 

pracovníky                                                    

d) používání ochranné přilby                                           

Zděné konstrukce 

a) pád osazovaných 

překladů b) zřícení zděných 

konstrukcí v důsledku 

porušení a ztráty stability                                               

c) pád zdiva na pracovníka 

a) bezpečné ukládání prvků, 

zabezpečení polohy                                   

b) zajištění dostatečného 

pracovního prostoru                                

c) správné uchopení břemene            

d) kotvení příček do zdiva                        

e) použití vhodných materiálů            

f) dodržení technologického 

postupu                                                          

g) používání OOPP       
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Provádění betonových 

konstrukcí 

a) pád bednění při 

odbednění                                      

b) deformace betonových 

konstrukcí                                              

c) zřícení betonových 

konstrukcí 

a) dodržování technologických 

postupů při montáži bednění               

b) provedení odbedňovacího 

nátěru                                                              

c) dodržení PD během prací s 

betonem, dodržení 

technologických postupů 

Pohyb ve výškách a nad 

volnou hloubkou 

a) pád z výšky - nezajištěné 

kraje, konstrukce                                

b) pád při výstupu nebo 

sestupu                                                

c) propadnutí a pád otvory 

(šachty, prostupy apod.)               

d) pád předmětu z výšky z 

jeřábu na pracovníka                                           

e) pád předmětu z volného 

kraje lešení 

a) dodržení technologického 

postupu prací                                                  

b) vybavení stavby dostatečně 

prostorným a únosným lešením          

c) zajišťování volných okrajů, pod 

kterými je hloubka vyšší než 1m           

d) zamezení přístupu k místům, 

kde se nepracuje a okraje nejsou 

zajištěny proti pádu                                  

e) zákaz používání vratkých a 

nevhodných předmětů pro pro 

práci                                                              

f) otvory v podlahách zajišťovat 

zábradlím nebo poklopy                       

g) poklopy zajišťovat proti posunu  

h) poklopy dosatečně únosné             

i) bezpečné ukládání materiálů 

mimo okraj                                                  

j) zřízení záchytných stříšek nad 

vstupem do objektů                                 

k) vymezení ochrannného pásma 

pod místem práce ve výšce, 

vyloučení práce nad  sebou                   

l) používání OOPP                                                    
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4.2 Provoz strojů 

Zdroj nebezpečí Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

Silniční vozidla, pojízdné 

prostředky a strije 

a) zranění materiálem 

spadlým z ložné plochy 

vozidla                                             

b) zranění při seskoku či 

sestupu z vozidla                           

c) náraz vozidla nebo stroje 

na překážku, převrácení 

vozidla  

a) při otevírání bočnic stát bokem, 

aby pracovník nebyl zasažen 

materiálem                                                 

b) pro výstup a sestup na vozidlo 

použít žebříky, stupadla, 

přidržovat se madel                               

c) správný způsob řízení a 

rychlost stroje                                                            

Nakládání a vykládání 

stavebních strojů 

a) pokles přívěsu                          

b) naklonění přívěsu                      

c) pád stroje na pracovníka          

d) kolize s jedoucím strojem 

a) vyloučení přítomnosti osob v 

ohroženém prostoru okolo stroje     

b) zabrždění přípojných strojů            

   
 

 

 

4.3 Zdvihací zařízení 

Zdroj nebezpečí Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

Provoz a údržba jeřábů 
a) špatný a zanedbaný stav 

jeřábu  

a) provádění kontrol jeřábníkem         

b) inspekce dle ČSN ISO 9927-1 

ČSN 12 482 - 1                                    

C) neprodlení odstranění závad 
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Manipulace s břemeny 

a) přiražení končetiny mezi 

břemeno a konstrukci                   

b) přiskřípnutí ruky a prstů 

mezi břemeno a vázací 

prostředek                                      

c) zachycení břemene o 

materiál a pád břemene                 

d) poškození konstrukce 

břemenem                                          

e) přetížení jeřábu                            

f) přetržení vázacího 

prostředku                                      

g) vysmeknutí břemene z 

úvazku  

a) správný způsob dorozumívání 

mezi jeřábníkem a vazačem                      

b) vhodné pracovní postupy                   

c) správná činnost vazačů                     

d) zajištění jeřábu proti převržení           

e) způsobilost kompetentních 

pracovníků                                                  

f) dodržení maximální nosnosti při 

daných vyloženích                                    

g) správně zvolená protizávaží               

h) plynulá manipulace s břemeny, 

bez prudkých pohybů                               

i) zjištění a označení hmotnosti 

břemen                                                       

j) správné a neporušené vázací 

prostředky                                                 

k) správné zavěšení a uvázání 

břemen 

Osazení věžového jeřábu 

a) svislý a boční posuv , 

naklonění a zřícení jeřábu            

b) nadměrné deformace 

osazení, naklonění a zřícení 

jeřábu 

a) jeřáb postavit na dostatečně 

únosné podloží, které vylučuje 

svislý nebo boční posuv                         

b) osazení jeřábu kontrolovat                 

c) při zjištění odchylek rozchodu 

provést rektifikaci osazení 

Provoz věžového jeřábu 

a) vznik nepřípustných 

zatížení na výložník                      

b) neoprávněný výstup 

osoby na jeřáb, pád osoby z 

výšky           c) pád vazače z 

výšky 

a) nevyrovnávat rozhoupané 

břemeno reverzací pohybu                     

b) zajištění odborné kvalifikace 

pracovníků                                               

c) zpracování systému bezpečné 

práce jeřábů dle ČSN ISO 12 480 

- 1                                                                 

d) dozor pověřeného pracovníka            

e) dodržování zákazu 

neoprávněnho vstupu                                

f) zavěšování a vázání břemen 

provádět z bezpečných míst 
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Autojeřáby 

a) ztráta stability jeřábu kvůli 

břemeni                           b) 

působení větru - převrácení 

nebo ohrožení stability 

jeřábu                               c) 

porušení a ztráta funkce 

podpěr                                             

d) snížení nebo ztráta 

únosnosti podloží                           

e) pád, uklouznutí jeřábníka  

a) vyloučení náhlého odlehčení 

(utržení) břemene                                        

b) odstavení jeřábu mimo provoz         

c) zabrždění podvozku jeřábu proti 

nežádoucímu pohybu                             

d) dodržení maximální odchylky 

od vodorovné roviny                                      

e) zajištění stability výsuvnými 

výsuvnými patkami, opěrnými 

podpěrami, zajištění proti 

přílišnému zaboření                                  

f) nekotvit jeřáb na poklopech, 

šachtách, kanálech apod.                      

g) použití roznášecích roštů pod 

patky                                                             

h) dostatečná únosnost podkladu    

i) nepřetěžování jeřábu                             

j) umístění podpěr jeřábu v 

dostatečné vzdálenosti od okraje 

výkopů nebo svahů                                  
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4.4 Skladování 

Zdroj nebezpečí Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

Manipulace 

a) pád osoby při přenášení a 

chůzi ve skladovacích 

prostorách po zakopnutí o 

překážku, uklouznutí                       

b) zranění rukou po nárazu 

na podlahu při pádu                      

c) naražení a pád osoby na 

dopravní prostředek, 

skladovaný materiál                     

d) pád břemene na osoby             

e) pád skladovaného 

materiálu na pracovníka, 

zasažení pracovníka 

materiálem v důsledku ztráty 

stability manipulační 

jednotky, kusového materiálu         

a) manipulační plochy udržovat 

čisté,  rovné, bez sněhu, bláty 

nebo kaluží                                                          

b) udržovat povrch nekluzný a 

nevytlučený                                               

c) odstranění vyčnívajících 

překážek (poklopy, kabely apod.)                                     

d) nenarušovat stabilitu stohů a 

skladovaných materiálů                        

e) nepřecházet pod zdviženým 

břemenem                                                  

f) zajištění materiálu vhodnými 

prostředky, které vyloučí sesunutí 

nebo pád materiálu 

Stohování materiálu 
a) sesunutí, pád 

stohovaných jednotek                                          

a) udržování povrchu ploch ke 

skladování v řádném stavu                     

b) materiál rozložit tak, aby 

nepřesahoval vnější půdorysné 

rozměry                                                     

c) zákaz stohování materiálů se 

znečištěnou opěrnou plochou 
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4.5 Žebříky 

Zdroj nebezpečí Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

Přenosné žebříky 

a) pád žebříku s 

pracovníkem                    b) 

pád pracovníka z důvodu 

nadměrného vychýlení ze 

žebříku, postavení žebříku 

na nerovná nebo měkký 

podklad   

a) udržovat žebříky v řádném 

stavu b) nepoužívat poškozené 

žebříky                                      c)  

zákaz práce nad sebou nebo 

pohybu více osob po jednom 

žebříku najednou                                     

d) zákaz nadměrného a 

nebezpečného vyklánění se mimo 

osu žebříku                                             

e) zákaz pohybu po žebříku s 

břemenem těžším než 20 kg                   

f) zákaz vstupu na žebřík se 

zablácenou, poškozenou obuví 

nebo obuví s dlouhými tkaničkami                               

g) zabezpečovat žebřík proti 

posunutí, bočnímu vychýlení             

h) horní konec dostatečně opřít o 

pevnou konstrukci                                   

i) pro výstup na vyšší plochu 

použít žebřík s přesahem min. 

1,1m nad horní plochu nebo 

použít žebřík s madly                                         

j) dodržovat bezpečný sklon 

žebříku                                                     

k) při práci na žebříku ve výšce 

vyšší než 5m použít OOPP                    

l) kontrolovat stav žebříku  
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4.6 Malá mechanizace 

Zdroj nebezpečí Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

Elektrické nebo 

pneumatické nářadí 

a) zranění odletujícími 

částmi b) namotání oděvu 

nebo jeho částí                                                  

c) pád pracovníka s nářadím 

ze žebříku                                         

d) ohrožení dýchacích cest - 

zaprášení prachem                        

e) úraz elektrickým proudem 

a) používat brýle nebo obličejové 

štíty                                                              

b) vhodné ustrojení pracovníka 

bez volně vlajících částí, 

nerpacovat v rukavicích                                                     

c) seřizování a údržba stroje jen 

pokud je nářadí vypnuté                        

d) zákaz přenášení nářadí 

zapojeného do sítě s prstem na 

spínači                                                        

e) zákaz zastavovat rotující 

vřeteno nebo vrták rukou, 

odstraňovat třísky rukou apod.                                  

f) pevné a stabilní postavení 

pracovníka při práci                               

g) používat respirátor u prací, 

které to vyžadují                                       

h) používání OOPP                                   

i) nepoužívání poškozeného 

nářadí j) kabel používat v exteriéru 

jen je- li pro to určen 

Nářadí se spalovacími 

motory 

a) požár, výbuch pohonných 

hmot, popálení                                

b) působení výfukových plnů 

a) nepoužívat nářadí v blízkosti 

otevřeného ohně, nekouřit při 

čerpání paliva i při chodu stroje                                        

b) nepřeplňovat nádrž                           

c) při doplňování paliva vyloučit 

vylití paliva                                             

d) zbytky vyteklého paliva 

zlikvidovat                                              

e) používat jen ve větraných 

prostorách 
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Ruční nářadí 

a) sečné, bodné, tržné rány 

zhmožděniny                                    

b) úrazy odlétnutou částí, 

úlomkem apod. 

a) praxe, zručnost pracovníků             

b) výběr vhodného nářadí                     

c) nepoužívání poškozeného 

nářadí d) používání OOPP 

 

 

 

 4.7 Elektrická zařízení 

Zdroj nebezpečí Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 

Úraz elektrickým proudem 

a) zasažení pracovníků 

proudem při běžné činnosti, 

dotyk nezajištěné části 

elektrického zařízení                      

b) dotyk osob s částmi pod 

napětím v důsledku poruchy 

izolace, vadné funkce el. 

výstroje, chybějící jištění, 

nechráněné části rozvaděčů 

apod. 

a) vyloučení styku pracovníka s 

"živými" částmi pod napětím                

b) zabránění provádění 

neodborných zásahů do el. 

instalace                                                   

c) udržování dočasných 

elektrických zařízení v bezpečném 

stavu                                                          

d) vypínání el. zařízení po 

skončení prací                                                             

e) neodstraňovat zábrany, kryty, 

vypínat ochranné prvky                           

f) pravidelné revize elektrických 

zařízení, prodlužovacích šňůr 

apod.                                                         

g) revize přístrojů, nářadí apod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 

Závěr: 

 

 Tato bakalářská práce se zabývala stavebně technologickou studií výstavby  

penzionu v Karlově pod Pradědem. Práce popisovala hlavní technologické etapy 

provádění této stavby, tzn. zemní práce, základy, konstrukci suterénu a konstrukci 

dřevostavby jdoucí od prvního nadzemního podlaží po konstrukci krovu a samotnou 

krytinu. 

 

 Bakalářská práce je dělena na textovou část a výkresovou část.  

 

 Textová část zahrnuje technickou zprávu řešeného objektu, popis hlavních 

technologických etap stavby penzionu, technologický předpis pro dřevěné 

konstrukce (tzn. stěny, stropy, krov), položkový rozpočet hrubé vrchní stavby, 

seznam bezpečnostních rizik a opatření zabraňující nebo snižující riziko úrazu na 

stavbě.  

  

 Výkresová část je tvořena výkresem zařízení staveniště, časovými 

harmonogramy určujícími dobu provádění jednotlivých etap/činností, montážním 

výkresem jednoho typického podlažím v rozsahu půdorysu a dále rozkreslením 

všech prefabrikovaných stěnových prvků právě pro jedno podlaží včetně výpisu 

spotřeby řeziva a izolačního materiálu. 
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