
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

  



 

 

 Abstrakt 

 Obsahem bakalářské práce „Technologická etapa zastřešení pozemního objektu 

ve Žďáru“ je všeobecné stavebně – technologické řešení stavby. Tato práce obsahuje 

technologický předpis, technickou zprávu, zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, 

časové plánování, kontrolní a zkušební plán, výkaz výměr, bezpečnost práce a ochranu 

životní prostředí. 

 

 Abstrakt 

 This bachelor´s thesis „technological stage roofing ground object in Zďár“ is a 

generaly construction-technological solution of building. This work contains exactly 

technological specification, technical reports, construction site, mechanical design 

report, inspection and test plan, minor, safety and protection of the environment. 
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Úvod 

 Jako téma mé bakalářské práce jsem si zvolil řešení horní hrubé stavby - 

zastřešení Centra volného času ve Žďáru. Tento objekt jsem si vybral proto, že 

konstrukční  řešení jeho zastřešení je kombinací několika systémů, a tudíž zajímavé 

pro mou závěrečnou práci. 

 

 Obsahem této práce bude řešení časového plánu, bezpečnosti a organizace při 

práci, návrh strojní sestavy, kvalitativní požadavky, jejich kontroly a zajištění v průběhu 

jednotlivých etap, řešení technologických předpisů. 

 

 V této práci jsem prohloubil a zúročil svoje znalosti a vědomosti získané během 

studia na vysoké škole. Pevně doufám, že mě práce obohatí o další zkušenosti a 

informace v oboru technologie, řízení a mechanizace staveb. 
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1.1 Základní informace o stavbě 

1.1.1 Identifikační údaje stavby 

 Název stavby:   Centrum volného času 

 Místo stavby:   Žďár nad Sázavou, ulice Novoměstská, 

     číslo parcely 4159/2 a 4159/1 

 Charakter stavby:  Novostavba 

 Investor:   Město Žďár nad Sázavou 

     Žižkova 227/1 

     591 01 Žďár nad Sázavou 

     IČO : 00295841 

 Kraj:    Vysočina 

 Stavební úřad:   Žďár nad Sázavou 

 

1.1.2 Základní parametry stavby 

 zastavěná plocha:    893 m2 

 obestavěný prostor:    8 000 m3 

 plocha víceúčelového sálu:  237 m2 

 plocha přednáškového sálu:  79 m2 

 plocha kanceláří:   126 m2 

 plocha info centra:   42,84 m2 

 plocha kluboven:   186,84 m2 

 plocha stravovacího zařízení:  82 m2 

 ploch výstavního sálu:  250 m2 
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1.2 Urbanistické, architektonické a stavebně technické 
řešení 

1.2.1 Zhodnocení staveniště 

Pozemek pro stavění je situován v části obce Žďár nad Sázavou, podél ulice 

Novoměstská v okrese Žďár nad Sázavou. Pozemek se nachází v rovinatém terénu  

„na zelené louce“. Jedná se o parcely číslo 4159/2 a 4159/1 o celkové ploše 7053 m2. 

Jedná se o pokračování v zástavbě obce Žďár nad Sázavou. Situace pozemku z hlediska 

dopravy je vyhovující, bude napojena na ulici Novoměstskou, která je hlavní spojnicí 

mezi městy Žďár nad Sázavou a Nové Město na Moravě. Napojení přípojek na stávající 

inženýrské sítě bude bez komplikací, sítě vedou před parcelou u cesty. 

V sousedním okolí se nacházejí ze západní strany hromadné garáže z východní  

a severní strany zástavba rodinných domů. 

1.2.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby 

 Jedná se o novostavbu na okraji obce Žďár nad Sázavou. Dům se bude nacházet 

v CHKO Žďárské vrchy. Tvar a proporce proto byly voleny v souladu s ochranou 

krajinného rázu a v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

 Dům bude zastřešen kombinací valbové, sedlové a pultové střechy, sklon střechy 

bude 15°, střešní krytina - velkoformátová profilovaná střešní krytina MAXIDE 2M317, 

barva tmavě hnědá RAL 8017. Dům bude mít světlejší omítku v okrové barvě, 

doplněnou světlým obkladem. Okna i dveře budou plastová, bílá. 

 Plánovaný objekt má zastavěnou plochu 893 m2. V objektu bude velký 

víceúčelový sál, přednáškový sál, klubovny pro místní spolky a organizace, informační 

centrum, výstavní plochy, kanceláře Městského úřadu Žďár nad Sázavou a stravovací 

zázemí pro celý objekt. 

 Objekt bude zpřístupněn čtyřmi vstupy, a to z každé strany. Hlavní vstup bude  

v průčelí objektu na jižní straně. Další vstup bude z východní strany pro účinkující  

z víceúčelového sálu a pro sportovce. Ze severní strany objektu bude vstup  



20 

 

do přednáškového sálu a do kluboven. Poslední vstup do objektu bude ze západní 

strany. Ten bude určen pro zásobování kuchyně a přilehlých skladů. 

Jedná se o stavbu občanské vybavenosti. Všechny prostory určené pro užívání 

veřejnosti budou přístupné pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

1.3 Technické řešení 

1.3.1 Přípravné a zemní práce 

Přípravné práce spočívají v pokácení porostu, v posečení celé parcely, osazení 

provizorního oplocení staveniště v četně příjezdové brány a v osazení zařízení 

staveniště (staveništní buňky - WC, šatna a sklad nářadí). Vjezd na staveniště je nově 

povoleným budoucím výjezdem od objektu, který je v první fázi zpevněn štěrkem,  

k vyasfaltování plochy dojde až na konci stavby. 

 Zemní práce spočívají v sejmutí ornice a odvezení její části na skládku v zadní 

části parcely na pozdější úpravy terénu. Zbylá část bude odvezena na místo určení 

městem Žďár nad Sázavou. Poté se provedou výkopy základových pasů a základových 

patek pod sloupy. Poté bude následovat vykopání základů pod nosnou zeď budoucího 

sklepa a únikového schodiště a výtahu. Výkop základových rýh bude proveden 

převážně strojně, případně strojně s ručním dočištěním. 

Výkopy se zaměří a provedou podle stavebního výkresu označeného:  Základy. 

Základová spára bude v nezámrzné hloubce pod úrovní upraveného terénu. Základová 

spára bude před betonáží základů protokolárně převzata technickým dozorem investora 

stavby. 

1.3.2 Základy 

Základové pasy se vybetonují ihned po provedení výkopů z prostého betonu 

C12/15, do základové spáry pasů bude vložen zemnící pásek FeZn podle PD elektro. 

Prostupy jednotlivých technických vedení (vodovod, kanalizace, plyn, elektro) budou 

provedeny dle příslušných oddílů projektové dokumentace. 

Úroveň základové desky je dána skladbami podlahových konstrukcí. Na víceúčelovém 

sále bude základová deska o 100 mm níž. Základová deska bude o tloušťce 100 mm  
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z betonu C16/20 a bude vyztužena ocelovou sítí W8 při spodním okraji s oky  

100/100 mm. 

1.3.3 Hydroizolace 

Pod všemi obvodovými stěnami objektu je provedena hydroizolace z asfaltového 

pásu SKLOBIT natavená na penetračním nátěru. 

1.3.4 Svislé konstrukce 

Všechny svislé konstrukce jsou dokumentovány na stavebních výkresech. Podle 

této dokumentace je nutno přesně zaměřit a založit všechny konstrukce, umístění 

dveřních a okenních otvorů. 

K vyzdívání nosných obvodových stěn budou použity cihelné bloky 44 P+D, 

zděné na TM pro vnější stěny. Vnitřní nosné zdi budou zděny z cihelných bloků 24 P+D 

na cementovou maltu. Vnitřní nenosné příčky budou z cihel 8 P+D nebo 11,5 P+D  

na maltu vápenocementovou. Nosné pilíře a venkovní sloupy budou z cihel plných  

na maltu vápenocementovou. 

 Ve 2. nadzemním podlaží je nutné provést u knihovny a u kluboven příčky 

sádrokartonové, které splňují požadovanou zvukovou neprůzvučnost.  

 Překlady v nosných zdech jsou navrženy z I nosičů č. 140, podrobně jsou 

popsány u každého okenního nebo dveřního otvoru v půdorysech a vypsány v tabulce. 

 Překlady nad okny v klubovně č. 1 a překlady nad okny ve víceúčelovém sále 

budou  umístěny tak, aby mohla být nad okna osazena venkovní podmítková roletová 

schránka s lignoporovou deskou. Schránka pro okna výšky 1500 mm je velká 

170 x 138 mm, schránka pro okna výšky 3000 mm j velká 210 x 180 mm.  

 Všechna schodiště v objektu budou monolitická železobetonová. Pouze únikové 

schodiště z výstavního sálu do 2. nadzemního podlaží bude lehké ocelové. Betonová 

schodiště budou obložena keramickou dlažbou. 

 V úrovni stropní konstrukce, anebo pod stropními konstrukcemi bude dům  

na nosných zdech svázán železobetonovým věncem. Celý dům bude zateplen 

kontaktním zateplovacím systémem. Obvodové zdivo shromažďovacích prostor a zdivo 

prostor souvisejících se shromažďovacím prostorem bude zatepleno minerální vatou  
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se stupněm hořlavosti B. Ostatní obvodové zdivo (stravovací zařízení, technické zázemí 

stravovacího zařízení a obecní úřad bude zateplen kontaktním systémem z PE. 

 Fasádu tvoří stěrková omítka v odstínu okrovém (pískovém) s perlinkou  

na kontaktní zateplovací systém. Viditelné části krovu budou obloženy deskami 

CETRIS s povrchovou úpravou - perlinkou se stěrkou okrové (pískové) barvy. 

1.3.5 Vodorovné konstrukce - stropy, podlahy, podhledy 

 Stropní konstrukce ve stravovacím zařízení, v kuchyni, v technickém zázemí 

kuchyně, v přednáškovém sále, v klubovnách budou tvořeny keramobetonovými 

nosníky a cihelné vložky MIAKO. Stropní konstrukce nad víceúčelovým sálem bude 

tvořena prefabrikovanými předpjatými panely SPIROLL. 

 Nad 2. nadzemním podlažím tvoří strop střešní vazníky systému MITEK. Nad 

halou se schodištěm tvoří strop keramobetonové nosníky a cihelné vložky MIAKO. Nad 

knihovnou budou stropní konstrukci tvořit dřevěné trámy. Nad výstavním sálem  budou 

lepené plnostěnné vazníky, které budou tvořit zároveň zastřešení výstavního sálu. Ve  

3. nadzemním podlaží tvoří strop střešní vazníky systému MITEK. 

 Při montáži všech stropů je nutné postupovat podle pokynů výrobce. Stropy  

v posledních nadzemních podlažích budou zatepleny tepelnou izolací tl. 200 mm. 

Podhled bude tvořit sádrokartonová konstrukce z desek GKF tl. 15 mm. Sádrokartonové 

konstrukce s protipožární funkcí provede pověřená firma s vystavením certifikátu 

(prohlášení o shodě). 

 V celém 1. nadzemním podlaží budou provedeny podlahy ve skladbě: beton, 

izolace proti vodě a zemní vlhkosti (Bitagit R), zateplení podlahové konstrukce 

polystyrénovými deskami tl. 80 mm, betonová mazanina se sítí 100 x 100 x 5 mm  

a povlaková vrstva (PVC, keramická dlažba, dřevěné vlysy). Ve víceúčelovém sále 

bude provedena pružná podlahová konstrukce podlahy. 

 Ve 2. nadzemním podlaží budou podlahy provedeny obdobným postupem jako  

v 1. nadzemním podlaží. 
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1.3.6 Tepelná izolace 

 V podlaze celého 1. nadzemního podlaží bude provedena tepelná izolace 

polystyrénovými deskami tl. 80 mm. Ve stropní konstrukci nad 1. nadzemním podlažím 

bude izolace ORSIL tl. 30 mm. Bude plnit funkci tepelnou i zvukovou. 

 Veškeré stropní konstrukce nad posledním nadzemním podlažím budou 

zatepleny tepelnou izolací tl. 200 mm. 

 Celý dům bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem. Obvodové zdivo 

shromažďovacích prostor a zdivo prostor souvisejících se shromažďovacím prostorem 

bude zatepleno minerální vlnou se stupněm hořlavosti B. Ostatní obvodové zdivo bude 

zatepleno kontaktním systémem z PE. 

1.3.7 Výplně otvorů 

 Počet a druh oken a dveří jsou označeny ve výkresové části a jsou popsány  

na výkrese: Výpis oken a dveří. 

 Okna jsou navržena plastová bílá zasklená izolačním dvojsklem  

s celoobvodovým kováním. Okna ve víceúčelovém a přednáškovém sále a okna 

kluboven jsou okna s vyšším akustickým parametrem Rw = 38 dB. V klubovnách  

a víceúčelovém sále budou okna ještě doplněna venkovními roletami s PU výplní. 

 Vstupní dveře budou hliníkové bílé. Vnitřní dveře jsou dřevěné typové - 

např.: SAPELI do dřevěné obložkové zárubně nebo do ocelové zárubně. Některé dveře 

jsou s vyšším akustickým parametrem, některé požární se samo zavíračem, popř.: 

kouřotěsné s únikovým kováním. Podrobně jsou dveře popsány ve výpisu dveří na 

základě požadavků požárního zabezpečení stavby a hlukově technického posouzení 

stavby. 

1.3.8 Podlahové konstrukce 

 Jednotlivé skladby konstrukcí jsou popsány na výkrese: Skladby podlah. 

Navržené podlahové konstrukce splňují požadavky na kročejový útlum a tepelný odpor. 

  Všechny podlahy budou provedeny jako podlahy plovoucí (zabránění přenášení 

hluku  do ostatních prostor). Podlahy budou mít součinitel smykového tření 

nejméně 0,6. 
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Keramické dlažby: dle normy ČSN 72 5191, metody C a současně DIN 

51130 jsou roztříděny do skupin R9 - R13. Dlaždice s označením R10 tomuto 

požadavku vyhoví. Může být použita keramická dlažba od českého výrobce keramické 

dlažby RAKO. Jedná se o dlažbu ARENA, popř.: NATURESTONE, LOFT, MARS, 

TRAVERTIN. 

 PVC: také podlahová krytina PVC musí mít součinitel smykového tření 

nejméně 0,6 např.: podlahová krytina NOVOFLOR EXTRA druh 1002, výrobce 

FATRA, a.s., má koeficient smykového tření = 0,6 dle ČSN 74 4507, dle DIN 51130 je 

krytina zařazena do skupiny R10. 

 Jedná se o stavbu občanské vybavenosti. Všechny prostoru určené pro užívání 

veřejnosti budou přístupné pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Přechod odlišných podlahových krytin bude řešen zapuštěnou, dilatační, hliníkovou 

lištou. Totožné podlahové krytiny budou přecházet mezi místnostmi plynule. 

1.3.9 Vnitřní a vnější povrchové úpravy 

Na stěnách a stropech bude proveden nátěr penetrací PPB - PUTZBRŰKE, a následně 

provedena vápenná štuková omítka opatřená dvojnásobným pačokem a malbou - např.: 

2x bílý PRIMALEX. 

 Na sociálním zařízení bude proveden keramický obklad do výšky 1500 mm,  

ve sprše do výšky 2000 mm, v kuchyni bude keramický obklad také do výšky 2000 mm.  

V mnoha místnostech (tam kde vede vzduchotechnika, v posledním nadzemním 

podlaží) budou sádrokartonové stropy. Sádrokartonové plochy se po zaspárování spojů 

armovaných papírovou páskou, natáhnou hmotou UNIFLOT, přebrousí a opatří bílým 

nátěrem akrylátovou barvou. 

 Víceúčelový sál a přednáškový sál bude obložen do výšky 2050 mm dubovými 

palubkami o tl. min. 20 mm. (palubky s indexem šíření plamene menším jak 75). Pod 

okny bude po celé délce stěny na radiátorech ochranný dřevěný zákryt s mřížkami.  

Ve víceúčelovém sále, na jevišti a v přednáškovém sále bude na stropě „akusticko-

absorpční“ podhled (např.: podhled ECOPHON MASTER, ve víceúčelovém sále 

ECOPHON MASTER SUPER G - odolný proti nárazům). Podhledy nesmí při požáru 

(požární zkoušce) odkapávat. 
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 Na stěnách jeviště až k první řade sedadel, tj. 2,0 m od hrany jeviště budou 

odrazivé panely gamma. Na zadní stěně proti jevišti bude pás (v cca 80 cm) stěnových 

panelů pro eliminaci třepotavé ozvěny (ECOPHON TEXONA). 

 V přednáškovém sále na celém stropě bude vysoce pohltivý širokopásmový 

akustický podhled (ECOPHON MASTER ALPHA), na stěně za přednášejícím až  

k první řade sedadel (tj. 2,1 m od čelní stěny) odrazivé panely gamma. 

 Ve 2. nadzemním podlaží v klubovnách bude na stropě také širokopásmový 

akusticko-absorpční podhled (ECOPHON MASTER ALPHA). 

 Celý dům bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem. Obvodové zdivo 

shromažďovacích prostor a zdivo prostor souvisejících se shromažďovacím prostorem 

bude zatepleno minerální vlnou se stupněm hořlavosti B. Ostatní obvodové zdivo bude 

zatepleno kontaktním systémem z PE. 

 Fasádu tvoří stěrková zateplená omítka v odstínu okrovém (pískovém)  

s perlinkou na kontaktní zateplovací systém. Viditelné části krovu budou obloženy 

deskami CETRIS s povrchovou úpravou - perlinkou se stěrkou okrové (pískové) barvy.  

 Venkovní sokl bude obložen betonovým pískovcovým obkladem. 

 Zastřený hlavní vstup do objektu a přístupové chodníky budou vydlážděny  

ze zámkové dlažby. Okapový chodníček bude z kameniva - kačírek tl. 400 mm  

s betonovým obrubníkem. 

1.3.10 Konstrukce truhlářské 

 Vchodové dveře budou hliníkové, barva bílá. Vnitřní dveře budou dýhované, 

plné (odstín dub včetně zárubní). Prahy budou dubové. 

 Okna jsou navržena plastová, barva bílá, zasklená izolačním dvojsklem  

s celoobvodovým kováním. Okna ve víceúčelovém sále, v přednáškovém sále  

a klubovnách budou se zvýšeným akustickým parametrem Rw = 38 dB. Parametry 

i oken budou tvořit desky bílé MAX. Počet a druh oken a dveří jsou označeny  

ve výkresové části a jsou popsány na výkrese Výpis oken a dveří. Stěny víceúčelového 

a přednáškového sálu budou do výšky 2,05 m obloženy dřevěnými palubkami 

tl. min. 20 mm, odstín dub. 
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1.3.11 Klempířské konstrukce 

 Kryty parapetů, podokapní půlkruhové žlaby, dešťové svody a prostupy 

větracího potrubí jsou navrženy z poplastovaného plechu. 

1.3.12 Zámečnické výrobky 

 Mezi zámečnické výrobky patří 3 kusy samočisticí rohože 

OPENWELL 1200 x 400 x 28 mm, dodávané firmou GAPA Mladá Boleslav. Rohožky 

budou dodány včetně rámu. Každá bude osazena před vstupní dveře (mimo dveří  

na západní straně objektu). 

Dalším výrobkem je 1 kus poštovní schránky, umístněné na zdi za vstupními dveřmi. 

1.3.13 Vnější zpevněné plochy 

 Na části objektu bude proveden okapový chodníček s obrubníkem. Jedná se  

o záhonový obrubník ABO 4-4 (500 x 200 x 40 mm), pokládaný do betonu. Chodníček 

bude z kameniva, z kačírku, tl.200 - 300 mm.  

Okolo zbylých částí objektu bude přístupový chodník ze zámkové dlažby. 

Chodník bude přístupný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

Zámková dlažba bude pokládána do kameniva frakce 4 - 8 mm, podkladní vrstvou 

budou drcené kamenivo a štěrkopísek. Chodník bude ohraničen také obrubníky, 

výškový rozdíl bude max. 20 mm. 

 Ostatní zpevněné plochy před objektem budou opatřeny asfaltovým povrchem. 

Dle situace 1:200 zde budou vymezena parkovací stání. Jedno bude vymezeno pro 

osoby s omezenou schopností pochybu a orientace.  

1.4 Vliv stavby na životní prostředí 
 Prováděný objekt nebude mít významný vliv na životní prostředí. Ochrana proti 

hluku spočívá v použitých materiálech v obvodových stěnách a výplních otvorů 

odpovídajících technickým požadavkům. Při provádění stavby bude omezena prašnost  

v okolí stavby skrápěním vozovky. Veškerá auta, která budou vyjíždět na veřejnou 

komunikaci, musí být řádně očištěna. Dále je nutno předejít znečištění okolí ropnými 

produkty. Odvoz komunálního odpadu bude proveden místní společností ODAS. 
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1.5 Průzkumy a měření 
 V rámci průzkumů byly provedeny a vyhodnoceny geologické sondy, odebrané 

v místě plánovaného objektu. Průzkum ukázal, že podmínky jsou dobré  pro založení 

výše uvedeného objektu.  

1.6 Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
 Stavba nebude mít žádné negativní vlivy na okolní pozemky či stavby. Po dobu 

výstavby je nutné pomocí skrápění vozovky omezit prašnost na minimum, zajistit 

vyhovující dopravní značení vjezdu na staveniště a zabezpečit ochranu stávající 

komunikace. 

1.7 Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti 
pracovníků 
 Zdraví a bezpečnost pracovníků je zajištěna řádným proškolením pracovníků  

a zkušenostmi s prací tohoto druhu. 

 Za proškolení odpovídá zhotovitel, tímto je minimalizováno nebezpečí vzniku 

pracovních úrazů. 

 Pokud navržená stavba splňuje podmínky zákona č. 309/2006 Sb. § 15 1) 

písmeno a). Pokud doba trvání realizace stavby bude delší než 30 pracovních dní  

a počet pracovníků realizujících stavbu překročí 20 fyzických osob, je zadavatel 

povinen doručit oznámení o zahájení stavby na příslušném oblastním inspektorátu 

bezpečnosti práce podle místa staveniště, nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště 

zhotoviteli v listinné nebo elektronické podobě. Oznámení musí být viditelně vyvěšeno 

u vstupu na stavbu viz zákon č. 309/2006 Sb. § 15 odstavec 1) 

  Podrobné BOZP pro technologickou etapu zastřešení je řešeno v  samostatné 

části.  

1.8 Mechanická odolnost a stabilita 
 Projektová dokumentace řeší jednoduché základové podmínky. Pokud by došlo 

u hydrogeologických a radonových poměrů ke změně neodpovídající skutečnosti, je 

třeba toto zohlednit v projektové dokumentaci. 
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1.9 Požární bezpečnost 
 Objekt z hlediska požární bezpečnosti staveb splňuje veškeré požadavky. 

Posouzení požární bezpečnosti a požární zpráva je součástí PD dle vyhlášky  

č. 499/2006 Sb. Není předmětem tohoto projektu. 

1.10 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 Materiály navrhované pro stavbu nepředstavují riziko z hlediska ochrany  osob 

ani z hlediska ochrany životního prostředí. Stavba nemá negativní vlivy na životní 

prostředí. 

1.11 Odpady: 
 Odpad vzniká při výstavbě, užívání stavby či odstranění stavby. Klasické 

komunální odpady a odpady ze zařízení staveniště jsou obsaženy v odpadech z provozu 

stávajících objektů.  

 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech (shromažďování, třídění a způsobů likvidace) 

byl nahrazen zákonem č. 34/2008 Sb. Dále katalog odpadů vydaný vyhláškou  

č. 381/2001 Sb. 

 Zhotovitel musí zajistit odstranění všech odpadů. Nebezpečné odpady musí být 

odstraněny oprávněnou osobou dle zákona č. 34/2008 Sb. o odpadech. Povinností 

původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady podle požadavků v zákonu  

o odpadech a jeho prováděcích předpisů především jeho minimalizování. 

 Veškerý odpad je tříděn podle zařazení v „Katalogu odpadů“, který stanovuje 

vyhláška č. 381/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

1.12 Ochrana proti hluku 
 Objekt bude zhotoven podle požadavků nařízení vlády č. 148/2006 Sb.,  

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibracemi. 

 Hygienické limity v ekvivalentní hladině akustického tlaku A se stanovují pro 

hluk pronikající vzduchem zvenčí a pro hluk ze stavební činnosti uvnitř objektu. Jsou 

součtem základních hladin akustického tlaku (se rovná 40 dB) a korekcí přihlížející 

 k druhu chráněného prostoru (denní 0 dB či noční -10 dB době podle přílohy č. 2  

k tomuto nařízení). 
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1.13 Úspora energie a ochrana tepla 
 Budova z hlediska energetické náročnosti budov splňuje veškeré požadavky. 

Průkaz energetické náročnosti je součástí projektové dokumentace podle vyhlášky  

č. 499/2006 Sb.. Není předmětem tohoto projektu. 

1.14 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 Veškeré materiály použité na vnější konstrukce jsou navrženy tak, aby 

dlouhodobě odolávaly škodlivým vlivům vnějšího prostředí zejména škodlivým  vlivům 

povětrnostních podmínek. 
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2.1 Situace stavby 
 Výkres v příloze č. A1-situace stavby 

2.2 Širší vztahy dopravních tras 

2.2.1 Trasa A - doprava dřevěných lepených plnostěnných vazníků 

 - vazníky se budou na stavbu dovážet ze společnosti HAAS FERTIGBAU 

Chanovice s.r.o., která se nachází v obci Chanovice č.p. 102, 341 01 Horažďovice. 

 - délka trasy je 252 km s časovým dojezdem 3 hodiny 

 - na této trase je 21 bodů zájmů, z nich se ani jeden nejeví jako bod kritický 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Celková trasa „A“ s vyznačenými body zájmu Obrázek č. 1: Celková trasa „A“ s vyznačenými body zájmu 
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Bod - B: 

- výjezd ze společnosti Haas Fertigbau 

Chanovice s.r.o. 

- vyhovuje poloměru otáčení 17,8 m 

 

 

 

 

 

 

Bod - C: 

- odbočka z Chanovic směr Bezděkov, silnice 

č. 02015 – III. třídy  

- vyhovuje poloměru otáčení 17,8 m 

 

 

 

 

 

Bod - D: 

- odbočka směr Zahorčičky, silnice  

č. 02017 – III. třídy  

- vyhovuje poloměru otáčení 17,8 m 

 

Obrázek č. 2 

Obrázek č. 3 

Obrázek č. 4 
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Bod - E: 

- odbočka směr Lnáře, silnice č. 174 – II. třídy  

- vyhovuje poloměru otáčení 17,8 m 

 

 

 

 

 

Bod - F: 

- křížení silnic č. 174 a č. E49, silnice č. E49 –  

I. třídy  

- vyhovuje poloměru otáčení 17,8 m 

 

 

 

 

 

 

Bod - G: 

- odbočka na silnici 174, silnice č. 174 – II. třídy 

- vyhovuje poloměru otáčení 17,8 m 

 

 

Obrázek č. 5 

Obrázek č. 6 

Obrázek č. 7 
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Bod - H, I: 

- křížení ulic Blatenská a Rožmitálská, silnice č. 19 – I. třídy  

- vyhovuje poloměru otáčení 17,8 m  

- křížení ulic Ludvíka Kuby a Tochovické, silnice č. 174 – II. třídy 

- vyhovuje poloměru otáčení 17,8 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod - J: 

- křížení silnic č. R4 a č. 18, podjezd pod 

silnicí č. 18 

- vyhovuje průjezdné výšce vozidla 4 m 

 

 

 

 

Obrázek č. 8 

Obrázek č. 9 
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Bod - K: 

- průjezd pod mostem po silnici č. R4, 

vedoucí do Obořiště 

- vyhovuje průjezdné výšce vozidla 4 m 

 

 

 

 

 

Bod - L: 

- průjezd pod mostem po silnici č. R4, 

 sjezd do Dobříše 

- vyhovuje průjezdné výšce vozidla 4 m 

 

 

 

 

Bod - M: 

- průjezd pod mostem po silnici č. R4, 

 sjezd do Voznice 

- vyhovuje průjezdné výšce vozidla 4 m 

 

 

Obrázek č. 10 

Obrázek č. 11 

Obrázek č. 12 
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Bod - N: 

- průjezd pod mostem po silnici č. R4 

- vyhovuje průjezdné výšce vozidla 4 m 

 

 

 

 

 

Bod - O: 

- průjezd pod mostem po silnici č. R4, 

 sjezd do Líšnice 

- vyhovuje průjezdné výšce vozidla 4 m 

 

 

 

 

 

Bod - P: 

- průjezd pod mostem po silnici č. 4, sjezd 

do Jíloviště 

- vyhovuje průjezdné výšce vozidla 4 m 

 

 

Obrázek č. 13 

Obrázek č. 14 

Obrázek č. 15 
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Bod - Q: 

- průjezd pod mostem po silnici č. 4, sjezd 

do Zbraslavi 

- vyhovuje průjezdné výšce vozidla 4 m 

 

 

 

 

 

Bod - R: 

- sjezd z dálnice na silnici č. 353 

- vyhovuje poloměru otáčení 17,8 m 

 

 

 

 

 

 

Bod - S: 

- průjezd pod mostem po silnici č. 353 

- vyhovuje průjezdné výšce vozidla 4 m  

 

 

 

Obrázek č. 16 

Obrázek č. 17 

Obrázek č. 18 
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Bod - T: 

- přejezd mostů po silnici č. 353 (ulice 

Jihlavská) 

- vyhovuje potřebné nosnosti 25t 

 

 

 

 

 

 

 

Bod - U: 

- přejezd kruhového objezdu na silnici 

č. 353 (ulice Jihlavská) 

- vyhovuje poloměru otáčení 17,8 m 

 

 

 

 

 

Bod - V: 

- křížení ulice Brněnská a Novoměstská 

(silnice č. 37) 

- vyhovuje poloměru otáčení 17,8 m 

Obrázek č. 19 

Obrázek č. 20 

Obrázek č. 21 
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Bod - W: 

-cílové místo budoucí stavby 

-po provedení terénních úprav na pozemku investora jsou podmínky pro poloměr 

otáčení 17,8 m vyhovující 

  

Obrázek č. 23 

Obrázek č. 22 
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2.2.2 Trasa B - doprava dřevěných vazníků systému MITEK 
INDUSTRIES, spol. s r. o. 

- vazníky se budou na stavbu dovážet ze společnosti Mitek Indestries, spol. s r. o, která 

se nachází v obci Vyškov č.p. 591 682 01 Vyškov. 

- délka trasy je 109 km s časovým dojezdem 1 hodina a 20 minut 

- na této trase je 10 bodů zájmů, z nich se ani jeden nejeví jako bod kritický 

 

   

 

Bod - B: 

- vjezd na dálnici D1 ze silnice č. 430 

- vyhovuje poloměru otáčení 17,8 m 

 

 

Obrázek č. 24 - Celková trasa „B“ s vyznačenými body zájmu 

Obrázek č. 25 
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Bod - C: 

 - průjezd pod mostem na dálnici 

vyhovuje průjezdné výšce vozidla 4 m 

 

 

 

 

 

 

Bod - D: 

- přejezd mostu na dálnici vyhovuje 

potřebné nosnosti 

 

 

 

 

 

 

Bod - E: 

- průjezd pod mostem na dálnici, křížení 

silnice č. 430 

- vyhovuje potřebné nosnosti 

 

 

Obrázek č. 26 

Obrázek č. 27 

Obrázek č. 28 
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Bod - F: 

- sjezd z dálnice D1 na silnici č. 602 – 

II. třídy 

- vyhovuje poloměru otáčení 17,8 m 

 

 

 

 

 

Bod - I: 

- odbočka ze silnice č. 602 – II. třídy na 

silnici č. 354 – II. třídy 

- vyhovuje poloměru otáčení 17,8 m 

- průjezd pod dálničním mostem 

  vyhovuje průjezdné výšce vozidla 4 m 

 

 

 

 

 

Bod - J: 

- odbočka ze silnice č. 354 – II. třídy na 

silnici č. 37 – I. třídy (Brněnská) 

- vyhovuje poloměru otáčení 17,8 m 

 

Obrázek č. 29 

Obrázek č. 30 

Obrázek č. 31 
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Bod - H: 

- přejezd kruhového objezdu na silnici 

č. 353 (ulice Jihlavská) 

- vyhovuje poloměru otáčení 17,8 m 

 

 

 

Bod – G: 

- křížení ulice Brněnská a Novoměstská 

(silnice č. 37) 

- vyhovuje poloměru otáčení 17,8 m 

 

 

Bod - W: 

- cílové místo budoucí stavby 

- po provedení terénních úprav na pozemku investora jsou podmínky pro poloměr 

otáčení 17,8 m vyhovující  

Obrázek č. 32 

Obrázek č. 33 

Obrázek č. 34 Obrázek č. 35 
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4.1 I. Informace o stavbě 

4.1.1 Identifikační údaje stavby 

 Název stavby:   Centrum volného času 

 Místo stavby:   Žďár nad Sázavou, ulice Novoměstská, 

     číslo parcely 4159/2 a 4159/1 

 Charakter stavby:  Novostavba 

 Investor:   Město Žďár nad Sázavou 

     Žižkova 227/1 

     591 01 Žďár nad Sázavou 

     IČO : 00295841 

 Kraj:    Vysočina 

 Stavební úřad:   Žďár nad Sázavou 

 

4.1.2 Základní parametry stavby 

 zastavěná plocha:    893 m2 

 obestavěný prostor:    8 000 m3 

 plocha víceúčelového sálu:  237 m2 

 plocha přednáškového sálu:  79 m2 

 plocha kanceláří:   126 m2 

 plocha info centra:   42,84 m2 

 plocha kluboven:   186,84 m2 

 plocha stravovacího zařízení:  82 m2 

 ploch výstavního sálu:  250 m2 
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4.2 Základní charakteristika stavby a jejího provozu 
 Pozemek pro stavění je situován v části obce Žďár nad Sázavou, podél ulice 

Novoměstská v okrese Žďár nad Sázavou. Pozemek se nachází v rovinatém terénu  

„na zelené louce“. Jedná se o parcely číslo 4159/2 a 4159/1 o celkové ploše 7053 m2. 

Jedná se o pokračování v zástavbě obce Žďár nad Sázavou. Situace pozemku  

z hlediska dopravy je vyhovující, bude napojena na ulici Novoměstskou, která je hlavní 

spojnicí mezi městy Žďár nad Sázavou a Nové Město na Moravě. Napojení přípojek  

na stávající inženýrské sítě bude bez komplikací. Sítě vedou před parcelou u cesty. 

V sousedním okolí se nacházejí ze západní strany hromadné garáže, z východní 

a severní strany zástavba rodinných domů. 

4.3 Materiál 

4.3.1 Doprava materiálu 

4.3.1.1. Primární doprava 

 Střešní vazníky systému MITEK budou dopravovány z výrobního závodu firmy 

MITEK INDESTRIES, spol. s r. o., Vyškov pomocí tahače (Volvo FH 13 520) a návěsu 

(Schwarzműller). Naložení prvků na nákladní automobil bude provedeno pomocí jeřábu 

nacházejícího se ve výrobním areálu. Vazníky budou nakládány ve svazku několika 

kusů, skládání na staveništi bude probíhat taktéž po balících. Vazníky budou složeny na 

skládce materiálu s dostatečným množstvím podkladků. Během dopravy je nutné 

dodržovat stejné podmínky jako při skladování, pro zabránění poškození nebo 

deformaci vazníků. Vazníky nesmí být převěšovány přes ložnou plochu návěsu, jejíž 

délka musí být minimálně rovna délce vazníku. 

Ostatní menší prvky budou přivezeny 

nákladním automobilem Iveco Trakker s 

hydraulickou rukou. 

4.3.2 Sekundární doprava 

 Vazníky budou osazeny pomocí 

autojeřábu (AD28 Tatra 815). Autojeřáb bude 

odebírat vazníky ze skládky jednotlivě pomocí  Obrázek č. 36 
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speciálních úchytů a za použití vodícího lana. Drobnější materiál bude na střechu 

dopravován pomocí stavebního výtahu Emminghaus. 

4.3.3 Skladování materiálu 

 Vazníky budou skladovány na skládce staveniště. Vazníky musejí být 

přednostně uloženy v poloze, ve které budou umístěny v konstrukci. Podkladky musí 

být umístěny minimálně v místně podpor, další mohou být umístěny v místech spojů. 

Ve výjimečných případech je lze skladovat naležato s dostatečným množstvím 

pokladků. Pokladky v tomto případě musí být umisťovány ve vzdálenosti max. 1/10 

rozpětí, maximálně však 1,5 m. Vazníky při skladování naležato mohou být vystavěny 

na sobě do výšky max. 1,5 m. Oba typy skladování je nezbytně nutné zabezpečit proti 

překlopení. Žádná část vazníku se nesmí dotýkat země. Mezi jednotlivými hromadami 

musí zůstat minimálně 600 mm volného prostoru pro pohyb osob. Zbylé podkladky 

budou umístěny na kraji skládky a přikryty spolu s vazníky aby nedošlo v případě 

srážek k nasáknutí vody. 

 Latě budou skladovány na skládce narovnané na podkladcích do maximální 

výšky 1,5 m, okolní prostor musí být min. 0,6 m pro pohyb osob. 

 Pojistná hydroizolace bude skladována ve skladu na paletách a uzamčena  

se zbylým drobným materiálem. 

4.3.4 Převzetí pracoviště 

 Stavbyvedoucí a vedoucí čety pro montáž vazníků přebírají pracoviště  

po dokončení horní stavby v přítomnosti investora nebo jeho zástupce. Stavbyvedoucí 

kontroluje provedení ztužujících věnců, jejich kompletnost, neporušenost, rovnost  

a výškovou přesnost podle výkresové dokumentace. Montážní práce se zahajují  

po dosažení 70 % předepsané krychelné pevnosti ztužujících věnců. Tvrdost betonu  

se kontroluje Schmithovým kladívkem. Pokud některý z požadavků není splněn, není 

možné přistoupit k montáži vazníků. Záznam o předání pracoviště se zapíše  

do stavebního deníku. 
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4.3.5 Obecné pracovní podmínky 

 Staveniště se nachází v okrajové části města Žďár nad Sázavou v ulici 

Novoměstské. Všechny dotčené parcely v okolí staveniště vlastní město Žďár nad 

Sázavou. Proti vniknutí nepovolaných osob je staveniště chráněno plotem výšky min. 

1,8 m. Hlavní vjezd na staveniště je z ulice Novoměstské. Každý dopravní prostředek, 

který bude opouštět staveniště na pozemní komunikaci, bude před samotným vyjetím 

očištěn od nánosů a hrubých nečistot. 

Všichni pracovníci musejí být před započetím prací náležitě proškoleni, nejdůležitější 

je, aby byli seznámeni s vyhláškami č. 591/2006 Sb., a č. 362/2005 Sb. O všech 

školeních bude proveden zápis do stavebního deníku se jménem a podpisem školitele. 

4.3.6 Personální obsazení 

4.3.6.1. Složení pracovní čety:  
- 1 vedoucí pracovní čety 

    - řídí práce, odpovídá za provedení 

    - určuje postup montáže dle montážního plánu 

    - určuje a kontroluje způsob zavěšování 

    - kontroluje rovnost 

    - kontroluje přesnost montáže 

    - zodpovídá za bezpečnost při práci 

- 1 jeřábník 

    - obsluhuje jeřáb, včetně údržby 

    - dbá na bezpečnosti při práci 

- 2 montážní dělníci 

    - rozměřují polohu vazníků 

    - osazují vazníky 

    - osazují dočasná ztužidla 

    - osazují permanentní ztužidla 
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    - zabezpečují konstrukci montážními přípravky 

- 1 vazač 

    - vybírá a zavěšuje jednotlivé prvky na jeřáb 

    - zajišťuje správný pohyb pomocí vodícího lana 

- 4 pokrývači 

    - provádí montáž střešního laťování a střešní krytiny 

- 2 klempíři 

    - provádí montáž okapů a svodů na střešním plášti 

- 2 elektrikáři 

    - provádějí montáž uzemňovací soustavy 

4.3.6.2. Požadované kvalifikace jednotlivých pracovníků: 

Jeřábník - musí mít platný průkaz jeřábníka (školení každé 2 roky) 

Vazač  - musí mít platný vazačský průkaz (školení každé 2 roky) 

 Všichni pracovníci musí mít platná školení BOZP a musí být proškoleni  

v postupech a podmínkách na každém konkrétním stavebním díle. 

4.4 Stroje a pracovní pomůcky 

4.4.1 Stroje 

4.4.1.1. Autojeřáb AD28 Tatra 815 

Jeřábové služby - Jiří Kotek, Praha 9, IČO: 11239115 

Základní technické parametry 

Parametr Hodnota 

Délka (mm) 10 750 

Šířka (mm) 2 480 

Výška (mm) 3 420 



52 

 

Provozní hmotnost (kg) 29 500 

 

4.4.1.2. Nákladní tahač s návěsem 

Financial System s.r.o., Praha 9, IČO: 24156531 

Parametr Hodnota 

Celková délka (mm) 6 925 

Celková šířka (mm) 2 495 

Celková výška zatíženo/nezatíženo 

(mm) 3 990/4 000 

Provozní hmotnost vozidla (kg) 9 420-9 940 

 

4.4.1.3. Šikmí výtah - Emminghaus  

 

 

 

 

 

4.4.2 Pracovní pomůcky a nářadí 

Vrtačka Narex 

Svinovací metr 

Nivelační přístroj s příslušenstvím 

Hliníkový žebřík 

Parametr Hodnota 

Max délka (m) 42 

Nosnost (kg) 200 

Výkon (kW) 8 

Plynulá regulace rychlosti   
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Zvedací popruhy - tkanina typ B2 - (barva - zelená, žlutá, šedá) 

Kladivo 

Značkovací sprej 

Nůžky na plech 

Aku vrtačka s bity 

Vodováha 

Vodící provázek 

Pilka na železo 

4.4.3 Ochranné pracovní pomůcky a BOZP 

 Pracovní obuv s pevnou podrážkou a tvrzenou špičkou, pracovní oděv, pracovní 

rukavice, přilby, ochranné brýle, bezpečnosti postroje. 

Přerušení práce ve výškách při:  - bouře, silný déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 

- čerstvý vítr o rychlosti nad 11 m/s 

síla větru 6 z 12 stupňů Bf stupnice) 

     - dohlednost v místě práce menší než 30 m 

     - teplota prostředí během provádění prací nižší  

      než -10°C  

 Montážní prostor bude ohraničen vytyčovací nelepivou páskou o šířce 100 mm, 

barva červeno-bílá. Páska bude umístěna ve výšce 1,1 m nad zemí. 

4.5 Pracovní postup 

 

 Před zahájením montáže vazníků musejí být 

ztužující věnce očištěny od všech nečistot  

a natřeny penetračním nátěrem, aby po osazení 

vazníků nedocházelo k případné kondenzaci vodní 

páry a bylo docíleno oddělení různých materiálů. 

Obrázek č. 37 
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Změřena jejich rovnost a případné odchylky vyrovnány. Vyrovnají se pomocí 

ocelových destiček. 

4.5.1 Postup č. 1 montáž jednotlivých vazníků:  

 Vazníky jsou jednotlivě odebírány ze skládky za pomocí speciálních popruhů, 

vodícího lana a postupně pokládány na místo určení. První vazník se osadí a opatří se 

dočasnými vzpěrami, aby nedošlo k jeho překlopení. Osadí se další vazník, zajistí se 

opět pomocí dočasných vzpěr a latí. Po té se provede kontrola přesnosti uložení, 

zarovnání pro okapy, hřebeny a vyvážení svislice. Při umístění 10 a více vazníků  

za sebou se provede trvalé ztužení úhlopříčné a podélné, vždy minimálně 2 pruty 

(diagonální ztužení by mělo svírat s osami krokví úhel v intervalu 35°-55°, a mělo by 

probíhat od hřebene k okapu) a zakotví se do ztužujícího věnce pomocí kotvících prvků 

(svorník, podložka, matka, pozinkovaný úhelník mechanická kotva). Tento postup se 

opakuje, dokud nejsou všechny vazníky zakotveny ve ztužujícím věnci. Po dokončení 

usazení všech vazníků a dodělání trvalých ztužidel jsou odstraněna dočasná ztužidla  

a vzpěry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 38 

Obrázek č. 39 
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4.5.2 Postup č. 2 montáž vazníků pomocí ztužujícího pole: 

 Připraví se na zemi dva vazníky, zajistí se vzpěrami, následně se vyrovnají  

do svislé polohy, správné vzdálenosti od sebe a připevní se k sobě ztužujícím polem. To 

je tvořeno z pomocných latí. Označí se poloha vazníků na podpory a připevní se kotvící 

prvky. Sestavené ztužující pole se vyzvedne jeřábem v předepsané poloze do výšky, 

poté se pomalu spouští a usazuje. Po usazení dojde ke kontrole přesnosti usazení  

a následnému zakotvení do ztužujícího věnce. Takto sestavené pole není nutné dále 

zajišťovat dočasnými vzpěrami nebo ztužidly. Přibližně po 5 polích (10 vaznících) nebo 

dalším ztužujícím poli se zkompletuje celé ztužení (úhlopříčné i podélné) a zakotví  

do ztužujícího věnce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 40 

Obrázek č. 41 
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4.5.3 Montáž střešních kontra latí a střešních latí 

 V dalším kroku je provedeno laťování pomocí latí 0,06 x 0,04 x 6 m. Latě budou 

osazovány od spodního okraje vazníku směrem k hřebeni. Laťování bude ve vzdálenosti 

1m od sebe, první lať bude umístěna 0,2 m od kraje vazníku. Spáry latí budou 

přesazovány min o 1,5 m v podélním směru aby došlo k prostřídání spár v řadách nad 

sebou. Latě budou upevňovány pomocí vrutů. Po dokončení laťování pokračuje další 

série otočení o 90° od prvního laťování. Toto laťování probíhá za stejných podmínek, 

jen vzdálenost mezi latěmi je opravena na 0,5 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 42 

Obrázek č. 43 
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4.5.4 Montáž střešního pláště 

 Jako poslední se zhotoví střešní plášť z krytiny MAXIDEK 2M317. Plechové 

tabule budou zvedány po jednom kuse. S pokládkou se začne od okapové hrany.  

U první tabule se musí zkontrolovat, zda jsou boční hrany v pravém úhlu k okapové 

hraně. Na připevněnou tabuli se nesmí šlapat, dokud není připevněná po celé ploše. 

Jednotlivé tabule se připevňují samořeznými vruty v každé 2. nebo 3. vlně. Zároveň  

se musí dodržet minimální překrytí tabulí a to jedné vlny. 

4.6 Jakost a kontrola kvality 
 Jakost a kontrola kvality bude průběžně sledována stavbyvedoucím, vedoucím 

pracovní čety pro montáž a investorem. Investor spolu se stavbyvedoucím odpovídají za 

řádné převzetí staveniště a jsou povinni zkontrolovat všechny dokumenty a náležitosti  

s nimi spojené - správnost a kompletnost projektové dokumentace. Za přejímku 

veškerého materiálu ručí stavbyvedoucí, v případě jeho nepřítomnosti musí být zvolen 

jeho zástupce. Stavbyvedoucí a mistr ručí za úplnost a správnost vykonaných prací.  

V případě jakýchkoliv pochybností o jakosti je stavbyvedoucí povinen projednat 

problém s investorem a provést dodatečné ověření nebo případnou nápravu. Jako je 

dána normami ČSN EN ISO 9000. 

4.6.1 Vstupní kontrola 

 Stavbyvedoucí zkontroluje připravenost staveniště, hlavně geometrickou 

přesnost provedení ztužujícího věnce. Při přebírce jednotlivých dodávek materiálu je 

nutné překontrolovat jeho neporušenost, celistvost a správnost dle PD. Je nutné 

kontrolovat počty prvků a jednotlivých součástí určených k jejich kotvení a kompletaci. 

U všech prvků kontrolujeme předepsané rozměry, celistvost a nepoškozenost spoje nebo 

jednotlivých částí v případě vazníků (svislice, diagonály). 
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4.6.2 Mezioperační kontrola 

 Kontrolujeme geometrickou přesnost osazení vazníků, svislost a případná 

poškození způsobená během montáže, úplnost podélného a příčného zavětrování, 

laťování, pokládku střešní krytiny, okapy a svody. 

4.6.3 Výstupní kontrola 

 Stavbyvedoucí v přítomnosti investora nebo stavebního dozoru investora 

zkontrolují správnost osazení, svislost, rovinnost a neporušenost vazníků. Kompletnost 

a neporušenost střešního pláště a klempířských prací, poté společně provedou zápis do 

stavebního deníku. V případě nespokojenosti s kvalitou provedení spolu projednají další 

alternativy nebo způsob a podmínky nápravy. 

4.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

4.7.1 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

4.7.1.1. Obecné požadavky:  

 - Požadavky na zajištění staveniště (1, 1a, 2, 4, 8) 

 - Zařízení pro rozvod energie (1, 2) 

 - Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi (1, 1a, 1b, 1c, 2, 4, 5) 

4.7.1.2. Minimální požadavky při používání strojů na pracovišti: 

 - Obecné požadavky při používání strojů (1, 2, 3) 

 - Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení, ukončení práce (1, 3,5) 

4.7.1.3. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy: 

 -Skladování a manipulace s materiálem (1, 3, 5, 14) 

4.7.2 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. 
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4.7.2.1. Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci  
ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz  
a používání technických zařízení poskytovaných zaměstnancům 
pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou: 

 - Zajištění proti pádu technickou konstrukcí (1, 4) 

 - Zajištění proti pádu osobnímu ochrannými pracovními prostředky (1, 4, 9) 

 - Používání žebříků (1, 2, 3, 4, 5, 6) 

 - Zajištění proti pádu předmětů a materiálů (1, 3) 

 - Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí (1) 

 - Přerušení práce ve výškách (1a, 1b, 1c, 1d) 

 - Školení zaměstnanců (1) 

4.8 Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
 Při provádění montážních prací je potřeba minimalizovat vliv činnosti na životní 

prostředí. Jedná se zejména o prašnost, hlučnost a znečišťování komunikací. Používaná 

mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, aby z ní neunikaly ropné produkty  

a aby neobtěžovala okolí nadměrným hlukem. Na stavbě musí být dodržovány časové 

limity pro hlučné práce (od 22hod. do 6hod. doba nočního klidu). Před vjezdem  

na veřejnou komunikaci musí být veškerá mechanizace očištěna. 

 Stavební odpad bude tříděn, ukládán do kontejnerů a bude s ním naloženo  

v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zhotovitel musí zajistit odstranění všech odpadů. Nebezpečné odpady musí být 

odstraněny oprávněnou osobou dle zákona č. 34/2008 Sb. o odpadech. Povinností 

původce odpadů je kromě správného nakládání s odpady podle požadavků v zákonu  

o odpadech a jeho prováděcích předpisů především jeho minimalizování. Veškerý 

odpad je tříděn podle zařazení v „Katalogu odpadů“, který stanovuje vyhláška  

č. 381/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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5.1 Identifikace stavby 

5.1.1 Identifikační údaje stavby 
 Název stavby:   Centrum volného času 

 Místo stavby:   Žďár nad Sázavou, ulice Novoměstská, 

     číslo parcely 4159/2 a 4159/1 

 Charakter stavby:  Novostavba 

 Investor:   Město Žďár nad Sázavou 

     Žižkova 227/1 

     591 01 Žďár nad Sázavou 

     IČO : 00295841 

 Kraj:    Vysočina 

 Stavební úřad:   Žďár nad Sázavou 

5.1.2 Základní parametry stavby 

 zastavěná plocha:    893 m2 

 obestavěný prostor:    8 000 m3 

 plocha víceúčelového sálu:  237 m2 

 plocha přednáškového sálu:  79 m2 

 plocha kanceláří:   126 m2 

 plocha informačního centra:  42,84 m2 

 plocha kluboven:   186,84 m2 

 plocha stravovacího zařízení:  82 m2 

 ploch výstavního sálu:  250 m2 
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5.2 Zásady organizace výstavby 

5.2.1 Informace o rozsahu a stavu staveniště, přepokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy  
a přístupy na staveniště 

 Stavba „Centrum volného času“ se nachází na okraji obce Žďár nad Sázavou na 

parcelních číslech 4159/2 a 4159/1 katastrálního území Města Žďáru okres Žďár nad 

Sázavou. Jedná se o novostavbu občanské vybavenosti. Pozemek určený pro stavbu je 

ve vlastnictví investora. V okolí se vyskytuje obytná zástavba rodinných domů, z jižní 

strany lemuje pozemek silnice I. třídy č. 19 (ulice Novoměstská), ze západní strany jsou 

v blízkosti stavby hromadné garáže, z východní strany rodinné domy. Objekt bude 

zpřístupněn čtyřmi vstupy, a to z každé strany objektu. Hlavní vstup bude v průčelí 

objektu, na jižní straně. Další vstup bude z východní strany, kde bude přístup do objektu 

pro účinkující na jevišti víceúčelového sálu a pro sportovce. Ze severní strany objektu 

bude vstup do přednáškového sálu a do kluboven. Poslední vstup do objektu bude  

ze západní strany. Ten bude určen pro zásobování kuchyně a přilehlých skladů. Před 

zahájením stavebních prací se provede pokácení porostu, posečení travnatých ploch  

a následně skrývka ornice, a to do hloubky 250 mm. Skládka pro část sejmuté ornice 

bude na severní hranici staveniště na pozemku investora, zbylá část bude odvezena  

na místo určení investorem. Staveniště pro výše zmíněnou stavbu bude umístěna  

na pozemku investora v bezprostřední blízkosti nově budované stavby. Staveniště bude 

během stavebních prací zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob pomocí nově 

zbudovaného mobilního oplocení ve výšce min 1,8 m i s vstupní uzamykatelnou bránou 

vjezdu na staveniště. Součástí oplocení jsou cedule zakazující vstup nepovolaných osob 

a označeno tabulí povolení ke stavbě. Přístup a příjezd ke staveništi je řešen jako 

napojení na stávající komunikaci, bude opatřen navážkou štěrku tl. 200 mm a zhutněn, 

vnější plocha bude zpevněna a využita ke skladování stavebního materiálu, 

skladovaného na volném prostranství (řezivo, vazníky, zdící materiál, hutní materiál, 

drtě a písky). Větší množství bude na stavbu dopraveno autopřepravníky z centrální 

betonárky. V krytém skladu budou uskladněna pojiva do směsí, truhlářské a instalační 

stavební materiály, které je nutné chránit před povětrnostními vlivy. Na konci stavby 

bude plocha před objektem vyasfaltována a bude zde zřízeno parkoviště.  Stavbu bude 
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provádět stavební firma na základě výběrového řízení. Práce na staveništi budou 

probíhat mimo noční klid a to od 6:00 hod do 22:00 hod. 

5.2.2 Významné sítě technické infrastruktury 

 Před započetím zemních prací se musí nechat vytyčit všechny podzemní 

inženýrské sítě a zařízení nacházející se v prostoru stavby a v jejím těsném okolí. 

Nacházejí se zde hlavní kanalizační řád, vodovodní řád, sdělovací rozvody  

a elektrorozvody NN a veřejného osvětlení. 

5.2.3 Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění 
staveniště apod. 

 Odběr vody bude zajištěn z nové vodovodní přípojky osazené vodoměrnou 

soustavou. Elektrická energie bude pro stavební účely odebírána z nově vybudované 

elektroměrové rozvodné skříně. Odběr pro stavební účely bude povolen na základně 

žádosti stavebníka u správce sítí. Odvodnění srážkových vod ze staveniště bude 

zajištěno odvodňovacími struhami vyústěnými do kanalizačního řádu. 

5.2.4 Úpravy z hlediska ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 
úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

 Stavba bude oplocena a za nepřítomnosti dodavatele stavby uzamčena. Na 

oplocení bude umístěno výstražné označení zákazu vstupu. Úpravy pro pohyb osob  

s omezenou schopností pohybu a orientace není nutné stanovovat. Příjezdová 

komunikace na stavbu bude průběžně čištěna. 

5.2.5 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejným 
zájmů 

 Staveniště včetně skládek bude oploceno. V kanceláři budou viditelně vyvěšena 

telefonní čísla hasičů, záchranné služby, vodáren, plynáren, ČEZ, a.s. a Policie ČR. 

Stavební práce budou prováděny v souladu s předpisy o ochraně zdraví při práci  

a bezpečnosti práce. Nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým  

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb  
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mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci), a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Dále je nutno 

dodržovat platné ČSN a předepsané technologické postupy. 

5.2.6 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících 
objektů 

 V rámci zařízení staveniště nebudou budovány žádné trvalé stavby, staveniště 

bude umístěno na pozemku investora v bezprostřední blízkosti budovaného objektu.  

V prostorách staveniště budou umístěny tři stavební buňky, sloužící pro generálního 

dodavatele stavby a dělníky, jeden skládkový kontejner, sloužící ke skladování pojiva 

do směsí, truhlářských a instalačních stavebních materiálů, případně drobného materiálu 

a nářadí, jeden sociální kontejner, sloužící pro potřeby dělníků. 

5.2.7 Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 

 Pro zařízení staveniště nebudou budovány žádné objekty vyžadující ohlášení 

stavby. 

5.2.8 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci 

 Pracovníci na staveništi budou seznámeni s předpisy týkajícími se bezpečnosti 

práce a prevence rizik. Jedná se o tyto předpisy: 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 

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

při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění posledních 

předpisů 

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

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti ochrany  

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 

pozdějších předpisů. 
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 Pokud navržená stavba splní podmínky zákona č. 309/2006 Sb., §15, odstavec 

1), písmeno a) - doba trvání realizace stavby bude delší než 30 pracovních dní a počet 

pracovníků realizujících stavbu překročí 20 fyzických osob, je zadavatel stavby povinen 

doručit oznámení o zahájení stavby příslušnému oblastnímu inspektorátu bezpečnosti 

práce podle místa staveniště, nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli  

v listinné nebo elektronické podobě. Oznámení musí být viditelně vyvěšeno u vstupu na 

stavbu viz zákon č. 309/2006 Sb., § 15, odstavec 1). 

 Pokud navržená stavba splní podmínky zákona č. 309/2006 Sb. § 15, odstavec 

1), písmeno b) - celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 

přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby 

povinen doporučit oznámení o zahájení stavby příslušnému oblastnímu inspektorátu 

bezpečnosti práce podle místa staveniště, nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště 

zhotoviteli v listinné nebo elektronické podobě. Oznámení musí být viditelně vyvěšeno 

u vstupu na stavbu, viz zákon č. 309/2006 Sb., § 15, odstavec 1) 

5.2.9 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

 Plánovaná výstavba domu nebude mít vliv na zhoršení kvality ovzduší, spodní 

vody a dalších faktorů životního prostředí. Provozem stavby nedojde k produkci  

a nevhodné manipulaci se škodlivými látkami. Při provádění stavby bude použit běžný 

stavební materiál. Veškerý použitý stavební materiál bude zdravotně nezávadný. Při 

realizaci stavby se musí dbát na minimalizaci prašnosti a hlučnosti v okolí staveniště.  

V případě znečištění komunikace je nutno zajistit její neprodlené čištění. 

5.2.9.1.  Ochrana životního prostředí při výstavbě se bude řídit 
předpisy: 

- NV č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,  

ve znění pozdějších předpisů  

- NV č. 8/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí 

hluku, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 



66 

 

 Stavební odpad bude tříděn, ukládán do kontejnerů a bude s ním naloženo  

v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích 

předpisů s ním souvisejících, dále s vyhláškami č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů a č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 

„Katalog odpadů“ (seznam nebezpečných odpadů). Dodavatel stavby předá odpad 

pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem 

zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu, 

nebo osobě, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odstavec 2 zákona o odpadech. 

5.2.10 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích 
termínů 

 Práce na stavbě budou prováděny od 6:00 hod. do 22:00 hod. 

 

 Lhůty výstavby: projektová příprava   2/2014 

    povolení stavby  3/2014 

    zahájení stavby  7/2014 

    dokončení stavby  8/2016  

    likvidace ZS   9/2016 

5.3 Technická zpráva zařízení staveniště 

5.3.1 Popis staveniště - objekty staveniště 

 Na staveništi budou použity tři obytné buňky BK1 firmy TOI TOI, sanitární 

systémy s.r.o., jedna toaleta stejné firmy a jeden skladovací kontejner LK1 od téže 

firmy. Jedna sociální buňka WC - SK1. Dvě z obytných buněk budou vybaveny  

a použity jako šatny, jedna bude sloužit jako kancelář pro generálního dodavatele  

a buňky pro potřeby dělníků. Veškerá zařízení firmy TOI TOI musí být uložena  

na zpevněném povrchu nejlépe štěrkovém loži. 
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5.3.2 Základní koncepce zařízení staveniště: 

 Prostor staveniště je tvořen tak, že realizovaný objekt je umístěn uprostřed 

staveniště a je lemován vnitro staveništní komunikací ze zhutněného kameniva. V první 

fázi dojde k provedení zemních prací za souběžného provádění mobilního oplocení. 

Dále k vybudování odběrných míst energií. Ve druhé fázi dojde k pracím spodní hrubé 

stavby a ve třetí fázi k pracím horní hrubé stavby. Dle výkresu zařízení staveniště budou 

stanoveny komunikace, parkoviště, skladovací prostory, montážní plochy a umístění 

buněk. V návaznosti na mobilní buňky jsou umístěny mobilní toalety. Skládka ornice  

je navržena na severní straně stavebního pozemku za hranicí staveniště. 

 

 

 

5.3.2.1. Technické údaje obytných buněk BK1: 

 - šířka:   2438 mm 

 - délka:  6058 mm 

 - výška:  2800 mm 

 - el. přípojka:  380V/32A 

5.3.2.2. Vnitřní vybavení obytných buněk BK1: 

 - 1x elektrické topidlo 

 - 3x el. zásuvka 

 - okna s plastovou žaluzií 

 - nábytek v kontejneru:  2 stoly 

     2 židle 

     věšák 

     skříně 

Obrázek č. 44 
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5.3.2.3. Schéma obytných buněk BK1: 

 

 

 

5.3.2.4. Technické údaje a vybavení mobilní toalety: 

 - šířka:   1200 mm 

 - hloubka:  1200 mm 

 - výška:  2300 mm 

 - hmotnost:  82 kg 

 

 - fekální nádrž na 250 litrů 

 - dvojité odvětrávání 

 - pisoár 

 - držák toalet. papíru 

 - oboustranný uzamykací mechanismus 

 - jeřábová oka 

 - zrcadlo a háčky na oděvy 

Obrázek č. 45 

Obrázek č. 46 
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5.3.2.5. Technické údaje skladovacího kontejneru LK1: 

 - šířka:   2438 mm 

 - délka:  6 058 mm 

 - výška:  2 591 mm 

 -možnosti otevírání:  - příčné, podélné   

Obrázek č. 48 

Obrázek č. 47 
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5.3.2.6. Technické údaje sociální buňky WC - SK1: 

 - šířka:    2468 mm 

 - délka:   6058 mm 

 - výška:   2800 mm 

 - el. přípojka   380V / 32A 

 - přívod vody   3/4" 

 - odpadní potrubí  DN 100 

5.3.2.7. Vnitřní vybavení sociální buňky WC - SK1: 

 - 2x elektrické topidlo 

 - 2x sprchová kabina 

 - 3x umyvadlo 

 - 2x pisoár 

 - 2x toaleta 

 - 1x boiler 200 litrů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 49 

Obrázek č. 50 
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5.3.3 Doprava 

 Doprava na staveniště je bezproblémová. Vjezd na staveniště je z ulice 

Novoměstské, přes uzamykatelnou bránu na jižní straně. 

5.3.4 Zásobování materiály 

 Dřevěné vazníky budou dovezeny z Chanovic a Vyškova tahačem s přívěsem 

Volvo FH 13 520. Materiál bude složen pomocí autojeřábu na skládku na staveništi  

v případě příhradových vazníků systému MITEK i lepených plnostěnných systému 

HAAS FERTIGBAU. Ostatní materiál bude přivezen nákladním automobilem Iveco 

trakker a složen na skládku pomocí hydraulické ruky, drobné materiály a nářadí budou 

uzamykány ve skladovacím kontejneru. 

5.3.5 Zdroje pro stavbu 

5.3.5.1. Potřeba elektrické energie 

 Na staveništi bude k dispozici rozvaděč s hlavním vypínačem umístěným  

z venku. 

 Výpočet maximálního příkonu elektrické energie pro staveniště 

 

 - 3x obytný kontejner    0,58 kW 

 - 1x skladovací kontejner   0,58 kW 

 - 1x sociální kontejner   0,58 kW 

 - celkem     2,90 kW 

 - vrtačka NAREX EVP E-2h3  0,65 kW 

 - úhlová bruska    2,20 kW 

 - celkem     2,85 kW 
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5.3.5.2. Nutný příkon elektrické energie 

 

 S = K/cos µ*(β1 + β2 * ΣP2 + β3 * ΣP3)   [kW] 

 

 S = (1,1/0,8) * (0,7 * 2,85 + 0,8 * 2,90) 

 

 S = 5,90 kW 

 

 S  maximální současný zdánlivý příkon (kW) 

 K  koeficient ztrát napětí v síti (1,1) 

 P  součet štítkových výkonů 

 β1  průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7) 

 β2  průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0) 

 β3  průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) 

 cos µ  průměrný účinek spotřebičů (0,5-0,8) 

 

5.3.5.3. Potřeba vody pro staveništní provoz 

 Voda bude používána pouze pro sociální (hygienické) účely, max. 150 l/den. 

Zajištění staveniště potřebnou vodou bude napojením na vodovodní přípojku a opatřen 

vodoměrnou soustavou ze stávajícího veřejného vodovodu. 

5.3.6 Likvidace zařízení staveniště 

 Dodavatel stavby je povinen dle smlouvy o dílo kompletně vyklidit staveniště  

do 14 dnů po kolaudaci stavby. Při dodržení podmínek, po uplynutí této doby, může 

dodavatel ponechat na staveništi pouze zařízení potřebná k odstranění vad nalezených 

při kolaudaci. Jedná se i o terénní úpravy a práce spojené s dokončením stavby. 
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5.3.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

 Vedoucí pracovník (mistr, stavbyvedoucí) nebo jiná zodpovědná osoba musí 

seznámit pracovníky s předpisy o bezpečnosti práce a prevence rizik. Jedná se o NV  

č. 591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. a zákon č. 309/2006 Sb. Každý takto proškolený 

pracovník je povinný dodržovat předepsané nařízení a doporučení. 

 Konkrétní popis a celkové zpracování řešení BOZP je vypracováno v samostatné 

části od strany 91.  

5.3.8 Životní prostředí 

 Nově budovaná stavba ani její staveniště nebudou mít negativní vliv na životní 

prostředí. Veškeré odpady vyprodukované stavbou budou odstraněny specializovanou 

firmou dle zákona o odpadech. Na stavbě nebude užit žádný ekologicky nebezpečný 

odpad. Veškerá technika bude mít splněné předepsané revizní kontroly, aby 

nedocházelo k úniku provozních hmot. V případě že k úniku dojde, bude neprodleně 

odborně odstraněn. 

5.3.9 Požární bezpečnost 

 V každé obytné buňce bude umístěn alespoň jeden hasicí přístroj, dále pak bude 

zajištěna požární voda z podzemních hydrantů poblíž vjezdu na staveniště. Požární 

bezpečnosti musí být v souladu s vyhláškou MV č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách požární ochrany staveb, a vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., o stanovení 

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. 

5.3.10 Důležitá telefonní čísla 

 - budou viditelně vyvěšena na nástěnkách umístěných na buňkách. 

 - hasičský záchranný sbor  150 

 - policie ČR    158 

 - rychlá záchranná služba  155 

 - 
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6.1 Obecné informace: 
 Návrh strojní sestavy vychází z potřeb technologické etapy zastřešení objektu 

Centra volného času. Během této etapy se provádějí montáže jednotlivých vrstev 

konstrukce střechy. 

  - skladba „a“ je tvořena ze sbíjených střešních vazníků systému MITEK, 

pojistné hydroizolace, střešní kontra latě, střešní latě, velkoformátové krytiny Maxidek 

 - skladba „b“ je tvořena z dřevěných plnostěnných lepených nosníků systému 

HAAS FERTIGBAU, tepelné izolace, větrané vzduchové mezery, pojistné hydroizolace 

kontaktní, střešní kontra latě, střešní latě, velkoformátové střešní krytiny Maxidek. 

6.2 Strojní sestava: 

6.2.1 Autojeřáb - AD28 Tatra 815  

6.2.1.1. Použití: 

 Jeřáb je navržen pro manipulaci a montáž vazníků systému MITEK i systému 

HAAS FERTIGBAU pomocí speciálních háků. AD28 nebude umístěn pouze na jednom 

místě z důvodů lepšího dosahu výložníku a snadnější montáže. Autojeřáb byl zvolen 

přednostně před stacionárním jeřábem z důvodů větší ekonomičnosti při pronájmu, 

mobility a rychlé provozu schopnosti. 

6.2.1.2. BOZP: 

 Dodržování všech pravidel silničního provozu podle zákona o silničním provozu 

č. 227/2009 Sb. Při manipulaci jeřábu s břemeny nesmí dojít ke zdržování osob  

v blízkosti jeřábu nebo pod břemenem. Za bezpečnost odpovídá jeřábník s platným 

průkazem jeřábníka. 

6.2.1.3. Základní technické informace: 

Parametr Hodnota 

Délka (mm) 10 750 

Šířka (mm) 2 480 
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Výška (mm) 3 420 

Provozní hmotnost (kg) 29 500 

Typ podvozku 

Tatra T815 p14 26 

208 

Počet náprav 3 

Náhon 6x6 

Výkon motoru (kw) 208 

Maximální rychlost (km/h) 70 

Šířka s vysunutými podpěrami (mm) 5 000 

Maximální nosnost (kg) 28 000 

Maximální výška zdivu bez nástavce 

(m) 26 

Maximální výška zdivu s nástavcem 

(m) 32 

Délka teleskopického výložníku (m) 9,5 - 26 

Délka výložníku s nástavcem (m) 31,2 

  

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 51 
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6.2.1.4. Rozměry autojeřábu AD28 Tatra 815 
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6.2.1.5. Diagram nosnosti autojeřábu AD28 Tatra 815 
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6.2.2 Nákladní automobil s návěsem na přepravu vazníků   

- Volvo FH 13 520 

- návěs schwarzműller 

6.2.2.1. Použití: 

 Automobil je navržen pro přepravu vazníků a nosníků z místa výroby  

na staveniště, je pronajat z firmy Tir půjčovna. Na staveništi bude vykládán pomocí 

jeřábu a speciálně upravených háků. 

6.2.2.2. BOZP: 

 Dodržování všech pravidel silničního provozu podle zákona o silničním provozu 

č. 227/2009 Sb. Při nakládání a vykládání automobilu jeřábem se nesmí pod, ani  

v blízkosti zdržovat žádná osoba. Za bezpečnost zodpovídá řidič a jeřábník, kteří jsou 

proškoleni a mají všechna potřebná osvědčení pro jejich práci. 

6.2.2.3. Základní technické informace tahače: 

Parametr Hodnota 

Rozvor (mm) 3200+1 370 

Celková délka (mm) 6 925 

Přední převis (mm) 1 410 

Zadní převis (mm) 1 048 

Celková šířka (mm) 2 495 

Zadní část od osy přední nápravy (mm) 940 

Celková výška zatíženo/nezatíženo 

(mm) 3 990/4 000 

Výška rámu zatíženo/nezatíženo (mm) 912/943 
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Rozchod kol přední nápravy (mm) 2 015 

Rozchod kol zadní nápravy (mm) 1 818 

Standardní výška točnice (mm) 960 

Výška tahače od vozovky (mm) 159 

Minimální zadní poloměr návěsu (mm) 1 860 

Maximální přední poloměr návěsu 

(mm) 2 040 

Průměr otáčení - obrysový (mm) 17 780 

Největší technicky přípustná hmotnost 

(kg) 30 000/26 000 

Provozní hmotnost vozidla (kg) 9 420-9 940 

Výkon motoru 382kW při 1800 ot/min 

Pohon 6x4 

Max. dopravní rychlost (km/hod) 90 

Obrázek č. 52 
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6.2.2.4. Základní technické informace návěsu: 

Hmotnosti  

Celková hmotnost soupravy (příp.) 42 t. 

Celková hmotnost (technická) 39 t.  

Zatížení náprav (technické) 27 t. 

Zatížení točnice (technické)12 t. 

Vlastní hmotnost cca 7,1 t. 

 

Rozměry 

Délka ložné plochy cca 13.950 mm.  

Šířka plošiny cca 2.550 mm. 

Celková šířka 2.550 mm. 

Ložná výška = cca 220 mm nad výškou 

točnice. 

Připojovací výška 1.150 mm = nenaložený 

návěs ve vodorovné poloze. 

 

Rám vozidla 

Ocelová svařovaná konstrukce. 

Zesílený vnější rám na 5 mm pro uchycení 

kotevních třmenů.  

12 párů zapuštěných 4 t kotevních třmenů. 

Výměnný 2“ královský čep. 

 

Podvozek 

Vzduchové odpružení náprav bez možnosti 

zvedání a spouštění vozidla. 

Průměr měchů 360 mm. 

Nápravy s kotoučovými brzdami 

nenáročnými na údržbu, ø 430 mm. 

Pevné nápravy 3 x 9 t, rozvor 1.310 +  

 

1.410 mm (pro zatížení náprav 27 t), 

zesílené těleso nápravy (Off Road 

provedení). 

Automatické zdvihání přední nápravy v 

závislosti na hmotnosti nákladu, včetně 

nuceného spouštění a omezené možnosti 

pomocného přizvedání nápravy při 

rozjezdu naloženého návěsu. Ovládání 

pomocí spínače v kabině tahače. 

(Při zvednuté nápravě se zvýší nakládací a 

celková výška návěsu o cca 50 mm.) 

 

Kola: 

6 ks pneumatik 385/65 R 22,5 160J, 

značka dle výběru závodu. 

6 ocelových ráfků 11,75 x 22,5, 10 otvorů, 

s prolisem 120 mm, v barvě stříbrné. 

 

Opěrné nohy 

Mechan. opěry pro odstavení vozidla - 2 x 

12 t s jednostranným ovládáním.  

 

Brzdový systém 

Brzdové zařízení dle EG-směrnice 71/320 

resp. ECE R13.Dvouokruhový. 

EBS - elektronický brzdový systém. 

Wabco 2S2M = jedna náprava se senzory. 

RSS - stabilizační program. 
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Pružinová parkovací brzda na dvou 

nápravách. 

 

 

Podlaha 

Povrch z ocelového žebrovaného plechu 

5/7 mm, který je přivařen k rámu. 

 

 

Stěny 

Extra silná ocelová přední stěna vysoká 

cca 2.500 mm, se středovými opěrami, 

boční rohové výztuhy a držák koštěte. 

Obrázek č. 54 

Obrázek č. 53 
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6.2.3 Nákladní automobil s hydraulickou rukou - Iveco trakker 

6.2.3.1. Použití: 

 Automobil je navržen pro dopravu zařízení staveniště, střešní krytiny, hydroizolace, 

laťování, tepelné izolace na staveniště. Automobil je majetkem zhotovitele. Automobil je 

opatřen hydraulickým ramenem, kterým náklad bude nakládat a vykládat. 

6.2.3.2. BOZP: 

 Dodržování všech pravidel silničního provozu podle zákona o silničním provozu  

č. 227/2009 Sb. Při nakládání a vykládání automobilu hydraulickou rukou se nesmí pod, ani  

v blízkosti zdržovat žádná osoba. Za bezpečnost zodpovídá řidič, který je proškolen a má 

všechna potřebná osvědčení pro práci s hydraulickou rukou. 

6.2.3.3. Základní technické informace: 

Parametr Hodnota 

Rozvor (mm) 1 875 + 2 875 + 1 380 

Celková délka (mm) 10 220 

Celková šířka (mm) 2 550 

Celková výška (mm) 3 700 

Min průměr otáčení (mm) 14 230 

Provozní hmotnost (kg) 11 500 

Max. celková soupravy (kg) 48 000 

Povolené zatížení náprav (kg) 9 500 

Max. zatížení náprav (kg) 10 500 
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Obrázek č. 55 

Obrázek č. 56 
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6.2.4 Šikmý výtah - Emminghaus 

6.2.4.1. Použití: 

 Výtah je navržen pro přepravování materiálu na střešní konstrukci. 

6.2.4.2. BOZP: 

 Zákon č. 309/2006 Sb., o bližších požadavcích na 

BOZP na staveništi a vyhláška 362/2005 Sb. o bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

6.2.4.3. Základní technické informace: 

    - nájezdová brzda s couvacím automatem a      

    ruční brzdou 

    - 2 vysouvací podpory přední, zadní 

    - hydromotory pro zdvih, vysunutí žebříku a       

    pro pojezd přepravníku  

    - plynulá regulace rychlosti spouštění břemene 

    - otoční věnec s možností stupňovitého 

    nastavení 

    - Motor honda GX 340 (11PS) s el. startérem 

    - počítadlo provozních hodin 

    - max. délka 42m 

    - nosnost 200 kg 

6.2.5 Lešení DELTA 

6.2.5.1. Použití: 

 Lešení bylo navrženo pro montážní práce ve výškách. 

Obrázek č. 57 
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6.2.5.2. BOZP: 

 Zákon č. 309/2006 o bližších požadavcích na BOZP na staveništi a vyhláška 

362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

6.2.5.3. Základní technické informace: 

 

 

 

 

 

  

Lešení třídy 3

Délka pole (m) 0.74-4

Šířka pole (m) 0.7-1.7

Výška rámu (m) 0.66-2

Délka podlahy (m) 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 0.75

Šířka podlahy (m) 0.32
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7.1 KZP DŘEVĚNÉ PRVKY PRO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 

Tabulka je vložena v přílohách, zde je podrobný popis jednotlivých bodů. 

7.1.1 Vstupní kontrola: 

7.1.1.1. Kontrola projektové dokumentace 

 Projektová dokumentace musí být schválena. Kontroluje se úplnost a správnost 

projektové dokumentace. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora.  

O kontrole se provede zápis do stavebního deníku 

7.1.1.2. Kontrola materiálu 

 Kontroluje se druh dřeva, jeho jakost a správné množství. Dle projektové 

dokumentace se kontroluje rozměr a tvar prvku. Dřevěné prvky nesmí být poškozené, nesmí 

obsahovat podélné ani šikmé trhliny. Dřevo musí být bez kůry a bez lýka.  

Jednotlivé prvky by neměli vykazovat odchylku větší než 0,5 cm.  

 Prvky musí být opracované před impregnací. Prvky opracované po impregnaci musí 

být ošetřeny dodatečně. Dřevěné prvky musí být dostatečně vysušené. Vlhkost maximálně  

20 %, měří se vlhkoměrem. Kontrolují se i spojovací prvky. Ty musí být bez povrchových 

vad a jejich počet a druh se kontroluje dle projektové dokumentace. 

Příhradové vazníky – rozměry prvku nesmí být menší než: 

   Šířka    35mm 

   Výška (pásové prvky)  70mm 

   Výška (mezipásové prvky) 58mm 

Vodorovné a svislé odchylky: do 10m -> 10mm  nad 10m -> 1mm/m 

Sbíjené vazníky – kontrola spoje pomocí prolisovaných desek (gangnail) 

Plnostěnné vazníky z lepeného lamelového dřeva -  šířka průřezu ±2mm 

        výška průřezu +4,-2 mm 

       délka prvku: l<2m -> ±2mm 

                   l>2m -> ±20mm 
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7.1.1.3. Kontrola uskladnění materiálu 

 Kontroluje se rovinnost, únosnost a odvodnění plochy, na které budou prvky umístěny. 

Dřevěné prvky se skladují na skládce, jsou podloženy hranoly o rozměrech 100 x 100 mm  

a nedotýkají se země. Jednotlivé úrovně prvků jsou též prokládány hranoly, aby nedocházelo 

ke kontaktu prvků. Výška vyskladněných prvků by neměla překročit 1,5 m. 

Příhradové vazníky se skladují ve svislé poloze na zpevněné ploše tak, aby nepřišla žádná část 

těchto vazníků do kontaktu s touto plochou.  

 Všechny dřevěné skladované prvky musí být přikryty plachtou, aby se zabránilo 

vlhnutí dřeva vlivem počasí. Spojovací prvky a pomocný materiál je nutno uskladnit 

v uzamykatelném krytém skladu s pevnou podlahou. Kontrolu provádí stavbyvedoucí  

a technický dozor investora. O kontrole se provede zápis do stavebního deníku. 

7.1.1.4. Kontrola klimatických podmínek 

 Práce ve výskách se nesmí provádět za nepříznivých podmínek. Rychlost větru 

 > 11m/s, snížená viditelnost (menší než 30m), náledí, sněžení, vytrvalý déšť… U jakékoli  

z těchto podmínek bude stavební proces přerušen na dobu, než bude počasí splňovat 

podmínky pro další pokračování stavby. Pokud bude pozastavena pracovní činnost díky 

nepříznivému počasí, musí to být zapsáno do stavebního deníku a podepsáno osobami k tomu 

určenými. 

7.1.1.5. Kontrola připravenosti pracoviště 

 Kontroluje se dokončení dřívějších prací. Konstrukce pro uložení krovu musí být 

dostatečně tuhé a únosné. Obvodové a vnitřní nosné zdivo musí být zakončeno věncem.  Musí 

být dokončeny všechny konstrukce vystupující nad úroveň střešní roviny. Z povrchu podlahy 

nejvyššího podlaží musí být odstraněny všechny překážky bránící provozu.   

Kontrola světlých rozpětí místnosti dle PD. Kontrola svislosti dřeva ±5mm. Kontrola 

rovinnosti ±10mm pro zdi do 4m, ±12mm do 8m, ±20mm zdi 8 – 16m. Kontrola rozměrů 

věnce a jeho dostatečná zatvrdlost (14 dní). Kontrola prvků pro pozednice, které jsou součástí 

věnce, jejich vzdálenosti a délka.  
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7.1.1.6. Kontrola způsobilosti pracovníků 

 Kontrola osvědčení pracovníků (obsluha zdvihacího zařízení). 

7.1.1.7. Kontrola zdvihacího mechanismu 

 Kontrola vhodnosti a únosnosti zdvihacího mechanismu. Kontrola uchycovacích 

prvků. 

7.1.2 Mezioperační kontrola 

7.1.2.1. Kontrola uložení vazníků 

 Kontroluje se osazení a kotvení vazníků. Musí být uloženy ve svislé poloze 

v předepsaných vzdálenostech. Vazníky musí být zajištěny zavětrováním, jehož počet  

a umístění musí být dle projektové dokumentace. 

7.1.2.2. Kontrola provedení ztužení 

 Ztužující prvky musejí být osazeny v každé 2 - 3 vazbě. Kontroluje se správnost 

osazení a kotvení. Dle projektové dokumentace se kontroluje kompletnost a neporušenost. 

7.1.2.3. Kontrola provedení laťování 

 Kontroluje se úplnost a správná montáž hlavně přeložení spár v řadách nad sebou. 

7.1.2.4. Kontrola tuhosti krovu 

 Kontrola tuhosti dle dokumentace. Kontrola dodržení všech technologických postupů. 

Kontrola dotažení všech spojů. Hřebíky – zaražení, počet. Svorníky – utažení (lícování). 

7.1.3 Výstupní kontrola 

7.1.3.1. Kontrola geometrie 

 Kontrolují se rozměry a vzdálenosti jednotlivých prvků dle projektové dokumentace. 

Celá dřevěná konstrukce se zkontroluje ve vodorovném i svislém směru pomocí olovnice, 

vodováhy a provázku. Povolená odchylka ±10mm od projektového stavu.  

7.1.3.2. Ochrana konstrukce 

 V případě, že se hned po ukončení krovu neprovádí konstrukce střešního pláště, je 

třeba konstrukci zakrýt a chránit proti účinkům počasí.  
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7.1.4 Ochrana dřeva 

 Při nátěru, postřiku nebo máčení dřevo nasákne do svého povrchu jen omezené 

množství aplikačního roztoku. Toto množství je závislé zejména na vlhkosti ošetřovaného 

dřeva. Čím je dřevo vlhčí tím hůře saje aplikační roztok. Pokud dřevo ošetřujeme, musíme  

z povrchu dřeva odstranit všechny nečistoty (případně kůru, staré nátěry), které zabraňují 

průniku aplikačního roztoku do dřeva. Dřevo nesmí být také na povrchu mokré (např.  

po dešti). Pokud nakupujete již chemicky ošetřené (chráněné, impregnované) dřevo vyžadujte 

osvědčení, které prokazuje kvalitu provedené ochrany dle ČSN 49 0600-1. Vydávání těchto 

osvědčení je povinné. Kvalita provedení (stávající nebo již provedené) ochrany dřeva se dá 

zjistit a ověřit chemickou analýzou odebraných vzorků ošetřeného dřeva. 

Příklad výrobku: BOCHEMIT 

Dřevu lze navýšit protipožární odolnost pomocí nátěrů (Flamgard). 
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8.1 Základní informace: 
 Zastřešení budovy bude provedeno na polyfunkčním domě Centra volného času jako 

kombinace střech valbové, sedlové a pultové. Nosnou konstrukci střechy budou tvořit sbíjené 

střešní vazníky systému MITEK s následující skladbou: střešní krytina, střešní latě, střešní 

kontra latě, pojistná hydroizolace, střešní vazníky. Výstavní plocha nad víceúčelovým sálem 

bude zastřešena dřevěnými lepenými nosníky systému HAAS FERTIGBAU s následující 

skladbou: střešní krytina, střešní latě, střešní kontra latě, pojistná hydroizolace kontaktní, 

větraná vzduchová mezera, tepelná izolace, střešní vazník. Sklon střechy bude 15°, jako 

střešní krytina je zvolena velkoformátová profilovaná krytina MAXIDEK 2M317, barva 

tmavě hnědá RAL 8017. 

 Stavbyvedoucí provede do stavebního deníku zápis podepsaný vedoucími jednotlivých 

čet. 

8.2 Kontrola zadání stavební konstrukce - seznam opatření pro 
snížení nebo odstranění rizik BOZP 

8.2.1 Příloha č. 1 - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

8.2.1.1. I. Požadavky na zajištění staveniště 

 1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 

proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

 a. - staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno  

do výšky nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé 

prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich  

co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit 

 d. - nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 

pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k tomuto 

nařízení nebo zasypány 

 Staveniště je oploceno systémovým oplocením od firmy TEMPOLINE výšky 2m. 

Nepoužívané jámy, otvory a prohlubně budou ihned zakryty a ohrazeny.  
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2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 

osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné  

i za snížené viditelnosti a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu 

nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou) na všech 

vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 Na několika místech staveništního oplocení bude bezpečnostní značka, dále bude 

osazena u všech vstupů a na bráně. Brána i vstupní branky budou neprodleně po ukončení 

každodenních prací uzamčeny. 

 4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami), 

provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným 

fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou) na všech vjezdech,  

a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

 Před vstupní bránou bude umístěna značka demonstrující zákaz vjezdu nepovolaných 

osob. 

8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci  

na staveništi nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se  

na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti. 

 Před uvedením jakéhokoliv stroje do provozu bude vydán zvukový signál upozorňující 

na začátek pohybu. Všichni pracovníci na staveništi musí být průběžně proškolováni. Žádná  

z osob na staveništi se nebude pohybovat pod břemenem nebo v nebezpečném prostoru 

stavebního stroje. 

8.2.1.2. II. Zařízení pro rozvod energie 

 1. Všechna dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, 

provedena („Elektrické prozatímní zařízení může zřizovat pouze odborník nebo odborná 

firma s kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo  

s oprávněním podle vyhlášky č. 20/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů viz čl. 14 a 16 

ČSN 34 1090“) a používána způsobem, který nemůže být zdrojem nebezpečí vzniku požáru 

nebo úrazu el. proudem. Návrh a provedení dočasného zařízení pro rozvod el. proudu a jeho 

ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné el. energie. Dále musí být  
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zohledněny veškeré vnější vlivy a odborná způsobilost osob s přístupem k těmto zařízením. 

Rozvody el. energie musí být viditelně označeny, identifikovány a kontrolovány. 

 Staveništní rozvaděč je umístěn na příslušném suchém, ohraničeném místě a je 

označen příslušnou značkou pro el. rozvaděč. Pracovníci na staveništi musí být seznámeni  

s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu 

zákoníku práce, včetně umístění hlavního vypínače dle čl. 26 a) ČSN 34 1090. 

 2. Veškerá dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky 

a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 

vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 

označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny 

všechny fyzické osoby pohybující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být 

elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena 

proti neoprávněné manipulaci. 

 Staveništní rozvaděč bude procházet pravidelnou revizní prohlídkou, záznam o ní bude 

zaprotokolován. Protokol o ní bude uložen u hlavního stavbyvedoucího. Hlavní vypínač el. 

energie bude jednoduše dostupný a pracovníci o něm budou informováni a proškoleni.  

Po skončení směny bude staveništní rozvaděč vypnut a uzamčen proti neoprávněné 

manipulaci. 

8.2.1.3. III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

 1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se vy výšce nebo hloubce musí být 

pevná a stabilní s ohledem na: a. - počet fyzických osob, které se na nich současně 

            zdržují 

     b. - maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho 

           rozložení     

     c. - povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena 

 Systémové lešení je navrženo pro účely daného staveniště, jsou nutné průběžné 

kontroly jeho kompletnosti, stability a funkčnosti. 
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 2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě,  

je třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo 

samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 

 Systémové lešení je navrženo pro účely daného staveniště, jsou nutné průběžné 

kontroly jeho kompletnosti, stability a funkčnosti. 

 3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem  

a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy  

a po mimořádných událostech, které by mohly ovlivnit stabilitu a pevnost. 

 Systémové lešení bude pravidelně kontrolováno stavbyvedoucím, v případě zjištění 

problému provede okamžitá opatření k nápravě. 

4. Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto 

nařízení a podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních 

předpisů18) a požadavky na organizaci práce a pracovních postupů stanovených v příloze  

č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku 

nebo životního prostředí. 

 Kontrola předpisů pro skladování dodaná výrobcem, proškolení všech pracovníků. 

 5. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení 

životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení 

majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího 

technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 

nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce 

rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 

 V případě kdy by lešení nebo jeho část vykazovala nestabilitu, vedoucí pracovník 

okamžitě přeruší práce. Ihned po přerušení prací dojde k nápravě nevyhovující části.  

V případě špatných povětrnostních podmínek nebo dalších živelných pohrom ukončí vedoucí 

pracovník okamžitě veškeré práce. (Vítr o rychlosti vyšší než 10 m/s, bouřka, hustý déšť nebo 

vysoké teploty) 
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8.2.2 Příloha č. 2 - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

8.2.2.1. I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 

 1. Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provoznímu  

a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost 

půdy, průjezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického 

vybavení, popřípadě jiných podzemních překážek, umístnění nadzemních vedení a překážek. 

 Pro dodavatele nosníků není při cestě na staveniště žádná překážka, jako je přejezd 

mostu s omezením tonáže, projezd mostu s omezením výšky. Přímo na staveništi se budou 

pohybovat přímo po určených plochách. 

 2. Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních 

činností stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze 

nastaveny v souladu s návodem k používání a zajištění proti zaboření, posunutí nebo 

uvolnění. 

 V případě autojeřábu se stroj bude stabilizovat pouze na předepsaných zpevněných 

plochách. Bude stabilizován pomocí stabilizačních patek, které jsou součásti autojeřábu. 

 3. Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení,  

je signalizováno uvedení stroje do chodu zvukovým, případně světelným výstražným 

signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když 

všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v průvodní 

dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen 

maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných 

pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění 

ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 

 Proškolení všech pracovníků o významu zvukových a světelných výstražných 

signálech, dále o velikosti nebezpečného prostoru strojů na staveništi. 

8.2.2.2. XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení, 
ukončení práce 

 1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné  

v průběhu předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně 

seznámena i střídající obsluha. 
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 V případě poruchy stroje bude proveden zápis do deníku poruch. Dále bude s tímto 

problémem seznámen vedoucí pracovník, který zajistí nápravu v podobně servisu stroje. 

 3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu 

zajištěno i pracovní zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní 

polohy, ve které se zajistí v souladu s návodem na použití. 

 5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde 

není ohrožena stabilita stroje a kde není stroj ohrožen padajícími předměty ani činností 

prováděnou v jeho okolí. 

 Proškolení obsluhy stroje o řádném zapatkování stroje na příslušném místě, spuštění 

pracovního zařízení na zem či do přepravní polohy. V případě autojeřábu se spustí  

ze stabilizačních patek na kola, dojede na určené místo, zajistí zabrzdění ruční brzdou, 

rameno se spustí do přepravní polohy a zaaretuje. 

8.2.3 Příloha č. 3 - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi 

8.2.3.1. I. Skladování a manipulace s materiálem 

 1. Bezpečný přesun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 

Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové 

poloze, ve které bude zabudován do stavby. 

 Pro zastřešení pozemního objektu budou materiály skladovány na skládce a budou 

přemísťovány pomocí jeřábu (vazníky). Ostatní materiály budou skladovány v uzamykatelných 

skladech a srovnány podle postupu práce. 

 3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění 

skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních 

komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých 

strojů. 

 Vazníky budou podloženy dřevěnými hranoly, tepelná izolace a hydroizolace bude 

skladována na paletách, řezivo bude proloženo dřevěnými proložkami, vše bude připraveno  

k postupnému odebírání, aby nedošlo k převrácení. 
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 5. Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné 

uchopení například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy 

podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené 

dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe. 

 14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání  

a odběru ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak  

a za podmínky, že není překročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace 

s nimi. 

 Pro manipulaci s vazníky systému MITEK budou vytvořeny speciální háky pro 

uchycení. Vazníky budou skladovány do max. výšky 4 m. 

8.2.4 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  

8.2.4.1. I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 

 1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce“) musejí 

odpovídat povaze prováděných prací, předpokládanému namáhání a musí umožňovat 

bezpečný průchod. Výběr vhodných přístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti 

použití, požadované výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené řešení musí umožňovat 

evakuaci v případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách 

ve výšce a přístupy k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 

 Pro technologickou etapu zastřešení je technickou konstrukcí systémové lešení firmy 

DELTA, pro zajištění evakuace je v každém patře žebřík. 

 4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) 

o výšce minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být 

prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné 

nebo více středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní 

podmínky. Za dostatečnou se považuje výška horní tyče nejméně 1,1 m nad podlahou, 

nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak. 

 Systémové lešení DELTA vyhovuje těmto požadavkům, obsahuje dvou tyčové zábradlí, 

speciální boční zábradlí a spodní zarážku. 
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8.2.4.2. II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostředky 

 1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly 

povaze prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovali 

bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky 

průvodní dokumentace; přitom smí být použity pouze osobní ochranné pracovní prostředky, 

které splňují požadavky stanovené zvláštními právními předpisy. 

 9. Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec prováděl práce při použití osobních 

ochranných pracovních prostředků proti pádu pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména 

pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 

 Pro technologickou etapu zastřešení budou všichni pracovníci používat, reflexní vesty, 

pracovní helmy. Další ochranné pomůcky jako sedáky, úvazy, karabiny, lana musí být 

revidovány, kontrolovány a zaprotokolovány z důvodů dodržení jejich bezpečnosti  

a funkčnosti. Zaměstnanci budou pravidelně školeni. 

 4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků 

přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnost a nezávadném stavu. 

 Proškolení pracovníků o způsobu kontroly osobní ochranné pomůcky nebo jejich 

součástí. 

8.2.4.3. III. Používání žebříků 

 1. Žebřík může být použit pro práci ve výškách pouze v případech, kdy použití jiných 

bezpečnějších prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, 

případně kdy místní podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků 

neumožňují. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při 

použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako 

například přenosných řetězových pil, ručních pneumatických nářadí, se na žebříku vykonávat 

nesmějí. 

 Z těchto důvodů bude kolem stavby zřízeno systémové lešení DELTA. 

 2. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem  

k žebříku a v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 
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 6. Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 

výstupní (nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1 a ze 

strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6m 

 Proškolení všech pracovníků na stavbě o pohybu na lešení a žebřících. Kontrola lešení 

pověřenou osobou. 

 3. Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15kg, pokud 

zvláštní právní předpisy nestanoví jinak. 

 Z tohoto důvodu je na stavbě použito šikmého výtahu Emminghaus - nošení těžkých 

břemen po žebřících odpadá. 

 4. Po žebříku se nesmí vystupovat nebo sestupovat ani na něm pracovat současně více 

než jedna osoba, 5. zároveň se žebřík nesmí používat, jako přechodový můstek s výjimkou 

případů kdy je k takovému účelu určen výrobcem. 

 Proškolení všech pracovníků na stavbě o používání žebříků. 

8.2.4.4. IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálů 

 1. Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány  

ve výškách tak, že jsou po celou dobu uloženy a zajištěny proti pádu, sklouznutí, nebo 

shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 

 Na spodní části lešení u podlahy jsou zřízeny okopové zarážky (příčné a podélné), 

 z venkovní části je připevněna ochranná síť. 

 3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat, hmotnost materiálu, pomůcek, 

nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci 

 Proškolení pracovníků o maximálních možnostech žebříků a lešení (nosnost). 

 

8.2.4.5. V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 

 1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko 

pádu osob nebo předmětů (dále jen „ohrožený prostor“), je nutné vždy bezpečně zajistit. 

 Prostor ohrožený pádem osob nebo předmětů bude označen páskou „zákaz vstupu“, 

tento ohrožený prostor pro danou stavbu je nejméně 2 m při práci ve výšce od 10 m do 20 m. 
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8.2.4.6. VI. Práce na střeše 

 1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti: 

a) - pádu ze střešních plášťů na volných okrajích 

b) - sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25° 

c) - propadnutí střešní konstrukcí 

 Proškolení pracovníků o pohybu v místech s nebezpečím pádu nebo propadnutí. 

 2. Ochranu proti pádu ze střech nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických  

a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo 

použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. 

 Proškolení všech pracovníků o používání ochranných pomůcek ve smyslu pracovních 

úvazků připevněných k pevné konstrukci v místech s nebezpečím pádu. 

8.2.4.7. IX. Přerušení práce ve výškách 

 1. Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. 

Za nepříznivou povětrností situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí,  

se při práci ve výškách považuje: 

a) - bouře, silný déšť, sněžení nebo tvoření námrazy 

b) - čerstvý vítr o rychlosti nad 11 m/s (síla větru 6 z 12 stupňů Bf stupnice) 

c) - dohlednost v místě práce menší než 30 m 

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

8.2.4.8. XI. Školení zaměstnanců 

 1. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení  

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud 

jde o práci ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných  

a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na pohyblivých pracovních plošinách,  

na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání osobních ochranných pracovních prostředků.  

Při montáži a demontáži lešení postupuje zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé.  
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9  Závěr 
 Cílem mojí práce bylo vyřešení technologické etapy zastřešení stavby Centra volného 

času ve Žďáře nad Sázavou. V této práci jsou zpracovány dokumenty, bez kterých se 

komplikovanější stavby neobejdou např.: technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, 

zařízení staveniště, návrh strojní sestavy a dopravu materiálu na staveniště. 

 Při vytváření tohoto projektu jsem obohatil svoje znalosti v oblastech klempířských 

pracích - návrhu a provedení, zastřešení vazníkovými systémy, a návrhů uzemňovací 

soustavy. 

 Výsledkem mojí činnosti bylo vyřešení technologické etapy zastřešení stavby Centra 

volného času ve Žďáře nad Sázavou. Věřím, že informace a zkušenosti, které sem v průběhu 

práce získal budu moci v budoucnosti využít v zaměstnání nebo jako student navazujícího 

magisterského programu. 
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