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Abstrakt 

Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt montované tenisové 

haly se zázemím v Prostějově. Obsahem této práce jsou technologické předpisy, 

technický zprávy, projekt zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, časový 

harmonogram, rozpočet, kontrolní a zkušební plán, bezpečnost práce a ochrana 

životního prostředí.  
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Abstract 

The subject of this diploma thesis is a construction technology project prefabricated 

tennis hall with facilities in Prostejov. The content of this work are technical 

regulations, technical reports, project site equipment, design of mechanical assemblies, 

schedule, budget, monitoring and test plan, work safety and environmental protection.  
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Úvod 

Ve své diplomové práci se budu zabývat technologickým projektem tenisové haly, která 

vznikne v Prostějově. Jedná se o novostavbu se zázemím. Zázemí navazuje na stávající 

krytou tenisovou halu a novou halu a bude z něho přístup do obou hal. Práce je 

strukturována do několika částí, s nimiž se můžete seznámit v jejím obsahu.  Řešit budu 

montáž konstrukce haly a postup při provádění pokládky sportovního povrchu haly typu 

HardCourt, dodávku materiálu na staveniště, návrh strojní sestavy s volbou zvedacího 

zařízení včetně všech specifikací. Dále se budu zabývat kvalitativními požadavky na 

stavbu, časovému plánování, bezpečností a organizací při práci a ochraně životního 

prostředí. Podrobněji se budu zabývat širšími vztahy dopravních tras, kde budu řešit 

trasy, po kterých se bude materiál dopravovat na stavbu. Pro vypracování časového 

harmonogramu byl použit program MS Project a k vytvoření rozpočtu program 

BuildPower. 

Snahou v mé práci bylo uplatnit znalosti získané během studia na vysoké škole. Věřím, 

že během vypracovávání této práce se prohloubily mé znalosti a vědomosti v oboru 

technologie, řízení a mechanizace staveb. 
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1.1 Identifikační údaje 

Identifikační údaje stavby 

Název stavby:    Tenisová hala se zázemím 

Místo stavby:     Sportovní 1, (p. č. 478/16, 478/9, 8086/7) 

Obec a kraj:    796 01 Prostějov, kraj Olomoucký 

 

Identifikační údaje investora 

Investor:     Tenisový klub Prostějov 

Sídlo investora:   Sportovní 1 796 01 Prostějov 

 

Identifikační údaje projektanta 

Hlavní projektant:    Stavtes s.r.o.  

Sídlo projekční kanceláře:   Tylova 3 796 01 Prostějov 

Projektant architekt:     Ing. Jiří Kolba 

 

 

1.2 Rozčlenění na stavební objekty 

Stavba tenisové haly je členěna na jednotlivé stavební a inženýrské objekty: 

SO01 Tenisová hala 

SO02 Vstupní objekt - zázemí     

SO03 Plynovod 

SO04 Dešťová kanalizace 

SO05 Splašková kanalizace 

SO06 Vodovod 

SO07 Rozvod NN 

SO08 Chodníky 

SO09 Objekty k asanaci 
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1.3 Charakteristika území 

Staveniště pro navrhovanou tenisovou halu a její přístavbu se nachází na nesvažitých 

pozemcích p.č. 478/16, 478/9, 8086/7 v Prostějově. 

V místě nového objektu bude zrušena nefunkční cvičná tenisová stěna a asfaltová 

plocha. Bude provedena asanace stávajících objektů na p.č. 478/9 a 478/10. Na místě 

nové tenisové haly a zázemí se nachází vzrostlé stromy. Tyto budou na základě 

povolení vykáceny a bude provedena náhradní výsadba. 

Navržené stromy k vykácení:  

 borovice – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,13 m 

 borovice – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,19 m 

 smrk – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,25 m 

 smrk – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,75 m 

 smrk – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 0,88 m 

 javor – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,44 m 

V okolí stavby se nachází stromy, které budou odborně upraveny tak, aby koruna byla 

nad úrovní okapů haly, tj. cca 8 m nad UT.  Navržené stromy k úpravě: 

 lípa – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,88 m 

 javor – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,57 m 

Dále se na pozemku nachází dva stávající objekty, dříve sloužící jako sklady, přičemž 

menší z nich bude ponechán a po dobu výstavby bude sloužit jako kanceláře, vrátnice. 

Po dokončení stavby bude i tento objekt zlikvidován.  

Staveniště těstě přilehá k stávající tenisové hale, p.č. 478/7, přičemž plánovaná 

přístavba bude obě haly spojovat. Za příjezdovou cestou (cesta před staveništěm) se 

nacházejí antukové tenisové kurty.  

Příjezdová cesta na staveniště je z jižní strany. Jedná se o jedinou přístupovou cestu 

k stávající tenisové hala, tudíž její provoz bude muset být omezen a dbát zde zvýšené 

opatrnosti při pohybu osob. Na vše budou upozorňovat dopravní a informační značení. 

Napříč parcelou 478/16, od západu na východ, vede vodovodní přípojka do VŠ ze 

stávajícího objektu, která bude ponechána a po celou dobu výstavby chráněna. Její 

přesná poloha bude vytyčena a bude k ní přihlíženo při výstavbě základových 

konstrukcí objektů.  
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Ze severní strany je staveniště chráněno stávající zděnou zídkou, která budu po dobu 

výstavby ponechána, a bude sloužit jako budoucí oplocení objektu. V nedaleké blízkosti 

staveniště teče říčka Hloučela, která svou velikostí a vzdálenosti nijak neovlivňuje půdu 

staveniště a budoucí stavby.  

Bylo provedeno zaměření celého staveniště, stávajících budov a okolí. Objekt bude 

napojen na stávající vnitroareálové rozvody sítí. Nové přípojky inženýrských sítí 

realizovány nebudou. 

 

1.4 Architektonické řešení 

Jedná se o novostavbu tenisové haly se zázemím. Zázemí navazuje na stávající krytou 

tenisovou halu a novou halu a bude z něho přístup do obou hal. Navržené objekty se 

nachází ve stávajícím sportovním areálu. Jedná se o objekt bez trvalého pobytu lidí. 

Architektonickým řešením je tvarově jednoduchý funkčně vymezený objekt. Dodrženy 

byly požadavky investora na dispoziční členění. Materiálová a barevná úpravu vnějšího 

vzhledu je za použití současných moderních materiálů a hmot a respektuje stávající 

objekty v okolí v areálu. Svým vzhledem objekt nenaruší okolní stávající výstavbu.   

Délka haly    36,95 m 

Šířka haly    18,80 m 

Výška haly od 0,0   8,95 m hřeben 

Obestavěný prostor haly  5635 m
3
 

Délka zázemí    11,10 m 

Šířka zázemí    6,30 m 

Výška zázemí od 0,0  6,04 m hřeben 

Obestavěný prostor zázemí  444,0 m
3 
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1.5 Technické řešení 

1.5.1 SO01 - Tenisová hala 

Jedná se o ocelovodřevěný skelet se sedlovou střechou tvořenou dřevěnými vazníky. 

Půdorysný rozměr 24×13 m, výška po okap 2,65 m, po hřeben 4,1  m, obestavěný 

prostor 1042 m
3
.  

Stěny jsou tvořeny rámy a cementotřískovými deskami s omítkami. Konstrukce je 

kotvená do základového pasu ze železobetonu. Založení je do nezámrzné hloubky 

900 mm pod UT. Opláštění haly je z nenosných panelů s PUR tepelnou izolací s 

požadovanou požární odolností a s dřevěnými okny. 

Konstrukce podlahy je tvořena podkladním betonem vyztuženým sítí Kari, izolací proti 

zemní vlhkosti a sportovní betonovou podlahou typu HardCourt. 

Sedlová střecha je odvodněna podokapními žlaby a svislými odpady, napojenými na 

stávající kanalizaci. Kolem haly je navržen okapový chodník z kačírku na folii, do 

zahradních obrubníků. Střecha s krytinou z falcovaného plechu.  

 

1.5.2 SO02 - Vstupní objekt - zázemí     

Jde o zděný objekt s dřevěnými okny, s rovnou panelovou střechou s živičnou krytinou 

o dvou nadzemních poschodích. Půdorysný rozměr 24×13 m, výška 4,1 m, obestavěný 

prostor 504 m
3
. 

Zdivo zázemí je navrženo z cihelných bloků a příčkovek. Překlady jsou navrženy 

keramické a ocelové, ocelové překlady jsou součástí ŽB věnců. Předsazená konstrukce 

2.NP je vynesena ocelovým průvlakem na ocelových sloupech. Sloupy jsou vetknuty do 

ŽB patek.  

Na zdivu s věnci je uložena stropní konstrukce tvořená ocelovými I profily a 

trapézovým plechem 50 mm.  Na trapézovém plechu bude provedena betonová 

mazanina s uloženou sítí Kari. 

Na stropě 2.NP bude položena spádová tepelná izolace EPS s krytinou z folie mPVC s 

podkladním pásem. Krytina bude mechanicky kotvená. Střecha je spádovaná do středu, 

kde je opatřena vpustí s vyhříváním a ochranným košem. 
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1.5.3 Větrání 

Větrání místností zázemí je zajištěno přirozené, otevíratelnými okny. Přirozené větrání 

je doplněno umělým větráním v prostoru wc s předsíňkami, sprch a šatny a to axiálními 

ventilátory napojenými na odsávací potrubí. Každé wc, sprcha a šatna bez okna jsou 

odvětrávány odděleně pomocí ventilátoru do potrubí typu TD-350/125 až 350 m
3
/h, 

potrubí D125 mm opatřené vnitřní a venkovní mřížkou 150/150. Dveře vnitřních 

místností jsou bez prahů. Úklidová místnost je větraná větracím otvorem s mřížkou, 

umístěným pod stropem, do venkovního prostoru 

Větrání haly je nucené axiálním ventilátorem min. 500 m
3
/hod., umístěným ve štítové 

stěně pod hřebenem, přívod vzduchu otvorem s mřížkou v protější štítové stěně, 

přiváděný vzduch je ohříván prouděním pod zavěšenými sálavými plynovými topidly. 

 

1.5.4 Osvětlení 

Místnosti zázemí jsou osvětleny denním světlem okny. Všechny místnosti jsou bez 

trvalého pobytu osob. V šatně bez okna je osvětlení umělé. 

Pro tenisovou halu se zázemím je použito hlavní celkové osvětlení. Celkové osvětlení je 

tvořeno svítidly, která jsou rozmístěna pod stropem. Pro osvětlení jsou použita svítidla 

zářivková, která splní podmínky normy ČSN EN 12464-1 - osvětlení pracovních 

prostorů, část 1. 

 

1.5.5 Vytápění 

Vytápění objektu zázemí je navrženo ústřední s nástěnným plynovým kotlem se 

zásobníkem TUV, s odtahem spalin přes strop. Vytápění haly je zavěšenými světlými 

plynovými zářiči. 
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1.5.6 Napojení na infrastrukturu 

Rozvody areálových sítí v místě stavby jsou ve správě vlastníka. Rovněž tak přístupové 

cesty. Před zahájením stavby budou rozvody vytýčeny.  

Byla provedena obhlídka místa stavby. Provedena byla fotodokumentace. Provedeno 

bylo zaměření místa. Využity budou vnitroareálové komunikace. Objekt bude napojen 

na stávající vnitroareálové rozvody sítí. Nové přípojky inženýrských sítí realizovány 

nebudou. 

Budou provedeny rozvody instalací. Jedná se o rozvody vody a kanalizace, rozvody 

elektri a plynu. Pro vytápění zázemí bude sloužit rozvod ÚT s kotlem na zemní plyn. 

Ohřev TUV bude v zásobníkovém ohřívači. Vytápění v hale je zavěšenými světlými 

plynovými zářiči. Všechny rozvody kanalizace, vody, NN jsou napojeny na stávající 

rozvody v areálu. Nové přípojky realizovány nebudou, ani nebudou nijak dotčeny. 

Dešťové vody z haly jsou svedeny do stávající kanalizace v areálu. 

Bude zrušen stávající venkovní pilíř s rozvaděčem NN a nový rozvaděč bude umístěn v 

prostoru nové stavby. 

 

 

1.6 Časový a finanční plán 

1.6.1 Finanční plán 

Předpokládané náklady stavby  12 500 000,-Kč + 21% DPH 

 

1.6.2 Časový plán 

Stavební povolení    II/2015 

Zahájení stavby    III /2015 

Dokončení stavby    VIII/2015 
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1.7 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Při bouracích pracích nutno postupovat opatrně. Ponechané konstrukce podepřít a jinak 

zabezpečit proti posunutí nebo poškození. Zamezit pádu těžkých předmětů na stávající 

stropní konstrukce. Nové konstrukce překladů důkladně vyklínovat do stávajících 

konstrukcí nad překladem, aby následné sednutí bylo co nejmenší. Zamezit přístupu 

nepovolaných osob do stavebního prostoru. Před započetím bouracích prací provést 

sondy a přesvědčit se o skutečném stavu konstrukcí.  Dále provádět zabezpečení 

podepřením ponechaných konstrukcí. Podpěry odstraňovat až po nabytí plné pevnosti 

nově zabudovaného materiálu  

El. zařízení bude provedeno tak, aby osoby při obsluze nemohly přijít do styku s 

nebezpečným napětím. El. rozvody jsou navrženy a musí se udržovat ve stavu, který 

odpovídá platným el. předpisům a ČSN. Pracovníci obsluhující el. zařízení musí být 

seznámeni s provozovaným zařízením a jeho funkcí. Veškeré montážní práce musí 

provádět oprávněná osoba nebo organizace. Před předáním elektrických rozvodů a 

zařízení do provozu je dodavatel montážních prací povinen předat investorovi výchozí 

revizní zprávu. 

 

Obecné zásady: 

1. Pro všechny stavební a montážní, manipulační práce a úkony, které jsou na stavbě 

prováděny, musejí být všichni pracovníci před započetím prací pravidelně školeni 

o bezpečnosti práce a průběžně při provádění těchto prací kontrolováni zodpovědným 

vedoucím, zda všechny platné předpisy a nařízení dodržují. O pravidelném školení a 

přezkoušení pracovníků musí být vedeny předepsané záznamy. 

2. Veškeré mechanizace – stroje, auta a mechanizační pomůcky musí být v řádném 

provozním stavu, bezpečné pro užívání – provádět předepsané revize, školená obsluhy a 

o tomto vést předepsané záznamy. Obsluhovat tyto mechanizace může jen způsobilá, 

zaškolená obsluha a platným řidičským oprávněním. 

3. Veškeré stavební práce se stavebními výrobky a hmotami je třeba provádět v souladu 

s platnými technologickými a bezpečnostními předpisy, které stanoví jednotlivých 

výrobci stavebních hmot. 

4. Dodržovat technologické lhůty pro zhotovování stavebních konstrukcí. 
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5. Řádné zabezpečení staveniště před úrazem elektrickým proudem. 

6. Poruchy technologického zařízení, jejichž odstranění vyžaduje zásah do strojního 

zařízení nebo elektrické instalace, může odstraňovat pouze pracovník s odbornou 

způsobilostí.  

 

1.8 Ochrana životního prostředí 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Při provádění stavby 

budou minimalizovány negativní účinky na okolí, zejména prašnost a hlučnost. 

Výstavbou bude dočasně dotčen provoz v areálu. Provádění stavebních prací a vlastní 

konstrukce objektu jsou navrženy tak, aby došlo k minimálnímu ovlivnění nebo 

stávajícího provozu areálu. Během stavby bude k dispozici stávající příjezd, který bude 

sloužit pouze pro stavbu. 

Uvažovaná stavba není určena pro výrobní činnost a nejedná se o školské zařízení. 

Objekt není zdrojem nadlimitních škodlivin ani hluku. Všechny zabudované výrobky a 

použité hmoty jsou doloženy atesty o způsobilosti pro stavby. V hale není umístěno 

žádné trvalé pracoviště. 

Stavební odpad bude tříděn podle vyhlášky č. 185/2001 Sb., v pozdějším znění a s 

odpady bude zacházeno ve smyslu zákona č. 381/2001Sb., v pozdějším znění. Odpady 

budou skladovány na určeném místě. 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Při provádění stavby 

budou minimalizovány negativní účinky na okolí, zejména prašnost a hlučnost. 

Výstavbou bude dočasně dotčen provoz v areálu. Provádění stavebních prací a vlastní 

konstrukce objektu jsou navrženy tak, aby došlo k minimálnímu ovlivnění nebo 

stávajícího provozu areálu.  

Objekt zázemí a haly není zdrojem hluku. 

Na místě nové tenisové haly a zázemí se nachází vzrostlé stromy. Tyto budou na 

základě povolení vykáceny a bude provedena náhradní výsadba 

Zdrojem hluku ve vnitřním prostoru stavby je pouze zařízení větrání a běžné spotřebiče. 

Vzhledem k dostatečné odstupové vzdálenosti od hlavní komunikace a četnosti dopravy 

lze konstatovat, že stanovené hlukové limity nebudou překročeny. 
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1.9 Závěr 

Realizace projektu řešena dle vypracované projektové dokumentace, v níž bylo cílem 

vystihnout možné problémy a popsat jednotlivé postupy a činnosti. Pokud by došlo při 

realizaci k nejasnostem nebo komplikacím, je třeba daný problém konzultovat 

s projektantem. Konzultací s projektantem se snižuje riziko nechtěných změn a chyb 

oproti provedené projektové dokumentaci a je tak možné eliminovat či minimalizovat 

náklady na stavbu 
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1.10 Širší dopravní vztahy 

V tomto dokumenty jsou řešeny všechny důležité body zájmu dopravy materiálu 

(betonu, výztuže a bednění, dřevěných a ocelových prvků haly) na staveniště. Bližší 

specifikace použitých dopravních prostředků naleznete v dokumentu Návrh strojní 

sestavy. Umístění řešených bodů zájmů naleznete v přiložených výkresech.  

 

Řešené místo se nachází v severní části města Prostějov v lokalitě Za Nádražím.  

Zelený bod:   místo staveniště 

   Sportovní 1 

   Prostějov, 796 01 

 

 

Obrázek 1: Poloha staveniště 
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1.11 Trasa betonu 

Začátek trasy (zelený bod):  betonárka ZAPA 

    Průmyslová 219/7 

    Prostějov, 796 01 

Konec trasy (červený bod): místo staveniště 

    Sportovní 1 

    Prostějov, 796 01 

 

Zde je zobrazena trasa dopravy betonu, které se budu dovážet z betonárky ZAPA 

vzdálené od místa staveniště 3 km. Dopravním prostředkem na přepravu betonu je 

zvolen autodomíchávač Schwing Stetter AM 8 C. Trasa je vedená po hlavních 

komunikacích a silnicích vyšších tříd. Předpokládaná doba jízdy je v době špičky 

10 minut. Na trase jsou řešeny 2 doby zájmu a žádný není považovaný za kritický bod. 

Zvolené komunikace nemají zvláštní hmotnostní omezení.  

 

Obrázek 2: Trasa betonu 
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B - 1 – Kruhový objezd: Vnější poloměr 16 m vyhovuje požadavkům. 

 

 

B - 2 – Kruhový objezd: Vnější poloměr 16 m vyhovuje požadavkům. 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

1.12 Trasa betonové výztuže  

Začátek trasy (zelený bod): hutní a profilovaný materiál  firmy Profil a spol. 

    Za Branou 315 

    Kostelec na Hané, 798 41 

 

Konec trasy (červený bod): místo staveniště 

    Sportovní 1 

    Prostějov, 796 01 

 

Betonářská výztuž, ocelové prvky a kari sítě budou objednány u firmy Profil a spol. a 

dopravovány budou ze skladu z Kostelce na Hané, který je vzdálený 6,5 km od místa 

staveniště. Jako přepravní prostředek je zvolen valník MAN TGA na podvozku 26.460 

s HR. Cesta na staveniště vede před hlavní komunikace a zabere 10 minut času. Na trase 

jsou řešeny 2 doby zájmu a žádný není považovaný za kritický bod.  

 

Obrázek 3: Trasa betonové výztuže 
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C - 1 – Odbočka z ulice Tyršova na ulici 8. května: Vyhovuje potřebnému

 poloměru 9 m. 

 

 

C - 2 – Kruhový objezd: Vnější poloměr 16 m vyhovuje požadavkům. 
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1.13 Trasa zdících materiálů  

Začátek trasy (zelený bod): stavebniny PRO-DOMA 

    Sebastiniho 2  

    Držovice, 796 07 

 

Konec trasy (červený bod): místo staveniště 

    Sportovní 1 

    Prostějov, 796 01 

 

Zdící materiály a malty budou objednány ze stavebnin Pro-Doma sídlící v Prostějově. 

Dovoz na stavbu bude firma Pro-Doma zajišťovat sama. Sklad je od staveniště vzdálen 

2 km. Na trase jsou řešeny 2 doby zájmu a žádný není považovaný za kritický bod.  

 

Obrázek 4: Trasa zdících materiálů 
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D - 1 – Kruhový objezd: Vnější poloměr 16 m vyhovuje požadavkům. 

 

 

D - 2 – Odbočka z ulice Olomoucká na ulici Edvarda Valenty: Vyhovuje potřebnému

 poloměru 9 m. 
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1.14 Trasa PUR panelů a prvků ocelové konstrukce 

Sídlo firmy (zelený bod):  MONT-KOVO spol. s r.o. 

    Břest 81 

    Břest, 768 23 

 

Konec trasy (červený bod): místo staveniště 

    Sportovní 1 

    Prostějov, 796 01 

 

Prvky ocelové konstrukce haly a obvodový plášť z PUR panelů dodá firma MONT-

KOVO spol. s r.o. sídlící v Břestu, vzdáleného 42 km od místa stavby. Tato firma bude 

na základě objednávky a smlouvy dopravovat materiál na stavbu ve stanovených 

termínech a množství. Na trase jsou řešeny 4 doby zájmu a žádný není považovaný 

za kritický bod.  

 

 

Obrázek 5: Trasa PUR panelů a prvků ocelové konstrukce 
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E - 1 – Most přes řeku Bečvu: Vyhovuje běžnému zatížení do 25 t.  

 

 

E - 2 – Odbočka z ulice 9. května na ulici 28. října: Vyhovuje potřebnému

 poloměru 9 m. 
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E - 3 – Podjezd pod mostem na silnici č. 150: Vyhovuje světlou výškou podjezdu 3,9 m. 

 

 

E - 4 – Kruhový objezd: Vnější poloměr 16 m vyhovuje požadavkům. 
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1.15 Trasa lepených dřevěných prvků 

Začátek trasy (zelený bod): JAF HOLZ, spol. s r.o. 

    Průmyslová 717/8g 

    Vyškov-Předměstí, 682 01 

 

Konec trasy (červený bod): místo staveniště 

    Sportovní 1 

    Prostějov, 796 01 

 

Dřevěné lepené prvky ocelovodřevené konstrukce haly budou dopravovány ze skladu 

firmy JAF HOLZ, spol. s r.o. vzdáleného 25 km od místa stavby. Společnost se 

zabíhá výrobou a dodávkou prvků pro dřevěné konstrukce. Tato firma bude na základě 

objednávky a smlouvy dopravovat materiál na stavbu ve stanovených termínech a 

množství. Na trase jsou řešeny 4 doby zájmu a žádný není považovaný za kritický bod.  

 

Obrázek 6: Trasa lepených dřevěných prvků 
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F - 1 – Most přes řeku rychlostní komunikaci R46: Vyhovuje běžnému zatížení do 25 t.  

 

 

F - 2 – Most přes řeku rychlostní komunikaci R46: Vyhovuje běžnému zatížení do 30 t.  

 

 

F - 3 – Kruhový objezd: Vnější poloměr 16 m vyhovuje požadavkům. 
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1.16 Časový harmonogram řádkový 

 

Tabulka 1: Časový harmonogram řádkový 

 
 

 

Podrobný časový plán objektu naleznete v příloze číslo B.8 – Časový harmonogram 
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1.17 Finanční harmonogram řádkový 

 

Ceny jsou stanoveny dle THU 

 

 
Tabulka 2: Finanční harmonogram řádkový 

 
 

 

 

Podrobný rozpočet naleznete v příloze číslo B.9 - Rozpočet 
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1.18 Výkresy zařízení staveniště 

Výkresy zařízení staveniště jsou vyhotoveny ve variantách s využitím stávajících 

objektů, výkres B.2 – Zařízení staveniště s využitím stávajících objektů a bez využití 

těchto objektů pod číslem B.3 – Zařízení staveniště bez využitím stávajících objektů. 

 

1.19 Zpráva zařízení staveniště  

Tato zpráva je vyhotovena k variantě bez využití stávajících objektů. 

 

1.19.1 Identifikační údaje 

Identifikační údaje stavby 

Název stavby:   Tenisová hala se zázemím 

Místo stavby:    Sportovní 1, (p. č. 478/16, 478/9, 8086/7) 

Obec a kraj:   796 01 Prostějov, kraj Olomoucký 

 

Identifikační údaje investora 

Investor:    Tenisový klub Prostějov 

Sídlo investora:  Sportovní 1 796 01 Prostějov 

 

Identifikační údaje projektanta 

Hlavní projektant:   Stavtes s.r.o.  

Sídlo projekční kanceláře:  Tylova 3 796 01 Prostějov 

Projektant architekt:    Ing. Jiří Kolba 

 

Rozčlenění stavby na stavební objekty 

Stavba tenisové haly je členěna na jednotlivé stavební a inženýrské objekty: 
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SO01 Tenisová hala 

SO02 Vstupní objekt - zázemí     

SO03 Plynovod 

SO04 Dešťová kanalizace 

SO05 Splašková kanalizace 

SO06 Vodovod 

SO07 Rozvod NN 

SO08 Chodníky 

SO09 Objekty k asanaci 

 

1.19.2 Popis staveniště  

Staveniště pro navrhovanou tenisovou halu a její přístavbu se nachází na nesvažitých 

pozemcích p.č. 478/16, 478/9, 8086/7 v Prostějově. 

V místě nového objektu bude zrušena nefunkční cvičná tenisová stěna a asfaltová 

plocha. Bude provedena asanace stávajících objektů na p.č. 478/9 a 478/10. Na místě 

nové tenisové haly a zázemí se nachází vzrostlé stromy. Tyto budou na základě 

povolení vykáceny a bude provedena náhradní výsadba. 

Navržené stromy k vykácení:  

 borovice – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,13 m 

 borovice – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,19 m 

 smrk – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,25 m 

 smrk – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,75 m 

 smrk – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 0,88 m 

 javor – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,44 m 

V okolí stavby se nachází stromy, které budou odborně upraveny tak, aby koruna byla 

nad úrovní okapů haly, tj. cca 8 m nad UT.  Navržené stromy k úpravě: 

 lípa – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,88 m 
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 javor – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,57 m 

Dále se na pozemku nachází dva stávající objekty, dříve sloužící jako sklady, přičemž 

menší z nich bude ponechán a po dobu výstavby bude sloužit jako kanceláře, vrátnice. 

Po dokončení stavby bude i tento objekt zlikvidován.  

Staveniště těstě přilehá k stávající tenisové hale, p.č. 478/7, přičemž plánovaná 

přístavba bude obě haly spojovat. Za příjezdovou cestou (cesta před staveništěm) se 

nacházejí antukové tenisové kurty.  

Příjezdová cesta na staveniště je z jižní strany. Jedná se o jedinou přístupovou cestu 

k stávající tenisové hala, tudíž její provoz bude muset být omezen a dbát zde zvýšené 

opatrnosti při pohybu osob. Na vše budou upozorňovat dopravní a informační značení. 

Napříč parcelou 478/16, od západu na východ, vede vodovodní přípojka do VŠ ze 

stávajícího objektu, která bude ponechána a po celou dobu výstavby chráněna. Její 

přesná poloha bude vytyčena a bude k ní přihlíženo při výstavbě základových 

konstrukcí objektů.  

Ze severní strany je staveniště chráněno stávající zděnou zídkou, která budu po dobu 

výstavby ponechána, a bude sloužit jako budoucí oplocení objektu. V nedaleké blízkosti 

staveniště teče říčka Hloučela, která svou velikostí a vzdálenosti nijak neovlivňuje půdu 

staveniště a budoucí stavby.  

Bylo provedeno zaměření celého staveniště, stávajících budov a okolí. Objekt bude 

napojen na stávající vnitroareálové rozvody sítí. Nové přípojky inženýrských sítí 

realizovány nebudou. 

 

1.19.3 Objekty zařízení staveniště 

1.19.3.1 Kanceláře 

Kancelář vedení stavby a vrátnice bude po dohodě s investorem ve stávajícím, menším 

ze dvou objektů, který bude po dokončení stavby zlikvidován. Rozměry jsou pro účel a 

velikost stavby dostačující a jeho poloha nijak neomezuje ani nebrání ve výstavbě.  

Umístění je na výkresu zařízení staveniště v příloze s číslem B.2 – Zařízení staveniště 

s využitím stávajících objektů. 
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1.19.3.2 Šatny a hygienická zařízení 

Hygienické zázemí bude zajištěno sanitárním kontejnerem Pegas container typ 2/S, 

který, obsahuje 2× sprchu, 2× pisoár, 6× umyvadlo a 2× kabina WC. Jejich součástí jsou 

i venkovní zásuvky pro napojení kontejneru CEE 380/32A, osvětlení se dvěma 

zářivkovými svítidly 1× 36W s krytem ovládané přes vypínač, ohřívač vody 2 kW, 

přímotop o příkonu 2 kW, rozvaděčová skříň s odpovídajícím množstvím jističů a 

proudových chráničů. 

Dle NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a dle 

NV č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

je dáno:- WC: 2 sedadla a 2 mušle na 11 – 50 zaměstnanců 

 - sprchy: 1 sprcha na 20 zaměstnanců, 

 - umyvadla: 1 umyvadlo na 10 zaměstnanců, 

 - šatny: 1,25 m2 na pracovníka = max. 11 pracovníků na buňku  

Navržený kontejner splňuje potřeby pro množství zaměstnanců, které se na staveniště 

bude nacházet. 

Rozměry (d × š × v): 6058 × 2438 × 2820 mm. 

 

Obrázek 7: Pegas container typ 2/S 

 

Šatny budou zajištěny dvěma obytnými kontejnery Pegas conteiner typ 1/0, které budou 

umístěny na zpevněnou plochu z cihelné drti situované podél severovýchodní hranice 

staveniště. Součástí těchto kontejnerů jsou venkovní zásuvky, osvětlení dvěma 

zářivkovými svítidly 1× 36W s krytem ovládané přes vypínač, přímotop o příkonu 

2 kW, rozvaděčová skříň s odpovídajícím množstvím jističů a proudových chráničů. 
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Ubytování pracovníků na staveništi se neuvažuje. 

Rozměry (d × š × v): 6058 × 2438 × 2820 mm. 

 

Obrázek 8: Pegas conteiner typ 1/0 

 

1.19.3.3 Sklady 

Na staveništi se budou nacházet dva mobilní plechové kontejnery Pegas container typ 

2/P, které budou sloužit k úschově pracovních pomůcek, nářadí a drobného materiálu. 

Sklady budou uzamykatelné a klíče budou v kanceláři vedení. Ve skladu je umělé 

osvětlení a zásuvka na 220V. Položeny budou na zpevněný podklad z betonového 

recyklátu.  

 

Rozměry (vnitřní/vnější):  Délka 3000 / 3898 mm 

    Šířka 2438 / 2334 mm 

    Výška 2591 / 2396 mm 

    Dveře (š / v) 2290 / 2295 mm 

    Objem 16,4 m
3
 

    Nosnost 10 t 
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Obrázek 9: Pegas container typ 2/P 

 

1.19.3.4 Skládky 

Potřeby skládek a jejich umístění se v průběhu výstavby může měnit. Ve fázi provádění 

hrubé stavby budou k dispozici plochy budoucí tenisové haly. Poté bude prostor omezen 

a materiál skladován pouze v severní části staveniště. Po provedení zastřešení tenisové 

haly bude možno skladování materiálu i zde, a to zejména materiálu pro potřeby 

provádění interiéru haly, popřípadě materiál skladovatelný pouze v suchém prostředí. 

Místa pro parkování se po domluvě s investorem mohou dočasně využít jako skládky. 

Prvky větších rozměrů se budou zabudovávat ihned po vykládce.  

Materiál se na skládku bude pokládat na dřevěné hranoly, podkladky nebo palety, ty 

budou na zpevněný podklad z betonového recyklátu.  

 

1.19.3.5 Oplocení 

Staveniště je ze západní části chráněno stávající tenisovou halou. Na severní a 

severovýchodní straně se nachází původní cihlobetonová zídka výšky 1,9 m. Z jižní 

strany (ze strany od příjezdové komunikace) bude postaveno mobilní oplocení.   

Bude použito mobilní oplocení firmy JOHNNY SERVIS s.r.o., typ PV7. Dílce oplocení 

jsou navzájem spojeny univerzální ocelovou sponkou a osazeny do betonové patky. 

Brány jsou tvořeny standardními díly PV7, které jsou spojeny speciálními svorkami SV 

k bráně a opatřeny kolečkem pro branky. Pro zamykání bran bude použit řetěz opatřený 

visacím zámkem. 
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Obrázek 10: Johnny servis plotový dílec PV7 

 

Plotový dílec PV7 

Rozměry pole: 3 500 × 2 000 mm 

Rozměry oka: 100 × 200 mm 

Váha: 15 kg 

Betonová patka PaB36 

Rozměry: 620 × 220 × 130 mm 

Hmotnost: 36 kg 

 

1.19.3.6 Nádoby na odpad 

Nádoby na komunální, tříděný i stavební odpad jsou umístěny společně s nádobami na 

odpad využívanými firmou ASA TS Prostějov s r.o. v severní části staveniště přímo 

naproti vjezdu. 

Pro potřeby stavby jsou použity: 2× plastový kontejner o objemu 1100 litrů pro 

komunální odpad a pro tříděný odpad (plasty), 2 x plastová popelnice o objemu 240 l 

pro tříděný odpad (papír a sklo) a 1× stavební kontejner 4,85 m³. 

Nádoby na odpady budou označeny štítky pro určení druhu odpadu. Komunální odpad 

bude vyvážen 1× týdně, tříděný odpad 2× měsíčně, nebo dle potřeby, a stavební odpad 

1x měsíčně, nebo dle potřeby. 
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Plastový kontejner 1100 l 

Rozměry: 1 370 × 1 115 × 1470 mm 

Objem: 1 100 l 

 

 

Obrázek 11: Plastový kontejner 1100 l 

 

Plastová popelnice 240 l 

Rozměry: 580 × 730 × 1 067 mm 

Objem: 240 l 

 

 

Obrázek 12: Plastová popelnice 240 l 
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1.19.3.7 Staveništní komunikace 

Většina dodávek a vykládek bude prováděna z příjezdové komunikace, která leží 

v těsné blízkosti staveniště a je tak dobrý a dostatečný přístup a prostor pro vykládku 

materiálu. Z toho důvodu je staveništní komunikace jen velmi malá a po dokončení 

výstavby již nebude třeba, proto bude provedena z recyklátu ze zlikvidované cvičné 

tenisové zdi a stávajícího objektu nacházejícího se v prostoru staveniště.  

 

1.19.3.8 Parkoviště 

Parkoviště přilehlé k stávající tenisové hale bude po domluvě s investorem možné 

využívat k parkování osobních automobilů zaměstnanců vedení stavby případně 

dočasného parkování subdodavatelů stavby. V případě nedostačující kapacity 

parkovacích míst je možnost podélného parkování v ulici Sportovní.   

 

1.19.3.9 Předmontážní plochy 

Předmontážní plochy slouží zejména ke svařování a montáži ocelových částí a ocelové 

výztuže v železobetonových konstrukcích. Plochy budou rozmístěny dle aktuálních 

potřeb stavby v severní části staveniště a po provedení hrubého betonového podkladu 

tenisové haly bude možné tyto práce dočasně provádět uvnitř haly.  

 

1.19.4 Zdroje pro staveništní provoz 

1.19.4.1 Elektrická energie  

Zařízení staveniště vyžaduje rozvod elektrické energie, kanalizace a vody. Hlavní 

staveništní rozvaděč se bude nacházet v jižní části u vstupu do budoucího zázemí a bude 

napojen na stávající rozvaděč. Do tohoto rozvaděče bude napojeno míchací centrum, 

elektrické přístroje a další staveništní rozvaděč sloužící pro napojení mobilních buněk 

na zdroj elektrické energie. Ten se nachází v severovýchodní části staveniště za 

skladovými kontejnery. Rozvod elektrické energie je řešen pozemní formou 

v chráničkách.  
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Tabulka 3: Výpočet maximálního příkonu pro staveništní provoz 

Přístroj Příkon 

(kW)

Množství (ks) Celkem 

(kW)Vibrační deska 2,8 1 2,8

Vibrační jehla 2,3 1 2,3

Stavební míchačka 1,8 1 1,8

Svářecí agregát 6,5 1 6,5

Omítací stroj 5,5 1 5,5

Bruska Makita 1,6 1 1,6

Sanitární kontejner 6 1 6

Obytný kontejner 5 3 15

Příklepová vrtačka 1,6 2 3,2

44,7

Osvětlení obytného 

kontejneru
0,072 3 0,216

Osvětlení sanitárního 

kontejneru
0,072 1 0,072

Osvětlení vnitřních prostor 

stavby reflektorem
0,25 4 1

1,3

Příkon spotřebičů

Osvětlení

Celkem P1

Celkem P2
 

 

Potřebný příkon elektrického proudu: 

S = 1,1*{[(0,5*P1 + 0,8*P2)²] + (0,7*P1)² }
0,5

 

S = 1,1*{[(0,5*44,7 + 0,8*1,3)²] + (0,7*44,7)² }
0,5

 

S = 40,95 kW - maximální příkon pro staveništní provoz 

1,1– koeficient rezervy na nepředvídatelné zvýšení příkonu 

0,5 a 07 – koeficient současnosti el. motorů 

0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení. 
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1.19.4.2 Voda 

Na staveništi se nachází stávající vodoměrná šachta, která bude sloužit jako pro přívod a 

měření vody pro potřeby sanitárních buněk, k ošetřování betonu a pro další potřeby 

stavby.  

 

Tabulka 4: Výpočet množství vody potřebné pro staveništní provoz 

Potřeba vody Měrná jednotka
Počet měrných 

jednotek

Norma 

(l)

Potřebné množství 

vody (l)

Ošetřování 

čerstvého betonu
m3 39 20 780

Čištění prvků 

bednění
m2 700 1,25 875

Vnitřní omítky m2 129 2 258

1913

Hygienické účely 1 pracovník 24 40 960

960

Provozní účely

Sociální účely

Celkem A

Celkem B

  

Výpočet sekundové potřeby vody: 

Qn = (Pn*Kn) / (t * 3600) 

Qn = [(1913 + 960)*1,5 ] / (8*3600) 

Qn = 0,150 l/s … výpočtovému průtoku odpovídá vodovodní potrubí D ½“ 

Qn – množství vody v l/s 

Pn – potřeba vody celkem v l/den 

Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu 

t – délka směny v hodinách 
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1.19.4.3 Odvodnění 

Poblíž umístění sanitárních buněk se po dobu výstavby zřídí dočasná revizní šachta 

svedená do jednotné komunikace vedoucí středem přilehlé komunikace. Toto napojení 

stávající a po dokončení stavby bude sloužit ke svodu dešťové vody z dešťové 

kanalizace ze střechy tenisové haly. Odvodnění z pozemku staveniště je ponecháno 

stávající, tj. zasakováním. Na staveništi je nachází prostor pro čistění stavebních strojů, 

kde je také umístěn odlučovač lehkých látek pro zachycení případných úniků ropných 

látek a provozních kapalin stavebních strojů. 

Veškeré trasy vedení staveništních rozvodů jsou zakresleny ve výkresech zařízení 

staveniště. 

 

1.20 Řešení dopravních tras 

Přístup na staveniště je z jižní strany z ulice Sportovní.  

Na křižovatce cesty vedoucí ke staveništi bude umístěna značka upozorňující na výjezd 

vozidel ze stavby. U vjezdu na staveniště bude umístěna vrátnice, kde se každý 

zaměstnanec a kdokoliv, kdo bude chtít vstoupit na staveniště, bude hlásit.  

Případné znečištění příjezdových komunikací bude kontrolováno a bude zajištěno jejich 

čištění pověřenými pracovníky. 

 

1.21 Likvidace zařízení staveniště 

Veškeré obytné, sanitární a skladovací kontejnery budou odstraněny. Dočasné 

staveništní rozvody energií a kanalizace budou odstraněny. Nakonec se provede 

demontáž a odvoz dílců oplocení staveniště.  

Dodavatel provede odstranění po skončení stavby, resp. odstranění vad a nedodělků, 

nejpozději však 14 dní po předání stavby investorovi.  
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1.22 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

Všichni pracovníci budou proškoleni a seznámení s pravidly BOZP.  

Během provádění stavebních prací musí být dodržovány: 

 ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích 

na ochranu zdraví při práci na staveništích. 

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

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

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

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

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci), ve znění pozdějších předpisů. 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 ČSN 05 0601 Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů, 

 ČSN 05 0610 Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem, 

 

1.23 Vliv na životní prostředí a požární bezpečnost 

Po celou dobu provádění stavebních prací bude zajišťován úklid staveniště a jeho okolí 

tak, aby nedošlo ke znečištění komunikací a tím i ke zvýšení prašnosti v blízkém okolí 

staveniště. 

Dodavatel stavby bude organizovat práci v souladu se smluvními podmínkami na 

dodávku stavby, kde je nutno stanovit hodinu denního zahájení a ukončení prací a 

omezení tak zvýšené hlučnosti ze staveniště v ranních a nočních hodinách. 

V kancelářích vedení stavby bude umístěn min. 1 hasicí přístroj. 

V případě potřeby požární vody se na staveništi nachází hydrant nadzemní, ke kterému 

je čerpána požární voda z přírodního zdroje, jímž je řeka Hloučela, které je nedaleko 

staveniště.  
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Ochrana životního prostředí při výstavbě se bude řídit těmito předpisy: 

 Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, ve znění pozdějších předpisů, 

 Nařízení vlády 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z 

hlediska emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 

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

 Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 Vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů, ve znění pozdějších předpisů, 

 Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

1.23.1 Seznam a zatřídění odpadu 

Kód   Kategorie   Název 

15 01 02  O   Plastové obaly 

15 01 10  N   Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

17 01 01  O   Beton - čerstvý 

17 01 03  O   Keramika 

17 02 01  O   Dřevo 

17 02 03  O   Plasty 

17 04 05  O   Železo a ocel 

17 04 07  O   Směsné kovy 

17 04 11  O   Kabely neuvedené pod 17 04 10 

17 05 04  O   Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 06 04  O   Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 0603 

20 01 39  O   Plasty 

20 03 01  O   Směsný komunální odpad 
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1.24 Důležitá telefonní čísla 

Důležitá telefonní čísla budou vyvěšena na dveřích kanceláře, každé šatny a skladu. 

Jednotné číslo tísňového volání:  112 

Hasičský záchranný sbor:   150 

Záchranná služba:    155 

Městská policie:    156 

Policie ČR:     158 

Vodovody a kanalizace Prostějov:  574 166 988 

Tísňová linka E.ON:    800 22 55 77 
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1.25 Objekty zařízení staveniště 

V této časti, mé diplomové práce, se budu zabývat podrobnějším rozborem určitými 

objekty zařízení staveniště. Jako tyto objekty jsem si zvolil stavební buňky.  

Na staveništi budou 3 typy stavebních buněk. Buňky sloužící jako kanceláře vedení 

stavby, šatny a hygienické zařízení a uzamykatelné sklady. Buňky skladů se také řadí 

mezi provozní zařízení staveniště, ale jsou to stále buňky, proto je také v tomto bodě 

více rozeberu. 

Buňky budou na staveniště dopraveny dodavatelem, firmou Pegas Container s.r.o. 

Buňky budou na staveništi rozestavěny dle dokumentace, příloha číslo B.3 – Zařízení 

staveniště bez využitím stávajících objektů. 

 

1.25.1 Buňky vedení stavby 

Buňky řídících pracovníků budou zřízeny pouze v případě varianty zařízení staveniště 

bez využití stávajících objektů.  

Použit bude jeden obytný kontejner Pegas typ PC 11, který bude sloužit jako kanceláře 

vedení stavby. Rozměry (d × š × v): 6058 × 4891 × 2820 mm 

 

Obrázek 13: Kontejner Pegas typ PC 11 - kanceláře vedení stavby 
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Buňka kanceláří je vybavena následujícím: 

2 ks venkovní přívod/vývod 380 V/32A 

2 ks rozvodná krabice 2 × 16A, 1 x 10A 

4 ks zářivka 1 × 36W s vanou 

4 ks zásuvka 

2 ks zásuvka na topení 

2 ks vypínač 

2 ks plastové okno 1800/1200 mm, otvíravě/sklopné, bílé, plastová roleta 

2 ks elektrický přímotop 2 kW 

1 ks venkovní dveře pozinkované 875/2000 mm 

1 ks vnitřní dveře 875/2000 mm 

 

1.25.2 Šatny a hygienická zařízení 

Hygienické zázemí bude zajištěno sanitárním kontejnerem Pegas container typ 2/S, 

který, obsahuje 2× sprchu, 2× pisoár, 6× umyvadlo a 2× kabina WC. Jejich součástí jsou 

i venkovní zásuvky pro napojení kontejneru CEE 380/32A, osvětlení se dvěma 

zářivkovými svítidly 1× 36W s krytem ovládané přes vypínač, ohřívač vody 2 kW, 

přímotop o příkonu 2 kW, rozvaděčová skříň s odpovídajícím množstvím jističů a 

proudových chráničů. 

Dle NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a dle 

NV č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

je dáno:- WC: 2 sedadla a 2 mušle na 11 – 50 zaměstnanců 

 - sprchy: 1 sprcha na 20 zaměstnanců, 

 - umyvadla: 1 umyvadlo na 10 zaměstnanců, 

 - šatny: 1,25 m
2
 na pracovníka = max. 11 pracovníků na buňku  

Navržený kontejner splňuje potřeby pro množství zaměstnanců, které se na staveniště 

bude nacházet. 
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Rozměry (d × š × v): 6058 × 2438 × 2820 mm. 

 

Obrázek 14: Pegas container typ 2/S – hygienické zařízení 

 

Šatny budou zajištěny dvěma obytnými kontejnery Pegas conteiner typ 1/0, které budou 

umístěny na zpevněnou plochu z cihelné drti situované podél severovýchodní hranice 

staveniště. Součástí těchto kontejnerů jsou venkovní zásuvky, osvětlení dvěma 

zářivkovými svítidly 1× 36W s krytem ovládané přes vypínač, přímotop o příkonu 

2 kW, rozvaděčová skříň s odpovídajícím množstvím jističů a proudových chráničů. 

Ubytování pracovníků na staveništi se neuvažuje. 

Rozměry (d × š × v): 6058 × 2438 × 2820 mm. 

 

Obrázek 15: Pegas conteiner typ 1/0 - šatny 
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1.25.3 Technický popis konstrukce obytných kontejnerů 

Kontejnery jsou ve standardním provedení.  

Rám  

Ocelová konstrukce z dutých a válcovaných profilů, samonosná, opatřena atikorozním 

základním nátěrem a vrchní krycí polyakrylátovou barvou. Povolené zatížení podlahy je 

2,5 kN/m
2
.  

 

Skladba podlahy 

Tvoří ji 0,5 mm pozinkovaný profilový plech přinýtovaný k podlahovým příčným 

nosníkům.  

Izolovaná je minerální vatou tloušťky 80 mm. 0,2 mm parozábrana z polyethylénové 

fólie. 

Podlahová deska je 22 mm dřevotřísková deska bez formaldehydů, přišroubovaná k 

ocelovým nosníkům, spoje zatmeleny a přebroušeny, ze spodní strany podloženy U-

profilem. V sanitárních místnostech jsou použity 22 mm cetris desky.  

Svrchní 1,5 mm PVC podlahová krytina, položena v pásech, které jsou celoplošně 

přilepeny, spoje jsou homogenně svařeny. Spoje mezi podlahou a stěnami jsou obloženy 

tvrzenými podlahovými lištami, cca 60 mm vysokými. 

 

Skladba obvodových stěn 

Profilový plech: 0,55 mm pozinkovaný profilový plech, lakovaný. Hloubka trapézové 

vlny 10 mm, nýtovaný k pozinkovanému U-profilu stěnové konstrukce, která je 

šroubovaná k ocelovému rámu. 

Izolace je minerální vata tloušťky 60 mm, vkládaná do stěnové konstrukce. 0,2 mm 

parozábrana - polyethylénová fólie 

Odvětrání přes obvodové stěny, z vnější strany plech s prolisem, z vnitřní strany 

plastová mřížka se síťkou proti hmyzu. Začištění otvoru PVC trubkou o průměru 

100 mm. 
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Skladba střechy 

Profilový plech 0,75 mm pozinkovaný profilový plech, hloubka trapézové vlny 40 mm, 

odvětraný, připevněný ke speciálnímu střešnímu profilu, který je souvisle přišroubován 

k rámové konstrukci.  

Izolace je minerální vata tloušťky 80 mm, 0,2 mm parozábrana - polyethylénová fólie. 

Povolené zatížení střechy 1,25 kN/m
2
. 

Odvodnění střechy je provedeno přes 4 plastové svody o průměru 60 mm, umístěné ve 

všech rohových sloupech, které jsou vyvedeny ze sběrné kontejnerové rýny. 

 

Vnitřní obložení 

Obklad stropu 10 mm oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, omyvatelná, bez 

formaldehydů, bílá, přinýtovaná k profilovým nosníkům, hlavičky nýtů jsou opatřeny 

speciálními plastovými lištami. 

Obklad stěny 10 mm oboustranně laminovaná dřevotřísková deska, omyvatelná, barva 

bílá/světlý dub, bez formaldehydů Všechny spoje včetně rohových jsou opatřeny 

speciálními plastovými lištami. 

 

1.25.4 Skladové kontejnery 

Na staveništi se budou nacházet dva mobilní plechové kontejnery Pegas container typ 

2/P, které budou sloužit k úschově pracovních pomůcek, nářadí a drobného materiálu. 

Sklady budou uzamykatelné a klíče budou v kanceláři vedení. Ve skladu je umělé 

osvětlení a zásuvka na 220V. Položeny budou na zpevněný podklad z betonového 

recyklátu.  

Rozměry (vnitřní/vnější):  Délka 3000 / 3898 mm 

    Šířka 2438 / 2334 mm 

    Výška 2591 / 2396 mm 

    Dveře (š / v) 2290 / 2295 mm 

    Objem 16,4 m
3
 

    Nosnost 10 t 
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Obrázek 16: Pegas container typ 2/P - skladový kontejner 

 

1.25.5 Technický popis konstrukce skladových kontejnerů 

Rám 

Z ohýbaných ocelových profilů o síle 3 mm, opatřený rohovými prvky s otvory pro 

vysokozdvižné vozíky.  

 

Skladba podlahy  

Dřevěná překližka 15 mm - hladká protiskluzná. 

 

Skladba obvodových stěn 

Kvalitní profilované plechy o síle 1,3 mm, jsou přivařeny k rámu. 

 

Skladba střechy 

Samonosný ocelový profilovaný plech o síle 1,3 mm. 

 

Venkovní dveře 

Standardní dvoukřídlé ocelové vrata s gumovým těsněním a tyčovým uzavíráním, každé 

dveřní křídlo má samostatné zajištění. Dveře jsou uzamykatelné. 
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1.26 Časový plán hlavních stavebních objektů  

Hlavními stavebními objekty jsou SO01 - tenisová hala a SO02 – zázemí. Tento časový 

harmonogram naleznete v příloze číslo B.8 – Časový harmonogram. 
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1.27 Plán zajištění zdrojů pro stavební objekt tenisové haly 

se zázemím 

Nasazení pracovníků pro realizaci objektu tenisové haly se zázemím je v příloze číslo 

B.10 – Nasazení pracovníků pro realizaci hlavních stavebních objektů 

Nasazení pracovních strojů pro realizaci objektu tenisové haly se zázemím je v příloze 

číslo B.11 – Nasazení strojů pro realizaci hlavních stavebních objektů 

 

1.28 Rozpočet objektu tenisové haly se zázemím 

Podrobný položkový rozpočet pro objekty tenisové haly a zázemí naleznete v příloze 

číslo B.9 – Rozpočet. 
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1.29 Kontrolní a zkušební plán pro montáž ocelovodřevěné haly 

Tabulka 5: Kontrolní a zkušební plán pro montáž ocelovodřevěné haly 

 
č. Předmět kontroly Popis kontroly Zdroj 

Kontrolu 

provede 

Četnost 

kontroly 

Způsob 

kontroly 

Výsledek 

kontroly 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

V
st

u
p

n
í 

 

1 Kontrola podkladů 

Úplnost a rozsah projektové 

dokumentace, technologického 

předpisu, technické zprávy 

zákon č. 183/2006 

Sb., vyhl. 

č.499/2006 Sb., TP 

SV, TDI Jednorázově vizuálně Zápis do SD 

2 
Kontrola 

připravenosti 

staveniště 

Kontrola ZS, polohové a výškové 

vytyčení 
PD, zpráva ZS SV, M, G 

Jednorázově 

při přejímce 

vizuálně, 

přeměřen

í 

Zápis do 

SD, 

přejímací 

protokol 

3 
Kontrola předchozích 

prací 

Základové k-ce - poloha a 

geometrie, pevnost  

PD, ČSN EN 

1090-2, ČSN EN 

12390-3 

SV, M, G Jednorázově 

vizuálně, 

přeměřen

í 

Zápis do 

SD, 

přejímací 

protokol 
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č. Předmět kontroly Popis kontroly Zdroj 

Kontrolu 

provede 

Četnost 

kontroly 

Způsob 

kontroly 

Výsledek 

kontroly 

4 
Kontrola dodávky 

materiálů 

Převzetí materiálů, soulad s DL, 

množství materiálu, poškození, 

úplnost, doložení kvality 

ČSN 73 2824-1, 

ČSN EN 1090-1, 

DL, TP 

SV, M Jednorázově vizuálně 

Zápis do 

SD, 

přejímací 

protokol, 

DL, C 

5 
Kontrola způsobilosti 

pracovníků 

Kontrola průkazů – jeřábnický, 

vazačský, svářečský 
TP SV, M Jednorázově Vizuálně 

Zápis do 

SD, založení 

kopií 

6 
Kontrola stavebních 

stojů a nářadí 

Kontrola funkčnosti, stavu a 

výkonnosti strojů a nářadí 

Technické listy, 

PD, Nař. vl. č. 

378/2001 Sb. 

SV, M Průběžně Vizuálně Zápis do SD 

7 

Kontrola 

klimatických a 

pracovních podmínek 

Teplota, Klimatický stav TP SV, M Průběžně 

Vizuálně, 

měřením 

teplot 

Zápis do SD 
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č. Předmět kontroly Popis kontroly Zdroj 

Kontrolu 

provede 

Četnost 

kontroly 

Způsob 

kontroly 

Výsledek 

kontroly 

M
e
z
io

p
er

a
č
n

í 

8 
Kontrola dodržování 

TP 

Kontrola dodržování sledu prací, 

jejich postup 
TP SV, M Průběžně 

Vizuálně, 

měřením 
Zápis do SD 

9 
Kontrola dodržování 

bezpečnosti práce 

Kontrola používání pomůcek 

BOZP a vhodných strojů a nářadí 

Zákon č.309/2006 

Sb., Nař. vl. 

č.591/2006 Sb., 

Nař. vl č. 362/2005 

Sb., 

SV, M, 

TDI 
Průběžně Vizuálně Zápis do SD 

10 
Kontrola kotevních 

zařízení  

Kontrola polohy a hloubky 

kotevních zařízení  

PD, ČSN EN 

1090-2, ČSN 73 

2601  

SV, M, G Průběžně 
Vizuálně, 

měřením 
Zápis do SD 

11 
Kontrola osazení 

sloupů 

Kontrola polohy osazení sloupů, 

způsob kotvení 

PD, ČSN EN 

1090-2, ČSN 73 

2601 

SV, M, G Průběžně 
Vizuálně, 

měřením 
Zápis do SD 

12 Kontrola ztužujících 

prvků a táhel 

Kontrola polohy osazení, způsob 

kotvení 

PD, ČSN EN 

1090-2, ČSN ISO 

8992 

SV, M Průběžně 
Vizuálně, 

měřením 
Zápis do SD 
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č. Předmět kontroly Popis kontroly Zdroj 

Kontrolu 

provede 

Četnost 

kontroly 

Způsob 

kontroly 

Výsledek 

kontroly 

13 
Kontrola osazení 

střešní vaznice 

Kontrola tesařských prací, poloha 

vaznic, vazníků, příčných a 

podélných ztužidel 

ČSN 73 2810, ČSN 

ISO 8992 
SV, M Průběžně 

Vizuálně, 

měřením 
Zápis do SD 

14 

Kontrola šroubových 

spojů a montážních 

styků 

Kontrola použití spojovacích 

prvků, počet, utahovací moment 

PD, ČSN EN 

1090-2, ČSN ISO 

8992 

SV, M Průběžně 
Vizuálně, 

měřením 
Zápis do SD 

15 Kontrola svarů 
Kontrola povrchu před svarem, 

provedení svarů, kvalita, začistění 

PD, ČSN EN 

1090-2, ČSN EN 

ISO 3834-4 

SV, M Průběžně 
Vizuálně, 

měřením 
Zápis do SD 

V
ý
st

u
p

n
í 

16 

Celková geometrie 

konstrukce a shoda 

s projektovou 

dokumentací 

Kontrola celkových rozměrů a 

polohy, provedení dle PD, předání 

díla investorovi 

PD 
SV, M, 

G, TDI 
Jednorázově 

Vizuálně, 

měřením 

Zápis do 

SD, 

předávací 

protokol 
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Použité zkratky: 

PD – projektová dokumentace 

SV – Stavbyvedoucí 

TDI – Technický dozor investora 

TZ – Technická zpráva 

TP – Technologický předpis  

C – Certifikát 

M – Mistr 

DL – Dodací list 

k-ce – konstrukce 

SOD – Smlouva o dílo 

G – Geodet 

SD – Stavební deník   

 

 

Seznam použitých norem: 

zákon č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 

vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění novely č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

ČSN EN 12390-3 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles, 2009 

ČSN EN 1090-1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců, 2012 

ČSN EN 1090-2 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce, leden 2012 

ČSN 73 2601 - Provádění ocelových konstrukcí 

ČSN 73 2824-1 - Třídění dřeva podle pevnosti - Část 1: Jehličnaté řezivo, září 2011 

nařízení vlády 378/2001 Sb.  - Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění 

pozdějších předpisů 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
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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, ve znění pozdějších předpisů 

zákon 309/2006 Sb. - O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 

ČSN EN ISO 3834-4 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 4: Základní požadavky na jakost, 2006 

ČSN ISO 8992 - Spojovací součásti - Všeobecné požadavky na šrouby a matice, 2011 

ČSN 73 2810 - Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 

ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části 

ČSN EN 12390-3 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles, 2009. 
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1.30 Podrobný popis kontrol 

 

1.30.1 Vstupní kontrola 

1) Kontrola podkladů 

Projektová dokumentace bude zpracovaná oprávněnou osobou v souladu s platnou 

legislativou. Bude obsahovat stanovisko k nutnosti koordinátora stavby dle platné 

legislativy. Musí být uvedeny majetkoprávní vztahy k navrhovanému objektu. Investor 

spolu se stavbyvedoucím odpovídají za řádné převzetí staveniště a jsou povinni 

zkontrolovat všechny dokumenty a náležitosti s tím spojené (kompletnost projektové 

dokumentace). V případě jakýchkoliv pochybností je stavbyvedoucí povinen problém 

projednat s investorem a provést dodatečné prověření 

 

2) Kontrola připravenosti staveniště 

Kontrola zařízení staveniště – přístup na stavbu, ohrazení oplocením, odběrná místa 

energií, polohové a výškové body, objekty zařízení staveniště. Vizuálně kontroluje 

stavbyvedoucí. 

Kontrola výšky oplocení, min. 1,8 m, včetně uzamykatelných vchodů a vjezdů. 

Kontrola přístupových cest, zdali odpovídají navrženým dopravovaným materiálům a 

zvedacím mechanizmům.  

Kontrola umístění a kapacity šaten, hygienických zázemí pro pracovníky a kanceláře 

pro vedení stavby.  

Kontrola vytyčení a ochrana inženýrských sítí procházející staveništěm. 

 

3) Kontrola předchozích prací 

Na pracovišti musí být dokončeny základové konstrukce, dodržení technologické pauzy 

od jejich betonáže a kontrola jejich rovinnosti. Kontroluje se poloha, vzdálenosti a 

možné odchylky základových patek. Půdorysná poloha základové konstrukce vtažená 

k sekundárním osám v půdorysu. Výšková poloha základové konstrukce vztažená 

k sekundárním osám výškovým.  
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Dále vodorovnost desky. Rovněž se měří velikosti a poloha prostupů a otvorů v k-ci.  

Kontrola pevnosti základů se kontroluje Schmidtovým tvrdoměrem. Základové 

konstrukce musí vykazovat min. 70 % výsledné pevnosti betonu v tlaku dané 

projektovou dokumentací. 

 

Hodnoty mezních odchylek pro nosníky a desky: 

Tabulka 6: Hodnoty mezních odchylek pro nosníky a desky 

 

 

Kontrola rovinnosti rovinných ploch: 

Tabulka 7: Kontrola rovinnosti rovinných ploch 

 

 

4) Kontrola dodávky materiálů 

Kontroluje se shoda dodaného materiálu a dodacím listem a projektovou dokumentací. 

Kontroluje se označení, množství, rozměry, jakost, včetně spojovacího materiálu, 

nepoškozenost při dopravě.  

U dodávek dřeva kontrolujeme druh dřeva, jakost, správné množství a rozměry dle 

projektové dokumentace. Nosníky a prvky nesmějí být poškozené, bez viditelných 
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trhlin, prvky musejí být naimpregnované a dostatečné vysušené. Vlhkost měřená 

vlhkoměrem. U lepeného dřeva vlhkost max. 12 %.  

Ocelové prvky se skladují na zpevněných odvodněných plochách na dřevěných, či 

jiných, podkladcích 80×80 mm ve vzdálenostech alespoň 1,2 m. Maximální výška 

skladování prvků je 1,5 m. Spojovací a jiný drobný materiál se skladuje 

v uzamykatelných skladech nejlépe v originálním balení.   

 

5) Kontrola způsobilosti pracovníků 

Budou zkontrolovány průkazy osob, které budou provádět činnosti vyžadující odbornou 

způsobilost. Kopie dokladů a průkazů budou uschovány v kanceláři vedení stavby. 

Jeřábník musí mít platný řidičský průkaz skupiny C a jeřábnický průkaz, stejně tak 

vazači vazačský průkaz a svářeči svářečský.  

Ostatní pracovníci obsluhující jiné stroje a nástroje musejí projít školením o bezpečnosti 

práce s daným strojem, nebo doložit doklad o jeho absolvování.  

 

6) Kontrola stavebních stojů a nářadí 

Je třeba zkontrolovat zejména technický stav zvedacího zařízení a jeho vázacích 

prostředků, maximální a potřebný dosah a nosnost výložníku.  

Kontrola funkčnosti, bezzávadnosti a kompletnosti stavebních nástrojů a nářadí, včetně 

jejich příslušenství. Nesmí vykazovat poškození ani vyšší opotřebení a nesmí unikat 

jakékoliv provozní kapaliny. Dále se zkontroluje servisní knížka prohlídek stavebních 

strojů a nářadí. 

 

7) Kontrola klimatických a pracovních podmínek 

Tato kontrola je zaznamenávána hlavním stavbyvedoucím každý den realizace 

konstrukcí.  Jedná se o zápis do stavebního deníku aktuálního počasí – při montáži haly 

je jedná hlavně o povětrnostní podmínky. Rychlost větru nesmí překročit 11 m/s, jinak 

je nutné veškeré práce na stavbě zastavit. To samé platí při snížené viditelnosti, kdy je 

dohled menší než 30 m. Ztížené klimatické podmínky ovlivní průběh výstavby 

(montáž). Tyto hodnoty musí být kdykoliv dohledatelné. 
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1.30.2 Mezioperační kontrola  

8) Kontrola dodržování technologického předpisu 

Stavbyvedoucí nebo jiné jím pověřená osoba, průběžně kontroluje dodržování 

technologického předpisu, zvláště postup provádění prací, klimatických podmínek, 

bezpečnost práce a užívání pomůcek BOZP a předepsané užívání strojů.  

Každý pracovní musí být seznámen s postupem prováděné práce.  

 

9) Kontrola dodržování bezpečnosti práce 

Každý pracovník musí být seznámený s bezpečnostními předpisy dané stavby, stejně 

tak bezpečnosti při práci. Předpisy jsou dány zákony, nařízeními vlády a vyhláškami 

(nařízení vlády 378/2001 Sb. - Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - O bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 

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

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon 309/2006 

Sb. - O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vše ve znění 

pozdějších předpisů) 

Pracovníci jsou povinni používat vhodné ochranné pracovní pomůcky, zvláště pro práci 

ve výškách. Na ochranné pracovní pomůcky má nárok každý pracovních na stavbě. 

Kontroluje se stav těchto pomůcek, v případě neadekvátního opotřebení se nesmí 

používat a je potřeba je vyměnit. 

 

10) Kontrola kotevních zařízení  

Zkontrolují se otvory pro chemické kotvy. Povolené mezní odchylky jsou ±5 mm oproti 

projektové dokumentaci. Zkontroluje se hloubka otvorů pro závitové tyče, tj. 280 mm 

pro závitové tyče M24 pro hlavní sloupy a M20 pro sloupy štítových stěn. 

 

11)  Kontrola osazení sloupů 

Dle projektové dokumentace se zkontroluje správnost osazení prvků. Přístupná 

polohová i výšková odchylka pro osazení sloupu je ±5 mm oproti projektové 
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dokumentaci. Stavbyvedoucí nebo geodet zkontroluje svislost sloupu. Povolená 

odchylka je ±5 mm na celou výšku sloupu oproti projektové dokumentaci.  

Je důležité průběžně kontrolovat počet a správnost použití kotvících prvků, vč. 

odpovídajících matic a podložek dle projektové dokumentace.  

Závitové tyče musejí být utaženy na 2 matice a min. na 2 závity. Kontroluje momentu 

utažení závitových tyčí.   

 

12) Kontrola ztužujících prvků a táhel 

Dle projektové dokumentace se zkontroluje správnost osazení prvků. Zkontroluje se 

poloha osazených vzpěr a táhel na podélné a příčné straně konstrukce i na střešní 

konstrukce. Povolená polohová odchylka osazení vzpěr a táhel je ±10 mm oproti 

projektové dokumentaci. Povolená odchylka sklonu vzpěr a táhel je ±1°.  

Je důležité průběžně kontrolovat počet a správnost použití kotvících prvků, vč. 

odpovídajících matic a podložek dle projektové dokumentace. Matice musejí být 

utaženy min. přes 2 závity.  

 

13) Kontrola osazení střešní vaznice 

Kontroluje se osazení a ukotvení. Vazníky musejí být uloženy ve svislé poloze.  

Správnost se kontroluje dle projektové dokumentace. Přípustná polohová a výšková 

odchylka osy osazení je ±10 mm oproti projektové dokumentaci.  

Zkontroluje se také gang-nail spoj prvků ve vrcholu vaznice a jeho provedení. 

Před osazením se zkontroluje se nepoškozenost dřevěného prvku. Matice musejí být 

utaženy min. přes 2 závity. 

 

14) Kontrola šroubových spojů a montážních styků 

Dle projektové dokumentace se zkontroluje správnost spojovacích prvků. Kontroluje se 

druh a počet spojovacích materiálů, vč. odpovídajících matic a podložek. Šrouby a 

matice musejí být pevnosti 8.8. 
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Kontroluje se utahovací moment matic šroubů. Přípustná odchylka utahovacího 

momentu je +5 %, -0% oproti projektem stanovenému momentu. Matice musejí být 

utaženy min. přes 2 závity. 

 

15) Kontrola svarů 

Kontroluje se provedení a typ staru. Svary svými rozměry musejí odpovídat projektové 

dokumentaci.  

Před svařováním se zkontroluje čistota svařovaného povrchu, teplota vzduchu, 

konstrukce a použité elektrody. Kontroluje se také konečná celistvost provedeného 

svaru.  

 

1.30.3 Výstupní kontrola 

16) Celková geometrie konstrukce a shoda s projektovou dokumentací 

Celkové dílo se nechá zaměřit geodetem a zkontrolují se rozměry a poloha, případně se 

stanoví odchylky konstrukce jako celku. Přípustná polohová odchylka činí ± 50 mm a 

přípustná výšková odchylka ± 15 mm oproti projektu.  

Kontrola celkového provedení konstrukce dle projektové dokumentace. Dále se 

kontroluje shoda počtu osazených a použitých prvků, kvalita šroubových spojů a svarů.  

Dílo se předá investorovy a zkontroluje se předání příslušných dokladů. Jedná se hlavně 

o tyto doklady - doklad o použitých materiálech, atesty, protokol o likvidaci odpadů, 

dokument o celkovém zaměření skutečného stavu, stavební deník a předávací protokol.  
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1.31 Obecná charakteristika 

1.31.1 Identifikační údaje 

Identifikační údaje stavby 

Název stavby:    Tenisová hala se zázemím 

Místo stavby:     Sportovní 1, (p. č. 478/16, 478/9, 8086/7) 

Obec a kraj:    796 01 Prostějov, kraj Olomoucký 

 

Identifikační údaje investora 

Investor:     Tenisový klub Prostějov 

Sídlo investora:   Sportovní 1 796 01 Prostějov 

 

Identifikační údaje projektanta 

Hlavní projektant:    Stavtes s.r.o.  

Sídlo projekční kanceláře:   Tylova 3 796 01 Prostějov 

Projektant architekt:     Ing. Jiří Kolba 

 

Rozčlenění stavby na stavební objekty 

Stavba tenisové haly je členěna na jednotlivé stavební a inženýrské objekty: 

SO01 Tenisová hala 

SO02 Vstupní objekt - zázemí     

SO03 Plynovod 

SO04 Dešťová kanalizace 

SO05 Splašková kanalizace 

SO06 Vodovod 

SO07 Rozvod NN 

SO08 Chodníky 

SO09 Objekty k asanaci 
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1.32 Obecné informace o konstrukci 

Jedná se o novostavbu tenisové haly se zázemím. Zázemí navazuje na stávající krytou 

tenisovou halu a novou halu a bude z něho přístup do obou hal. Navržené objekty se 

nachází ve stávajícím sportovním areálu. Jedná se o objekt bez trvalého pobytu lidí. 

Ochrana před vlivy vnějšího prostředí je zajištěna použitím nových materiálů střešního 

pláště a použitím kontaktního zateplovacího systému na fasádě. 

Objekt SO01 – Tenisová hala je dřevěný skelet se sedlovou střechou tvořenou 

dřevěnými vazníky. Půdorysný rozměr 24×13 m, výška po okap 2,65 m, po hřeben 4,1  

m, obestavěný prostor 1042 m
3
.  

Stěny jsou tvořeny rámy a cementotřískovými deskami s omítkami. Konstrukce je 

kotvená do základového pasu ze železobetonu. Založení je do nezámrzné hloubky 

900 mm pod UT. Opláštění haly je z nenosných panelů s PUR tepelnou izolací s 

požadovanou požární odolností a s dřevěnými okny. 

Konstrukce podlahy je tvořena podkladním betonem vyztuženým sítí Kari, izolací proti 

zemní vlhkosti a sportovní betonovou podlahou typu HardCourt. 

Sedlová střecha je odvodněna podokapními žlaby a svislými odpady, napojenými na 

stávající kanalizaci. Kolem haly je navržen okapový chodník z kačírku na folii, do 

zahradních obrubníků. Střecha s krytinou z falcovaného plechu.  

Objekt SO02 - Zázemí je zděný objekt s dřevěnými okny, s rovnou panelovou střechou 

s živičnou krytinou o dvou nadzemních poschodích. Půdorysný rozměr 24×13 m, výška 

4,1 m, obestavěný prostor 504 m
3
. 

Zdivo zázemí je navrženo z cihelných bloků a příčkovek. Překlady jsou navrženy 

keramické a ocelové, ocelové překlady jsou součástí ŽB věnců. Předsazená konstrukce 

2.NP je vynesena ocelovým průvlakem na ocelových sloupech. Sloupy jsou vetknuty do 

ŽB patek.  

Na zdivu s věnci je uložena stropní konstrukce tvořená ocelovými I profily a 

trapézovým plechem 50 mm.  Na trapézovém plechu bude provedena betonová 

mazanina s uloženou sítí Kari. 

Na stropě 2.NP bude položena spádová tepelná izolace EPS s krytinou z folie mPVC s 

podkladním pásem. Krytina bude mechanicky kotvená. Střecha je spádovaná do středu, 

kde je opatřena vpustí s vyhříváním a ochranným košem. 
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1.33 Stavební připravenost 

1.33.1 Připravenost pracoviště 

Pracoviště bude přejímat stavbyvedoucí případně jím poměřený pracovník vedoucí čety. 

Před převzetím pracoviště budou zemní práce a provedeny základové pasy a základová 

deska. Při převzetí budou kontrolovány rozměry a rovinnost základové desky 

stavbyvedoucím dle projektové dokumentace. Odchylka v rovinnosti základové desky 

dle ČSN 73 0205 nemá překročit při délce do 8,0 m ± 10 mm a bude zajištěna 70% 

pevnost betonu desky.  

Předání a převzetí pracoviště bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Pokud by 

některé požadavky nebyly splněny, nemohly by další práce pokračovat. 

 

1.33.2 Připravenost staveniště 

Příjezdová cesta na staveniště je z jižní strany. Jedná se o jedinou přístupovou cestu 

k stávající tenisové hala, tudíž její provoz bude muset být omezen a dbát zde zvýšené 

opatrnosti při pohybu osob. Na vše budou upozorňovat dopravní a informační značení. 

Staveniště je ze západní části chráněno stávající tenisovou halou. Na severní a 

severovýchodní straně se nachází původní cihlobetonová zídka výšky 1,9 m. Z jižní 

strany (ze strany od příjezdové komunikace) bylo provedeno mobilní oplocení firmy 

Johnny servis výšky 2m. 

V prostoru zařízení staveniště se nachází hygienické zařízení pro pracovníky stavby. 

Kanceláře vedení stavby a šatny pro zaměstnance se nachází ve stávajícím objektu, 

který je po dokončení stavby určen k likvidaci. Dále se v prostoru staveniště místa pro 

odběr elektrické energie a vody také uzamykatelné sklady pro skladování drobného 

materiálu a techniky (klíče budou v kanceláři vedení stavby), otevřené předmontážní a 

skladovací plochy.  

Inženýrské sítě elektrické energie, kanalizace, vody a plynu jsou v dosahu staveniště 

podél místní komunikace a jejich připojení na staveniště již investor zajistil před 

zahájením výstavby. Vnitrostavenišťní inženýrské sítě nechal zhotovitel vytyčit a 

vyznačit geodetickou firmou a tyto body budou po dobu výstavby chráněny proti 
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poškození. Dále budou na staveništi zaměřeny 2 nezávislé body pro potřeby stavby 

(polohový a výškový).  

Vjezdy a výjezdy budou sypané recyklátem. Podrobnější dispoziční řešení je zaznačeno 

ve výkresu zařízení staveniště a popsáno v technické zprávě o zařízení staveniště 

 

1.34 Pracovní podmínky 

Realizace stavby je plánovaná na přelom jara a léta, z toho důvodu nebude potřeba 

žádných zvláštních opatření proti mrazu a sněhu. Naopak důraz bude kladen na vliv 

větru, deště a sníženou viditelnost. Síla větru dle nařízení vlády 362/2005 Sb., nesmí 

překročit 11 m/s, jinak je nutné veškeré práce na stavbě zastavit. To samé platí při 

snížené viditelnosti, kdy je dohled menší než 30 m.  

Veškeré práce se provádí v denních hodinách, proto vzhledem k ročnímu období nebude 

třeba umělého venkovního osvětlení.  

Před započetím prací budou všichni pracovníci podílející se na provádění práce 

seznámeni s pracovním postupem, pracovními podmínkami a proškoleni o bezpečnosti 

práce a pohybu na staveništi a všemi látkami a pracovními nástroji, se kterými během 

provádění prací přijdou do styku. O tomto škole proběhne zápis, který všichni 

zúčastnění stvrdí podpisem.  

 

1.35 Materiály 

1.35.1 Svislé konstrukce 

Jsou tvořeny ocelovými profily IPE 240, které budou zakotveny do základových 

konstrukcí patek. Sloupy budou rozmístěny do 2 řad a 8 sloupců na sebe navzájem 

kolmých o výšce 6,10 m. Další svislé prvky jsou profily IPE 240, které tvoří konstrukci 

čela tenisové haly o výšce 7,55 m. Konstrukce je zavětrována v každém třetím poli 

ocelovými táhly. Další nezbytné prvky pro montáž haly jsou táhla, ztužidla, jekle, 

šroubovací prvky, kotevní šrouby a jiný spojovací materiál.  
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Obrázek 17: Příklad přikotvení IPE profilu do betonové patky 

 

 

Tabulka 8: Specifikace materiálu IPE 

 

 

 



91 

 

Hlavní nosné sloupy:   - rozměry: IPE 240 délky 6,10 m  16× 

    - jakost oceli S235 

Sloupy pro čela haly:  - rozměry: IPE 240 délky 7,55 m  4× 

    - jakost oceli S235 

 

Tabulka 9: Výpis ocelových prvků 

Profil/ 

Prvek 

Délka/ 

 velikost 

prvku (m) 

Počet 

ks 

Délka 

celkem 

(m) 

Hmotnost/ m 

Hmotnost/ 

ks 

Hmotnost 

celkem 

(kg) 

IPE 240 6,1 16 97,6 30,7 2996,32 

IPE 200 7,55 4 30,4 30,7 927,14 

Podložka 

P12-200×350 
 20  2,12 41,2 

Úhelník 

P12-100×220 
 360  0,75 270 

Spoj vazníků  

GN  
 20  0,45 9 

P12-220×220  96  1,82 174,72 

P12-220×350  192  2,22 397,82 

Příložka  

P12-500×250 
 16  3,12 49,9 

Profil U 180  20  1,3 26 

Táhlo ø 24 7,12 4 28,48 3,55 101,1 

Táhlo ø 24 6,45 4 25,8 3,55 91,59 

Táhlo ø 24 6,25 8 50 3,55 177,5 

Táhlo ø 20 5,89 8 47,12 2,47 116,39 

Táhlo ø 20 5,37 8 42,96 2,47 106,11 

M14×260*  256  0,214 54,79 

M14×240*  480  0,2 99,12 

M12×80*  32  0,094 3,1 

Závitová tyč 

M20×350* 
 16  0,318 3,44 

Závitová tyč 

M24×350* 
 80  0,73 62,4 

Celkem     7254,58 

* včetně matice a podložek 

Jedná se o ocelové prvky galvanicky pozinkované. Závitové tyče, šrouby a matice jsou 

pevnostní třídy 8.8.  
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1.35.2 Vodorovné konstrukce 

Střešní část tvoří lepené dřevěné vazníky 180×500×9550 mm, budou přichyceny do 

svislých nosných sloupů IPE 240. Vazníku budou k sobě u hřebene střechy navzájem 

přichyceny ocelovými příložkami. 

Dřevěné vazníky budou pomocí příložek a ty uchyceny pomocí šroubů do ocelových 

sloupů. Na příložky budou také uchyceny příčné trámy ztužující celou konstrukci.  

Lepené dřevo bude vlhkosti max. 12 % pevnostní třídy GL 24h a průmyslové kvality.  

 

Tabulka 10: Výpis dřevěných prvků 

Název prvku Profil (mm) Délka (mm) Počet ks 

Vazník D1 - lepený profil* 180×500 9550 16 

Vaznice D2 - lepený profil 160×240 5000 64 

Trám podélný D3 - lepený profil 160×160 5000 28 

Trám příčný D4 - lepený profil 160×160 5850 12 

*pohledová kvalita 

 

 

Obrázek 18: Ukázka lepeného lamelového dřeva 
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Obrázek 19: Konstrukční řešení přímého lepeného nosníku 

 

1.36 Doprava a skladování 

1.36.1 Primární doprava 

Ocelové prvky konstrukce haly dodá firma MONT-KOVO spol. s r.o. se skladem v 

obci Břest vzdálené 42 km od místa stavby na valníku MAN TGA na podvozku 26.460 

s HR Palfinger dle platných předpisů. Prvky budou na stavbu dopravovány po běžné 

komunikaci bez nijakých omezení. Dřevěné lepené prvky ocelovodřevené konstrukce 

haly budou dopravovány ze skladu firmy JAF HOLZ, spol. s r.o. ve Vyškově 

vzdáleného 25 km od místa stavby. Na trase jsou řešeny 4 doby zájmu. Tyto body 

jsou podrobněji rozebrány v přílohách číslo B.6 – Dopravní trasy zdících materiálů a 

dřevěných prvků a B.7 – Dopravní trasy PUR panelů a prvků ocelové konstrukce  

Dopravu spojovacího a drobného materiálu zajistí pracovníci vedení stavby služebním 

automobilem VW Transporter.  

1.36.2 Sekundární doprava 

Valník MAN TGA vezoucí ocelové a dřevěné prvky bude mít pro zaparkování na 

staveništi prostor, odkud bude hydraulickou rukou náklad sundávat a umisťovat na 

určené místo. Při umisťování a osazování dřevěných prvků bude zajištěna hydraulickou 

rukou z valníku poměřeným pracovníkem s platnými příslušnými dokumenty. Valník 

bude stát na recyklátem zpevněném povrchu staveniště a má jasně vyznačenou zónu pro 

manipulování s paletami. Doprava lehčího materiálu bude na staveništi prováděna ručně 

pracovníky dodavatele. 
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1.36.3 Skladování 

Skladovací místo bude řádně upraveno, zpevněno, vyrovnáno a odvodněno. Montáž 

ocelovodřevěného skeletu bude probíhat bez skládkové činnosti, to znamená, že v den 

příjezdu prvků na staveniště budou ihned montovány na své místo dle projektové 

dokumentace. 

Trapézové plechy je nutno chránit též proti nepřízni počasí, pokud je to možné. 

Dopravují se zabalené ve fóliích. Uloží se na dřevěné hranoly nebo palety. Po dobu 

uskladnění budou chráněny plachtou. Mezi jednotlivými skládkami musí být zajištěný 

dostatečný prostor pro průchod pracovníků minimálně 0,75 m. Veškerý materiál musí 

být uskladněn tak, aby nedocházelo k jeho deformaci.  

Dle technických listů musí být vyhověno požadavkům na skladování všech dodaných 

matriálů.To znamená, že asfaltové pásy, parotěsná fólie textilie se musí dle požadavků 

skladovat v jedné vrstvě, ve vertikální poloze (s osou kolmo k podlaze) a být chráněny 

před přímým slunečním zářením. 

Spojovací a drobný materiál bude uskladněn v uzamykatelném skladu nacházejícím se 

na staveništi. 

 

1.37 Personální obsazení 

Na provádění prací bude dohlížet stavbyvedoucí, nebo jím pověřený mistr. Práce mohou 

provádět pouze osoby proškolené, mají pro tuto činnost odbornou kvalifikaci a jejich 

zdravotní stav jim dovoluje provádět práce ve výškách.  

Před zahájením práce obsluha zkontroluje technický stav všech nástrojů. 

 

1.37.1 Složení pracovní čety  

1× vedoucí čety HSV - je zodpovědný za hlavní stavební výrobu, 

kontroluje a organizuje práci jednotlivým četám, 

kontroluje a přebírá dodaný materiál 

1× obsluha zvedacího mechanismu - zajišťuje přesun materiálu ze skládky na stavbu, 

vlastní platný jeřábnický průkaz 
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2× vazač  - zajišťuje správné upevnění a uchycení materiálu 

na zvedací mechanismus, vlastní platný vazačský 

průkaz 

2× obsluha montážní plošiny  - obsluhuje montážní plošinu, provádí montáž 

ocelových a dřevěných prvků 

1× vedoucí tesařské čety  - je zodpovědný za montáž tesařských konstrukcí, 

kontrolu provedených prací a organizuje svoji četu 

3× tesař  - provádí montáž dřevěných prvků, zavětrování 

vazníků a jejich spojů 

2× klempíř  - provádí montáž okapů a svodů 

4× pokrývač - provádí montáž střešní krytiny, hřebenáčů a 

laťování pod střešní krytinu 

2× svářeč - provádí spojování ocelových prvků svářením, 

vlastní platný svářečský průkaz 

4× pomocný dělník  

 

1.38 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

Podrobnější parametry použitých strojů jsou uvedeny v dokumentu Návrh strojní 

sestavy pro technologickou etapu. 

 

1.38.1 Stroje 

 valník MAN TGA na podvozku 26.460 s HR Palfinger  

 automobil VW Transporter 

 2× nůžková montážní plošina MEC 2033 ES 

1.38.2 Nářadí 

 příklepová vrtačka Narex EVP 13 G-2H3  

 řetězová pila 

 2× aku-šroubovák  

 bruska Makita GA 9020 vč. kotoučů 
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 svářecí agregát Invertory Pegas 160 E 

 nivelační přístroj 

 2× kleště 

 2× vodováha dl. 2 m 

 2× olovnice  

 2× tesařské kladivo 

 4× tužka  

 2× svinovací metr 

 2× úhelník  

 2× kombinovací kleště 

 2× svinovací metr dl. 5 m 

 2× nůžky na plech 

 2× nýtovací kleště 

 pilka na železo 

 provázek 

 

1.38.3 Ochranné pomůcky zaměstnanců 

 pracovní oděv 

 pracovní obuv  

 pracovní prstové rukavice 

 ochranná přilba 

 pracovní postroj pro práci ve výškách 

 reflexní vesta 

 

Všechny stroje, nástroje a pomůcky musí být v takovém technickém stavu, aby při 

jejich použití nedocházelo k poranění pracovníků ani ke snižování kvality provedených 

prací. 

 

1.39 Pracovní postup 

1.39.1 Před samotným zahájením prací 

V první řadě musí dílce a prvky určené k montáži projít přejímací kontrolou. Tu provádí 

samotný stavbyvedoucí nebo jít pověřený odpovědný pracovník či vedoucí pracovní 

čety, která bude práci provádět. Dílce zkontrolují dle výrobní nebo projektové 

dokumentace. U každého přejímaného dílce se kontroluje označení na dílci, jeho 

rozměry, tvar, požadovaná jakost a počet. O předání se sepíše protokol.   



97 

 

Před zahájením samotných prací musí být četa pracovníků, která bude danou práci 

provádět, řádně seznámena s projektem, technologickými pravidly, montážními postupy 

a hlavně bezpečnostními předpisy související s montáží.  

Montáž bude probíhat v den zásobování. 

 

1.39.2 Sled prací 

Před samotným osazením sloupů je nejprve nutné vytyčit polohy těchto sloupů a 

závitových tyčí nivelačním strojem.  

Do základových pasů se navrtají otvory hlouby 280 mm pro závitové tyče M24 délky 

350 mm, pevnosti 8.8 (v případě sloupů pro štítové stěny do hloubly 280 mm M20 

délky 350 mm, pevnosti 8.8). Vyvrtaný otvor se vyčistí od prachu a pomocí chemických 

kotev se závitové tyče osadí.  

Po technologické pauze vyplývající z návodu na užívání dané chemické kotvy se na 

závitové tyče osadí ocelové sloupy. Výstavba sloupů začne na kratší straně přilehlé 

k objektu zázemí. Začne se rohovým sloupem IPE 240 výšky 6,1 m a pokračovat se 

bude sloupy IPE 240 délky 7,55 m i zbylé poslední dva sloupy, aby byla první 

dokončena kratší, štítová, strana.  

Na závěr předchozí etapy se sloupy zavětrují příčnými táhly a příčně zajistí lepenými 

dřevěnými prvky, aby se konstrukce zpevnila. Příčné zajistní je ve výškové úrovni 

+2,990 m a +5,650 m. Příčná stěnová ztužidla jsou lepené dřevěné trámy D4.  

Následuje osazení lepeného střešního vazníku D1 rozměru 180×500×9550 mm na 

vrchol sloupů štítové stěny. Ten se skládá ze dvou samostatných prvků, které je poté ve 

vrcholu spojí ocelovými GN pláty. 

Po osazení další řady ocelových sloupů následuje příčné ztužení s předcházející řadou 

pomocí stěnových lepených dřevěných trámů D3. Postupně se osazují i lepené střešní 

vazníky. V případě vnitřních polí, se ocelovými GN pláty vazníky spojí a předpřipraví 

na zemi a poté se vyzdvihnou a usadí jako celek, z důvodů chybějícího pomocného 

štítového sloupu. Po dokončení této fáze se podélné stěny v každém třetím poli zavětrují 

ocelovými táhly ø 20 mm. 
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Sedlová střecha je tvořena spojením vaznic D1 a vazníků D2 o rozměrech 

160×240×5000 mm, které společně ponesou váhu střechy a další zatížení. Rozmístění 

vaznic je dle projektové dokumentace 3,000 m od sebe ve třech řadách. Vaznice jsou 

k vazníkům ukotveny na dvojici ocelový úhelníků 100×220×12 mm a prošroubovány 

šrouby M14×260 mm. 

 

1.39.3 Detailní postup prací 

1.39.3.1 Osazení sloupů  

Vazač na korbě valníku uváže pomocí tkaného lana daný ocelový prvek pomocí, aby 

byl stabilní. Jeřábník hydraulickým ramenem ocelový prvek vyzdvihne a ve vertikální 

poloze přesune na místo budoucí polohy sloupu. Sloup usazují 4 pracovníci – 

1 z montážní plošiny vyrovnává svislou polohu sloupů, 1 kontroluje svislost pomocí 

vodováhy a 2 výškově a polohově sloup usazují do závitových tyčí, které se dočasně 

utáhnou matkami  

pomocí podložek se vyrovná poloha sloupu, kterou zkontroluje geodet zaměřením, a 

poté se pomocí momentového utahováku matky utáhnou 

po konečném utažení všech matic pracovníci sloup uvolní ze závěsu a celý proces se 

zopakuje pro zbylé sloupy 

1.39.3.2 Osazení příčných a podélných ztužujících prvků 

Vazači pomocí tkaného vázacího lana uvážou lepené dřevěné trámy (příčné D4 a 

podélné D3) ve středu jejich rozpětí a zavěsí na připravený závěs hydraulické ruky 

valníku. Jeřábník prvek přemístí na určené místo. Práce nesmí probíhat nad sebou, proto 

se nejprve osadí prvek ve výškové úrovni +2,990 m a pro práci v této výšce bude 

využita nůžková montážní plošina  MEC 2033 ES a dvojce pracovníků ukotví prvek na 

každé straně dvojicí šroubů M12×240 mm do předem připevněného ocelového úchytu. 

Po utažení momentovým klíčem vazači uvolní prvek ze závěsu a celý proces se opakuje 

i pro výškovou úroveň +5,650 m i zbylé příčné prvky ve štítové stěně. Krajní pole se 

ztuží diagonálně uloženými ocelovými táhly ø 24 mm. Styčníkový plech se přiloží 

k připravené konzole sloupu z vnější strany a ukotví se pomocí šroubů M12×80 mm 

utažených momentovým klíčem na předepsaný utahovací moment. Ztužidla se po 

dokončení pole mezi nimi dopnou pomocí napínáku 
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1.39.3.3 Osazení vazníků 

 Na vrchol štítových sloupů se osadí vazníky D1 rozměrů 180×500 mm, které tvoří spád 

střechy. Jelikož se vazník skládá ze dvou částí, nejprve je usadí jedna a stejným 

způsobem druhá poté druhá. Vazači uváží první půlku vazníku ve středu jeho rozpětí a 

jeřábník jej pak přesune nad příslušnou dvojici sloupů. Dva pracovníci na montážní 

plošině prvek usadí na sloupy mezi předem přivařené dvojice úhelníků 100×220×10 

mm. Vazník se zajistí prošroubováním dvojicí šroubů M14×260 mm na každém sloupu. 

Šrouby se utahují momentovým klíčem. Poté, co je půlku vazníku na svém místě a 

ukotvena, vazači uvolní závěs a stejný postup provedou i pro druhou půlku vazníku. Po 

osazení obou prvků se vazník ve vrcholku spojí GN pláty.  

Postup usazení vazníků ve vnitřních polích je obdobný s tím rozdílem, že vazníky se 

ocelovými GN pláty vazníky spojí a předpřipraví na zemi a poté se vyzdvihnou a usadí 

jako celek, z důvodů chybějícího pomocného štítového sloupu. 

1.39.3.4 Osazení vaznic 

Vazníky budou příčně ztuženy lepenými dřevěnými střešními vaznicemi D2 o 

rozměrech 160×240×5000 mm a společně ponesou váhu střechy a další zatížení. 

Vaznice budou ve třech řadách dle projektu ve vzdálenostech 3,000 m. S montáží 

vaznic se začne na straně přilehlé k zázemí haly. Jako první bude umístěn vnější prvek a 

postupovat se bude ke středové ose haly. Vazač uváže vaznici uprostřed jejího rozpětí a 

jeřábník ji přemístí na určené místo nad vazník. Dva montážní pracovníci usadí a ukotví 

vaznice na předem připravené úhelníky 100×220×10 mm a připevní dvojicí šroubů 

M14×240 mm na každé straně. Rozměření úhelníků provedli pracovníci z montážní 

plošiny před samotnou montáží vaznic dle projektové dokumentace. Úhelníky jsou 

přichyceny k vazníku dvojicí šroubů M14×260 mm. Šrouby jsou utaženy momentovým 

klíčem. Proces umístěný vaznic se opakuje pro všechny střešní vaznice. 
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1.40 Kontrola jakosti a kvality 

Požadavky na kontrolu a jakost jsou podrobněji uvedeny v dokumentu Kontrolní a 

zkušební plán.  

 

1.40.1 Vstupní kontrola 

 kontrola podkladů 

 kontrola připravenosti staveniště  

 kontrola dokončení předchozích prací 

 kontrola dodávky materiálů 

 kontrola způsobilosti pracovníků 

 kontrola stavebních strojů a nářadí 

 kontrola klimatických podmínek 

 

1.40.2 Mezioperační kontrola 

 kontrola dodržování technologického předpisu 

 kontrola dodržování bezpečnosti práce 

 kontrola osazení sloupů 

 kontrola osazení ztužujících prvků a táhel 

 kontrola osazení střešní vaznice 

 kontrola šroubových spojů a montážních styků 

 kontrola svarů 

 

1.40.3 Výstupní kontrola 

 kontrola celkové geometrie konstrukce a shoda s projektovou dokumentací 
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1.41 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost práce lze zajistit i tím, že práce budou vykonávat pouze v oboru vyškolené 

nebo vyučené osoby. K provádění pomocných prací musí být pracovník zacvičen a 

seznámen s činnostmi, které bude k této pomocné práci potřebovat a seznámit jej 

s bezpečností při manipulaci s těžkými břemeny. 

Všechny osoby pohybující se na staveništi budou mít ochrannou přilbu a všichni 

pracovníci ochranné pracovní pomůcky (pracovní oděv, obuv, rukavice a přilbu).  

Zhotovitel zajistí dodržování bezpečnosti práce na staveništi a v případě ohrožení životů 

či zdraví fyzických osob na staveništi a jeho okolí práce přeruší.  

 

Pracovníci musí být seznámeni s předpisy v oblasti bezpečnosti a jsou povinni je 

dodržovat, zejména: 

nařízení vlády 591/2006 Sb.  - O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

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

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky 

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

zdraví při práci 

nařízení vlády 378/2001 Sb.  - Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

nařízení vlády 101/2005 Sb. - O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí  

Podrobné informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pak naleznete 

v dokumentu BOZP dané etapy.  
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1.42 Ekologie 

Na staveništi budou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Zvlášť se bude třídit 

nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, papír, sklo a plasty. Směsný odpad 

vzniklý výstavbou na stavbě i staveništi bude uložen do kontejneru nosnosti 4,5 t, který 

vyveze na skládku automobil AVIA opatřený nakládací rukou. Jedná se především o 

dřevěné ořezy a zkracování jednotlivých materiálů. 

Pro dovoz a odvoz kontejnerů a s tím související všechny služby spojené s likvidací 

odpadů bude sjednána smlouva s firmou ASA TS Prostějov s r.o. Kovy budou odvezeny 

do sběrných surovin. 

 

 
Tabulka 11: Odpady vznikající při provádění dřevěné konstrukce haly 

Číslo odpadu Název odpadu Kategorie 

17 02 01 Dřevo O 

15 01 02 Plastové obaly O 

17 02 03 Plasty O 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 07 Směsné kovy O 

17 06 03 Jiné izolační materiály O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 

 

Ochrana životního prostředí při výstavbě se bude řídit těmito předpisy: 

 Nařízení vlády 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací, ve znění pozdějších předpisů, 

 Nařízení vlády 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z 

hlediska emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 

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

 Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 
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 Vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů, ve znění pozdějších předpisů, 

 Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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1.43 Obecná charakteristika 

1.43.1 Identifikační údaje 

Identifikační údaje stavby 

Název stavby:    Tenisová hala se zázemím 

Místo stavby:     Sportovní 1, (p. č. 478/16, 478/9, 8086/7) 

Obec a kraj:    796 01 Prostějov, kraj Olomoucký 

 

Identifikační údaje investora 

Investor:     Tenisový klub Prostějov 

Sídlo investora:   Sportovní 1 796 01 Prostějov 

 

Identifikační údaje projektanta 

Hlavní projektant:    Stavtes s.r.o.  

Sídlo projekční kanceláře:   Tylova 3 796 01 Prostějov 

Projektant architekt:     Ing. Jiří Kolba 

 

Rozčlenění stavby na stavební objekty 

Stavba tenisové haly je členěna na jednotlivé stavební a inženýrské objekty: 

SO01 Tenisová hala 

SO02 Vstupní objekt - zázemí     

SO03 Plynovod 

SO04 Dešťová kanalizace 

SO05 Splašková kanalizace 

SO06 Vodovod 

SO07 Rozvod NN 

SO08 Chodníky 

SO09 Objekty k asanaci 



106 

 

1.44 Obecné informace o konstrukci 

Jedná se o novostavbu tenisové haly se zázemím. Zázemí navazuje na stávající krytou 

tenisovou halu a novou halu a bude z něho přístup do obou hal. Navržené objekty se 

nachází ve stávajícím sportovním areálu. Jedná se o objekt bez trvalého pobytu lidí. 

Ochrana před vlivy vnějšího prostředí je zajištěna použitím nových materiálů střešního 

pláště a použitím kontaktního zateplovacího systému na fasádě. 

Objekt SO01 – Tenisová hala je dřevěný skelet se sedlovou střechou tvořenou 

dřevěnými vazníky. Půdorysný rozměr 24×13 m, výška po okap 2,65 m, po hřeben 4,1  

m, obestavěný prostor 1042 m
3
.  

Stěny jsou tvořeny rámy a cementotřískovými deskami s omítkami. Konstrukce je 

kotvená do základového pasu ze železobetonu. Založení je do nezámrzné hloubky 

900 mm pod UT. Opláštění haly je z nenosných panelů s PUR tepelnou izolací s 

požadovanou požární odolností a s dřevěnými okny. 

Konstrukce podlahy je tvořena podkladním betonem vyztuženým sítí Kari, izolací proti 

zemní vlhkosti a sportovní betonovou podlahou typu HardCourt. 

Sedlová střecha je odvodněna podokapními žlaby a svislými odpady, napojenými na 

stávající kanalizaci. Kolem haly je navržen okapový chodník z kačírku na folii, do 

zahradních obrubníků. Střecha s krytinou z falcovaného plechu.  

Objekt SO02 - Zázemí je zděný objekt s dřevěnými okny, s rovnou panelovou střechou 

s živičnou krytinou o dvou nadzemních poschodích. Půdorysný rozměr 24×13 m, výška 

4,1 m, obestavěný prostor 504 m
3
. 

Zdivo zázemí je navrženo z cihelných bloků a příčkovek. Překlady jsou navrženy 

keramické a ocelové, ocelové překlady jsou součástí ŽB věnců. Předsazená konstrukce 

2.NP je vynesena ocelovým průvlakem na ocelových sloupech. Sloupy jsou vetknuty do 

ŽB patek.  

Na zdivu s věnci je uložena stropní konstrukce tvořená ocelovými I profily a 

trapézovým plechem 50 mm.  Na trapézovém plechu bude provedena betonová 

mazanina s uloženou sítí Kari. 

Na stropě 2.NP bude položena spádová tepelná izolace EPS s krytinou z folie mPVC s 

podkladním pásem. Krytina bude mechanicky kotvená. Střecha je spádovaná do středu, 

kde je opatřena vpustí s vyhříváním a ochranným košem. 
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1.45 Stavební připravenost 

1.45.1 Připravenost pracoviště 

Pracoviště bude přejímat stavbyvedoucí případně jím poměřený pracovník vedoucí čety. 

Před převzetím pracoviště budou dokončena ocelovodřevěnná konstrukce haly. Budou 

zhotoveny všechny montážní práce, které mají s plochou tělocvičny souvislost, osazení 

prvků tvořících rám obvodového pláště. Před předáním pracoviště pro provedení 

podlahových konstrukcí budou také dokončeny zdící práce na objektu SO02 – Zázemí, 

které těsně přiléhá ke konstrukci haly. Na těchto konstrukcích bude také provedena 

povrchová úprava omítnutím. 

Předání a převzetí pracoviště bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Pokud by 

některé požadavky nebyly splněny, nemohly by další práce pokračovat. 

 

1.45.2 Připravenost staveniště 

Příjezdová cesta na staveniště je z jižní strany. Jedná se o jedinou přístupovou cestu 

k stávající tenisové hala, tudíž její provoz bude muset být omezen a dbát zde zvýšené 

opatrnosti při pohybu osob. Na vše budou upozorňovat dopravní a informační značení. 

Staveniště je ze západní části chráněno stávající tenisovou halou. Na severní a 

severovýchodní straně se nachází původní cihlobetonová zídka výšky 1,9 m. Z jižní 

strany (ze strany od příjezdové komunikace) bylo provedeno mobilní oplocení firmy 

Johnny servis výšky 2 m. 

V prostoru zařízení staveniště se nachází hygienické zařízení pro pracovníky stavby. 

Kanceláře vedení stavby a šatny pro zaměstnance se nachází ve stávajícím objektu, 

který je po dokončení stavby určen k likvidaci. Dále se v prostoru staveniště místa pro 

odběr elektrické energie a vody také uzamykatelné sklady pro skladování drobného 

materiálu a techniky (klíče budou v kanceláři vedení stavby), otevřené předmontážní a 

skladovací plochy.  

Inženýrské sítě elektrické energie, kanalizace, vody a plynu jsou v dosahu staveniště 

podél místní komunikace a jejich připojení na staveniště již investor zajistil před 

zahájením výstavby. Vnitrostavenišťní inženýrské sítě nechal zhotovitel vytyčit a 

vyznačit geodetickou firmou a tyto body budou po dobu výstavby chráněny proti 
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poškození. Dále budou na staveništi zaměřeny 2 nezávislé body pro potřeby stavby 

(polohový a výškový).  

Vjezdy a výjezdy budou sypané recyklátem. Podrobnější dispoziční řešení je zaznačeno 

ve výkresu zařízení staveniště a popsáno v technické zprávě o zařízení staveniště 

 

1.46 Pracovní podmínky 

Realizace stavby je plánovaná na přelom jara a léta, z toho důvodu nebude potřeba 

žádných zvláštních opatření proti mrazu a sněhu. Pro provádění podlahy musí být 

zajištěna minimální teplota vzduchu i podkladních konstrukcí + 5°C a vlhkost 

maximálně 65%, dále zabránění výskytu nadměrného průvanu, jenž by vedl k 

předčasnému vysychání stěrek a betonové mazaniny. 

Při kladení polyuretanových podlah se nesmí v místě instalace provádět žádné práce, 

které způsobují prašnost prostředí nebo jinak ovlivňují kladení. 

Veškeré práce se provádí v denních hodinách, proto vzhledem k ročnímu období nebude 

třeba umělého venkovního osvětlení.  

Před započetím prací budou všichni pracovníci podílející se na provádění práce 

seznámeni s pracovním postupem, pracovními podmínkami a proškoleni o bezpečnosti 

práce a pohybu na staveništi a všemi látkami a pracovními nástroji, se kterými během 

provádění prací přijdou do styku. O tomto škole proběhne zápis, který všichni 

zúčastnění stvrdí podpisem.  
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1.47 Materiály 

Povrchové rozměry haly: 36,50 × 18,50 m 

 

Tabulka 12: Materiály potřebné ke konstrukci sportovní podlahy 

Materiál Spotřeba Množství* 

anhydritový potěr samonivelační Cemix 

090 
tloušťka 30 mm 21,25 m

3
 

penetrační nátěr POLAT-RITIVEX 0,15 – 0,25 kg/m
2
 312 kg 

PU lepidlo Thomsit R710  1,4 – 1,6 kg/m
2
 1065 kg 

Gumové podložky tloušťka 10 mm 688 m
2 

směs pro tmelení STOBIELAST S 129.36 0,5 – 0,6 kg/m
2
 405 kg 

výztužná tkanina - 688 m
2
 

akrylo-asfaltový dvousložkový 

základní nátěr POLAT-ELASTOSPORT, 

tl. 4 mm 

0,5 – 0,6 kg/m
2
/mm 1617 kg 

akrylátový jednosložkový krycí nátěr 

POLAT-ELASTOTURF, tl. 2 mm 
2,5 – 3,0 kg/m

2
 984 kg 

akrylátový jednosložkový nátěr 

čar POLAT-AKRYLOEPOX 
cca 10 kg/hřiště 10,5 kg 

 podlahový pásek 15x100x1000 mm - 116 ks 

* včetně 5% ztrát 

Nátěry a lepidla jsou dodávány v baleních o hmotnosti 3-16 kg. 
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1.48 Doprava a skladování 

1.48.1 Primární doprava 

Suchá maltová směs bude na staveniště dopravována v zásobnících suchých maltových 

směsí prostřednictvím nákladního automobilu MAN TGA.  

Ostatní materiály použité na sportovní podlahu jsou baleny v baleních malých rozměrů 

a hmotností 3-16 kg, tudíž bude postačovat na dopravu automobil VW Transporter. 

 

1.48.2 Sekundární doprava 

Sekundární doprava anhydritové směsi bude zajištěna mísícím tlakovým čerpadlem 

Estrich Boy DC 450 bluepower, kterým bude směs míchána a ukládána s výkonem až 

200l/min. 

Balený materiál bude na staveniště dopravován užitkovým vozem VW Transporter nebo 

valníkem MAN TGA s hydraulickou rukou. Valník bude stát na recyklátem zpevněném 

povrchu staveniště a má jasně vyznačenou zónu pro manipulování s paletami. Doprava 

lehčího materiálu bude na staveništi prováděna ručně pracovníky dodavatele. 

 

1.48.3 Skladování 

Nátěry a lepidla budou na staveniště dopravovány jako balený materiál a jako balený 

materiál se taky bude i skladovat, do doby jeho využití. K uskladnění může sloužit 

odvodněná zpevněná plocha na staveništi, kde se balený materiál uskladní na paletách a 

oplachtuje.  

Gumové podložky jsou dodávané jako role a ty musejí být chráněny před deštěm, proto 

budou uschovány v uzamykatelném skladu nacházejícím se na staveništi.   
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1.49 Personální obsazení 

Na provádění prací bude dohlížet stavbyvedoucí, nebo jím pověřený mistr. Práce mohou 

provádět pouze osoby proškolené, mají pro tuto činnost odbornou kvalifikaci a jejich 

zdravotní stav jim dovoluje provádět danou práci. 

Před zahájením práce obsluha zkontroluje technický stav všech nástrojů. 

 

1.49.1 Složení pracovní čety  

1× vedoucí čety HSV - je zodpovědný za hlavní stavební výrobu, 

kontroluje a organizuje práci jednotlivým četám, 

kontroluje a přebírá dodaný materiál 

1× obsluha zvedacího mechanismu - zajišťuje přesun materiálu ze skládky na stavbu, 

vlastní platný jeřábnický průkaz 

1× vazač  - zajišťuje správné upevnění a uchycení materiálu 

na zvedací mechanismus, vlastní platný vazačský 

průkaz 

1× vedoucí podlahářské čety  - je zodpovědný za provedení podlahové 

konstrukce, kontrolu provedených prací a 

organizuje svoji četu 

3× podlahář  - provádí podlahářské práce 

2× natěrač, pomocný dělník - provádí podlahářské, natěračské a pomocné práce 

 

 

1.50 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 

Podrobnější parametry použitých strojů jsou uvedeny v dokumentu Návrh strojní 

sestavy pro technologickou etapu. 
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1.50.1 Stroje 

 valník MAN TGA na podvozku 26.460 s HR Palfinger  

 automobil VW Transporter 

 mísící tlakové čerpadlo Estrich Boy DC 450 bluepower 

1.50.2 Nářadí 

 ruční míchadlo Narex EGM 10 E3 

 průmyslový universální vysavač BOSCH GAS 35 L 

 podlahová bruska DiaKat BF410  

 2× zubová stěrka  

 vodováha dl. 2 m 

 polohovací nůž 

 svinovací metr dl. 5 m 

 pásmo dl. 30 m 

 rektifikační trojnožka 

 2× špachtle 

 2× malířský váleček 

 válec hmotnosti 30 kg 

 průmyslový vysavač 

 provázek 

 

1.50.3 Ochranné pomůcky zaměstnanců 

 pracovní oděv 

 pracovní obuv  

 pracovní prstové rukavice 

 ochranná přilba 

 pracovní postroj pro práci ve výškách 

 reflexní vesta 

 

Všechny stroje, nástroje a pomůcky musí být v takovém technickém stavu, aby při 

jejich použití nedocházelo k poranění pracovníků ani ke snižování kvality provedených 

prací. 
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1.51 Pracovní postup 

1.51.1 Informace o prováděné činnosti 

V tomto dokumentu se budu věnovat technologickému předpisu pokládky podlahové 

krytiny sportovního povrchu typu HardCourt v budované tenisové hale.  

Zvolil jsem stěrkový akrylátový povrch Polat pro rychlé sporty pro vnitřní použití. 

Stěrkový povrch se aplikuje na kvalitní podklad, v našem případě na anhydritovou 

samonivelační vrstvu. Samotný sportovní povrch se bude skládat z penetračního nátěru, 

lepidla, gumové podložky, akrylo-asfaltový dvousložkový základní nátěr, akrylátový 

jednosložkový krycí nátěr a akrylátový jednosložkový nátěr čar. 

 

1.51.2 Pokládka anhydritového potěru 

Anhydritový potěr slouží k vyrovnání betonové podlahy do rodinnosti potřebné pro 

pokládku samotných vrstev HardCourt povrchu.  

Začne se roznesením váhorysu, stanovení tloušťky potěrové vrstvy a celé skladby. 

Betonový podklad musí být zbaven nečistot a prachu. Rozmístí se rektifikační 

trojnožky, jež se nastaví na tloušťku 30 mm. 

Položíme separační folii. Tu rozmotáme po celé ploše prováděné podlahy a bude 

vytažena podél stěn do výšky 10 cm a přilepena lepicí páskou. Jednotlivé pásy folie se 

také spojují lepicí páskou.  

Okraje místností se oblepí pružnou páskou z pěnového PE tl. 5 mm, která bude 

přesahovat min. 10 mm nad úroveň budoucího potěru.  

Samotná anhydritová směs se bude mísit na stavbě a dopravovat na místo pokládky 

pomocí tlakového čerpadla Estrich Boy DC 450 bluepower. Po rozlití podlahy do 

požadované tloušťky se zkontroluje rovinnost ± 2 mm na 2m lati i na délce celé 

místnosti. Nakonec se povrch stáhne hliníkovou latí a vytvoří se tak krásně hladký 

povrh.  

Před započetím jakýchkoliv dalších prací je třeba dodržet technologickou pauzu 4-6 

týdnů. Během této pauzy je nutné první 3 dny zajistit ošetřování povrchu vlhčením a 
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zamezit průvanu, slunečnímu záření a nadměrnému vysychání. Po těchto třech dnech je 

možné začít prostory intenzivně větrat alespoň 5x denně po dobu 10 minut. 

V neposlední řadě se musí provést dilatace povrchu rozřezáním povrchu do cca 1/3 

tloušťky povrchu na čtverce tak, aby plocha dotvarovacího pole nepřesáhla 50 m
2
 a 

max. délka jednoho rozměru dotvarovacího pole nepřesáhla 8 m, dále vždy v prahu 

dveří. Do vzniklých spár se vloží pružný dilatační pásek.  

 

1.51.3 Samotná konstrukce sportovního povrchu typu HardCourt 

1.51.3.1 Penetrační nátěr a pokládka gumových podložek 

Na očištěný a od prachu zbavený povrch válečkem naneseme penetrační nátěr POLAT-

RITIVEX v požadovaném množství. Po zaschnutí penetrace, obvykle na druhý den, 

naneseme PU lepidlo Thomsit R710 a začneme klást gumové podložky. Lepidlo 

nanášíme zubovou stěrkou na šířku jednoho pásu.  Podložky klademe tak, jak byl motán 

do role, aby nedocházelo k samovolnému nadzvedávání vlivem paměti materiálu. Je 

nutné dbát na přesné motání rolí a přitlačení jednotlivých rolí k sobě, aby nevznikaly 

nežádoucí mezery mezi nimi. Gumové podložky se pokládají v pásech širokých 1,5 m. 

Vždy se nanáší lepidlo pouze na místa, kam se ihned bude klást gumová podložka, max. 

však 20 min po nanesení lepidla, nesmí totiž dojít k zaschnutí lepidla. Po položení 

gumové podložky se provede zválcování 30 kg válcem, čímž se dosáhne dokonalého 

přilnutí podložky k podkladu. Styky pásů se nakonec přelepí lepicí páskou.  

1.51.3.2 Vložení výztužné tkaniny a základní nosný nátěr 

Je potřeba uzavřít póry a mezery vzniklé pokládkou gumové podložky a zajistit celistvý 

povrh pro další vrstvy. K tomu nám poslouží vyztužená tkanina, kterou položíme na 

polyuretanový nátěr STOBIELAST S 129.36, který slouží pro tmelení. Materiál je 

takou dvousložkový (hmota a tužidlo) v plechových nádobách, které se smíchají. 

K míchání použijeme ruční elektrické míchadlo Narex EGM 10 E3. Nádoby pouze 

vyléváme, nikoliv vytíráme a směs smícháme v poměru hmota a tužidlo 4:1 a 

míchadlem mícháme po dobu 3 minut. Rozmíchaný materiál nanášíme na povrch 

zubovou stěrkou a na šířku jednoho pásku role a ihned vkládáme výztužnou tkaninu 

rolováním. Tkanina je dodávána v rolích šířky 1 m. Zkontrolujeme přilnutí tkaniny 

k povrchu a povrch zahladíme hladkou stěrkou. Je nutné dodržet přesah 5 cm v každém 
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pásu. Tkanina se nanáší ve dvou na sebe kolmých vrstvách. Povrch je připravený pro 

další práce po 24 hodinovém schnutí.   

Jako základový nátěr bude použit akrylo-asfaltový dvousložkový nátěr POLAT-

ELASTOSPORT. Povrch je nejprve potřeba očistit od prachu, olejů, mastnot a nanést 

na něj vrstvu penetračního nátěru POLAT-RITIVEX. Po zaschnutí penetrace, obvykle 

na druhý den, můžeme začít s nanášením základní vrstvy podlahy. Dvousložkový nátěr 

se skládá z balení suché směsi (1× pytel a 1× plechovka hmoty) o celkové hmotnosti 30 

kg. Obě složky nátěru POLAT-ELASTOSPORT nejprve pořádně smícháme ručním 

míchadlem. Přidáváme vždy práškovou složku do tekuté a nikdy ne obráceně. Aplikaci 

takto vzniklé hmoty je nejlepší provádět v teplotách 15-25 °C, minimálně však při 

teplotě vzduchu 8 °C a musí být zamezeno vetru a dešti. Hmota je samonivelační a 

aplikujeme ji pomocí válečků, štětců, kartáčů nebo stěrek tak, aby došlo ke slinutí 

hmoty. Nátěr se budu nanášet ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 4 mm. Během 

nanášení je nutno kontrolovat rovinatost a to ± 2 mm na 2 m lati avšak i na celé délce 

místnosti. Nanášení druhé vrstvy je možné až po 48 hodinové technologické pauze. Plné 

vytvrzení nastává po 28 dnech. Při poškození nátěru je místo nutné opravit přetřením.  

1.51.3.3 Nanášení krycího nátěru a značení čar a lajn  

Svrchní krycí nátěr slouží k ochraně před vnějšími vlivy, vysokými teplotami, redukuje 

nárazy a vibrace, je pružný. K tomuto účelu použijeme akrylátový jednosložkový krycí 

nátěr POLAT-ELASTOTURF. Nanáší se stejně jako v případě předchozí vrstvy. Povrch 

je nejprve potřeba očistit od prachu, olejů, mastnot. Nátěr se budu nanášet ve dvou 

vrstvách o celkové tloušťce 2 mm. Během nanášení je nutno kontrolovat rovinatost a to 

± 2 mm na 2 m lati avšak i na celé délce místnosti. Nejlepší je aplikaci hmoty provádět 

v teplotách 15-25 °C, minimálně však při teplotě vzduchu 10 °C. Po prvním nátěru je 

třeba povrch přebrousit jednokotoučovým brousícím strojem DiaKat BF410 s brusnou 

plstí černé barvy. Vzniklý prach je nutné vysát a umýt vlhkým hadrem.  

Pro vyznačení čar a lajn bude použit barevný jednosložkový akrylátový nátěr 

čar POLAT-AKRYLOEPOX. Polohy čar se vyznačí lepícími papírovými páskami, 

mezi které se poté nátěr nanáší. Povrch je nejprve potřeba očistit od prachu, olejů, 

mastnot. Po otevření plechovky s nátěrem příslušné barvy se nátěr ručně rozmíchá a 

nanáší se pomocí molitanového válečku nebo štětce. Barva se nanáší v 1-3 vrstvách, dle 

krycí schopnosti barvy. Technologická pauza mezi jednotlivými vrstvami barvy je 2-4 
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hodiny. Páska se musí strhnout také po 2-4 hodinách od posledního nátěru, jinak 

dochází k zatrhávání pásky. Značení je pochůzné po 24 hodinách schnutí.  

 

 

1.52 Kontrola jakosti a kvality 

1.52.1 Vstupní kontrola 

 kontrola podkladů 

 kontrola připravenosti staveniště  

 kontrola připravenost podkladu (rodinnost, čistota, únosnost, bez vad) 

 kontrola dodávky materiálů 

 kontrola způsobilosti pracovníků 

 kontrola stavebních strojů a nářadí 

 kontrola klimatických podmínek (teplota a vlhkost prostředí) 

 

1.52.2 Mezioperační kontrola 

 kontrola dodržování technologického předpisu 

 kontrola dodržování bezpečnosti práce 

 kontrola provedení dilatací 

 kontrola způsobu mísení lepidel a nátěrů 

 kontrola nalepení gumového podkladu 

 kontrola dodržení technologických přestávek 

 kontrola tloušťky a rovinnosti jednotlivých vrstev (± 2 mm na 2m lati i na délce 

celé místnosti) 

 

1.52.3 Výstupní kontrola 

 kontrola pevnosti podlahy 

 kontrola celkové konstrukce a správnosti natření herních čar 
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1.53 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Bezpečnost práce lze zajistit i tím, že práce budou vykonávat pouze v oboru vyškolené 

nebo vyučené osoby. K provádění pomocných prací musí být pracovník zacvičen a 

seznámen s činnostmi, které bude k této pomocné práci potřebovat a seznámit jej 

s bezpečností při manipulaci s těžkými břemeny. 

Všechny osoby pohybující se na staveništi budou mít ochrannou přilbu a všichni 

pracovníci ochranné pracovní pomůcky (pracovní oděv, obuv, rukavice a přilbu).  

Zhotovitel zajistí dodržování bezpečnosti práce na staveništi a v případě ohrožení životů 

či zdraví fyzických osob na staveništi a jeho okolí práce přeruší.  

Pracovníci musí být seznámeni s předpisy v oblasti bezpečnosti a jsou povinni je 

dodržovat, zejména: 

nařízení vlády 591/2006 Sb.  - O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích 

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

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky 

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

zdraví při práci 

nařízení vlády 378/2001 Sb.  - Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

nařízení vlády 101/2005 Sb. - O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí  

Podrobné informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pak naleznete 

v dokumentu BOZP dané etapy.  
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1.54 Ekologie 

Na staveništi budou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Zvlášť se bude třídit 

nebezpečný odpad, směsný komunální odpad, papír, sklo a plasty. Směsný odpad 

vzniklý výstavbou na stavbě i staveništi bude uložen do kontejneru nosnosti 4,5 t, který 

vyveze na skládku automobil AVIA opatřený nakládací rukou. Jedná se především o 

dřevěné ořezy a zkracování jednotlivých materiálů. 

Pro dovoz a odvoz kontejnerů a s tím související všechny služby spojené s likvidací 

odpadů bude sjednána smlouva s firmou ASA TS Prostějov s r.o. Kovy budou odvezeny 

do sběrných surovin. 

 

 
Tabulka 13: Odpady vznikající při provádění dřevěné konstrukce haly 

Číslo odpadu Název odpadu Kategorie 

08 01 17 
Odpady z odstraňování barev nebo laků 

obsahujících organická rozpouštědla nebo 

jiné nebezpečné látky 

N 

08 04 09 
Odpadní lepidla a těsnicí materiály 

obsahující organická rozpouštědla nebo 

jiné nebezpečné látky 

N 

08 04 15 

Odpadní vody obsahující lepidla nebo 

těsnicí materiály s organickými 

rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými 

látkami 

N 

20 01 01 Papír a lepenka O 

20 01 13 Rozpouštědla N 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 

20 02 03 Jiný biologický nerozložitelný odpad O 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 

 

Ochrana životního prostředí při výstavbě se bude řídit těmito předpisy: 

 Vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 

nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 

tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů, ve znění pozdějších předpisů, 
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 Vyhláška 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Zákon 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, 

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

 Zákon 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 
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1.55 Úvod 

V této kapitole je řešen vhodný návrh strojní sestavy pro výstavbu tenisové haly se 

zázemím. Jedná se o stavební stroje a zvedací mechanizmy, dopravní prostředky, 

pracovní nářadí a pomůcky  

 

1.56 Navržené stavební stroje, dopravní prostředky a 

nářadí 

1.56.1 Rypadlo-nakladač Caterpillar 422E s hydraulickým bouracím 

kladivem 

Primárně bude rypadlo-nakladač použit na skrývku ornice, její přesun na sklápěcí 

nákladní automobil a hloubení základových pasů a patek. Využit však bude také na 

bourání stávajíc objektu a cvičné tenisové zdi pomocí nadstavce hydraulického 

kladiva. Dále bude použit na závěr stavby při terénních úpravách. Obsluhovat tento 

stroj může pouze osoba vlastnící platné řidičské oprávnění.  
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Obrázek 20:  Rypadlo-nakladač Caterpillar 422E 

 

Technické parametry: 

Objem lopaty:     1,0 m
3
 

Hmotnost stroje:    7800 kg 

Vylamovací síla:     33 kN 

 

Rozměry 

1 – Celková délka:    5785 mm 

2 – Celková výška:    3740 mm 

10 – Šířka lopaty:    2406 mm 

11 – Hloubkový dosah:   118 mm 

13 – Hloubkový dosah:   4255 mm 
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15 – Vodorovný dosah/ výsypná výška: 5650 mm/ 3845 mm   

16 – Dosah při max. zdvihu:  1680 mm 

18 – Celková šířka:    2370 mm 

 

 

Obrázek 21: Hydraulické bourací kladivo HM1260Q 

 

Parametry hydraulického bouracího kladiva: 

Průměr nástroje:     115 mm 

Výkon:      350 až 600 úderů / min 

Energie úderu:     2404 J 

Hmotnost:      cca 1250 kg 

Balení obsahuje veškeré hadice, špici a dláta. 
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1.56.2 Nákladní automobil TATRA T815 6x6 – třístranný sklápěč 

Nákladní automobil bude obstarávat odvoz ornice, vykopané hlíny a betonové sutě 

a příslušná skládky a deponie. 

 

Obrázek 22: Nákladní automobil TATRA T815 6x6 – třístranný sklápěč 

 

 

Technické parametry: 

Užitné zatížení:    16 300 kg 

Max. přípustná hmotnost:   28 500 kg 

Objem korby (třístranná sklopná):  9 m
3
   

 

 

Obrázek 23: Rozměry nákladního automobilu TATRA T815 6x6 
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1.56.3 Autodomíchávač Schwing Stetter AM 8 C na podvozku MAN 

TGM 26.340 

Autodomíchávač Stetter AM 8 C na podvozku MAN TGM 26.340 je navržen na 

dopravu betonové směsi z nedaleké betonárky (viz. příloha číslo B.5 – Dopravní 

trasy betonu a výztuže) určené na betonování základových konstrukcí a ocelových 

stropů. Řídit tento stroj může pouze osoba vlastnící platné řidičské oprávnění. 

 

 

Obrázek 24: Autodomíchávač Schwing Stetter AM 8 C 

 

Technické parametry 

Objem:      8 m
3
 

Pohotovostní hmotnost:    29,5 t 

Užitné zatížení:     26 t 

Pohon:      6×4 

Výkon motoru:     340 kW 

Otáčky bubnu:     0 – 12/14 min-1 

Sklon bubnu:     12° 
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Rozměry míchací jednotky 

A - Délka (FH/SH):    6358/6860 mm    

B - Šířka (FH/SH):    2400 / 2500 mm 

C - Průměr bubnu:    2300 mm 

D - Výška násypky:    2482 mm    

E - Průjezdová výška:   2507 mm    

G - Převis:     1190 mm  

H - Výsypná výška:    1084 mm  

 

Vysvětlivky: FH = pohon od motoru podvozku  

  SH = separátní pohon   

 

 

 

Obrázek 25: Rozměry autodomíchávače Schwing Stetter AM 8 C 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

1.56.4 Čerpadlo na beton SCHWING S 28 X 

Čerpadlo na beton SCHWING S 28 X bude použito pro sekundární dopravu 

betonové směsi na staveništi. Směs bude transportována z  autodomíchávače do 

připravených výkopů a stropní konstrukce. Řídit tento stroj může pouze osoba 

vlastnící platné řidičské oprávnění. 

 

Obrázek 26: Čerpadlo na beton SCHWING S 28 X 

 

Technické parametry 

Vertikální dosah:     27,7 m 

Horizontální dosah*:    23,7 m 

Počet ramen:     4 

Dopravní potrubí:    DN 125 

Délka koncové hadice:   4 m 

Pracovní rádius otoče:   370°  

Dopravované množství:    90 m
3
/h 

* od osy otoče výložníku  
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Obrázek 27: Dosah ramene čerpadla na beton SCHWING S 28 X 
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1.56.5 Valník MAN TGA na podvozku 26.460 s HR Palfinger 

PK36002  

Valník MAN TGA na podvozku 26.460 s HR Palfinger bude sloužit na vykládání 

zdících prvků uložených na paletách, ocelových a dřevěných prvků. Dimenze je 

navržena na nejtěžší a nejvzdálenější prvek a odpovídá max. bočním a výškovým 

dosahům. Nejtěžší prvek, který bude třeba vyložit, je paleta cihel PTH 30P+D o 

hmotnosti 1265 kg, kterou bude potřeba dopravit do výšky prvního nadzemního 

podlaží Nejvzdálenějším prvkem je ocelový nosný prvek čtvercový 260x260 mm 

výšky 6,4 m a hmotností 300 kg. Řídit tento stroj může pouze osoba vlastnící 

platné řidičské oprávnění. Manipulovat s HR může jedině pracovník s platným 

strojním průkazem. 

 

Obrázek 28: Valník MAN TGA s HR Palfinger PK36002 

 

Technické parametry 

Ložná plocha:    7,20×2,45 m 

Max. nosnost:    10 000 kg 

Celková přípustná hmotnost:  22 000 kg 
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Hydraulická ruka (HR) 

Max. nosnost     11 800 kg 

Max. dosah výškový / nosnost:  26 m / 660 kg 

Max. dosah boční / nosnost:  26 m / 360 kg 

 

 

Obrázek 29: Dosah HR Palfinger PK36002 valníku 

 

NEJTĚŽŠÍ BŘEMENO – paleta cihel PTH 30P+D o hmotnosti 1265 kg 

vč. závěsu 

NEJVZDÁLENĚJŠÍ BŘEMENO – ocelový nosný prvek hmotnosti 300 kg 

vč. závěsu 

OBRYS UMÍSTĚNÍ OBJEKTU 
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1.56.6 Montážní elektrická nůžková plošina MEC 2033 ES 

Montážní plošina bude použita při montážích ocelových a dřevěných prvků 

tenisové haly.  

 

Obrázek 30: Montážní elektrická nůžková plošina MEC 2033 ES 

 

Technické parametry 

Typ terénu:     beton, dlažba, asfalt, nezpevněný terén 

Max. pracovní výška:   8,10 m 

Nosnost koše:    363 kg 

Celková hmotnost:    1731 kg 

Rozměr pracovní plochy plošiny:  (3,38*)2,31×0,84 m 

Zdroj energie:    24 Vdc akumulátor, 220 mAh 

Plošina určená pro max.    2 pracovníky 

* vysunutá plošina 
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1.56.7 Nákladní vůz AVIA D100N – s nosičem kontejneru typu 

CTS5034 

Nákladní vůz AVIA D100N bude sloužit pro přívoz a odvoz kontejnerů, do kterých 

se bude skladovat zbytkový stavební materiál. Jeho využití bude nárazové, ale 

během celé doby výstavby. Řídit tento stroj může pouze osoba vlastnící platné 

řidičské oprávnění. 

 

 

Obrázek 31: Nákladní vůz AVIA D100N – s nosičem kontejneru 

 

 

Technické parametry 

Výkon motoru:   160k 

Převodovka:    6 rychlostí 

Rozvor:    3 400 mm 

Celková užitná hmotnost:  9 990 kg 

Celková délka:   5 700 mm 

Nástavba:    CTS 
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Obrázek 32: Rozměry vozu AVIA D100N – s nosičem kontejneru 

 

 

Rozměry vozu 

A - Rozvor:       3400mm 

B - Převis rámu od osy zadní nápravy:   1365mm 

C - Celková délka:      5990mm 

D - Vzdálenost od kabiny k zadní nápravě:  2730mm 

E - Rozchod kol přední nápravy:    1845mm 

F - Rozchod kol zadní nápravy:    1740mm 

D - 700:        2030mm 
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1.56.8 Vanový kontejner C2-34 KV 5.x 

Vanový kontejner bude sloužit pro ukládání zbytkového stavebního materiálů. 

Odvoz, přívoz a manipulaci s ním bude zajišťovat nákladní vůz AVIA D100N, 

který má k tomu uzpůsobený nosič s hákem. K dispozici po celou dobu výstavby.  

 

 

Obrázek 33: Rozměry vanového kontejneru 

 

 

Technické parametry a rozměry 

Délka A1:    3 400 mm 

Délka A2:    3 215 mm 

Šířka B1:    2 076 mm 

Šířka B2:     1 920 mm 

Výška C1:    985 mm 

Výška C2:    785 mm 

Objem:    4,84 m3 

Nosnost kontejneru:       5 t 

Hmotnost kontejneru:  549 kg 
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1.56.9 Užitkový automobil Volkswagen Transporter 2.0 TDI 

s valníkem  

Užitkový automobil Volkswagen Transporter 2.0  TDI s valníkem bude využit 

pro dovoz a přepravu drobného stavebního materiálu, strojů, pomůcek, nářadí a 

pracovníků. Pracovat se s ním bude průběžně během celé výstavby. Řídit tento vůz 

můžou pouze osoby vlastnící platné řidičské oprávnění. 

 

 

Obrázek 34: Užitkový automobil Volkswagen Transporter 2.0 TDI s valníkem 

 

Technické parametry 

Výkon motoru:   160 k 

Převodovka:    6 rychlostí 

Rozvor:    3 400 mm 

Celková hmotnost:   2 050 kg 

Nosnost:    850 kg  

Celková délka:   5 476 mm 
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Obrázek 35: Rozměry automobilu Volkswagen Transporter 2.0 TD s valníkem 
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1.56.10 Spárová řezačka RELLOK DIVIDO B9 

Spárová řezačka bude sloužit pro řezání spár dilatačních celků betonové podlahy 

tenisové haly. 

 

 

Obrázek 36: Spárová řezačka RELLOK DIVIDO B9 

 

 

Technické parametry a rozměry 

Motor:    benzínový jednoválec o objemu 390 ccm 

Výkon motoru:   8,7 kW 

Průměr řezného kotouče:  500 mm 

Maximální hloubka řezu:  185 mm 

Váha:     110 kg 
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1.56.11 Vibrační deska NTC VDR 22 

 

 

 

 

 

Technické parametry a rozměry 

Hmotnost:     120 kg 

Frekvence:     100 Hz 

Odstředivá síla:    22 kN 

Rychlost:     24 m/min 

Rozměry hutnící desky:   400×630 mm 

Palivo:      benzín 

  

 

 

 

 

Obrázek 37: Vibrační deska NTC VDR 22 
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1.56.12 Motorová pila STIHL MS 311 

Pila bude sloužit pro řezání a krácení dřevěných prvků a dřevěných prken pro bednění 

základových patek.   

 

 

 Obrázek 38: Motorová pila STIHL MS 311  

 

 

Technické parametry 

Výkon kW:      3,1  

Hladina akustického výkonu:  117 dB(A) 

Objem palivové nádrže:    0,6 l  

Hmotnost:      6,2 kg  

Zdvihový objem:    59 cm³ 

Otáčky při maximálním výkonu:   9 500 ot./min 
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1.56.13 Vysokofrekvenční vibrační jehla Lievers typ HS 63mm 

Vysokofrekvenční vibrační jehla LIEVERS typ HS 65mm bude použita na 

zhutňování betonové směsi základových konstrukcí. Její využití bude po celou 

dobu betonování.  

 

 

 

 

Technické parametry 

Hmotnost:    7,5 kg 

Délka jehly:    390 mm 

Průměr jehly:    63 mm 

Amplituda:    2,5 mm 

Odstředivá síla:   6100 N 

Napájení:    42 V 

 

 

 

 

Obrázek 39: Vysokofrekvenční vibrační jehla Lievers typ HS 63mm 
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1.56.14 Plovoucí vibrační lišta Enar QZE 

Plovoucí vibrační lištou ENAR QZE se bude zhutňovat a vyhlazovat betonová 

směs stropní ocelové konstrukce a základové desky Její využití bude po celou dobu 

betonování.  

 

 

 

Obrázek 40: Plovoucí vibrační lišta Enar QZE 

 

 

Technické parametry 

Hmotnost:    20 kg 

Odstředivá síla:   70 kN 

Motor:     elektromotor  - 230 V 

Délka:     2000 nebo 3000 mm 

Hloubka zvibrování:   100 mm 
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1.56.15 Hladička betonu NORTON CLIPPER MTA 36 

Hladička bude sloužit k vyhlazení betonového povrchu tenisové haly.  

 

 
Obrázek 41: Hladička betonu NORTON CLIPPER 

 

 

Technické parametry 

Kategorie:    jednomotorová, benzínová  

Provozní hmotnost:   80 kg 

Pracovní průměr:   865 mm 

Pracovní výkon:    100 m
2
/hod. 

Výkon motoru:   4,8 kW 
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1.56.16 Stavební míchačka ATIKA Expert 185 

Stavební míchačka ATIKA Expert 185 bude na stavbě sloužit pro míchání zdících 

směsí. Používána bude během celé výstavby.  

 

Technické parametry 

Hlučnost LwA:  82 dB 

Elektrické napájení:  230 / 50 V/Hz 

Hmotnost:   82 kg 

Rozměr   120×68×128 cm 

Objem bubnu:  185 l 

Výkon:   800 W 

Rozměr:   136×91.2×135.5 cm 

 

 

 

1.56.17 Svářecí agregát Invertory Pegas 160 E 

Svářecí agregát Invertory Pegas 160 E bude použit při přivařování ocelových 

prvků případně při svařování výztuží základových konstrukcí. Pracovat s  ním může 

pouze osoba vlastnící platnou svářecí licenci nebo osoba vyškolená na tuto práci.  

 

 

 Technické parametry 

 Napájecí napětí: 230 V / 50-60 Hz 

 Max. napájecí proud: 31,0 A 

 Svařovací proud: 5-160 A 

 Svařovací proud: 80 A 

 Rozměry (d x š x v): 310 x 140 x 230 mm 

 Hmotnost (kg): 6 kg 

 

Obrázek 42: Stavební míchačka ATIKA Expert 185 

Obrázek 43: Svářecí agregát Invertory Pegas 160 E 
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1.56.18 Podlahová bruska DaiKat BF-410 

Jednokotoučová bruska poslouží k vyrovnání a vyhlazení sportovního povrch a je 

opatřena odsáváním vzniklého odpadu. Bude využit ve fázi pokládky sportovního 

povrchu typu HardCourt. 

 

 

Obrázek 44: Podlahová bruska DaiKat BF-410 

 

 

Technické parametry 

Průměr používaných kotoučů:  410 mm 

Otáčky motoru:    až 1370 ot./min. 

Výkon:      1,1 kW 

Hmotnost stroje + závaží:    42 + 15 kg 
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1.56.19 Omítací stroj KALETA 4  

Omítací stroj bude potřeba na provádění sádrových omítek, případně bude využit na lité 

podlahy tenisové haly a samotného zázemí.  

 

Obrázek 45: Omítací stroj KALETA 4 

 

 

Technické parametry 

Celková hmotnost:     160 kg 

Kapacita koše:    75 kg 

Omítací výkon*:    6 – 60 l/min 

Dopravní vzdálenost*:   až 20 m 

El. připojení:     230 V 

Voda připojení:    1,5“ 

Výkon čerpadla:    5,5 kW 

* závisí na typu míchané směsi 
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1.56.20 Mísící stroj Estrich Boy DC 450 bluepower 

Pneumatický mísící stroj pro dopravu a pokládku anhydridového potěru. Bude využit ve 

fázi pokládky sportovního povrchu typu HardCourt.  

 

 

Obrázek 46: Mísící stroj Estrich Boy DC 450 bluepower 

 

 

Technické parametry 

Pohon:     3-válcový dieselový motor 

Celková hmotnost:     1485 kg 

Tlaková a mísící nádrž:   200 l 

Pracovní výkon:    70 –77 l/s 

Dopravní vzdálenost:   až 20 m 

Rozměry:     4600/ 1580/ 1540 mm 

Výkon čerpadla:    33 kW 
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1.56.21 Bruska Makita GA 9020 

Elektrická ruční bruska Makita GA 9020 bude využita během pokládání výztuží 

pro její případné úpravy zkracováním. Pracovník obsluhující toto nářadí musí dbát 

bezpečnosti při práci a být seznámen s uživatelským manuálem výrobce. 

 

 

Obrázek 47: Bruska Makita GA 9020 

  

 

Technické parametry 

Příkon:     2200W 

Volnoběžné otáčky:    600 min-1 

Průměr kotouče:    230 mm 

Vřetenový závit:    M14 × 2 

Hmotnost:     4,7 kg 
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1.56.22 Příklepový aku šroubovák Makita 8271DWAET2 

Příklepový aku šroubovák MAKITA 8271DWAET2 budou sloužit v průběhu celé 

stavby k vrtání děr, přivrtávání především dřevěných prvků k sobě. Výhodou použití 

tohoto nářadí je, že je na baterie a není proto nutné ho stále připojovat k elektrické 

energii a tudíž je stále při ruce. Sada obsahuje dvě baterie, s jednou se pracuje, druhé se 

nabíjí.   

 

 

Obrázek 48: Příklepový aku šroubovák Makita 8271DWAET2 

 

 

Technické parametry 

Otáčky:       0 - 1300 ot/min. 

Krouticí moment:      max. 30 Nm 

Max. průměr vrtání (zdivo/ocel/dřevo):  8/ 10 /25 mm 

Max. počet úderů:      19500 /min 

Hmotnost:      1,6 kg 

Akumulátor:      NiCd (nikl-kandium) 

Kapacita akumulátoru:     2 Ah 

Napětí akumulátoru:     12 V 
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1.56.23 Elektrický rázový utahovák NAREX ESR 30 

 

 

Obrázek 49: Elektrický rázový utahovák NAREX ESR 30 

 

 

Technické parametry  

 Jmenovitý příkon    800 W 

 Údery při zatížení    1420 min-1 

 Max. krouticí moment   850 Nm Nm 

 Upínání    3/4" vnější čtyřhran mm 

 Rozsah použití    M12 - M30  

 Hmotnost    5,8 kg 

 

 

1.56.24 Míchadlo Narex EGM 10 E3 

Ruční míchadlo Narex EGM 10 E3 bude sloužit k rozmíchávání menšího množství 

malty v truhlíku pro zdění nosného, obvodového zdiva, příček nebo obezdívání 

železobetonového pilíře či rozmíchávání betonové směsi pro betonování překladů. Na 

stavbě bude k dispozici v průběhu celého zdění.  
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 Technické parametry 

 Příkon:     950 W 

 Regulace otáček:    140-720 /min 

 Umíchá směsi:   25 kg 

 Doporučený max. průměr metly:  120 mm 

 Vnitřní závit ve vřetenu:   M14 

 Hmotnost:     4,3 kg 

  

 

 

 

1.56.25 Pila na cihly DeWALT DW393 

Tandemová pila na cihly DeWALT DW393 je určená pro řezání cihel třídy 20, tzn. 

lehčené cihly Porotherm. Na stavbě bude sloužit na úpravu (půlení, krácení…) 

cihelného zdiva dle potřeb a nutnosti, zvláště pro vyzdívání rohů. Pila bude k dispozici 

během celého zdění. 

 

Obrázek 51: Pila na cihly DeWALT DW393 

 

Technické parametry 

Příkon:     1350 W 

Volnoběžné otáčky:    3300 /min 

Délka pilového listu:  425 mm 

Délka zdvihu:   38 mm 

Hmotnost:     5,4 kg 

Obrázek 50: Míchadlo Narex EGM 10 E3 
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1.56.26 Ruční ohýbačka stavební oceli ST 1235 

Ruční ohýbačka stavební oceli ST 1235 bude využita jednorázově během 

pokládání výztuží pro její případné úpravy ohýbáním.  

 

 

Obrázek 52: Ruční ohýbačka stavební oceli 

 

 

Technické parametry 

Délka x Šířka:    250 x 250 mm 

Výška:     75 mm 

Délka páky od osy otáčení:   900 mm 

Max. rozměry ohýbané oceli:  tř. 10 a 11 

Ocel kruhová:    12 mm 

Hmotnost komplet:    12 kg 
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1.56.27 Nivelační přístroj Leica RUNNER20 

Nivelační přístroj slouží k měření a kontrole rozměrů konstrukcí a polohy prováděných 

prací. 

 

Obrázek 53: Nivelační přístroj Leica RUNNER20 

 

Technické parametry: 

Zvětšení dalekohledu:    20 x 

Střední kilometrová chyba:   2,5 mm 

Dělení horizontálního kruhu:   360° / 400 g 

Rozsah kompenzace:    15‘ 

Hmotnost přístroje:     1,6 kg 

 

 

1.57 Závěr 

Strojní sestava je řešena s ohledem na materiály použité na této konstrukci a jejich 

dostupnost a vzdálenost od staveniště. 
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1.58 Charakteristika staveniště a okolních podmínek stavby 

1.58.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:  Stavebně technologický projekt montované haly 

Umístění stavby: p.č. 478/16, 478/9,  8086/7  k.ú. Prostějov, kraj Olomoucký 

Účel stavby:  Rozšíření sportovního areálu na přání investora Tenisový klub  

   Prostějov o.s. 

 

Informace o stavbě:   Délka haly    36,95 m 

    Šířka haly    18,80 m 

           Plocha haly      694,7 m
2 

    Obestavěný prostor haly  5635 m
3 

    Délka zázemí    11,10 m 

    Šířka zázemí     6,30 m 

            Plocha zázemí    69,93 m
2 

            Obestavěný prostor zázemí             444,0 m
3 

 

Termín stavby:  Stavební povolení   II/2015 

    Zahájení stavby   III /2015 

    Dokončení stavby   VIII/2015 

 

Předpokládané náklady: 12 500 000,-Kč + 21% DPH 

 

1.58.2 Charakter území 

Byla provedena obhlídka místa stavby. Provedena byla fotodokumentace. Provedeno 

bylo zaměření místa. Průzkumy nebyly vzhledem k jednoduché stavbě prováděny. 

Projektová dokumentace řeší novostavbu lehké montované tenisové haly se zázemím ve 

stávajícím sportovním areálu, které se nachází v katastrálním území města Prostějov na 



155 

 

parcelách číslo 478/16, 478/9,  8086/7. Staveniště je rovinné, nacházející se ve výšce  

cca 225 m n.m. porostlé stromy a křovinami určeními k likvidaci. Leží mimo záplavové 

území a na hranici pozemku je stávající plná betonová zídka, čímž je prostor pro 

staveniště omezen. Objekt je napojen na stávající vnitroareálové rozvody sítí. Nové 

přípojky realizovány nebudou.  

V místě nového objektu bude zrušena nefunkční cvičná tenisová stěna a asfaltová 

plocha. Kolem objektu bude provedeno srovnání okolní plochy. Bude provedena 

asanace stávajících objektů na p.č. 478/9 a 478/10. Na místě nové tenisové haly a 

zázemí se nachází vzrostlé stromy. Tyto budou na základě povolení vykáceny a bude 

provedena náhradní výsadba. 

Navržené stromy k vykácení jsou:  

borovice – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,13 m 

borovice – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,19 m 

smrk – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,25 m 

smrk – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,75 m 

smrk – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 0,88 m 

javor – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,44 m 

V okolí stavby se nachází stromy, které budou odborně upraveny tak, aby koruna byla 

nad úrovní okapů haly, tj. cca 8 m nad UT. Navržené stromy k úpravě jsou: 

lípa – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,88 m 

javor – obvod kmene ve výšce 1,3 m je 1,57 m 

Celkový vzhled území je dobře viditelný na výkresech situace a zařízení staveniště 

v přílohách číslo B.1 – Situace, B.2 a B.3 – Zařízení staveniště. 

 Pro dopravní obslužnost budou využity stávající vnitroareálové komunikace beze 

změny. K dispozici je stávající odstavné parkoviště před areálem. Příjezdová cesta na 

staveniště je z jižní strany. Jedná se o jedinou přístupovou cestu k stávající tenisové 

hala, tudíž její provoz bude muset být omezen a dbát zde zvýšené opatrnosti při pohybu 

osob. Na vše budou upozorňovat dopravní a informační značení. Grafické zobrazení 

příjezdových komunikací můžeme vidět na výkresu v příloze B.4 – Širší dopravní 

vztahy s dopravními značkami. 
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1.59 Studie realizace hlavních technologických etap 

1.59.1 Zemní práce 

1.59.1.1 Připravenost staveniště 

Jedná se o první etapu výstavby, proto nenavazujeme na žádnou předchozí. Avšak je 

nutné před jejím započetím této etapy učinit několik kroků. Je třeba předat staveniště 

včetně vyznačení všech inženýrských sítí hlavnímu zhotoviteli stavby. O tomto předání 

se musí provést protokol o předání a převzetí staveniště a musí být zapsán ve stavebním 

deníku. 

V následujících řádcích budou popsány jednotlivé části dané technologické etapy. 

Součástí bude také popis provádění práce, složení pracovní čety, soupis použitých 

pracovních strojů. 

Jedná se o následující činnosti: 

1. Zrušení cvičné tenisové zdi a asfaltového povrchu 

2. Odstranění části křovin a dřevin 

3. Skrývka ornice 

4. Oplocení staveniště 

5. Provádění výkopů základových pasů a patek 

 

1.59.1.2 Zrušení cvičné tenisové zdi a asfaltového povrchu 

Obecné informace 

V místu přistavované haly stojí stará a již nevyužívaná tenisová zeď a k ní vedoucí 

asfaltová cesta, které je třeba odstranit. Tenisová zeď je betonová rozměrů 11,5m x 3m. 

Dále je zde asfaltové parkoviště, které bude taktéž třeba odstranit. 

Použité stroje: 

 Rypadlo-nakladač Caterpillar 422E s hydraulickým bouracím kladivem 

 Nákladní automobil TATRA T815 6x6 – třístranný sklápěč 

 bourací kladivo 
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Dále pak bourací kladivo 2×, lopaty, kolečka. Každý pracovník pohybující se na 

pracovišti bude mít osobní ochranné pracovní pomůcky (pracovní obuv a oděv, přilbu a 

reflexní vestu). 

Pracovníci: obsluha kolového rypadla (vedoucí pracovní čety) 1× 

  řidič sklápěče      1×  

  pomocní pracovníci     3× 

Postup prací: 

Nejprve bude třeba strhnout tenisovou zeď. To se provede pomocí rypadlo-nakladačem 

Caterpillar 422E s hydraulickým bouracím kladivem, jehož obsluha rozbourá patu 

betonové zdi, a pokud ani poté nebude možné zeď strhnout, bude potřeba obnaženou 

výztuž u paty zdi nařezat diamantovou pilou. Padlá zeď se bude muset nakladačem 

naložit na sklápěč a odvést na skládku. Základy zdi musí pomocní pracovníci obkopat a 

obnažit, aby je bylo taktéž možné rozbourat na menší kusy a naložit. 

U asfaltové ho povrchu bude třeba odkopat obrubníky, které se naloží na sklápěč a 

odvezou na skládku. Vrstva asfaltových ploch se odfrézuje pomocí frézy na asfalt a 

taktéž odveze na skládku.  

 

1.59.1.3 Odstranění části křovin a dřevin 

Obecné informace 

Na místě nové tenisové haly a zázemí se nachází vzrostlé stromy a křoviny. Tyto budou 

na základě povolení vykáceny odbornou externí firmou a bude provedena náhradní 

výsadba. Stromy navržené k vykácení jsou zaznačeny v přílohách číslo B.1 – Situace, 

B.2 a B.3 – Zařízení staveniště. 

 

1.59.1.4 Skrývka ornice 

Obecné informace 

Po odstranění určených stromů se bude moc skrýt ornice do hloubky 0,3m. Skrývka 

ornice bude po celé ploše obou budovaných objektů a také v prostoru staveniště a 

staveništní komunikace. Z důvodu nedostatku místa na staveništi bude muset být ornice 

odvezena mimo staveniště. Uskladní se dle předpisů na určenou skládku a o jejím 
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řádném uskladnění vystaví doklad, který bude v evidenci na stavbě. Část ornice se poté 

bude moci využít ve chvíli, kdy se bude opět zatravňovat prostor staveniště. 

Skrývku ornice odstraní v souladu s předpisy dozer na pásovém podvozku. Ornice bude 

odstraněna do hloubky 0,3m na celkové ploše 1250 m
2
. Celková kubatura ornice činí 

375 m
3
.  

Použité stroje: 

 Rypadlo-nakladač Caterpillar 422E  

 Nákladní automobil TATRA T815 6x6 – třístranný sklápěč 

 

Pro přesně skrytí ornice bude zapotřebí měřících přístrojů. V případě potřeby dočištění 

skrývky budou pomocní pracovníci vybaveni krumpáči, lopatami, rýči a kolečky. Každý 

pracovník pohybující se na pracovišti bude mít osobní ochranné pracovní pomůcky 

(pracovní obuv a oděv, přilbu a reflexní vestu). 

Pracovníci: obsluha kolového rypadla (vedoucí pracovní čety) 1× 

  obsluha dozeru  1× 

  řidič sklápěče   1×  

  pomocní pracovníci  2×  

 

Postup skrývání ornice: 

Jedná rovinný povrch se snadným přístupem mechanizace. Délka záběru nesmí být delší 

jak 60 m, což při rozměrech skrývané plochy nehrozí. Vedoucí čety spolu a jedním 

pomocníkem zaměří pomocí nivelačního stroje potřebnou hloubku skrývky a průběžně 

její přesnost skrytí budou kontrolovat. Ornice se bude skrývat směrem od stávající haly 

doprava k betonové zídce a odtud se bude průběžně pomocí kolového nakladače 

nakládat na sklápěče a odvážet na místo určené skládky.  
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1.59.1.5 Oplocení staveniště 

Obecné informace 

Staveniště je ze západní části chráněno stávající tenisovou halou. Na severní a 

severovýchodní straně se nachází původní cihlobetonová zídka výšky 1,9 m. Z jižní 

strany (ze strany od příjezdové komunikace) bude postaveno mobilní oplocení.   

Bude použito mobilní oplocení firmy JOHNNY SERVIS s.r.o., typ PV7. Dílce oplocení 

jsou navzájem spojeny univerzální ocelovou sponkou a osazeny do betonové patky. 

Brány jsou tvořeny standardními díly PV7, které jsou spojeny speciálními svorkami SV 

k bráně a opatřeny kolečkem pro branky. Pro zamykání bran bude použit řetěz opatřený 

visacím zámkem. 

Pracovníci: vedoucí pracovní čety  1× 

  pomocní pracovníci  4×  

 

Postup montáže: 

Nejprve se rozestaví nosné patky v požadovaných vzdálenostech od sebe a kolmo na 

směr plotu. Poté se zasunou konce jednotlivých plotových dílců do otvorů v nosných 

patkách. Nakonec se na horní konce sousedících plotových dílců navlečou pevnostní 

spony a pevně klíčem dotáhnou matice vratového šroubu. Mezi horní konce plotových 

dílců se napne tkanina.   

K montáži oplocení není třeba žádné mechanizace, pouze montážní klíč k utažení 

zajišťovacích spon. Každý pracovník pohybující se na pracovišti bude mít osobní 

ochranné pracovní pomůcky (pracovní obuv a oděv, přilbu a reflexní vestu). 

 

1.59.1.6 Vybudování zařízení staveniště 

Obecné informace 

Je nutné vybudovat zázemí pro pracovníky stavby a prostory k uskladnění materiálu a 

nářadí. Na staveniště budou navezeny a rozmístěny staveništní buňky dle návrhu 

viditelného na výkrese v příloze Budou také vybudovány dočasné staveništní rozvaděče 

a přípojky elektřiny, kanalizace a vody pro sanitární buňku. 
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1.59.1.7 Provádění výkopů základových pasů a patek 

Obecné informace 

Nejprve je třeba rozměřit polohu a figury výkopů. To provede geodetická firma, která 

také zaměří polohu stávajících inženýrských sítí, které vedou skrz staveniště a v místech 

plánovaných objektů. Zápis o zaměření se provede do stavebního deníku. Zaměřené 

body, lomy a rohy se spojí vápenným práškem a vykreslí se tak místa a polohy výkopů. 

Použité stroje: 

 Rypadlo-nakladač Caterpillar 422E s hydraulickým bouracím kladivem 

 Nákladní automobil TATRA T815 6x6 – třístranný sklápěč 

K zaměření správné hloubky výkopů bude použit nivelační přístroj. K vyznačení polohy 

výkopů se použije vápno. Pro dočištění výkopů budou pomocní pracovníci vybaveni 

krumpáči, lopatami, rýči a kolečky. Každý pracovník pohybující se na pracovišti bude 

mít osobní ochranné pracovní pomůcky (pracovní obuv a oděv, přilbu a reflexní vestu). 

Pracovníci: obsluha kolového rypadla (vedoucí pracovní čety) 1× 

  řidič sklápěče      1× 

  pomocní pracovníci     2×  

 

Postup prací 

Samotný výkop se bude provádět kolovým rypadlo-nakladačem se lžící šířky záběru 

0,5m a 0,6m. Obsluha rypadlo-nakladače bude muset výkop provádět velmi opatrně, 

neboť na staveništi budou vytyčené kolky vyznačující místa stávajících inženýrských 

sítí. V místech stávajících inženýrských sítí se výkop bude provádět ručně, aby nedošlo 

k poškození ať už kanalizace či vodovodní přípojky.  Nejprve se začne s výkopem pro 

zázemí, poté se bude postupovat po výkopech samotné tenisové haly. Hloubka základů 

je jednotná a to 900mm pod upravený terén, samotné výkopu však budou v hloubce 

1,1m pod upravený terén. Správnou hloubku výkopu bude kontrolovat pracovník 

s nivelačním strojem. Vykopaná zemina se bude ukládat na stranu vedle výkopu tak, 

aby k ní byl možný přístup se sklápěčem, a poté se postupně bude odvážet na skládku. 

Část vykopané zeminy se uloží na zlovený volný prostor a použije se pro následný 

zásyp. Před započetím betonování základů se výkopy ručně dočistí. 
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1.59.1.8 Jakost a kontrola kvality 

Vstupní  

 Převzetí staveniště 

 Kontrolo projektové dokumentace, její úplnost a porovnání se skutečným stavem 

 Kontrola výškových bodů 

 Kontrola strojů provádějících práci 

Mezioperační 

 Kontrola oplocení staveniště 

 Skrývka ornice 

 Kontrola rozměření výkopů (rozměry a poloha) 

 Průběžná kontrola hloubky výkopů 

Výstupní 

 Rozměry a poloha výkopů 

 Začistění základové spáry 

 Nepoškozenost stávajících přípojek 

 

 

1.59.2 Hrubá spodní stavba 

1.59.2.1 Připravenost staveniště 

Nejprve se provede přejímka pracoviště mezi zhotovitelem práce předchozí etapy a 

stavbyvedoucím. Předány budou klíče od staveništních buněk i staveniště. Toto převzetí 

se zapíše do stavebního deníku.  

Z předchozí etapy budou odstraněny křoviny, stromy a stará tenisová zeď, bude skryta a 

odvezená ornice a provedené výkopy. Na staveništi budou již hotové staveništní 

přípojky a stávající inženýrské sítě vedoucí skrz staveniště budou řádně polohově 

vyznačeny. Připravené budou rovněž plochy pro uložení výztuží a uzamykatelné sklady 

pro uložení materiálu a nářadí. Budou zbudované zpevněné komunikační plochy pro 

pohyb vozidel. Dále budou již hotové staveništní buňky pro pracovníky stavby a celé 

staveniště bude oploceno. 
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V této etapě budou probíhat následující činnosti: 

1. Základové pasy 

2. Základová deska 

 

1.59.2.2 Základové pasy 

Obecné informace 

Základy pod oběma budovanými objekty jsou železobetonové, pro halu z betonu 

C 20/25 XC2 a pro zázemí a základovou desku z betonu C 16/20 XC2 vyztužené 

věncovou výztuží. Jako podkladní beton pod železobetonové základy bude použit 

C 8/10 v tloušťce 100 mm litý přímo na zhutněnou a začištěnou základovou spáru.  

Přes základy prochází stávající dešťová kanalizace. Podle skutečně zjištěného stavu 

budou provedeny prostupy v základech, nebo bude kanalizace pod pasy opatřena 

chráničkami proti tlaku od pasů. V blízkosti nových základových pasů je stávající 

vodovodní šachta hluboká cca 2 m. V místě této šachty bude úroveň základové spáry 

snížena na úroveň dna šachty. Je nutné zabezpečit v tomto místě zeminu pod stávajícími 

základy stávající haly proti sesunutí až do doby zabetonování nových základů a 

provedení hutněných zásypů kolem nich. V základech budou provedeny prostupy pro 

kanalizaci a vodu. 

Výpis materiálu 

beton C 16/20 XC2 (pro zázemí)  31 m
3
   (vč. 5% ztratného) 

beton C 20/25 XC2 (pro halu)  55 m
3
   (vč. 5% ztratného) 

podkladní beton C 8/10   8,6 m
3  

(vč. 5% ztratného) 

výztuž betonářské oceli R 10 505  1,37 t   (vč. 5% ztratného) 

třmínky R8 – 2900 mm - 279ks  0,32 t 

třmínky R8 – 1450 mm - 215ks  0,13 t 

hl. výztuž R10 – 114 m   0,08 t 

hl. výztuž R12 – 467 m   0,415 t 

hl. výztuž R16 – 226 m   0,357 

dále vázací drát, distanční kroužky 
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Použité stroje: 

 Čerpadlo na beton SCHWING S 28 X 

 Autodomíchávač Schwing Stetter AM 8 C svářecí agregát 

 Vysokofrekvenční vibrační jehla Lievers  

 Svářecí agregát Invertory Pegas 160 E 

 Bruska Makita GA 9020 

 Vibrační pěch NTC VDR 22 

K přesnému usazení výztuže se použijí distanční podložky. K zaměření správné výšky 

základů bude použit nivelační přístroj případně stavební laser. Každý pracovník 

pohybující se na pracovišti bude mít osobní ochranné pracovní pomůcky (pracovní obuv 

a oděv, přilbu a reflexní vestu). 

Pracovníci:  

Vázání výztuže vedoucí čety (železář)  1× 

   elektrikář   2× 

   železář    2× 

   pomocní pracovníci  3× 

Betonáž  vedoucí čety   1× 

   řidiči autodomíchávače 2× 

   obsluha čerpadla betonu 1× 

   pomocní pracovníci  3× 

 

Postup prací 

Práce začnou nejprve upravením základové spáry pasů. Provede se položení 

podkladního betonu pod železobetonové základové pasy, beton třídy C 8/10 bude 

v tloušťce 100 mm. Následuje technologická pauza min. 4 dny.  

Pokračuje se položením zemnících FeZn pásků s vedením ke svorkám. Provede se 

montáž a svařování výztuže základových pasů. Výztuž bude přivařena i k zemnícím 

páskům, musí být dodrženy průměry výztuže a nesmí dojít k jejich zaměnění či 
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prohození. Provede se ochrana stávajících rozvodů kanalizace a vody pomocí chráničky 

proti vlivu tlaků od pasů.  

Samotná betonáž bude probíhat čerpadlem betonu čerpaného z autodomíchávače. Nesmí 

docházet k segregaci kameniva a beton se musí průběžně hutnit ponorným vibrátorem. 

Betonáž základových pasů bude probíhat až do výšky -0,150 m u zázemí a 0,000 m u 

haly. Výška betonu bude kontrolována pomocí stavebního laseru. Následuje 

technologická pauza 28 dní a během prvního týdne bude probíhat ošetřování 

betonových základů kropením vodou.  

Po dostatečném uzrání betonu proběhne zásyp prostoru mezi základovými pasy 

pomocí vytěžené zeminy a jeho zhutnění vibračním pěchem 

 

1.59.2.3 Základová deska 

Obecné informace 

Práce na podkladní desce mohou začít, až budou všechny předchozí činnosti dokončené, 

tj. rozvody přípojek. Podkladní deska je vyztužená KARI sítí 6/150/150mm, které bude 

zapotřebí 110 m
2
 a použitý beton třídy C 16/20 XC2 v množství 71m

3
. Podkladní 

zemina bude srovnána a bude na ni navezeno 150 mm štěrkodrťi  frakce 0/32 mm a 

zhutněna s vrstvou kamenného prachu vibračním pěchem 

Použité stroje: 

 Čerpadlo na beton SCHWING S 28 X 

 Autodomíchávač Schwing Stetter AM 8 C svářecí agregát 

 Plovoucí vibrační lišta Enar QZE 

 Vysokofrekvenční vibrační jehla Lievers  

 Svářecí agregát Invertory Pegas 160 E 

 Bruska Makita GA 9020 

 Vibrační pěch NTC VDR 22 

K přesnému usazení výztuže se použijí distanční podložky. K zaměření správné výšky 

základů bude použit nivelační přístroj případně stavební laser. Každý pracovník 

pohybující se na pracovišti bude mít osobní ochranné pracovní pomůcky (pracovní obuv 

a oděv, přilbu a reflexní vestu). 
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Pracovníci: vedoucí čety (betonář) 1× 

  řidiči autočdomíchávače 2× 

  obsluha čerpadla betonu 1× 

  pomocní pracovníci  3× 

 

Postup prací 

Na již navezenou a zhutněnou štěrkodrť se položí separační folie a hydroizolační pásy: 

Na rozestavěné distanční podložky se naskládá KARI síť. Sítě se musí provazovat před 

2 oka pomocí vázacího drátu.  

Betonáž bude probíhat čerpadlem na beton čerpaného z autodomíchávače. Nesmí 

docházet k segregaci kameniva a beton se musí zhutnit vibrační lištou. Horní hrana 

desky bude zarovnaná s přilehlými základovými pasy a výška betonu bude kontrolována 

pomocí stavebního laseru.  

Následuje technologická pauza 28 dní a během prvního týdne bude probíhat ošetřování 

betonových základů kropením vodou. 

 

1.59.2.4 Jakost a kontrola kvality 

Vstupní  

 Přejímka pracoviště 

 Kontrola projektové dokumentace 

 Přejímka a kontrola základové spáry 

 Kontrola vstupních materiálů (betonu a výztuže) 

Mezioperační 

 Provedení podsypu a podkladního betonu  

 Přejímka výztuže 

 Kontrola podmínek betonáže 

 Kontrola provádění betonáže 

 Kontrola ošetření betonu 
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Výstupní 

 Kontrola provedení prací 

 Kontrola s projektovou dokumentací 

 

1.59.3 Hrubá vrchní stavba 

Tato technologická etapa navazuje na předešlou za předpokladu, že je již kompletně 

dokončena. Musejí být dokončeny přípojky, provedeny základové konstrukce objektů a 

izolace proti vodě. 

V této etapě budou probíhat následující činnosti: 

1. provádění zděných konstrukcí 

2. provádění stropních konstrukcí 

3. montáž tenisové haly 

 

1.59.3.1 Provádění zděných konstrukcí 

Připravenost staveniště 

Nejprve se provede přejímka pracoviště mezi zhotovitelem práce předchozí etapy a 

stavbyvedoucím. Předány budou klíče od staveništních buněk i staveniště. Toto převzetí 

se zapíše do stavebního deníku.  

Z předchozí etapy budou odstraněny křoviny, stromy a stará tenisová zeď, bude skryta a 

odvezená ornice a provedené výkopy. Na staveništi budou již hotové staveništní 

přípojky a stávající inženýrské sítě vedoucí skrz staveniště budou řádně polohově 

vyznačeny. Připravené budou rovněž plochy pro uložení výztuží a uzamykatelné sklady 

pro uložení materiálu a nářadí. Budou zbudované zpevněné komunikační plochy pro 

pohyb vozidel. Dále budou již hotové staveništní buňky pro pracovníky stavby a celé 

staveniště bude oploceno. 

 

Obecné informace 

Zdivo zázemí je navrženo z cihelných bloků Porotherm 24 P+D a 30 P+D a příčkovek 8 

P+D. Překlady jsou navrženy keramické a ocelové, ocelové překlady jsou součástí ŽB 
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věnců. Předsazená konstrukce 2.NP je vynesena ocelovým průvlakem na ocelových 

sloupech. Sloupy jsou vetknuty do ŽB patek. Jsou osazeny do kalichu na patním plechu 

tl. 10 mm a zality betonem. Hlava sloupu bude opatřena úložnou deskou z plechu tl. 10 

mm pro uložení průvlaku. Průvlak je spojen se stavbou pomocí ocelových nosníků 

přivařených k průvlaku a ke kotevnímu plechu v ŽB věnci. 

Použité stroje: 

 Valník MAN TGA HR Palfinger  

 Stavební míchačka ATIKA Expert 185 

 Pila na cihly DeWALT DW393 

Jako drobné nářadí bude zapotřebí stavební kolečka, truhlíky na maltu, vodováhy, 

gumové palice, zednická naběračka, lopaty, zednické lžíce, kozlíkové lešení a další 

drobné prostředky potřebné k zednické činnosti. Každý pracovník pohybující se na 

pracovišti bude mít osobní ochranné pracovní pomůcky (pracovní obuv a oděv, přilbu a 

reflexní vestu). 

Pracovníci: vedoucí pracovní čety (zedník) 1× 

  vyučený zedník   2× 

  přidavač    2× 

  pomocní pracovníci   3×  

 

Postup prací 

Na suchou základovou desku se v místě zdiva nanese penetrační nátěr a po jeho 

zaschnutí se navaří hydroizolace. Přesah izolace bude min. 150 mm. 

Nejprve je potřeba z laviček pro vytyčování základových pasů vytyčit pomocí provázku 

všechny hlavní body stavby (rohy, lomy). 

První vrstva cihel se uloží do nejméně 10 mm tlustého maltového lože. Tloušťka lože 

pro další vrstvy již bude 12 mm s tolerancí ± 1 mm. Malta se nanáší celoplošně pomocí 

zednické lžíce. 

Je důležité přesně a správně si vyznačit polohu dveřních otvorů a tato místa nezdít.  
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Keramický překlad Porotherm 7 se osazuje na výšku do maltového lože a u líce obou 

podpor se zafixují měkkým drátem proti překlopení. Nejprve se osadí keramické 

překlady, poté se uloží do překladů izolace.  

Nenosné stěny nedozdíváme až po strop, ale necháváme cca 2cm prostor, který 

vyplníme PUR pěnou nebo vatou či vhodným tmelem 

 

Jakost a kontrola kvality 

Vstupní  

 Přejímka pracoviště 

 Kontrola projektové dokumentace  

 Kontrola vstupních materiálů  

 Kontrola klimatických a pracovních podmínek 

Mezioperační 

 Kontrola založení zdiva 

 Vazby zdiva, spára 

 Kontrola otvorů a osazení překladů 

 Kontrola provedení 

Výstupní 

 Kontrola provedení prací, geometrie 

 

 

1.59.3.2 Provedení stropní konstrukce 

Připravenost staveniště 

Před převzetím pracoviště budou provedeny všechny vnitřní a vnější nosné konstrukce 

v patře, nad nímž se bude provádět stropní konstrukce. Je zkontrolováno provedení 

svislých konstrukcí, jejich tvar a výška dle projektové dokumentace. Stropní konstrukce 

1. NP bude uložena na nosné obvodové a vnitřní nosné zdivo a sloupy. Převzetí 

pracoviště se zapisuje do stavebního deníku. 
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Obecné informace 

Na zdivu s věnci je uložena stropní konstrukce tvořená ocelovými I profily a 

trapézovým plechem 50 mm. Na trapézovém plechu bude provedena betonová 

mazanina s uloženou sítí Kari. Ve stropu budou připraveny prostupy.  Stejným 

způsobem je proveden strop nad 2.NP. Na tomto stropě bude položena spádová tepelná 

izolace EPS s krytinou z folie mPVC s podkladním pásem. Krytina bude mechanicky 

kotvená. Střecha je spádovaná do středu, kde je opatřena vpustí s vyhříváním a 

ochranným košem. V atice na severní straně bude proveden bezpečnostní odpad nad 

úrovní krytiny. 

 

Spotřeba materiálu 

Ocelové I profily: I 140 dl. 3025mm  7 ks 

   I 140 dl. 2100mm  2 ks 

   I 140 dl. 3050mm  4 ks 

   I 140 dl. 4300mm  1 ks 

   I 140 dl. 1300mm  2 ks 

   I 140 dl. 3260mm  14 ks 

   I 180 dl. 6100mm  14 ks 

Trapézový plech VSŽ 11002 tl. 1mm, výška vlny 50mm  136 m
2
 

KARI síť 6/100/100mm      156 m
2
  

třmínky R6 – 900mm - 347ks     0,073 t 

hl. výztuž R12 – 459m      0,405 t 

Spotřeba betonu C 20/25      11,6 m
3
 

 

Použité stroje: 

 Čerpadlo na beton SCHWING S 28 X 

 Autodomíchávač Schwing Stetter AM 8 C svářecí agregát 

 Plovoucí vibrační lišta Enar QZE 
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 Bruska Makita GA 9020 

 Svářecí agregát Invertory Pegas 160 E 

 Valník MAN TGA HR Palfinger  

K přesnému usazení výztuže se použijí distanční podložky. K zaměření správné výšky 

základů bude použit nivelační přístroj případně stavební laser. Každý pracovník 

pohybující se na pracovišti bude mít osobní ochranné pracovní pomůcky (pracovní obuv 

a oděv, přilbu a reflexní vestu). 

Pracovníci: vedoucí pracovní čety (betonář) 1× 

  elektrikář    2× 

  železář     2× 

  řidiči autočdomíchávače  1× 

  obsluha čerpadla betonu  1× 

  pomocní pracovníci   3×  

 

Montáž tenisové haly 

Konstrukci je tvořena z ocelových I profilů, které jsou ztuženy příčnými a podélnými 

dřevěnými trámy, které dohromady tvoří rám. Konstrukce rámů je zavětrována 

ocelovými táhly. Tato konstrukce je poté kotvená do základových patek ze 

železobetonu.  Střecha je sedlová tvořená dřevěnými vaznicemi a vazníky.  

Konstrukce podlahy je tvořena podkladním betonem vyztuženým sítí Kari, izolací proti 

zemní vlhkosti a sportovní betonovou podlahou typu HardCourt. 

Opláštění haly je z nenosných panelů s PUR tepelnou izolací s požadovanou požární 

odolností. Ve šítu haly na východní straně je od posledního paždíku k vrcholu navrženo 

prosvětlení polykarbonátem. Hala je vytápěna zavěšenými světlými plynovými zářiči. 

Ve štítových stěnách je pod vrcholem odvětrání axiálními ventilátory. 

Sedlová střecha je odvodněna podokapními žlaby a svislými odpady, napojenými na 

stávající kanalizaci. 
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1.59.4 Vnitřní a dokončovací práce 

Vnitřní omítky 

Vnitřní omítky hladké, ve sprchách a WC keramické obklady, v šatnách a úklidové 

komoře s umyvatelným nátěrem.  

 

Podkladní vrstvy podlah 

Podlaha v 1.NP keramická dlažba, v 2.NP vinylová a na WC keramická dlažba.  

Venkovní plocha před vstupem, pod vysunutým patrem bude vydlážděna ze skládané 

reliéfní dlažby 60 mm do zahradních obrubníků. 

 

Podhledy 

Podhledy jsou sádrokartonové, v 1.NP se zákrytem odvětrávacího potrubí z WC a sprch. 

V 2.NP je SDK podhled opatřen parozábranou a tepelnou izolací. 

 

Výplně otvorů 

Okna venkovní jsou plastová s izolačním dvojsklem, v čelní fasádě s venkovní folií v 

barvě dle RAL, vnitřní okna bez požadované požární odolnosti plastová, s požární 

odolností dřevěná s požárním zasklením. Čelní okno v 2.NP je navrženo s venkovní 

žaluzií. Dveře venkovní hliníkové ve stejném odstínu jak okna v čelní fasádě. Vnitřní 

dveře typové foliové v ocelových zárubních, vše se standardním kováním. Vstupní 

dveře do hal jsou vnitřní prosklené s bezpečnostním sklem, nebo s folií, v místě 

rozhraní požárního úseku s požární odolností. 
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1.60 Identifikační údaje a parametry 

1.60.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:    Tenisová hala se zázemím 

Místo stavby:     Sportovní 1, (p. č. 478/16, 478/9, 8086/7) 

Obec a kraj:    796 01 Prostějov, kraj Olomoucký 

 

1.60.2 Základní parametry stavby 

Zázemí - jedná se o jednoduchou stavbu. Zděná konstrukce je založena na základových 

pasech. Na podkladním betonu a izolaci proti vlhkosti je položena podlahová izolace 

tl. 80 mm a betonová mazanina vyztužená sítí Kari. 

Zdivo zázemí je navrženo z cihelných bloků a příčkovek Porotherm. Překlady jsou 

navrženy keramické a ocelové, ocelové překlady jsou součástí ŽB věnců. Předsazená 

konstrukce 2.NP je vynesena ocelovým průvlakem na ocelových sloupech. Na zdivu s 

věnci je uložena stropní konstrukce tvořená ŽLB deskou tloušťky 200 mm. Stejným 

způsobem je proveden strop nad 2.NP. Na tomto stropě bude položena spádová tepelná 

izolace EPS s krytinou z folie mPVC s podkladním pásem. Krytina bude mechanicky 

kotvená. Střecha je spádovaná do středu, kde je opatřena vpustí s vyhříváním a 

ochranným košem. V atice na severní straně bude proveden bezpečnostní odpad nad 

úrovní krytiny. 

Vnitřní omítky hladké, ve sprchách a wc keramické obklady, v šatnách a úklidové 

komoře s umyvatelným nátěrem. Podlaha v 1.NP keramická dlažba, v 2.NP vinylová a 

na wc keramická dlažba. Podhledy jsou sádrokartonové, v 1.NP se zákrytem 

odvětrávacího potrubí z wc a sprch. V 2.NP je SDK podhled opatřen parozábranou a 

tepelnou izolací. 

Venkovní zdivo na volných stěnách s kontaktním zateplovacím systémem standardu 

ETICS. Čelní stěna 2.NP je navržena s dřevěným obkladem severským modřínem na 

roštu, s vloženou tepelnou izolací. 
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1.61 Obecné zásady užívání tenisové haly se zázemím 

Konstrukční prvky, jejich technologie a sestavy, ze kterých se tenisová hala skládá, 

bude po několika letech poznamenána. Obecně totiž platí stavebně fyzikální zákonitosti, 

tepelné techniky, akustiky, požární bezpečnosti a celé řady dalších technických věd, 

které s výstavbou souvisejí. Jejich respektování je základní předpoklad ke správnému a 

dlouhodobému fungování nemovitosti, naopak při jejich systematickém porušování 

může docházet k jeho částečnému nebo dokonce celkovému znehodnocování. Ke 

správnosti používání slouží následující návod, na co se zaměřit a na co si dát při užívání 

nemovitosti pozor. 

 

1.61.1 Vlhkost 

Tenisová hala se zázemím je vystavěna klasickými stavebními technologiemi, při 

kterých se do konstrukce snáší určité množství vody (voda z betonových kcí, malt, 

omítek, ze zdících směsí, …). Po dokončení stavby je vnitřní vlhkost mnohem větší, než 

v průběhu jejího provozu, kdy se ustálí na určitou hladinu. Cílem je, aby toto ustálení 

proběhlo co nejrychleji.  

Zde jsou obecně platná doporučení a informace ohledně udržování stálé vlhkosti: 

 Dostatek čerstvého vzduchu a s tím spojené větrání, přičemž lepší je krátké a 

intenzivní větrání. Dostatečným větráním se snižuju riziko vzniku plísní. 

Nevyužívat mikroventilace v zimních obdobích, může docházet k zamrzání 

těsnění. 

 Zdrojem vlhkosti je také praní a sušení prádla, horké sprchy, koupele, rostliny 

v květináčích, vodní akvária, vydechování vodní páry lidmi a zvířaty, atd., proto 

je doporučené tyto zmíněné v prvním roce užívání stavby pokud možno 

omezovat. 

 V zimních obdobích může docházet ke kondenzaci vodní páry uvnitř objektu, 

proto je nutné v prvním zimním období udržovat stálou vnitřní teplotu o 1-2 °C 

vyšší, než v následujících zimních obdobích.  

 Nechat v prvním roce užívání stavby „zdivo dýchat“, tzn. nezastavovat zděné 

plochy těsně nábytkem, ale nechat mezi jimi volnou mezeru min. 50 mm. 
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 Nechat dostatečně vyschnout malby a nátěry na zdivu, tzn. v prvních letech 

užívání díla nenanášet další vrstvy maleb. 

 Pravidelným užívání odsávačů vzduchu a ventilátorů v místech, kde se hromadí 

vodní páry (WC, sprchy). 

Dodržování těchto doporučení se vyloučí vznik plísní, dřevokazných hub a dalších 

škůdců. Zvláštní pozornost je třeba věnovat větrání objektu v zimních obdobích. 

Studený vzduch má totiž stejnou chorost pohlcovat vlhkost jako vzduch teplý. 

Vysychání zabudovaných stavebních materiálů až do ustáleného stavu se může 

přirozeně projevit vznikem drobných prasklinek na stěnách a v místech spojů 

konstrukcí, tento jev postupem času zanikne. 

 

1.61.2 Dilatace a smršťování materiálu 

Každý stavební materiál mění svůj objem v závislosti na změně teplot. V důsledku toho 

dochází ke smršťování materiálů a zmenšování jeho objemu. Proto je nutné takové 

konstrukční části oddělit dilatační spárou, aby nedocházelo k praskání materiálu. Tento 

problém však nemusíme řešit zhledem k malým rozměrům zázemí haly. 

 

1.61.3 Sedání stavby  

Vlivem své hmotnosti stavba může sedat a to i nerovnoměrně. Vzhledem k vhodným 

základovým poměrům a správnosti navržení a provedení základových konstrukcí 

výrazné sedání nehrozí. Pokud by i přesto došlo k minimálnímu nerovnoměrnému 

sednutí stavby, projevilo by se to následovně: 

 Došlo k vlasovým trhlinám v omítkách, které se však dají odstranit následným 

zamalováním. Tyto vlasové trhliny mohou vznikat i vlivem vysychání 

konstrukcí a omítek v počátečních pár letech užívání stavby, proto se s nimi 

musí počítat a nemohou být předmětem reklamací. 
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1.62 Konkrétní zásady užívání nemovitosti 

1.62.1 Ústřední topení 

Před zahájením topné sezóny je nutné zkontrolovat těsnost celého systému a 

neporušenost tepelné izolace případně tyto poruchy odstranit. Spotřeba vody je měřena 

vodoměry. Ty jsou opatřeny plombou a nesmí být poškozeny či s nimi neoprávněně 

manipulováno.  

V otopné soustavě je nutno kontrolovat: 

 dostatečné množství vody v systému, případně ji doplnit dle příslušného návodu 

  před doplněním vody nezapomenout na odvzdušnění otopných těles  

 před zahájením výtápění systém pozvolna roztápět a přesvědčit se o průtok 

všemi tělesy, tuto kontrolu provedeme hmatem na každé otopné těleso 

Nedoporučuje se otopná tělesa zakrývat záclonami či závěsy, dochází pak ke snižování 

jejich výkonu. Požadována teplota se nastavuje termostaty v místnosti.   

 

1.62.2 Zdravotě technická instalace 

U instalací teplé a studené vody je nutno kontrolovat těsnost všech spojů. Při přerušení 

dodávky zkontrolovat uzavření všech vypouštěcích ventilů.   

Je třeba dbát na dobrý stav těsnění kolem odtoků vaniček sprchových koutů a 

umyvadel. Toto těsnění je nutné jednou za čas vyměnit. 

Do odpadních potrubí nikdy nevhazovat odpadky. Usazení potrubí se odstraňuje jejich 

proplachem pomocí hadice nebo pomocí gumového zvonu. Také je možné použít 

chemických přípravků k tomuto účelu určených.  

Vodovodní potrubí je třeba chránit před zamrznutím.  

 

1.62.3 Elektroinstalace 

Elektrická instalace se skládá z rozvaděče, který jsem umístěný před halou a 

jednotlivých obvodů. Ty jsou chráněny jističi a pojistkami.   
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Údržbu rozvodů smí provádět pouze odborný pracovník s příslušnou kvalifikací. 

Pravidelné revize el. rozvodů a hromosvodu je nutno provádět 1x za 3roky.  

Běžnou údržbu jakou je například výměna žárovky, čištění svítidel, atd. může provádět i 

osoba odborně nezpůsobilá. 

Uživateli je zakázáno:  

 používání elektrický předmětů ve sprše 

 provádět opravy v elektroinstalaci, pokud nemá příslušnou kvalifikaci 

 přetěžovat zásuvkové obvody připojením velkého množství spotřebičů 

 ve svítidlech používat žárovky vyšších příkonů, než píše výrobce 

 používat el. zařízení, které není v bezvadném stavu 

 

1.62.4 Vnitřní povrch stěn a stropů 

Vnitřní povrchy stěn a stropů jsou opatřeny štukovou vápennou omítkou a malířským 

nátěrem a je třeba chránit před mechanickým poškozením a znečištěním. 

První malba je prováděna na čerstvou omítku a bývá rychleji strávena, proto se 

doporučuje ji provést co obnovit po třech letech užívání nemovitosti.  

Keramické obklady v koupelnách a wc se čistí čisticím prostředkem v rozsahu návodu 

výrobce. K čistění dlažeb a obkladů se nedoporučují používat kyseliny nebo louhy. 

Vlivem teplotních změn působících na obklad v koupelně (teplá a studená voda) může 

docházet k trhlinkám ve spárách obkladu a dlažby. Tato místa je třeba pravidelně 

kontrolovat a utěsňovat např. sanitárním silikonovým tmelem.  

 

1.62.5 Údržba sanitárních zařízení a koupelnových baterií 

Veškeré zařizovaní předměty zdravotně technických instalací (umyvadla, sprchové 

zástěny a kouty, záchodové mísy, pisoáry, atd.) vyžadují běžnou údržbu čištěním. Pro 

běžné denní ošetření postačí neutrální čisticí prostředek a voda. K odstranění větších 

nečistot použít čisticí prostředky s měkkým vlhkým hadříkem a na odstranění 

vápenných usazenin pak kyselinu citronovou. Ocet jako osvědčené čistidlo působí 

aktivně nejen proti vodnímu kameni a usazeninám, ale odstraňuje i mastnotu a zbytky 
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mýdla. Na silnější znečistění se doporučuje používat šetrné čisticí prostředky určené pro 

koupelny nebo universální čisticí prostředky.  

Nepoužívejte: 

 brusné textilie nebo houby 

 čisticí prostředky s prchavými kyselinami např. kyselinou solnou  

 brusné čisticí prostředky 

 čisticí prostředky s obsahem bělících sloučenin chloru 

Nepoužívá-li se umyvadlo či sprchový kout delší dobu, může dojít k odpaření vody ze 

zápachové uzávěry (sifonu) a unikajícímu zápachu. Proto se doporučuju občasné 

napuštěním vody do sifonu. Jednou za půl roku je nutné všechny sifony vyčistit, 

odstranit zbytky mýdel a vlasů.  

Nutno také jednou za čas vyčistit všechny čisticí armatury a filtrační síta od nečistot a 

usazenin. 

Vodící části sprchových zástěn kabin je nutno pravidelně mazat mazacími prostředky 

odolnými proti vodě (vodní vazelína, silikátové krémy…). Tento úkon provádějte 

v závislosti na intenzitě používání a podmínkách, nejméně však 1x za měsíc. 

 

1.62.6 Údržba plastových oken a dveří 

Normálně znečištěné rámy oken a dveří je možné čistit teplou vodou a přípravkem na 

mytí nádobí. Stejným způsobem je možné čistit i těsnění. Nedoporučuje se používat 

drsných čisticích přípravků a pomůcek. Nepoužívat prostředky obsahující ředidla, louhy 

a kyseliny. Skleněné tabule se nejlépe čistí prostředkem na okna.  

Zásady dlouhodobého a bezpečného užívání: 

 neotevírejte ani nezavírejte násilně okenní či dveřní křídla 

 nevkládejte prsty či jiné předměty do mezery mezi rámem a otevřeným křídlem 

 při větrání dávejte pozor na nebezpečí zranění otevřeným křídlem vlivem 

průvanu či působení větru 

 při otevřeném okně (nárazovém větrání) nenechávejte okno bez dozoru 

 nezatěžujte přídavným zatížením otevřená křídla 

 u vnitřních parapetů se vyvarovat stojící vody 
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 doporučuje se pravidelné prohlídky a seřízení okem odborníkem 

U dveří s požární odolností je nutné min. 1× za tři měsíce kontrolovat, zda nebyl stržen 

či poškozen expanzní pásek a 1× za rok zkontrolovat provozuschopnost a celistvost 

požárních dveří. 

 

1.62.7 Údržba a ošetřování kování oken a dveří 

Aby byla zachována funkčnost otvíravě sklopného kování je nutno jednou ročně 

provádět následujících úkony: 

 Kování, které má bezpečnostní charakter, je nutno v pravidelných intervalech 

kontrolovat jejich opotřebení. 

 Všechny pohyblivé části kování, čepy a uzávěry nutno mazat technickou 

vaselinou. Do všech vodících drážek kápnout pár kapek oleje na spodní táhla. 

 Je nutno používat čisticí a ošetřovací prostředky proti korozi  

 Jde-li otvírání ztuha, nepoužívejte v žádném případě sílu.   

Použití otvíravě sklopného kování: 

 poloha kliky nahoru – určeno k dlouhodobému větrání místnosti 

 poloha kliky vodorovně – určeno ke krátkodobému větrání nebo pro čistění 

okenních tabulí. Nenechávat okna bez dozoru. 

 Poloha kliky dolů – uzavřeno 

 Poloha kliky 45°- štěrbinové větrání 

 

1.62.8 Údržba a ošetření nátěrů dřevěných konstrukcí 

Dřevo je přírodní materiál, který může být ovlivněn teplotou a vlhkostí v místnosti. 

V důsledku změn klimatu dochází při vysoké okolní vlhkosti ke zvětšování objemu 

dřevěných prvků a naopak v suchém prostředí se vlhkost ze dřeva vypařuje a zmenšuje 

se jeho objem. Pro ideální podmínky je třeba zachovat teplotu v místnosti 20-22 °C a 

cca 50-60% relativní vlhkost vzduchu. 

Dřevěné prvky je třeba chránit i před plísněmi a škůdci. Proto je nutné jej minimálně 

jednou za 3roky natřít ochranným nátěrem.  
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1.62.9 Návod pro suché a mokré čištění PVC a akrylátových podlah 

Povrchy podlah se čistí snad a nevyžadují zvláštní ochranu. Nesmějí se používat 

produkty, které vytváření ochrannou vrstvu, jako například laky, vosky, apod. Povrchy 

stačí 1x za týden, případně dle potřeb i více, běžným způsobem zamést a umýt vlhkým 

hadrem s prostředky doporučující výrobce. V žádném případě nepoužívat organická 

rozpouštědla, louhy a kyseliny. Vhodným prostředkem na suché i vlhké čištění je utěrka 

z mikrovláken. 

 

1.62.10 Údržba keramických obkladů a dlažeb 

Keramika se velmi dobře umývá použitím saponátů běžně zakoupených v drogerii a pro 

silnější špínu jsou osvědčené prostředky s obsahem kyselin. Dobře použitelné je také 

8% roztok kyseliny octové, který dobře odstraňuje zbytky malt a lepících hmot po 

pokládce a odstraňuje vodní kámen.  

Pro vyčistění spár je nejvhodnější použít rýžový kartáč a jednou za půl roku je vyčistit 

dezinfekčním prostředkem, např. Savo.  Ve špatně větraných koupelných a sprchách se 

množí plísně, které Savo také dokáže vyčistit.   

Nedoporučuje se používat drsné čisticí prostředky.  

 

1.62.11 Návod na užívání sádrokartonových konstrukcí 

Vnitřní SDK příčky mají jiné vlastnosti než běžné zdivo, myšleno z hlediska únosnosti. 

Nelze na ně zavěšovat hmotnější předměty. K zavěšení lehkých předmětů se používají 

háčky s upevněním na hřebíček či speciální hmoždinky.  

Před jakýmkoliv zásahem do SDK příčky je nutné se ujistit, kde v ní vedou rozvody, 

aby nedošlo k jejich narušení a poškození.  
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1.62.12 Čištění kanalizace 

Kanalizace je vedena plastovém potrubí pod úrovní terénu a je nutné ji jednou za čas 

vyčistit. To se prování v revizní šachtě při vchodu do objektu a jednotlivých čistících 

kusech rozmístěných po objektu ve stoupacích šachtách.  

Je nutné pravidelně kontrolovat a čistit okapní žlaby u haly a střešní spustě u zázemí 

haly, aby nedocházelo k jejich ucpání. 

 

1.62.13 Vzduchotechnika 

V prostorách tenisové haly jsou instalována vzduchotechnická zařízení sloužící pro 

výměnu vzduchu v hale. Kontrola a údržba těchto jednotek a rozvodů probíhá jednou 

ročně odborně způsobilou osobou či formou.  

 

1.62.14 Přístupová komunikace 

Přístupové komunikace vedoucí k objektu (chodník, dlažba) je nutné udržovat v čistotě 

a pořádku od viditelných nečistot. Hlavní část údržby probíhá v zimních obdobích, kdy 

je sníh. Je nutné tyto prostory udržovat schůdné a provádět jejich posyp. 
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Závěr 

Cílem mé práce bylo vyřešit projekt tenisové haly s přístavbou ke stávající hale v 

Prostějově. Obsahem práce bylo zjištění finanční a časové náročnosti výstavby dané 

etapy, doprava materiálu na stavbu, kvalitativní požadavky na stavbu a jejich zajištění, 

řešení technologický předpisů, volba vhodných strojních sestav a v neposlední řadě 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Zvláštní pozornost jsem věnoval opomíjené problematice, kterou jsou dopravní trasy 

dovozu materiálu na staveniště. Volba dodavatele a trasy byla brána s ohledem na 

časovou a ekonomickou stránku. Řešením bylo i zjištění, zda se na zvolené trase 

nenachází možné kritické body, které by neumožňovaly projetí automobilové soupravy.  

Během zpracovávání mé diplomové práce jsem získal mnoho užitečných informací a 

poznatků ohledně pracovních postupů, různých technologických řešení a velkého 

množství různých materiálů. Prohloubil jsem své znalosti v užívání softwarů, které jsem 

při vypravovávání použil pro stanovení rozpočtové ceny a časového harmonogramu. 

Jedná se rozpočtový program BuildPower společnosti RTS a pro zpracování časového 

plánu jsem zvolil program MS Project.  

Také jsem se naučil orientovat se v katalozích stavebních prací, materiálů, strojů a 

pomůcek. Tyto získané prvotní zkušenosti s vypracováváním tohoto dokumentu jistě 

uplatním na dalších pracích v budoucím životě, ať už v jakékoli podobě. 
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