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Abstrakt 
  

Tato bakalářská práce se zabývá studií hlavních technologických etap výstavby 

penzionu v Tišnově. Zpracována byla především technická zpráva řešeného objektu, 

technologická studie realizace hlavních technologických etap, časový a finanční plán 

výstavby, základní koncepce staveništního provozu, výkaz výměr, technologický 

předpis pro provedení železobetonové montované stropní konstrukce, bezpečnostní 

opatření na stavbě a strojní sestava pro etapu železobetonové montované stropní 

konstrukce. 

 

Klíčová slova 
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provoz, výkaz výměr, technologický předpis, montovaná stropní konstrukce, 

bezpečnost, stavební stroje. 

  

  

Abstract 
 

This thesis deals with the study of major technological stages of construction in pension 

Tišnov. Processed was primarily a technical report solved object, technological studies 

technological realization of the main stages, time and financial plan construction, the 

basic concept of building operation, bills of quantities, technological regulation for the 

implementation of prefabricated reinforced concrete ceiling construction, safety 

measures in the construction and machine assembly stage prefabricated reinforced 

concrete ceiling structure. 
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Úvod 

 Obsahem této bakalářské práce je řešení stavebně technologické studie výstavby 

penzionu v Tišnově. Studie vychází ze zapůjčených podkladních materiálů pro 

přístavbu a půdní vestavbu penzionu v Tišnově, v okrese Brno – venkov. Cílem tohoto 

projektu bylo vytvoření obytného podkroví a s tím spojené stavební úpravy v přízemí 

(rozšíření půdorysu, nutné pro vytvoření dostatečného prostoru pro půdní vestavbu). 

 Jedná se o dvoupodlažní nepodsklepený objekt o rozměrech 37,93 × 11,72 m. 

Přízemí je určeno pro provoz restaurace a podkroví pak pro ubytování. Objekt je 

přístupný z ulice Mlýnská. 

 Přístavba penzionu je založena na základových pasech z prostého betonu 

a železobetonové podkladní desce. Svislé konstrukce jsou provedeny ze systému 

HELUZ  a YTONG. Stropní konstrukci tvoří předpjaté dutinové stropní panely a PZD 

desky. Konstrukce střechy je sedlová s vikýři a střešními okny. Krytina je ze skládaných 

červených tašek. Uvažován je bílý odstín omítky a transparentní nátěry oken. 

 Práce obsahuje technickou zprávu řešeného objektu, stavebně technologickou 

studii zemních prací, základů, bouracích prací a hrubé vrchní stavby. Dále pak časový 

a finanční plán výstavby, koncepci staveništního provozu, položkový rozpočet 

s výkazem výměr, technologický předpis pro provedení železobetonové montované 

stropní konstrukce, bezpečnostní opatření na stavbě a strojní sestavu pro provedení 

stropní konstrukce. 

Během zpracování bakalářské práce jsem využil znalostí získaných studiem na 

vysoké škole. 
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1.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

1.1.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Penzion, půdní vestavba Tišnov  

Tišnovská rychta 

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 

Mlýnská 377 

Tišnov 666 01 

Katastrální území: Tišnov [767379] 

p.č. 143/2 

c) Předmět dokumentace 

Zpracování stavebně technologické studie pro úpravu objektu penzionu. 

1.1.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Manželé Helanovi 

Štěpánovice 76 

Předklášteří 

666 02 

 

 



14 

 

1.1.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 

a) Projektant 

Ing. Oldřich Vojta, inženýr pozemních staveb, Veletržní 3, 603 00 Brno, znalec 

v oboru stavebnictví jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně 

č.j. Spr.1001/2000 

b) Odpovědný projektant 

Ing. Svatopluk Petrůj, autorizovaný inženýr ČKAIT, veden pod č. 1001982, obor 

pozemní stavby, Hvězdárenská1, 616 00 Brno. 

1.1.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

– Požadavky stavebníka 

– Projektová dokumentace od Ing. Vojty 

– Katastrální mapa 

 

Dalšími podklady pro zpracování projektu stavby: 

 

– Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

– Zákon č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

– pozdějších předpisů a č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby 

– ČSN 01 3400 – 95 – Výkresy ve stavebnictví 

– ČSN 73 0540 – 2 – Tepelná ochrana budov 

– ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov 

– ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb, Budovy pro bydlení a ubytování 

– ČSN 73 2310 – Provádění zděných konstrukcí 

– ČSN 73 2810 – Dřevěné stavební konstrukce 

– ČSN 73 3610 – Klempířské práce stavební 

– ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody 

– ČSN 73 4301 – Obytné budovy 

– ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení 
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– ČSN 73 6660 – Vnitřní vodovody 

– ČSN 73 6760 – Vnitřní kanalizace 

– Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 

– Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní 

– smlouvy a územního opatření 

– Vyhláška č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích 

na bezbariérovost staveb. 

1.1.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) Rozsah řešeného území 

Řešené území se nachází ve městě Tišnov téměř v jeho centru. Území je 

obklopeno původní starší zástavbou zejména obchodními budovami. U objektu řešíme 

stavební úpravu a přístavbu stávajícího objektu s prostorovým rozšířením. Stavba se 

nachází v katastrálním území Tišnov [767379] na parcele č. 143/2. 

b) Dosavadní využití a zastavěnost území 

Objekt je v současné době provozován jako restaurační zařízení. Na části 

pozemku, kde bude realizována přístavba, nestojí žádný jiný objekt nebo jeho část 

c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Objekt se nachází:  

– v území s archeologickými nálezy  

d) Údaje o odtokových poměrech 

Stavba nijak nenaruší stávající odtokové poměry daného území. 

e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 

plánování 

Navrhovaná stavba je v souladu s platným územním plánem města Tišnova. 
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f) Údaje o dodržení obecných požadavků dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů na využití území jsou dodrženy. 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Do projektové dokumentace byly zapracovány všechny vyjádření a technické 

připomínky dotčených orgánů. 

h) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou známy žádné výjimky a úlevová opatření týkající se řešené stavby. 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Na vyprojektovanou stavbu nenavazuje žádná související ani podmiňující 

investice. 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby 

Tabulka č. 1 Výpis z katastru nemovitostí [1] 

ČÍSLO 

PARC. 
OBEC 

KATASTRÁLNÍ 

ÚZEMÍ 

VÝMĚRA 

[m
2
] 

DRUH 

POZEMKU 

ZPŮSOB 

VYUŽITÍ  
VLASTNÍCI 

143/1 
Tišnov 

[767379] 
Tišnov [767379] 1150 

zastavěná 

plocha 

a nádvoří 

– 

Zavřel Jiří, č.p. 

41, 59455 

Kuřimské 

Jestřabí 

467/3 
Tišnov 

[767379] 
Tišnov [767379] 2229 zahrada – 

Zavřel Jiří, č.p. 

41, 59455 

Kuřimské 

Jestřabí 

467/4 
Tišnov 

[767379] 
Tišnov [767379] 439 zahrada – 

Zavřel Jiří, č.p. 

41, 59455 

Kuřimské 

Jestřabí 

467/5 
Tišnov 

[767379] 
Tišnov [767379] 56 zahrada – 

Zavřel Jiří, č.p. 

41, 59455 

Kuřimské 

Jestřabí 

2375/8 
Tišnov 

[767379] 
Tišnov [767379] 348 ostatní plocha jiná plocha 

Město Tišnov, 

nám. Míru 

111, 66601 

Tišnov 
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2702 
Tišnov 

[767379] 
Tišnov [767379] 1885 ostatní plocha 

ostatní 

komunikace 

Město Tišnov, 

nám. Míru 

111, 66601 

Tišnov 

2733 
Tišnov 

[767379] 
Tišnov [767379] 19 ostatní plocha jiná plocha 

Město Tišnov, 

nám. Míru 

111, 66601 

Tišnov 

1.1.4 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Projektová dokumentace řeší přístavbu, půdní vestavbu penzionu a stavební 

úpravy s tímto spojené. 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o přízemní nepodsklepenou stavbu, která je v současné době 

provozována jako restaurační zařízení a bude rozšířena o možnost ubytování. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je trvalá s navrhovaným využitím po celý rok. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů 

Předmětná stavba penzionu, která se má dle této projektové dokumentace 

realizovat není a nebude chráněna podle žádných právních předpisů, nejedná se o 

nemovitou památku. 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby splňovala obecné požadavky na 

výstavbu zejména vyhlášky č. 20/2012 Sb. a 501/2006 Sb. v platném znění.  
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f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů 

Projektová dokumentace splňuje písemné vyjádření, technické podmínky 

a požadavky dotčených orgánů a správců sítí. Stavba nepodléhá požadavkům 

vyplývajících z jiných právních předpisů. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou známy žádné výjimky a úlevová opatření týkající se řešené stavby. 

h) Navrhované kapacity stavby 

Půdorysný rozměr stavby: 32,48 × 11,72 m 

Výška stavby: 10,25 m od úrovně UP 

Zastavěná plocha: 380,70 m
2
 

Obestavěný prostor: 1979,94 m
3
 

i) Základní bilance stavby 

Odhad bilance potřeby vody (dle vyhlášky 120/2011 Sb. o vodovodech a kanalizace): 

Ubytovací část: 

Předpokládaný počet lůžek: 20 lůžek 

Spotřeba vody na lůžko: 45 m
3
/rok 

Qp = PL × SPV  

PL – počet lůžek [ks] 

SPV – spotřeba vody [m
3
/rok] 

Qp = 20 × 45 = 900 m
3
/rok 

Restaurační provoz: 

Výčep, podávání studených jídel a teplých jídel (na jednoho pracovníka): 80 m
3
/rok 

Vybavení na mytí skla: 60 m
3
/rok 

Počet pracovníků: 5  
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Qp = 5 × (80 + 60) = 700 m
3
/rok 

Bilance splaškových vod: 

Průtoku odpadních vod se stanoví dle ČSN 75 6760. 

QWW = K × √ ΣDU 

QWW – průtok splaškových vod [l/s] 

K – součinitel odtoku [l
0,5

/s
0,5

] 

– penzion: 0,5 [l/s] 

DU – výpočtové odtoky [l/s] 

– umyvadlo: 0,5 

– sprchová mísa: 0,6 

– kuchyňský dřez: 0,8 

– automatická pračka: 0,8 

– myčka nádobí: 0,8 

– záchodová mísa: 2,0 

– výlevka: 2,5 

– pisoárové stání: 0,5 

– automatická pračka s kapacitou do 6 kg: 0,8 

 

Nový stav: 

QWW = K × √ ΣDU 

QWW = 0,5 × √(13 0,5 + 11 0,6 + 5 0,8 + 1 0,8 + 1 0,8 + 11 2 + 2 2,5 + 3 0,5 + 1 0,8)  

QWW = 23,6 l/s 

Bilance dešťových odpadních vod (dle ČSN 75 6760): 

Qr = i × A × C 

Qr – výpočtový průtok dešťových odpadních vod 

i – intenzita deště = 0,03 l/s. m
2 
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A – půdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná plocha střechy [m
2
] 

C – součinitel odtoku dešťových vod [–]
 

šikmá střecha Qr = 0,03 × 380,70 × 1 = 11,42 l/s 

Nakládání s odpady 

Likvidace splaškových a dešťových vod během stavby je řešena stávajícím 

způsobem. Při užívání dokončené stavby bude likvidace odpadu v souladu s místním 

systémem komunálního odpadového hospodářství. 

j) Základní předpoklady výstavby 

Zahájení: 3/2016 

Ukončení: 2/2017 

k) Orientační náklady stavby 

Odhad stavebních nákladů činí: 8 238 000 Kč 

1.1.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ 

A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Stavba se člení na následující: 

 

SO01 Stavební objekt 
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1.2.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek, na němž se nachází stávající objekt, je přibližně v centru města 

Tišnova a je v osobním vlastnictví investora. Vstup do penzionu je ze severovýchodní 

strany. Jihovýchodní hranici tvoří přiléhající nemovitost souseda. Inženýrské sítě jsou 

již zbudovány. Stavební pozemek je přístupný z ulice Mlýnská. Pozemek je rovinatý 

orientovaný na jižní stranu.  

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

V rámci stavby byl proveden stavebně technický průzkum objektu. Geologické 

podmínky jsou známé a na navržené úpravy nemají žádný vliv. 

Nemění se využití budovy, proto není třeba radonový průzkum. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Objekt se nachází:  

– v území s archeologickými nálezy 

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Objekt se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba během výstavby a po dokončení nebude mít negativní vliv na okolní 

stavby a pozemky. Stavba nebude mít významný vliv na odtokové poměry v území. 

Realizováním přístavby a půdní vestavby nebude třeba chránit okolí stavby. 

V průběhu stavby musí být dodržovány obecně platné vyhlášky a nařízení 

pro provádění staveb (úklid komunikací, ochrana výkopů, pracovní hluk, skládkování 

materiálů, ...). 
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Realizace stavby bude probíhat v souladu s vydaným platným územním 

rozhodnutím a stavebním povolením, které posuzují vliv stavby a stanovují podmínky 

výstavby. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyžaduje žádné asanace, demolice ani kácení dřevin. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Na pozemku, na němž bude realizovaná přístavba penzionu, nedojde 

k dočasným ani trvalým záborům pozemků půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa. 

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu)    

Řešené území je dostupné z ulice Mlýnská, která je obousměrná. Městská 

hromadná doprava je v docházkové vzdálenosti. 

Stávající sítě stavbou nebudou dotčeny. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba není časově a věcně vázána na další související stavby nebo jiné 

investice. 

1.2.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

1.2.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Budova bude plnit funkci penzionu. V 1.NP bude restaurační provoz. Půdní 

vestavba pak nabízí možnost ubytování, a to až do deseti dvoulůžkových pokojů. 
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1.2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  

Stavbou se nemění funkční využití pozemku dle platného územního plánu. 

Objekt penzionu přiléhá z jedné strany na sousední objekt. Terén v místě stavby 

je rovinatý. Základem stavby je zejména vytvoření nových prostor sloužících 

pro ubytovací část penzionu. S tím je spojena také změna půdorysu prvního podlaží. 

Hlavní vstup do objektu je ze severovýchodní strany. V prvním podlaží je restaurace, 

která plynule navazuje na terasu a přilehlou zahradu. Ve druhém podlaží je navržena 

ubytovací část penzionu. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Půdní vestavba a stavební úpravy v přízemí (rozšíření půdorysu, nutné z důvodu 

vytvoření dostatečného prostoru pro půdní vestavbu), jsou realizovány tak, aby 

zdůraznily rustikální charakter stavby. Nové klenuté podloubí, které vzniklo na 

jihozápadní straně objektu, vytvoří příjemnou kulisu venkovnímu sezení. Stejný motiv 

arkády je rovněž využit na severovýchodní straně v části kuchyně. 

Sedlová střecha penzionu ze skládané červené krytiny má sklon 41°. Osvětlení 

pokojů je řešeno podlouhlými vikýři s pultovými střechami, které opticky snižují výšku 

střechy. Je uvažován světlý nebo bílý odstín omítky a transparentními nátěry oken. 

Z architektonických důvodů je použita poměrně úzká škála materiálů a barev. Okapy 

jsou z mědi. [2] 

1.2.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Provoz stavby není výrobou a neobsahuje technologii výroby. 

1.2.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Povinnost bezbariérového řešení se nevztahuje na řešený objekt (penziony 

do 10 pokojů). Přesto budou v objektu řešeny dva pokoje pro imobilní klienty. 
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1.2.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby bylo zajištěno její bezpečné 

užívání. Veškeré instalace a instalovaná zařízení v domě budou odpovídat 

bezpečnostním požadavkům dle platných bezpečnostních předpisů, technických norem 

apod. 

1.2.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

V souvislosti s realizací půdní vestavby bude nutné provést přístavbu v 1.NP tak, 

aby vznikl půdorys obdélníkového tvaru, na němž bude možné vytvořit dostatečný 

prostor pro daný záměr. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

 Bourací práce 

Bourací práce se týkají stávající konstrukce krovu včetně krytiny. V souvislosti 

s rozšířením objektu, budou také vybourány části obvodových stěn kuchyně. Nad nově 

vzniklé otvory budou uloženy překlady z ocelových válcovaných profilů IPE č. 300, 

resp. 240, které budou osazeny na ocelové sloupky z IPE č. 140. Základ pod sloupky 

je nutno ověřit před zahájením prací. [2] 

 Základy 

Nové základy z betonu C 16/20, se základovou spárou v nezamrzající hloubce, 

budou provedeny pod arkádami na jihozápadní straně budovy, pod novou schodišťovou 

částí na severozápadní straně a pod novou obvodovou stěnou kuchyně 

na severovýchodní straně restaurace. Před vlastní realizací je nutné ověřit základovou 

konstrukcí pod obvodovou stěnou tl. 38 cm, tvořící severovýchodní vstupní trakt. 

Podzákladí původního centrálního traktu z masivního zdiva, které je staticky zcela 

v pořádku a dlouhodobě stabilizované, nově navrhované stavební úpravy neovlivní. [2] 



25 

 

 Svislé konstrukce 

V severozápadní části bude přistavěna schodišťová sekce z keramických bloků  

tl. 380 mm.  

Nadezdívka podkroví bude provedena z tvárnic YTONG tl. 375 mm, bude 

osazena na ztužující ŽB věnec č. 1. Nadezdívka bude ukončena ŽB věncem č. 2 tl. 17 

cm, který bude tvořit podklad pro pozednice. Ztužující věnce budou provedeny i ve 

štítovém zdivu a budou tvořit podkladní konstrukci pro uložení stropních panelů. [2] 

 Vodorovné a šikmé konstrukce  

Původní klenutý strop restaurace bude ponechán a nad ním vznikne strop nový. 

Prostor mezi původním a novým stropem bude využit k rozvodu instalací. Strop bude 

proveden z předpjatých betonových Panelů SPIROLL 160 a 200 mm. Délky budou 

nařezány dle výkresu skladby stropu. Skladba stropu viz výkres skladby podlah 

a střešního pláště. V místech odpadů z koupelen budou panely vynechány. Vynechaná 

pole budou následně vybetonována betonem C 16/20. Před betonáží budou 

do vynechaných polí vloženy VSŽ plechy 12002. Plechy jsou uloženy na nosníky 

U č. 50, které jsou přivařeny k L profilům. Betonová zálivka sahá 30 mm nad horní líc 

VSŽ plechů.  

Strop podkroví bude tvořen tepelně izolovanou konstrukcí krovu. Šikmé 

podhledy krovu budou ze sádrokartonových desek GKF 2 × tl. 12,5 mm s vloženou 

tepelnou izolací z minerální vlny tl. 18 + 10 cm. Ze strany interiéru je izolace chráněna 

parozábranou. Ze strany exteriéru bude izolace chráněna bedněním a kontaktní vysoce 

difúzně otevřenou fólií (např. Bramac – Uni). 

Konstrukce schodiště bude ocelová, s dřevěnými stupni bez podstupnic. Součástí 

schodiště bude plošina pro invalidní klienty. Výrobní dokumentace bude součástí 

dodávky schodiště a plošiny odbornou firmou. [2] 

 Tepelné izolace, hydroizolace  

Podkroví je tepelně izolováno vláknitou ilozací tl. 18 + 10 cm. Pojistnou 

hydroizolací je difúzní fólie Bramac – Uni, která je k bednění uchycena kontralatěmi, 

které jsou položeny souběžně s krokvemi. Krytina obsahuje odvětrávací tašky 
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a hřebenáče, které jsou připevněny příchytkami na sucho. Pod hřebenáči je odvětrávací 

pás. [2]  

 Vnitřní instalace 

Vnitřní instalace budou provedeny odbornými firmami, dle příslušných ČSN 

a budou doloženy výchozími revizními zprávami. [2] 

 Konstrukce tesařské a zastřešení  

Střecha je sedlová, s hřebenovou vaznicí a mezilehlými vaznicemi 

z válcovaných profilů 2 × U č. 16. Vaznice jsou podepřeny ocelovými rámy z dvou 

U č. 200 s táhly v úrovni podlahy, které tak vytvářejí plné vazby po 4140 mm. Rámy 

jsou ukryty v příčkách mezi pokoji. Horní příruba rámů je pod tepelnou izolací 

střešního pláště. Pozednice jsou kotveny proti účinkům vodorovných složek sil 

působících na konstrukci šrouby cca po 1500 mm, které jsou ukotveny ve věnci. 

Konstrukce je ztužena (zavětrována) kleštinami. V podélném směru je krov zavětrován 

systémem pásků, které jsou zakotveny do sloupků a hřebenové vaznice. Krokve jsou 

zabedněny. [2] 

 Konstrukce klempířské 

Konstrukce klempířské jsou z mědi tl. 0,55 mm. Okapový systém je od firmy 

SAG, s venkovní návalkou a lisovanými kotlíky a koleny. [2] 

 Výplně  

V konstrukci krovu je uvažováno s osazením střešních oken Velux. Ostatní 

svislá okna jsou z dřevěných lepených euro – profilů [2]. 

 Úpravy povrchů 

Zdivo bude zatepleno kontaktním tepelně izolačním systémem se stěrkou 

ve světlém odstínu. [2] 
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c) mechanická odolnost a stabilita. 

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a zatížení 

po dobu životnosti stavby nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň 

nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení 

či instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození 

v případě, kdy rozsah je neúměrný původní příčině. 

1.2.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 

zařízení 

a) Technické řešení  

Přívod elektrické energie je zajištěn připojením na stávající síť. Taktéž 

vodovodní a kanalizační a plynovodní přípojku není nutné řešit, protože objekt je 

již napojen na veřejnou vodovodní síť a kanalizaci a plynovod. 

Větrání objektu je zajištěno přirozeně okny. 

b) Technologické zařízení  

Není předmětem této dokumentace. 

1.2.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Požárně bezpečnostní řešení stavby bude řešeno samostatně osobou odborně 

způsobilou v oboru požární ochrany. 

1.2.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Konstrukční řešení stavby, zejména obvodového pláště a střešního pláště 

je navrženo tak, aby byly splněny doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla. 
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b) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 

Stavba nebude využívat alternativní zdroje energie. Avšak v případě pozdějšího 

zájmu je možná montáž solárního (fotovoltaického) systému. 

1.2.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

Stavba v tomto ohledu nevyžaduje žádná speciální opatření mimo ochrany proti 

pronikání radonu z podloží. 

1.2.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Pronikání radonu z podloží bude zabráněno navrženou protiradonovou 

hydroizolační vrstvou Bitagit 40 Al radon. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky. 

d) ochrana před hlukem 

Není nutno provádět opatření proti hluku vně budovy vznikající provozem. 

e) protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území, tudíž na ni nejsou kladeny žádné 

zvláštní požadavky. 
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f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Stavba se nenachází v poddolovaném území. Předběžný průzkum neprokázal 

nutnost zajišťovat ochranu stavby před negativními účinky sesuvu půdy. Ostatní možné 

účinky na stavbu nejsou známy. 

1.2.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Přístavbou a půdní vestavbou nebude dotčeno napojení na technickou 

infrastrukturu. Přípojky vody, plynu, kanalizace a elektrické energie jsou již zbudovány. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Projekt neřeší. 

1.2.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení 

Přístup a příjezd k objektu je z obousměrné ulice Mlýnská. Přístup na staveniště 

bude řešen v rámci zařízení staveniště zpevněnou plochou z přiléhající komunikace. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Objekt je napojen na obousměrnou ulici Mlýnská. Městská hromadná doprava je 

v docházkové vzdálenosti asi 5 minut (autobusové, vlakové nádraží). 

c) doprava v klidu 

Není řešeno v rámci projektu. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Pěší a cyklistické stezky nejsou předmětem projektu. 
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1.2.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 

ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

Před dokončením přístavby a půdní vestavby penzionu budou provedeny 

závěrečné terénní úpravy. Terén bude přizpůsoben nově přistavěné části penzionu. 

Po hrubších terénních pracích bude rozprostřena ornice a založen trávník. 

b) použité vegetační prvky 

Po provedení terénních úprav bude plocha zatravněna. Provedené terénní úpravy 

umožňují v budoucnu postupnou výsadbu rostlin, keřů a stromů dle požadavků 

investora. 

c) biotechnická opatření 

Biotechnická opatření nejsou řešena. 

1.2.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba a její provoz nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. 

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 

rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000 a nemá tedy na soustavu 

těchto chráněných území vliv. 

 



31 

 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Netýká se řešené stavby. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů. 

Netýká se řešené stavby. 

1.2.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Navržená stavba plní základní požadavky na situování a stavební řešení 

z hlediska ochrany obyvatelstva. 

1.2.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Podrobný rozpis spotřeby rozhodujících hmot a medií bude řešen v kapitole 4. 

a 5.  

b) odvodnění staveniště 

Jelikož se jedná o přístavbu a půdní vestavbu stávajícího objektu, bez větších 

půdorysných změn, není nutno řešit odvodnění staveniště.   

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště se nachází přibližně v centru zastavěné části města Tišnov. Příjezd 

ke stavbě bude po místních městských komunikacích. Příjezd přímo ke stavbě 

umožňuje obousměrná ulice Mlýnská.  

Stávající sítě nebudou stavbou dotčeny. Stavební objekt je již napojen 

na vodovodní řád, kanalizaci, elektrickou energii i plyn. 
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Práce spojené s přístavbou a půdní vestavbou nijak neovlivní okolní stavby 

ani pozemky. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Během provádění stavby budou dodržovány obecně platné vyhlášky a nařízení 

pro provádění staveb (úklid komunikací, skládkování materiálů, ochrana výkopů, 

pracovní hluk, dočasné zábory, …). Prováděcí firmy a subdodavatelé jsou povinni 

zajistit případné upozornění sousedů na práce a činnosti ovlivňující dočasně okolí 

stavby, které nelze provést alternativně. 

Při stavbě nedojde k žádným asanacím území, demolicím ani ke kácení dřevin. 

f) zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Stavba nevyžaduje žádné dočasné ani trvalé zábory pro staveniště. 

Staveniště bude oploceno mobilním oplocením, které bude na pozemcích 

stavebníka. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

Při výstavbě bude produkován jen běžný stavební odpad a jeho likvidace bude 

realizována zákonným způsobem dle plánu likvidace odpadů zodpovědnou firmou 

s náležitým oprávněním.  

h) Bilance zemních prací požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Na stavbě bude uložena vytěžená ornice cca. 160 m
3
 na deponii zeminy. Výška 

deponie bude činit max. 1,5 m a půdorysné rozměry cca 17 m × 7 m. Ornice bude 

po dokončení stavby využita k terénním úpravám.   
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i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Vzhledem k povaze stavby nejsou kladeny žádné speciální požadavky na péči 

o životní prostředí po dobu realizace stavby, budou dodrženy požadavky na provádění 

stavby dané stavebním povolením. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při výstavbě i užívání objektu je třeba dodržovat všechny předpisy a opatření 

týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení. Musí být dodrženy především 

požadavky vyhlášky č. 192/2005 Sb. v platném znění včetně jejich změn a další 

předpisy související s BOZP, dále je nutné se během výstavby řídit zákonem 

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). Podrobné předpisy jsou 

pro jednotlivé druhy prací a obsluh technických zařízení obsaženy v jednotlivých 

vyhláškách, zákonech a ČSN. Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu 

s platnými předpisy, bezpečnostními předpisy, platnými ustanoveními ČSN a budou 

dodržovány technologické postupy dané výrobcem jednotlivých materiálů a výrobků. 

Pracovníci mají povinnost být vybaveni ochrannými prostředky dle příslušných 

předpisů.  

Při provádění stavby musí být dodrženy všechny platné předpisy a směrnice 

o ochraně zdraví pracujících, zvlášť při provádění zemních prací, betonáži apod. 

Při křížení a souběhu s cizími vedeními bude dbáno zvýšené opatrnosti. Při provádění 

stavebních a montážních prací musí být dodrženy požadavky příslušných ČSN 

a NV 591/2006 Sb., NV 362/2005 Sb. a NV 361/2007 Sb. včetně jejich změn. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Z důvodu výstavby nebude nutno provádět úpravy pro osoby s omezenou 

schopností orientace a pohybu. 
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l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Vjezd a výjezd ze staveniště bude patřičně označen cedulí. Na přilehlé dopravní 

komunikaci budou tato místa opatřena příslušnými dopravními značeními 

upozorňujícími na výjezd ze stavby. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby 

za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Stavba nevyžaduje speciální podmínky pro její provádění. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Harmonogram stavby bude zpracován v části 3. Časový a finanční plán 

výstavby. 

Předpokládané zahájení: 3/2016 

Předpokládané ukončení: 2/2017 
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2.1 ZEMNÍ PRÁCE 

2.1.1 Návaznost na předchozí etapy 

Vzhledem k tomu, že zemní práce jsou první etapou výstavby, tak nenavazují 

na žádnou předcházející technologickou etapu výstavby. Jelikož se stavba nachází 

v území s archeologickými nálezy, v případě archeologického nálezu budeme 

postupovat podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Před 

vlastním zahájením prací bude staveniště předáno zhotoviteli stavby. O předání 

staveniště bude sepsán zápis do stavebního deníku a zhotoven protokol o předání a 

převzetí staveniště. 

2.1.2 Jednotlivé části technologické etapy 

V této technologické etapě budou provedeny práce: 

– skrývka ornice 

– oplocení staveniště 

– vybudování zařízení staveniště 

– vytyčení inženýrských sítí 

– vytyčení objektu 

– výkop základových pasů 

2.1.3 Popis způsobu provádění jednotlivých částí technologické etapy 

Dále bude popsáno provedení jednotlivých částí technologické etapy zemních 

prací včetně použité mechanizace, nářadí a složení pracovních čet. 

2.1.3.1 Skrývka ornice 

Ornice bude sejmuta na celém pozemku investora. Pozemek bude připraven již 

od investora, není třeba počítat s odstraňováním křovin či stromů, zeleně. Skrývka 

ornice bude provedena v prostoru budované části objektu, v uvažovaném prostoru 

zařízení staveniště a také v prostoru staveništní komunikace. Zeminy bude uskladněna 
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na staveništi a po dokončení výstavby bude využita pro terénní úpravy v okolí objektu. 

Poloha deponie ornice a její rozměry jsou patrné z výkresu zařízení staveniště. Plocha 

sejmuté ornice činí 806 m
2
, v tloušťce cca 200 mm, a to v závislosti na místních 

podmínkách tak, aby nedošlo k promísení s neúrodnými vrstvami. Za nepříznivého 

počasí a za deště budou práce přerušeny, aby nedošlo ke znečištění vozovky, popřípadě 

bude dbáno před výjezdem ze staveniště, aby nákladní automobil byl vždy řádně očištěn 

od rozbředlé zeminy.  

Všichni pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s technologiemi, 

technologickými předpisy, postupy a systémy. Dále pak budou obeznámeni 

s bezpečnostními požadavky a riziky během provádění prací. 

 Postup skrývky ornice 

Skrývku ornice bude provádět rypadlo-nakladač, nahrnutá ornice bude 

přesouvána na místo deponie. Pozemek je rovinný, není tedy třeba brát zřetel na pohyb 

strojů při skrývce ornice na vrstevnice. Plocha skrývané části je patrná ze Zařízení 

staveniště viz příloha 05.  

 Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky 

Pro malý rozsah stavby postačí pro sejmutí a naložení ornice rypadlo-nakladač 

JCB 3CX na kolovém podvozku. Pro odvoz zeminy bude složit Tatra 815 S2. 

Pracovníci budou potřebovat měřicí přístroje: nivelační přístroj, stativ, lať, 

pásmo, metr.  

Pro dočištění kolem konstrukcí budou třeba lopaty, krumpáče, kolečka, rýče. 

Všichni pracovníci budou povinně vybaveni ochrannými pracovními 

pomůckami, jako jsou pracovní obuv a oděv, ochranné rukavice, reflexní vesta, přilba. 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 Použité stroje 

Tabulka č. 2 Technické parametry strojů pro skrývku ornice [3, 4] 

Popis Označení Základní parametry Činnost 

Rypadlo-

nakladač 

JCB 3CX 

SITEMASTER 

Celk. výkon motoru: 68,5 kW 

Max. kapacita nakladače: 1,0m
3
   

Max. hloubka výkopu: 5,46 m 

Provozní hmotnost: 8070kg 

Sejmutí ornice, 

nakládání ornice 

na nákladní 

automobil 

Nákladní 

automobil 
TATRA 815 S2 

Celková hmotnost vozidla: 22000 kg 

Výkon motoru: 208 kW 

Maximální rychlost: 80 km/h                     

Objem korby: 8m
3
 

Rozměr korby: 5,2 × 2,42 m 

Nosnost ruky: 3,5 t 

Maximální dosah ruky: 12 m 

Odvoz ornice 

 Pracovní četa 

1 vedoucí pracovní čety  

1 obsluha rypadlo-nakladače  

1 řidič nákladního automobilu 

2 pomocní dělníci  

2.1.3.2 Oplocení staveniště 

Oplocení staveniště bude provedeno z mobilního oplocení Tempoline. Jeho 

rozsah a poloha je zřetelná ze Zařízení staveniště viz příloha 05. Součástí bude i brána 

sloužící pro vjezd a výjezd vozidel ze staveniště a pro vstup pracovníků. 

Oplocení je tvořeno nosnými patkami, do kterých se zasouvají konce 

jednotlivých plotových dílců. Jednotlivé plotové dílce jsou mezi sebou navzájem 

spojeny v horní části pomocí zajišťovací spony. Nosné patky jsou z vibrolisovaného 

betonu. Brána na staveniště je vytvořena z těchto plotových dílců a bude vytvořena tak, 

že v místě průjezdu se neosadí nosná patka a dílce se nespojí zajišťovací sponou. 

Vznikne tak brána široká 5000 mm, která se bude zamykat pomocí řetězu a visacího 

zámku. 
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 Postup montáže oplocení staveniště 

Rozmístění nosných patek 

 Rozestavíme nosné patky v požadovaných vzdálenostech od sebe odpovídající 

délce plotových dílců. Podélná osa patky směřuje kolmo k souvislé ose oplocení 

z důvodu zajištění dostatečné stability. 

Zasazení plotových dílců 

 Konce jednotlivých plotových dílců zasuneme do otvorů v nosných patkách. 

Vznikne tak souvislý systém oplocení probíhající ve dvou osách. Vždy se umístí jeden 

plotový dílec do předních otvorů v patkách a druhý, sousedící do zadních otvorů v 

patkách. Rozložení plotových dílců do dvou rovnoběžných průběžných os zvyšuje 

stabilitu celého systému. 

Zajištění zajišťovací sponou 

Na horní konce sousedících plotových dílců navlečeme pevnostní spony a pevně 

klíčem dotáhneme matice vratového šroubu. 

V případě potřeby lze přizpůsobit délku oplocení pomocí zajišťovací spony. 

Spona umožňuje spojit dva sousedící plotové dílce po celém obvodu plotového rámu. 

Můžeme tedy přesadit dva plotové dílce přes sebe v požadované vzdálenosti a připevnit 

sponu k horizontálním profilům sousedících rámů. Podobně řešíme výškové odskoky v 

případě terénních nerovností. 

 

Tabulka č. 3 Výpis prvků mobilního oplocení Tempoline [5] 

Popis Označení Základní parametry ks 

Plotový 

dílec 

Plotový dílec 

2500/2000 

délka: 2,5 m 

1 

výška: 2 m 

homtnost: 17 kg 

výplň: oka 50 × 50 mm, drát 2,2 

mm 

úprava: ponorné žárové zinkování 

Nosná patka 

Betonová 

vibrolisovaná 

nosná patka   

délka: 60 cm 

1 šířka: 20 cm 

výška: 14 mm 
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homtnost: 27 kg 

Spojka dílců 
Zajištovací 

spona  

materiál: 2,5 mm 
1 

úprava:žárové zinkování 

 Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky 

Při provádění těchto prací nebude zapotřebí žádné mechanizace kromě 

nákladního automobilu, který doveze prvky oplocení. 

Pracovníci budou potřebovat krumpáče, lopaty (na případné srovnání povrchu 

pod patkou) ochranné pracovní prostředky (pracovní obuv a oděv, ochranné rukavice, 

reflexní vestu a přilbu), šroubovák na utahování zajišťovací spony. 

 

Tabulka č. 4 Technické parametry strojů pro mobilní oplocení [4] 

Popis Označení Základní parametry Činnost 

Nákladní 

automobil 
TATRA 815 S2 

Celková hmotnost vozidla: 22000 kg 

Výkon motoru: 208 kW 

Maximální rychlost: 80 km/h     

Objem korby: 8m
3
 

Rozměr korby: 5,2 × 2,42 m 

Nosnost ruky: 3,5 t 

Maximální dosah ruky: 12 m 

Dovoz 

sloupků, 

pletiva, brány, 

příslušenství 

 Pracovní četa  

1 vedoucí pracovní čety  

1 řidič nákladního automobilu 

3 pomocní dělníci 

2.1.3.3 Vybudování zařízení staveniště 

Po sejmutí ornice a vybudování oplocení budou provedeny zpevněné plochy, 

na níž bude uzamykatelný sklad pro uskladnění materiálu (případně strojů), skládka 

materiálu, zázemí pracovníků (stavební buňky). Přípojky k objektu jsou již vybudovány, 

vnitrostaveništní přípojky k jednotlivým objektům zařízení staveniště, budou napojeny 

na stávající objekt. Poloha přípojek je zřetelná ze Zařízení staveniště viz příloha 05. 

Podrobně řešeno v kapitole 4. 
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2.1.3.4 Vytyčení inženýrských sítí 

Na pozemku jsou stávající inženýrské sítě, na které je objekt připojen, 

aby nedošlo k jejich poškození v průběhu výstavby objektu, zejména při zemních 

pracích, je nutné tyto sítě vytyčit. Inženýrské sítě vytyčí správci jednotlivých sítí, 

a to správce sítí E.ON, vodovodní sítě a kanalizace Vodárenská a.s., sítě O2 Czech 

Republic a.s., plynu RWE. O vytyčení bude proveden zápis do stavebního deníku. Trasy 

stávajících inženýrské sítí jsou patrné ze Situace viz příloha 04. 

2.1.3.5 Vytyčení objektu 

Pro vytyčení objektu budeme postupovat od polohového a výškového bodu Khi-

7.1. a 602. Následně geodet zaměří rohové body objektu. Vytyčený bod budeme 

stabilizovat pomocí kolíku s hřebíkem. Obdobně postupujeme u všech vytyčovaných 

bodů. Po ukončení vytyčení všech bodů kontrolně proměříme pásmem jednotlivé 

vzdálenosti mezi body, abychom zjistili případné odchylky a chyby. Vytvoříme dřevěné 

lavičky, na které pomocí olovnice a šňůry přeneseme polohu rohu. Horní hrana lavičky 

bude udávat výškovou úroveň 0,000 m. Lavičky budou provedené z dřevěných kůlů, 

desek či latí. O provedení vytyčení bude proveden zápis do stavebního deníku.  

 

 

Obrázek č. 1 Poloha výškových a polohových bodů [6] 

2.1.3.6 Výkop základových pasů  

Výkop pasů bude taktéž proveden pomocí rypadlo-nakladače, naložen 

na nákladní automobil a následně odvezen na skládku zeminy do nedalekého Čebína 

(vzdálenost 6 km). Při zemních pracích bude prováděno čištění a kontrola všech 

vozidel, které budou vyjíždět ze staveniště na komunikaci, která nesmí být znečištěna. 



42 

 

Za nepříznivého počasí a za deště budou práce na výkopových pracích 

přerušeny, z důvodu znečištění vozovky nákladním automobilem, které bude 

vykopanou zeminu odvážet (popřípadě bude řidič automobilu dbát na důkladné očištění 

vozu). Dále pak z důvodu možného zapadnutí jak rypadlo-nakladače, tak nákladního 

auta v rozbředlé zemině během prací. 

 Postup při provádění prací 

Před započetím prací jsou již vytyčeny potřebné body objektu a byly vytvořeny 

lavičky. Na hřebíky umístěné na lavičkách natáhneme provázky, pomocí kterých 

získáme obrys přistavované části. Pomocí olovnice a vápna se označí, kde budou 

provedeny výkopy pasů. Vytyčeny jsou i stávající inženýrské sítě. Je třeba dbát zvýšené 

pozornosti při výkopových pracích, aby nebyly poškozeny. 

Vytěžená zemina bude nakládána na přistavený nákladní automobil, která bude 

poté odvážena na skládku. Základové pásy přistavované části mají na jihozápadní 

jednotnou hloubku 1,40 m i šířku 0,60 m. Přistavované části na severozápadní části 

objektu mají hloubku 1,40 m šířku 0,70 m a 1,40 m šířku 0,60 m. Veškeré rozměry jsou 

patrné z projektové dokumentace. Postupně bude ručně dočišťována základová spára 

pomocí 2 dělníků. Po ukončení výkopu základových pasů, lze technologickou etapu 

zemních prací uvažovat za dokončenou. 

 Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky 

Výkop základových pasů bude provádět rypadlo-nakladač na kolovém podvozku 

JCB 3CX SITEMASTER. Nákladní automobil Tatra 815 S2 bude současně odvážet 

vytěženou zeminu. 

Pro vytyčení obrysu základových pasů potřebujeme provázek, olovnici, metr, 

zednickou naběračku a vápno. 

 Pro začištění základové spáry a případné dočištění kolem konstrukcí 

potřebujeme lopaty, krumpáče, rýče, kolečka. 

Všichni pracovníci budou povinně vybaveni ochrannými pracovními 

pomůckami, jako jsou pracovní obuv a oděv, ochranné rukavice, reflexní vesta, přilba. 

Pomocní pracovníci budou potřebovat kalibrované měřicí přístroje (nivelační 

přístroj, teodolit, stativ, měřická lať, pásmo, metr) jak pro kontrolu výšky a rovinnosti 
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výkopu, tak pro předcházející geodetické práce spojené s vytyčením objektu. Pro 

geodetické práce (vytyčení a tvorbu laviček) jsou dále třeba motorová pila, ruční pilka, 

kladivo, sekera, vytyčovací kolíky, hřebíky, vodováha. 

 

Tabulka č. 5 Technické parametry strojů pro výkop základových pásů [3, 4]  

Popis Označení Základní parametry Činnost 

Rypadlo-

nakladač 

JCB 3CX 

SITEMASTER 

Celk. výkon motoru: 68,5 kW 

Max. kapacita nakladače: 1,0m
3 
         

Max. hloubka výkopu: 5,46 m 

Provozní hmotnost: 8070kg 

Sejmutí ornice, 

nakládání ornice 

na nákladní 

automobil 

Nákladní 

automobil 
TATRA 815 S2 

Celková hmotnost vozidla: 22000 kg 

Výkon motoru: 208 kW 

Maximální rychlost: 80 km/h                     

Objem korby: 8m
3
 

Rozměr korby: 5,2 × 2,42 m 

Nosnost ruky: 3,5 t 

Maximální dosah ruky: 12 m 

Odvoz ornice 

 Pracovní četa 

1 vedoucí pracovní čety  

1 řidič rypadlo-nakladače 

1 řidič nákladního automobilu 

2 pomocní dělníci 

1 geodet s geodetickým vzděláním + 1 pomocník geodeta  

2.2 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

2.2.1 Návaznost na předchozí etapy 

Technologická etapa základových konstrukcí navazuje na předcházející etapu 

zemních prací poté, co je na pracovišti sejmuta ornice, provedeno polohové vytyčení 

a vykopány stavební rýhy. Dle předpokladu bude stavbu provádět jedna stavební firma, 

tudíž nedochází k převzetí pracoviště od jiné firmy. Na pracovišti je sejmuta ornice, 

provedeno polohové vytýčení a vykopány stavební rýhy. Základová spára je rovná, čistá 

a suchá. 
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2.2.2 Jednotlivé části technologické etapy 

V této technologické etapě budou provedeny práce: 

– Základové pásy 

– Základová deska 

2.2.3 Popis způsobu provádění jednotlivých částí technologické etapy 

Dále bude popsáno provedení jednotlivých částí technologické etapy 

základových konstrukcí včetně použité mechanizace, nářadí a složení pracovních čet. 

2.2.3.1 Základové pásy 

 Základovou konstrukci stavby tvoří základové pásy společně s podkladní 

betonovou vrstvou. Základové pasy budou provedeny z prostého betonu C 16/20, 

který bude vyroben v místní betonárce na ulici Červený mlýn vzdálenosti necelého 

kilometru. Betonáž bude probíhat přímo do vyhloubených základových pásů, které 

budou řádně dočištěny a vyrovnány. Podkladní deska bude provedena na základových 

pasech o tloušťce 100 mm, vyztužena KARI sítí 100/100/6 a bude pod ní štěrkopískový 

podsyp v tloušťce 150 mm, který bude zhutněn vibrační deskou. Na betonáž pasů bude 

třeba 45 m
3
 prostého betonu výše uvedené třídy a  16 m

3
 štěrkopísku. Základové 

konstrukce budou prováděny podle detailní projektové dokumentace, kterou je nutné 

dodržet. Případné změny musí být odsouhlaseny projektantem společně se statikem a 

investorem. Tyto změny se poté zapíší do stavebního deníku. 

 Všichni pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s technologiemi, 

technologickými předpisy, postupy a systémy. Dále pak budou obeznámeni 

s bezpečnostními požadavky a riziky během provádění prací. 

 Použité materiály a jejich základní charakteristiky 

Beton C 16/20, S3 

pevnost v tlaku fck,cyl = 16 MPa (válcová), fck,cube = 20 MPa (krychelná) 

stupeň konzistence S3 = 100 – 150 mm, zkouška sednutí kužele 

Štěrkopískový podsyp frakce 0 – 16 mm 
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 Postup při provádění základových pásů 

Betonáž se smí provádět za teplot vyšších jak 5 °C. V opačném případě 

stavbyvedoucí určí další postup při provádění a zvolí případná opatření. Pro zmírnění 

nebo eliminaci nepříznivých účinků nízkých teplot můžeme zajistit teplotu čerstvého 

betonu ohřevem záměsové vody, ohřevem kameniva. Dále pak dáme přednost 

cementům s vyšším obsahem slínku (CEM I, CEM II/A-B), použijeme cementy s 

rychlým náběhem počátečních pevností (označené písmenem R). Použijeme přísady 

urychlující tuhnutí a tvrdnutí betonu. Za vysokých teplot chráněn před vypalováním a 

dostatečně vlhčen více níže viz Ošetřování konstrukce. 

Betonáž rýh 

Betonová směs bude dopravována na stavbu za pomoci autodomíchávače 

z místní betonárny vzdálené necelý kilometr. Betonová směs bude vlévána 

z autodomíchávače přímo do rýh pomocí otočného výsypného žlabu a nesmí padat 

z výšky větší jak 1,5 m, aby nedocházelo k segregaci kameniva. Současně s betonáží 

bude směs dostatečně hutněna pomocí ponorného vibrátoru. Beton ukládáme 

po vrstvách cca 300 až 500 mm a hutníme, ponoření vibrátoru do předchozí již zhutněné 

vrstvy bude cca 100 až 150 mm. Vibrujeme do té doby, než se začne vytvářet 

cementové mléko. Na konci betonáže a hutnění bude povrch zarovnán a zdrsněn 

pro zajištění soudržnosti základových pasů a základové desky. 

Technologická pauza 

S pokračováním betonování základové desky je možné až po dosáhnutí 70% 

pevnosti betonu základových pasů (rozhodující vliv času, vliv průměrné teploty 

prostředí, vliv vlhkosti, vliv faktoru zrání za dané teploty, ze kterých následně 

vypočítáme dobu tvrdnutí betonu potřebnou pro dosažení pevnosti). 

Ošetřování konstrukce 

Během technologické pauzy bude beton ošetřován, chráněn před vypalováním 

cementu z čerstvého betonu, mechanickým a chemickým poškozením. Konstrukce 

budeme kropit vodou dle aktuálního počasí. Způsob a četnost určí stavbyvedoucí. Na 
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konstrukci bude parotěsná tkanina, která bude stále viditelně vlhká. Za nízkých teplot 

zajistíme teplotu betonu při tuhnutí a tvrdnutí v bednění zakrytím konstrukce (fólií, 

deskami apod.). 

Zásyp prostoru mezi základovými pasy 

 Mezi základové pasy bude navezena vrstva štěrkopísku, která bude zhutněna 

pomocí vibrační desky do předepsané tloušťky 150 mm. 

 Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky 

Dopravu betonové směsi zajistí místní betonárna TENST s.r.o. pomocí 

autodomíchávače Tatra 815 AM 169. Hutnění betonové směsi pomocí mechanického 

ponorného vibrátoru NORWIT PVD 2000. Štěrkopísek bude dopraven pomocí 

nákladního automobilu Tatra 815 S2, který bude následně hutněn pomocí vibrační 

desky Lumag RP 160HPC s reverzním chodem. 

 Pracovníci budou potřebovat kolečka, zejména pro rozvoz štěrkopísku mezi 

základovými pasy, lopaty, hrábě. Při betonáži základových pasů navíc zednické lžíce, 

srovnávací latě, vodováhu. Následně nivelační přístroj, stativ, nivelační lať, metr, pro 

kontrolu správných výšek a rozměrů základových pasů. 

 Všichni pracovníci budou povinně vybaveni ochrannými pracovními 

pomůckami, jako jsou pracovní obuv (holínky) a oděv, ochranné rukavice, reflexní 

vesta, přilba. 

 

Tabulka č. 6 Technické parametry strojů pro betonáž základových pásů [4, 7, 8, 9] 

Popis Označení Základní parametry Činnost 

Autodomíchávač 
TATRA 815 

AM 169 

Užitečný obsah: 6m3                    

Čas pro vyprázdnění 1 m
3
 

betonové směsi: 10-50 s  

Maximální přepravní rychlost se 

směsí: 60 km/h  

Doprava 

betonové 

směsi 
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Nákladní 

automobil 
TATRA 815 S2 

Celková hmotnost vozidla: 22000 kg 

Výkon motoru: 208 kW 

Maximální rychlost: 80 km/h      

Objem korby: 8m
3
 

Rozměr korby: 5,2 × 2,42 m 

Nosnost ruky: 3,5 t 

Maximální dosah ruky: 12 m 

Doprava 

štěrkopísku 

Vibrační deska 
Lumag RP 

160HPC 

Výkon motoru: 6 kW 

Odstředivá síla: 30 kN               

Délka/šířka desky: 650/500 mm 

Účinná hloubka hutnění: 50 cm 

Maximální posuv: 25 m/min 

Hutnění 

štěrkopísku 

Ponorný vibrátor 
 NORWIT PVD 

2000 

Otáčky: 18 000 ot/min          

Hmotnost poháněcí jednotky: 5,5 kg 

Průměr hlavice: 58 mm 

Hutnící výkon: 35 m³/h 

Hutnění 

betonové 

směsi 

 Pracovní četa pro betonáž rýh 

1 vedoucí pracovní čety  

1 obsluha autodomíchávače 

1 obsluha vibrátoru 

2 zedníci 

2 pomocní dělníci 

 Pracovní četa pro zásyp prostoru mezi základovými pasy 

1 vedoucí pracovní čety  

1 řidič nákladního automobilu 

1 obsluha vibrační desky 

2 pomocní dělníci 

2.2.3.2 Základová deska 

 Po dokončení předchozí etapy základových pásů a po zhutnění štěrkopískového 

podsypu budeme pokračovat s betonáží podkladní betonové základové desky o tloušťce 

100 mm z betonu C 16/20, která bude vyztužena KARI sítí s velikostí ok 100 x 100mm 

a průměr drátu 6 mm. KARI sítě budou rozměru 2 x 3 m a budou uloženy 
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na distančních podložkách o velikosti 30 mm. Na betonáž desky bude třeba 12,40 m
3
 

prostého betonu výše uvedené třídy. Beton bude opět dodán z betonárny Tenst s.r.o. 

sídlící na ulici Červený mlýn vzdálenosti necelého kilometru. Podkladní deska 

je provedena přes základové pásy, proto je nutné provést bednění po vnějším obvodu 

z dřevěných prken, které zakotvíme do základů přes roznášecí desky pomocí 

natloukacích hmoždinek. Horní hrana bednění bude v projektované úrovni – 0,150 m. 

Pro zvýšení stability, bednění zapřeme zhruba po 1,5 m do okolního terénu. Skladování 

KARI sítí omezujeme na co nejkratší dobu do zpracování, nejlépe dovážíme těsně před 

betonáží a osazujeme na zhutněný štěrkopískový podsyp. Případně skladujeme na 

rovné, zpevněné odvodněné ploše na podkladcích a chráníme proti poškození provozem 

stavby, znečištěním zeminou a zdeformováním. 

Základové konstrukce budou prováděny podle projektové dokumentace, kterou 

je nutné dodržet. Případné změny musí být odsouhlaseny projektantem společně 

se statikem a investorem. Tyto změny se poté zapíší do stavebního deníku. 

Všichni pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s technologiemi, 

technologickými předpisy, postupy a systémy. Dále pak budou obeznámeni 

s bezpečnostními požadavky a riziky během provádění prací. 

 Použité materiály a jejich základní charakteristiky 

Beton C 16/20, S3 

pevnost v tlaku fck,cyl = 16 MPa (válcová), fck,cube = 20 MPa (krychelná) 

stupeň konzistence S3 = 100 – 150 mm, zkouška sednutí kužele 

Kari síť KH 30 100/100/6 

označení podle EN – B500A 

charakteristická mez kluzu fyk = 500 MPa 

z hlediska ČSN 73 1201-86 lze tuto ocel považovat za rovnocennou oceli 

10 505 (R)  

 Postup při základové desky 

Betonáž se smí provádět za teplot vyšších jak 5 °C. V opačném případě 

postupujeme stejně jako u základových pásů. 
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Bednění 

 Bednění bude vytvořeno z dřevěných prken tloušťky 20 mm a bude zakotveno 

do základových pásů pomocí natloukacích hmoždinek délky 100 mm a následně 

zapřeno do okolní zeminy po vzdálenostech cca 1,5 m. Horní hrana bednění bude 

v projektované výši – 0,150 m pro snadnější zarovnání betonové směsi. 

KARI sítě 

 Po zhutnění štěrkopísku budou rozmístěny distanční podložky velikosti 30 mm 

pro zajištění krycí vrstvy KARI sítí, a tak zajištění ochrany výztuže před korozí 

v konstrukci a spolupůsobení betonu se sítí. Sítě budeme podle potřeby zakracovat. 

Sousední sítě budou překryty přes 2 řady ok a spojeny vázacím drátem. 

Betonáž podkladní desky 

Betonová směs bude dopravována na stavbu za pomoci autodomíchávače 

z betonárny. Betonová směs bude vylévána z autodomíchávače přímo na štěrkopískový 

podklad pomocí otočného výsypného žlabu. Směs nesmí padat z výšky větší jak 1,5 m, 

aby nedocházelo k segregaci kameniva. Podkladní desku stahujeme do výšky bednění 

tak, aby horní hrana desky byla v každém jejím místě ve výšce – 0,150 mm. Po srovnání 

desku zhutníme pomocí vibrační latě Enar Tornádo H. 

Ošetřování konstrukce 

Beton konstrukci ošetřujeme a chráníme před nepříznivými účinky stejně jako u 

základových pásů. 

Technologická pauza 

Navazující práce je možné provádět až po dosažení dostatečné pevnosti 

podkladního betonu (rozhodující vliv času, vliv průměrné teploty prostředí, vliv 

vlhkosti, vliv faktoru zrání za dané teploty, ze kterých následně vypočítáme dobu 

tvrdnutí betonu potřebnou pro dosažení pevnosti). 
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 Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky 

Doprava betonové směsi je stejná jako u betonáže základových pasů, zajistí 

ji betonárna TENST s.r.o. pomocí autodomíchávače Tatra T815 AM 169. Hutnění 

betonové směsi pomocí vibrační latě Enar Tornádo H. 

Pracovníci budou potřebovat lopaty, hrabla, lžíce, stahovací latě, vodováhu, 

případně stavební kolečko, pro dopravu betonu do těžce přístupných míst. Následně 

měřící pomůcky jako nivelační přístroj, stativ, nivelační lať, metr, zejména pro kontrolu 

správných výšek. 

Všichni pracovníci budou povinně vybaveni ochrannými pracovními 

pomůckami, jako jsou pracovní obuv (holínky) a oděv, ochranné rukavice, reflexní 

vesta, přilba. 

 

Tabulka č. 7 Technické parametry strojů pro betonáž základové desky [7, 10] 

Popis Označení Základní parametry Činnost 

Autodomíchávač 
TATRA 815 AM 

169 

Užitečný obsah 6m
3
                    

Čas pro vyprázdnění 1 m3 

betonové směsi   10-50 s 

Maximální přepravní 

rychlost se směsí 60 km/h  

Doprava 

betonové směsi 

Vibrační lišta 
ENAR  TORNADO 

H 

Délka: 3m                            

Hmotnost: 20 kg 

Odstředivá síla: 150 kp 

Hutnění 

betonové směsi 

 Pracovní četa 

1 vedoucí pracovní čety  

1 obsluha autodomíchávače 

1 obsluha vibrační lišty 

2 zedníci 

2 pomocní dělníci 
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2.3 BOURACÍ PRÁCE 

2.3.1 Návaznost na předchozí etapy 

Technologická etapa bouracích prací navazuje na předcházející etapu 

základových prací a konstrukcí hrubé vrchní stavby (zejména izolace proti zemní 

vlhkosti, zděné konstrukce a ztužující ŽB věnce) viz kapitola 2.4. Bourací práce krovu 

budou započaty za předpokladu příznivého počasí. 

Dle předpokladu bude stavbu provádět jedna stavební firma, tudíž nedochází k 

převzetí pracoviště od jiné firmy.  

2.3.2 Jednotlivé části technologické etapy 

V této technologické etapě budou provedeny práce: 

– Bourání štítových stěn a vybourání části obvodových stěn 

– Odstranění konstrukce krovu 

2.3.3 Popis způsobu provádění jednotlivých částí technologické etapy 

Dále bude popsáno provedení jednotlivých částí technologické etapy bouracích 

prací včetně použité mechanizace, nářadí a složení pracovních čet. 

2.3.3.1 Bourání štítových stěn a bourání otvorů ve stěnách 

 V rámci přístavby a rozšíření penzionu vznikne nový půdorys objektu. Štítové 

stěny by pak zasahovali do nové dispozice a navíc neodpovídají nově navrhovanému 

sklonu střechy. Stěny budou odstraněny na úroveň obvodových stěn a na nich pak bude 

vytvořen nový železobetonový věnec a položen nový strop z panelů. V souvislosti 

s rozšířením objektu budou také vybourány části obvodových stěn kuchyně. 

Vzniklá stavební suť (keramické zdivo) bude přemístěna do připravených 

kontejnerů a poté převezena na registrovanou skládku.  

Za nepříznivých klimatických podmínek (vítr o rychlosti vyšší jak 8 m/s, snížené 

viditelnosti, deště, sněžení) budou práce přerušeny. 
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Všichni pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s technologiemi, 

technologickými předpisy, postupy a systémy. Dále pak budou obeznámeni 

s bezpečnostními požadavky a riziky během provádění prací. 

 Postup při provádění prací 

Před zahájením bouracích prací je třeba vyznačit ohrožený prostor a zabránit 

vstupu nepovolaných osob. Budeme postupovat od vrcholu štítových stěn směrem k 

jejich patě. Pomocí sbíječek, kladiv a majzlíku bude zdivo rozebíráno od vrcholu a 

shozem přemísťováno do kontejneru.  

Odbourání otvorů v obvodové stěně bude probíhat v několika krocích. Nejprve 

budou z jedné strany zdiva vybourány drážky pro stojky z ocelových válcovaných 

profilů IPE č. 140 a následně vybouraná vodorovná drážka pro osazení překladu, 

který tvoří ocelový válcovaný profil IPE č. 300 respektive č. 240 ve výšce 

dle projektové dokumentace. Základ pod sloupky bude nutné před zahájením prací 

ověřit. Osadíme sloupky a překlady a stejný postup provedeme z druhé strany zdiva. 

Vyzdívka mezi překlady bude z cihel pálených. Případné mezery mezi zdivem a 

překladem bude nutné vyklínovat, pro zpevnění zdiva nad překladem a zabránění tak 

vzniku trhlin a statického porušení stability zdiva. Nyní bude odbouráno zdivo pod 

překlady a mezi sloupky. Prostor mezi ocelovými překlady bude vyplněn betonem. 

Při demolici budou dodržena veškerá opatření ČSN, EN a s tímto související 

vyhlášky. 

 Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky 

Odvoz suti na skládku pomocí nákladního automobilu Liaz 151.270 JNK.  

Pro přemísťování odbouraného zdiva do přistaveného kontejneru bude využito 

shozu s dostatečnou délkou, v prvním podlaží při vybourání části obvodových stěn 

použijeme kolečka. 

Pracovníci budou potřebovat bourací kladiva, kladiva, majzlíky, lopaty, koště.  

Všichni pracovníci budou povinně vybaveni ochrannými pracovními 

pomůckami jako pracovní obuv a oděv, ochranné rukavice, reflexní vesta, přilba, 

bezpečnostní postroje proti pádu při práci ve výškách. 
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Tabulka č. 8 Technické parametry strojů pro bourací práce stěn [11, 12] 

Nákladní 

automobil 

Liaz 151.270 JNK 

hákový kontejner 

Celková hmotnost vozidla: 17 t 

Výkon motoru: 212 kW 

Maximální rychlost: 80 km/h      

Objem korby: 7 m3 

 Odvoz suti 

Bourací 

kladivo 

MAKITA 

HM1307C 

Hmotnost: 15,3 kg 

Počet příklepů: 730 – 1.450 min
 -1

 

Upínání nástrojů: šestihran 30 mm 

Příkon: 1510 W 

Odbourávání 

zdiva 

 Pracovní četa pro bourání štítových stěn a otvorů 

1 vedoucí pracovní čety  

1 obsluha nákladního automobilu 

3 dělníci 

2.3.3.2 Odstranění konstrukce krovu 

 Z důvodů rozšíření objektu a možnosti vybudování půdní vestavby pro účel 

ubytování osob, je nutností současný krov odstranit. Stávající krov by neumožňoval 

možnost vytvoření dostatečných prostor pro daný účel. Bude sejmuta střešní krytina 

a odstraněn celý krov včetně veškerých součástí jako hromosvod, okapy a svody.  

Vzniklá stavební suť (keramická taška) bude přemístěna pomocí shozu do 

připravených kontejnerů a poté převezena na registrovanou skládku ve vzdálenosti 6 km 

v obci Čebín. Dřevěné části krovu budou dle potřeby rozřezány a uloženy na přistavený 

kontejner a následně odvezen investorovi ke zpracování na tuhé palivo.  

Za nepříznivých klimatických podmínek (vítr o rychlosti vyšší jak 8 m/s, snížené 

viditelnosti, deště, sněžení) budou práce přerušeny. Bourací práce krovu budou 

započaty za předpokladu příznivého počasí z důvodu nezastřešení stávající části 

objektu. 

Všichni pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s technologiemi, 

technologickými předpisy, postupy a systémy. Dále pak budou obeznámeni 

s bezpečnostními požadavky a riziky během provádění prací. 
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 Postup při provádění prací 

Před zahájením bouracích prací je třeba vyznačit ohrožený prostor a zabránit 

vstupu nepovolaných osob. V první řadě bude provedena demontáž hromosvodu, 

okapních žlabů a svodného potrubí. Demolice bude prováděna postupným rozebíráním 

shora. Následně bude odstraněna krytina pomocí shozu do přistaveného kontejneru 

a odvezena na skládku (Čebín). Po odstranění tašek budeme pokračovat demontáží 

střešních latí, kleštin, korkví, vaznic, sloupků, pásků, pozednic, vazných trámů a dalších 

částí krovu. V průběhu demolice bude nutno zabezpečit ochranu přilehlé komunikace 

proti možnosti pádu demolovaných konstrukcí. Při demolici budou dodržena veškerá 

opatření ČSN, EN a s tímto související vyhlášky. 

 Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky 

Pro odvoz keramické tašky na skládku v obci Čebín ve vzdálenosti 6 km 

od stavby a odvoz krovu bude využito nákladní auto Liaz 151.270 JNK hákový 

kontejner. Pro přemísťování tašek do přistaveného kontejneru bude využito shozu 

s dostatečnou délkou.  

Pracovníci budou potřebovat tesařská kladiva, pajsr, motorovou pilu, kleště, 

kombinované kleště. 

Všichni pracovníci budou povinně vybaveni ochrannými pracovními 

pomůckami jako pracovní obuv a oděv, ochranné rukavice, reflexní vesta, přilba, 

bezpečnostní postroje proti pádu při práci ve výškách. 

 

Tabulka č. 9 Technické parametry strojů pro bourací práce krovu [11] 

Popis Označení Základní parametry Činnost 

Nákladní 

automobil 

Liaz 151.270 JNK 

hákový kontejner 

Celková hmotnost vozidla: 17 t 

Výkon motoru: 212 kW 

Maximální rychlost: 80 km/h      

Objem korby: 7 m3 

 Odvoz suti 

 Pracovní četa pro odstranění konstrukce krovu 

1 vedoucí pracovní čety  

1 obsluha nákladního automobilu 
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3 dělníci 

2.4 HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA 

2.4.1 Návaznost na předchozí etapy 

Technologická etapa hrubé vrchní stavby navazuje na předcházející etapu 

základových a částečně bouracích prací. Dle předpokladu bude stavbu provádět jedna 

stavební firma, tudíž nedochází k převzetí pracoviště od jiné firmy.  

2.4.2 Jednotlivé části technologické etapy 

V této technologické etapě budou provedeny práce: 

– Izolace proti zemní vlhkosti 

– Zděné konstrukce 

– Ztužující ŽB věnec 

– Montovaná stropní konstrukce ze ŽB dílců 

– Soustava krovu 

2.4.3 Popis způsobu provádění jednotlivých částí technologické etapy 

Dále bude popsáno provedení jednotlivých částí technologické etapy hrubé 

vrchní stavby včetně použité mechanizace, nářadí a složení pracovních čet. 

2.4.3.1 Izolace proti zemní vlhkosti 

Izolace proti vodě bude plnit zároveň i funkci protiradonové izolace. 

Dle projektu bude provedena z modifikovaných asfaltových pásů Bitagit AL Radon. 

Pásy budou natavovány na napenetrovanou základovou desku za pomoci hořáku. 

Hydroizolace bude provedena po celé podkladní desce objektu. Izolaci uskladňujeme na 

paletách ve svislé poloze v uzamykatelném skladu a chráníme před povětrnostními 

vlivy (UV záření, mráz, vlhko). Penetraci v uzavřených kanystrech (plechovkách) 

chráníme před slunečním zářením a mimo dosah ohně. 
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Práce za deštivého počasí, sněžení, a za teplot nižších jak 5 °C budou přerušeny. 

Všichni pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s technologiemi, 

technologickými předpisy, postupy a systémy. Dále pak budou obeznámeni 

s bezpečnostními požadavky a riziky během provádění prací. 

 Postup při provádění prací 

Očištění a kontrola podkladu 

Nejprve očistíme podkladní desku od nečistot, povrch musí být pevný, 

soudržný, čistý, bezprašný, bez mastnot, rovinný, bez trhlin a ostrých výstupků.  

Penetrace 

Očištěný a suchý podkladní beton nepenetrujeme rovnoměrně penetrací pomocí 

válečku. Je nutné kontrolovat poměr ředění, teplotu podkladu a další parametry udané 

výrobcem.  

Natavování pásů 

Po zaschnutí penetrace (doba udaná výrobcem závislá na počasí) můžeme začít 

natavovat pásy. Kontrolujeme teplotu a počasí před natavováním, za nevhodných 

klimatických podmínek (déšť, vítr, teplota dle výrobce) práce neprovádíme. Pásy 

budeme natavovat pomocí plynového hořáku. Dbáme na dodržení překrytí pásů 

jak v podélném (zpravidla 100 mm), tak v příčném směru (zpravidla 150 mm). Plamen 

hořáku musí být vždy orientován směrem k podkladu a kontrolujeme, aby plamen 

důkladně roztavil spodní folii, ale zároveň nesmí nadměrně téct a dojít ke spálení. 

Indikátorem nadměrného zahřívání je nestandardní tekutost, přičemž plamen se změní 

ze žlutonamodralé na červenou barvu a začne se tvořit kouř. Tomuto stavu musíme 

předcházet, jelikož dochází k degradaci materiálu. Spoj musí být dokonale protaven. 

Kontrolou správného protavení spoje je vzniklý žádoucí návalek. Pro překontrolování 

můžeme provést zkoušku tažením jehly ve spoji. Po dokončení prací musíme chránit 

izolaci proti mechanickému poškození a z tohoto důvodu bude hydroizolace provedena 

nejprve pod nosným zdivem a po dokončení zdění bude izolace natavena na zbylou část 
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plochy a na část zdiva, aby bylo dodrženo vytažení izolace nad terén do výšky 300 mm. 

Dbáme na to, aby izolace pod zdivem přesahovala na každou stranu minimálně 

150 mm. 

 Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky 

Pro dopravu pásů na staveniště použijeme nákladní automobil Tatra 815 S2 

s hydraulickou rukou pro přemístění izolace uskladněných na paletách. 

Pro natavení pásů je třeba propan-butanový hořák, výměnná propan-butanová 

bomba. 

Dále pracovníci budou potřebovat nůž, metr, špachtle. Váleček na penetraci, 

koště, lopatu, kbelík. 

Všichni pracovníci budou povinně vybaveni ochrannými pracovními 

pomůckami jako pracovní obuv a oděv, ochranné rukavice, reflexní vesta, přilba, brýle. 

 

Tabulka č. 10 Technické parametry strojů pro izolace proti zemní vlhkosti [4] 

Popis Označení Základní parametry Činnost 

Nákladní 

automobil 

TATRA 815 

S2  

Celková hmotnost vozidla: 22000 kg 

výkon motoru: 208 kW 

Maximální rychlost: 80 km/h      

Objem korby: 8m3 

Rozměr korby: 5,2 × 2,42 m 

Nosnost ruky: 3,5 t 

Maximální dosah ruky: 12 m 

Doprava 

hydroizolace 

 Pracovní četa 

1 vedoucí pracovní čety  

1 obsluha nákladního automobilu 

1 izolatér 

2 pomocní dělníci 

2.4.3.2 Zdění konstrukcí 

 Před vlastním zahájením prací zdění je nutné překontrolovat neporušenost 

hydroizolace. Následovat bude zaměření rohů obvodu objektu. O zaměření sepíšeme 

protokol a provedeme zápis do stavebního deníku. Poté můžeme zahájit založení rohů 
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a následné vyzdívání svislých konstrukcí. Zděné konstrukce v prvním podlaží budou 

z keramických bloků tloušťky 380 mm systému Heluz zděné na Heluz maltu a sloupky 

z plných cihel na MVC, dle projektové dokumentace. Stejným způsob zakládání rohů 

a zdění bude realizován, po dokončení stropu, v druhém nadzemním podlaží s odlišností 

zdícího materiálu. V druhém nadzemním podlaží budou použity pórobetonové tvárnice 

tloušťky 375 mm systému Ytong na zdící maltu Ytong. Nad otvory ve zdivu budou 

osazeny překlady (zejména ocelové profily), u nichž dbáme na použití správných typů, 

jejich uložení a výškové osazení dle projektové dokumentace. Do technologické etapy 

zdění spadá i zdění příček, které budou prováděny stejnými metodami 

a technologickými postupy jako nosné zdi, ale až po dokončení montáže stropní 

konstrukce. Materiál příček dle projektové dokumentace. Obecně zdivo provádíme za 

teplot vyšších jak 5° C. Za nepříznivého počasí bude konstrukce provizorně zakryta 

nepromokavou folii. Palety s tvárnicemi (maximálně 2 palety tvárnic na sebe) a ocelové 

překlady budou uskladněny na zpevněné, rovné a odvodněné ploše. Pytle s cementem, 

Ytong a Heluz SB C lepidla budou uskladněny v uzamykatelném skladu. 

Všichni pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s technologiemi, 

technologickými předpisy, postupy a systémy. Dále pak budou obeznámeni 

s bezpečnostními požadavky a riziky během provádění prací. 

 Použité materiály a jejich základní charakteristiky 

 

Tabulka č. 11 Technické parametry a počty tvárnic HELUZ 38-K [13] 

HELUZ FAMILY 38-K broušená 

Rozměry d / š / v: 247 × 380 × 249 mm 

Hmotnost:  15,4 kg/ks 

Třída pevnosti v tlaku: 10 Mpa 

Součinitel prostupu tepla U: 0,19 W/m2K 

Spotřeba cihel na m2:  16 ks 

Předpokládaný počet cihel:  919 ks 

Rozměry palety: 1180 × 1000 mm 

Počet palet (72 ks/pal): 13  
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Tabulka č. 12 Technické parametry a počty tvárnic HELUZ FAMILY 44-K [13] 

HELUZ FAMILY 44-K broušená 

Rozměry d / š / v: 247 × 380 × 249 mm 

Hmotnost:  15,4 kg/ks 

Třída pevnosti v tlaku: 10 Mpa 

Součinitel prostupu tepla U: 0,19 W/m2K 

Spotřeba cihel na m2:  16 ks 

Předpokládaný počet cihel: 913 ks 

Rozměry palety: 1180 × 1000 mm 

Počet palet (72 ks/pal): 13 

 

Tabulka č. 13 Technické parametry a počty tvárnic YTONG 37,5 [14] 

YTONG 37,5 

Rozměry d / š / v: 375 × 249 × 599 mm 

Hmotnost:  29 kg/ks 

Třída pevnosti v tlaku: 2,6 Mpa 

Součinitel prostupu tepla U: 0,257 W/m
2
K 

Spotřeba cihel na m
2
:  6,7 ks 

Předpokládaný počet cihel: 1021 ks 

Rozměry palety: 1200 × 750 mm 

Počet palet (27 ks/pal): 38 

 

Tabulka č. 14 Technické parametry a počty CPP-P15 [15] 

CPP-P15 

Rozměry d / š / v: 290 × 140 × 65 mm 

Hmotnost:  5 kg/ks 

Třída pevnosti v tlaku: 15 MPa 

Součinitel prostupu tepla U: 4,55 W/m
2
K 

Spotřeba cihel na m
3
:  379 ks  

Předpokládaný počet cihel: 1580 ks 

Rozměry palety: 1200 × 800 mm 

Počet palet (297 ks/pal): 6 
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Tabulka č. 15 Technické parametry a počty HELUZ SB C lepidla [13] 

HELUZ SB C lepidlo 

Hmotnost pytle: 25 kg 

Pevnost: 10 Pa 

Spotřeba na 1 m3: 15 kg 

Rozměry palety: 1200 × 800 mm 

Počet pytlů: 35 

Počet palet (35ks/pal): 1 

 

Tabulka č. 16 Technické parametry a počty YTONG lepidla [14] 

YTONG lepidlo 

Hmotnost pytle: 17 kg 

Pevnost: 5 Mpa 

Spotřeba na paletu tvárnic 1 pytel 

Rozměry palety: 1200 × 750 mm 

Počet pytlů: 38 ks 

Počet palet (35ks/pal): 2 

 Postup při provádění prací 

Založení rohů 

Kontrolujeme neporušenost hydroizolace. Pomocí šňůrky, kterou natáhneme 

mezi dvě k sobě kolmé lavičky a získáme přesné polohy rohů. Ty následně pomocí 

olovnice přeneseme a získáme přesný bod rohu na hydroizolaci. Pomocí nivelačního 

přístroje zkontrolujeme jednotlivé výškové rozdíly, abychom zjistili případné odchylky 

a co nejlépe osadily první vrstvu zdiva do zakládací malty. V místě s nejvyšší výškou 

bude nižší vrstva zakládací malty a s poklesem výšky budeme tloušťku zdící malty 

zesilovat. 

První vrstvu rohových tvárnic osadíme na zavadlou zakládací maltu, svislost 

kontrolujeme pomocí vodováhy. Obdobným způsobem postupujeme u všech rohů 

objektu. 
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Označení otvorů ve zdivu 

Pomocí metru rozměříme a označíme (na asfaltové pásy pomocí tužky) otvory 

ve zdivu podle projektové dokumentace. 

Zdění 

 Na rohové tvárnice osadíme zednickou šňůrku vedenou z vnější strany zdiva, 

která vymezuje polohu zdiva. 

 Na zavadlou, důkladně srovnanou zakládací maltu, jejíž tloušťka bude závislá na 

výškových odchylkách (viz zakládání rohů), založíme první vrstvu tvárnic. 

Nezapomeneme na vynechání otvorů ve zdivu.  

 Před každou následující vrstvou kontrolujeme svislost vodováhou. Na další 

vrstvy zdiva nanášíme zdící maltu pomocí nanášecího válce, který rozprostře 

stejnoměrnou vrstvu malty. Dodržujeme poměry míchání zdící malty dle výrobce. 

Vodováhou opět kontrolujeme svislost rohu a vyzdíváme jednotlivé vrstvy do šňůry. 

Kontrolujeme dodržení vazby zdiva, a to minimálně o 0,4 × výšky tvárnice a jednotnou 

výšku vrstev, svislost a vodorovnost. Případné odchylky tvárnice korigujeme podle 

vodováhy a pomocí gumové paličky. 

 Sloupky na jihovýchodní straně objektu, z cihel pálených plných zdíme, 

na vápenocementovou maltu. Tloušťka ložné i svislé spáry má být 10 mm. Maltu 

nanášíme tak, aby celá cihla ležela v maltovém loži. Cihly se v pilíři převazují tak, aby 

se pilíř choval jako jeden konstrukční prvek. Pro zajištění náležité vazby zdiva, musí být 

svislé spáry mezi jednotlivými cihlami vždy ve dvou sousedních vrstvách přesazeny 

alespoň na délku rovnou větší z hodnot 0,4 × h nebo 40 mm, kde h je jmenovitá výška 

cihel. Nikde se nesmí nacházet spára nad spárou. Nezapomínáme kontrolovat svislost a 

vodorovnost jednotlivých vrstev zdiva pomocí vodováhy a případné nerovnosti 

vyrovnat poklepem gumové paličky. 

 Po dosažení první výšky 1,5 m zřídíme lešení pomocí lešenářských koz, na 

kterých budou položeny dřevěné fošny. Zdění druhé výšky je stejné jako první, s tím že 

navíc dbáme na bezpečnost při práci na lešení (např. přetížení materiálem). 

 Postup zakládání a zdění je stejný i pro nadezdívku. Počítáme s vyšší pracností 

z důvodu osazených ocelových rámů, které tvoří součást krovu a bude nutné tedy 

dořezávat tvárnice. 
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Osazení překladů 

 Nad otvory osazujeme ocelové překlady do cementového maltového lože. Délku 

uložení (zejména 150 mm) a jejich spodní výšku dodržujeme dle projektové 

dokumentace. Manipulaci překladů z důvodů bezpečnosti provádí vždy 2 pracovníci. 

 Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky 

Převoz cihel, tvárnic na stavbu zajistí nákladní automobil Tatra 815 S2 

s hydraulickou rukou. Případně pro sekundární dopravu bude použit paletový vozík 

nebo kolečko. 

Pro míchání vápenocementové malty použijeme spádovou míchačku a pro zdící 

malty Heluz a Ytong použijeme míchadlo. 

Dále pracovníci budou potřebovat zednické lžíce, naběračku, nanášecí válec, 

zednická kladiva, gumovou paličku, vodováhu, olovnici, provázek, tužku, metr, 

vodováhu, pilu na tvárnice, kbelíky, lopaty, koště. Pro stavbu lešení bude třeba 

lešenářských koz a fošny. 

Všichni pracovníci budou povinně vybaveni ochrannými pracovními 

pomůckami jako pracovní obuv a oděv, ochranné rukavice, reflexní vesta, přilba, brýle. 

 

Tabulka č. 17 Technické parametry strojů pro zdění [4, 16, 17] 

Popis Označení Základní parametry Činnost 

Nákladní 

automobil 
TATRA 815 S2 

Celková hmotnost vozidla: 22000 kg 

Výkon motoru: 208 kW 

Maximální rychlost: 80 km/h      

Objem korby: 8m3 

Rozměr korby: 5,2 × 2,42 m 

Nosnost ruky: 3,5 t 

Maximální dosah ruky: 12 m 

Doprava 

materiálu 

Spádová 

míchačka 
Atika Profi 145 

Napětí: 230 V 

Hmotnost: 60 kg 

Elektrický příkon: 700 W 

Max. objem mokré směsi: 115 l 

Objem bubnu: 115 l 

Rozměry (d x š x v): 1200 x 680 x 

1280 mm 

míchání 

malty 
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Míchadlo Extol 8890600 

Napětí/frekvence: 230V/50Hz    

Příkon: 1200W                          

Průměr míchacího koše:120mm  

Délka míchací metly: 560mm 

Hmotnost míchané směsi: 25-50kg  

Hmotnost: 3,4kg 

míchání 

lepidla 

 Pracovní četa pro zdění 

1 vedoucí pracovní čety  

1 obsluha nákladního automobilu 

3 zedníci 

3 pomocní dělníci 

2.4.3.3 Ztužující ŽB věnec 

 Po dokončení procesu zdění a po odbourání krovu bude proveden 

železobetonový ztužující věnec po celém obvodu objektu a u vnitřních nosných zdí. Na 

něj bude v následující etapě položen strop z panelů Spiroll popřípadě PZD desky. 

V části nad prostory s klenbou bude navíc ztužující věnec ve výšce zdiva po odbourání 

střešní konstrukce. Následně bude dozděna jedna vrstva zdiva pro vyrovnání výškových 

rozdílů mezi stávajícím objektem a novými konstrukcemi. Na tomto zdivu bude opět 

věnec dle projektové dokumentace. Bednění věnce bude jak u obvodových, tak i u 

vnitřních nosných zdí z obou stran a u věnce v úrovni stropní konstrukce bude bednění 

z jedné strany. Věnce budou provedeny ze železobetonu a armovány různým počtem 

prutů oceli V 10 425 podle projektové dokumentace. Věnce na jihozápadní části objektu 

budou plnit funkci spojitého zaklenutého nosníku a vytvářet tak klenuté podloubí. 

Rozměry, počty a průměry prutů, polohy věnců jsou patrné z projektové dokumentace. 

Tepelnou izolaci do věnců uskladňujeme v uzamykatelných skladech, výztuž na rovné, 

zpevněné, odvodněné ploše na podkladcích. Armokoše budou chráněny proti poškození 

provozem stavby, znečištěním zeminou a zdeformováním.  

Opět všichni pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s technologiemi, 

technologickými předpisy, postupy a systémy. Dále pak budou obeznámeni 

s bezpečnostními požadavky a riziky během provádění prací. 
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 Postup při provádění prací 

Montáž bednění 

 Bednění bude z obou stran nosných zdí obvodových i vnitřních. Bude 

vytvořeno ze smrkového dřeva ve formě prken, fošen či hranolů. Konstrukce celého 

bednění musí být dostatečně tuhá, aby výsledný tvar železobetonového věnce, po jeho 

vytvrdnutí, odpovídal požadovanému tvaru. 

Vkládání výztuže a tepelné izolace 

 Výztuž bude svařená do armokošů, které budeme vkládat do bednění na 

distanční podložky z důvodu dodrženo krytí výztuže a následně armokoše provážeme. 

Dále do věnce na nadezdívce vkládáme kotvící prvky (šrouby) pro pozednice ve 

vzdálenostech 1500 mm. 

 K vnějšímu líci obvodového nosného zdiva budeme navíc vkládat do bednění 

tepelnou izolaci. 

Betonáž 

Betonáž bude probíhat za příznivých povětrnostních podmínek. V opačném 

případě postupujeme jako u všech betonových konstrukcí a volíme vhodná opatření (viz 

postup při provádění základových prací). 

Beton bude dovážen z místní betonárny pomocí autodomíchávače Tatra T815 

AM 169 a následně pomocí čerpadla Schwing S 36 X čerpán do připraveného bednění 

s vloženou výztuží a izolací. Betonová směs nesmí padat z výšky větší jak 1,5 m, 

aby nedocházelo k segregaci kameniva. Současně s betonáží bude směs dostatečně 

hutněna pomocí ponorného vibrátoru NORWIT PVD 2000. Vibrujeme do té doby, než 

se začne vytvářet cementové mléko. 

Po dokončení betonáže věnců bude povrch zarovnán podle bednění. 

Ošetřování konstrukce stejné jako základové pásy a ostatní betonové konstrukce. 

Demontáž bednění 

 Po dosažení pevnosti alespoň 5 MPa (rozhodující vliv času, vliv průměrné 

teploty prostředí, vliv vlhkosti, vliv faktoru zrání za dané teploty ze kterých následně 
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vypočítáme dobu tvrdnutí betonu potřebnou pro dosažení pevnosti) může být 

konstrukce odbedněna. Dbáme na to, aby konstrukce nebyla během odbedňování 

porušena. Přesná doba odbedňování bude konzultována se stavbyvedoucím a statikem. 

 Po odbednění stále ošetřujeme konstrukci. 

 

Postup při provádění prací železobetonových věnců je stejný pro věnce nad 1. 

podlaží, tak pro věnce na nadezdívce. Při provádění na nadezdívce budeme počítat 

s instalovanými ocelovými rámy a s tím spojený omezený přístup a zvýšená pracnost 

(sváření výztuže k rámům, úprava tepelné izolace). 

 

S následující technologickou etapou (Montovaná stropní konstrukce ze ŽB 

dílců) můžeme začít až po dosažení dostatečné pevnosti betonu, kterou stanoví statik. 

 Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky 

Dopravu betonové směsi zajistí místní betonárna TENST s.r.o. pomocí 

autodomíchávače Tatra T815 AM 169. Betonová směs bude čerpána pomocí čerpadla 

Schwing S 36 X do bednění. Hutnění betonové směsi pomocí mechanického ponorného 

vibrátoru NORWIT PVD 2000.  

Dále pracovníci budou potřebovat kladiva, sekery, pily, motorovou pilu, kleště, 

metr, tužku, nůž. Dále zednické lžíce, lopaty, lať pro stahování, vodováhu. 

Všichni pracovníci budou povinně vybaveni ochrannými pracovními 

pomůckami jako pracovní obuv a oděv, ochranné rukavice, reflexní vesta, přilba. 

 

Tabulka č. 18 Technické parametry strojů pro železobetonové věnce [7, 9, 18, 19] 

Popis Označení Základní parametry Činnost 

Autodomíchávač 
TATRA T815 

AM 169 

Užitečný obsah: 6m
3
                     

Čas pro vyprázdnění 1 m
3
 

betonové směsi: 10-50 s 

Maximální přepravní rychlost se 

směsí: 60 km/h  

Doprava 

betonové 

směsi 

Autočerpadlo 

SCHWING 

S 36 X Iveco 

AD260 T35 6×4 

Maximální výkon: 52 m
3
/h          

Maximální dopravní tlak: 70 bar 

Průměr dopravních válců: 180 mm 

Vertikální dosah: 36,1 m 

Horizontální dosah: 32 m 

Doprava 

do 

bednění 
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Ponorný vibrátor 
 NORWIT PVD 

2000 

Otáčky: 18 000 ot/min          

Hmotnost poháněcí jednotky: 5,5 kg 

Průměr hlavice: 58 mm 

Hutnící výkon: 35 m³/h 

Hutnění 

betonové 

směsi 

Svařečka 
Svářecí invertor 

GAMA 160 

Příkon. 3,3 KVA = 0,9 kW 

Svařovacího proud: 5 – 160 A 

Jištění: 22 A 

Hmotnost: 5,1 kg 

Svařování 

výztuže 

 Pracovní četa pro železobetonový věnec 

1 vedoucí pracovní čety  

2 tesaři 

2 železáři 

1 obsluha nákladního automobilu 

1 obsluha čerpadla 

1 obsluha vibrátoru 

2 zedníci 

4 pomocní dělníci 

2.4.3.4 Montovaná stropní konstrukce ze ŽB dílců 

 Je samostatně podrobně řešena v kapitole 6. 

2.4.3.5 Soustava krovů 

 Před započetím etapy krovů bude dokončena nadezdívka (viz 3.4.3.2 Zdění 

konstrukcí) a železobetonový věnec, který bude mít dostatečnou pevnost. Střecha 

je sedlová, s hřebenovou vaznicí a mezilehlými vaznicemi z válcovaných profilů 2 × U 

č. 160. Vaznice jsou podepřeny ocelovými rámy z dvou U č. 200 s táhly v úrovni 

podlahy, které tak vytvářejí plné vazby po 4140 mm. Rámy jsou ukryty v příčkách mezi 

pokoji. Horní příruba rámů je pod tepelnou izolací střešního pláště. Pozednice jsou 

kotveny proti účinkům vodorovných složek sil působících na konstrukci šrouby cca po 

1500 mm, které jsou ukotveny ve věnci. Konstrukce je ztužena (zavětrována) 

kleštinami. V podélném směru je krov zavětrován systémem pásků, které jsou 

zakotveny do sloupků a hřebenové vaznice. Krokve jsou zabedněny.[2] Střecha 
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je navržena ve sklonu 41°. Krytina bude provedena z červených skládaných tašek. 

Řezivo bude ošetřeno fungicidním a insekticidním přípravkem před dovozem na stavbu. 

Roztříděné prvky krovu ukládáme na zpevněné odvodněné ploše, na dřevených 

hranolech a dobu uskladnění krátíme na nejméně potřebnou a prvky dovážíme těsně 

před započetím tesařských prací. Spojovací, kotvící součástky a nářadí ukládáme do 

uzamykatelných skladů. 

Za nepříznivých klimatických podmínek (vítr o rychlosti vyšší jak 8 m/s, snížené 

viditelnosti, deště, sněžení) budou práce přerušeny. 

Všichni pracovníci musí být proškoleni a seznámeni s technologiemi, 

technologickými předpisy, postupy a systémy. Dále pak budou obeznámeni 

s bezpečnostními požadavky a riziky během provádění prací. 

 Použité prvky krovu 

 

Tabulka č. 19 Výpis prvků krovu [2] 

Ozn. Název 
Délka 

[cm] 
Rozměr [cm]  Kusů m

3
 

      v š     
a1 krokve 915 18 10 31 5,11 

a2 krokve 510 18 10 14 1,29 

a3 krokve 400 18 10 14 1,01 

a4 krokve 340 18 10 35 2,14 

a5 krokve 400 18 10 7 0,50 

a6 krokve 160 18 10 35 1,01 

a7 krokve 510 18 10 21 1,93 

b1 kleštiny 760 16 6 62 4,52 

b2 kleštiny 150 16 6 62 0,89 

c1 pozednice 670 14 14 10 1,31 

d1 pásky 120 12 12 16 0,28 

V1 vaznice 800 18 14 1 0,20 

V2 vaznice 850 18 14 2 0,43 

V3 vaznice 830 18 14 1 0,21 

S1 sloupek 280 14 14 9 0,49 

Konstrukce krovu: m
3
 21,32 

  latě 400 4 5 405 3,24 

  kontra latě 400 4 5 140 1,12 

  bednění 400 2,5 13 1125 14,63 

Řezivo krovu celkem: m
3
 40,30 
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 Postup při provádění prací 

Osazení a ukotvení pozednic 

 Na zhotovený železobetonový věnec s vloženými kotvícími šrouby osadíme 

pozednici, která bude mít před osazením předvrtané otvory ve vzdálenostech kotvících 

šroubů. Pozednici připevníme pomocí podložek a matek. Dbáme na to, aby v místě 

kotvících prvků nebyly osazeny krokve. 

Osazení ocelových rámů 

 Osazení ocelových rámů bude probíhat po montáži panelového stropu na 

železobetonový věnec. Na jejich osazení bude využit autojeřáb. Rámy budou přikotveny 

do věnce pomocí roznášecí desky osazené v patě ocelového rámu a lepených šroubů dle 

projektu a následně ve spodních částech svařen s táhly pro vytvoření plné vazby krovu. 

Osazení vaznic 

 Středové vaznice jsou z válcovaných profilů 2 × U č. 160 a přivaříme je na 

ocelové rámy. Vrcholová vaznice bude vynášena dřevěnými sloupky o rozměru 140/140 

doplněny pásky, které zajišťují tuhost v podélném směru. 

Osazení krokví 

 Krokve osadíme pomocí jeřábu na vaznice osedláním (rozmístění podle 

projektové dokumentace) a následovně připevníme k ocelovým vaznicím pomocí L 

úhelníků. Krokve ve vrcholu navzájem spojíme vazbou na ostřih. Krokve co nejrychleji 

stáhneme kleštinami pod vaznicemi. Kleštiny zespod nasadíme na ozub (35 mm) na 

vaznice. Vazby mezi sebou dočasně zavětrujeme pomocí prken. Kontrolujeme přesné 

rozmístění a rozměry krokví. V místě vikýřů budou krokve osazeny pouze na vrcholové 

a středové vaznici. Aby střecha byla celistvá, budou navíc osazovány pod vikýři krátké 

krokve délky 1600 mm z pozednice, které budou ve spodní části vynášeny kleštinami 

zapřenými do nadezdívky. 
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Vikýře s pultovými střechami 

 Na pozednice budou osazeny sloupky, které vynáší vaznici pro vikýře. Mezi 

sloupky budou osazeny dřevěné hranoly, které budou od vaznice vzdáleny na výšku 

oken, jimž budou dělat podporu při osazování. Krokve vikýře ve sklonu 17° budou 

osazeny na vaznici osedláním a ke krokvím (ve sklonu 41°) připevněny pomocí 

plochého spoje BMF. Na nosné konstrukce vikýře provedeme záklop prkny tloušťky 

30 mm, který připevňujeme na hranoly umístěné mezi krokvemi vikýře a průběžnými 

krokvemi přes obě vaznice a pozednici. Záklop tvoří pevný podklad pro provedení 

dalších vrstev skladby stěny vikýře. 

Zavětrování 

 Celý krov ztužíme zavětrovacím páskem BMF 40 × 1,5. 

Bednění, připevňování difuzní folie a přibíjení kontralatí 

 Z vnější strany bude mít krov celoplošné bednění připevněno pomocí hřebíků na 

krokve. Vyměříme prostory pro střešní okna. Na bednění se připevní difuzní folie 

Bramac – UNI pomocí nastřelovací pistole. Difuzní folii pokládáme potiskem nahoru a 

kontrolujeme překrytí 100 mm jak podélné, tak příčné. Postupujeme směrem od okapu 

k vrcholu. 

 Po připevnění difuzní folie začneme s umisťováním a přibíjením kontralatí 

hřebíky.  

Osazení střešních oken 

 Střešní okna budou umístěna podle projektové dokumentace a osazena podle 

návodu výrobce. 

Laťování a pokrývačské práce 

 Na kontralatě budou přibíjeny střešní latě v roztečích podle druhu střešní tašky. 

První lať u okapu stavíme vždy na stojato z důvodu výškového vyrovnání krytiny. Na 

krokve ve vrcholu, budou připevněny držáky pro hřebenovou lať, která bude taktéž 

nastojato. Po dokončení laťování se přečnívající konce latí zaříznou motorovou pilou. 
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Současně budou na každou krokev umisťovány háky pro okapové žlaby. Ty osazujeme 

výškově tak, aby osazené žlaby byly ve spádu. Na čelní hranu kontralatí bude dodatečně 

připevněna provětrávací mřížka, aby bylo zabráněno vniknutí živých organismů do 

větrané mezery. 

Oplechování vikýřů 

 Klempířské konstrukce jsou z mědi tloušťky 0,55 mm. 

Pokládky střešní krytiny 

 Střešní tašky klademe od okapu směrem k hřebeni a začínáme u krajové tašky, 

kterou připevníme vrutem. Tašky klademe ve třech vrstvách z důvodu zabránění 

případných nerovností. Je vhodné pokládat tašky z obou stran střechy na jednou 

z důvodu rovnoměrného zatížení krovu. Není-li to však z důvodu počtu pracovníků, 

nářadí možné, pokládáme pouze polovinu střechy na jedné straně, poté se přemístíme na 

druhou stranu střechy, kde pokračujeme až k vrcholu. Poté se opět přemístíme na 

původní stranu a dokončíme pokládku. Nezapomínáme na rozmístění větracích tašek, 

sněhových tašek a prostupových tašek. Na hřebenovou lať připevníme větrací pás a 

pomocí příchytek klademe hřebenáče. 

 Použitá mechanizace, pracovní a ochranné pomůcky 

Dopravu prvků pro krov zajistí Nákladní automobil  Eur4 Iveco + Fassi F310 

AXP.28 s hydraulickou rukou. Pro dopravu řeziva do podkroví bude použit autojeřáb 

MAN AD 30. 

Dále pracovníci budou potřebovat tesařská kladiva, sekery, kleště, ruční pily, 

motorovou řetězovou pilu, ruční vrtačka, akušroubovák, připínací pistol na střešní fólii, 

metr, tužku, vodováhu, úhlová bruska s diamantovým kotoučem (pro úpravu tašek 

v okolí vikýřů) a sada klíčů. 

Všichni pracovníci budou povinně vybaveni ochrannými pracovními 

pomůckami jako pracovní obuv a oděv, ochranné rukavice, reflexní vesta, přilba, 

postroje pro práci ve výškách. 
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Tabulka č. 20 Technické parametry strojů pro železobetonové věnce [20, 21] 

Popis Označení Základní parametry Činnost 

Nákladní 

automobil 

Eur4 Iveco + 

Fassi F310 

AXP.28 

Celková hmotnost vozidla: 26000 kg 

Výkon motoru: 302 kW / 410 Ps 

Nosnost: 9525 kg 

Doprava 

prvků krovu 

Autojeřáb MAN AD 30 

Celková hmotnost vozidla: 29400 kg 

Nosnost: 30000 kg 

Výkon motoru: 265 kW / 1900 ot/min 

Délka výložníku: zasunutý 9500 mm 

                             vysunutý 26000 mm 

Max. rychlost: 80 km/h 

Manipulace 

s prvky krovu 

 Pracovní četa pro etapu krovů 

1 vedoucí pracovní čety  

2 tesaři 

2 pokrývači 

2 klempíři 

3 pomocní dělníci 

1 obsluha nákladního automobilu 

1 obsluha autojeřábu 
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Tato část práce se zabývá časovým a finančním plánem výstavby penzionu 

v Tišnově. 

Časový plán výstavby byl zpracován pomocí výpočetního programu CONTEC. 

Z harmonogramu je patrné, jak na sebe jednotlivé činnosti výstavby navazují, jejich 

doba trvání a dále jsou zřejmé délky technologických pauz. Harmonogram byl 

zpracován na základě položkového rozpočtu vytvořeného v programu Buildpower S a 

propočtu, který jsem sestavil pomocí cenových ukazatelů a procentuelně určil 

předběžné cenové náklady na práce, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu. 

Finanční plán byl vytvořen v programu Microsoft Office Excel. Vycházel jsem 

z časového plánu a cen jednotlivých stavebních oddílu dle rozpočtu. Jednotkou 

finančního plánu jsou týdny a následně měsíce. Je tedy patrné jakou finanční částku 

daný týden obnáší. 

Časový plán, finanční plán s propočtem a rozpočet tvoří samostatné přílohy 

práce.  
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4.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ 

4.1.1 Identifikační údaje 

Název:   Tišnovská rychta 

Místo stavby:  Mlýnská 377 

Tišnov 666 01 

Katastrální území: Tišnov [767379] 

p.č. 143/2 

Investor:  Manželé Helanovi 

Štěpánovice 76 

Předklášteří 

666 02 

 Druh stavby:  Penzion 

 

4.1.2 Základní parametry stavby 

Objekt se nachází ve městě Tišnov poblíž centra. Jedná se o přízemní 

nepodsklepenou stavbu, která je v současné době provozována jako restaurační zařízení 

a bude rozšířena o možnost ubytování. V souvislosti s realizací půdní vestavby bylo 

nutno provést přístavbu v 1.NP tak, aby vznikl půdorys obdélníkového tvaru, na němž 

bylo možné vytvořit dostatečný prostor pro daný záměr. Stavba je založena na 

základových pasech z prostého betonu, v hloubkách – 1,400 mm a – 1,200 mm. 

Železobetonové podkladní deska je na zhutněném štěrkopískovém podsypu o mocnosti 

150 mm. Obvodové nosné zdivo je z keramických broušených tvárnic HELUZ 

FAMILY 38-K, nosné sloupky arkády jsou z CPP P-20 a nadezdívka je 

z pórobetonových tvárnic YTONG 37,5. Obvodové zdivo bude následně zatepleno. 

Příčka v 1. NP je z CPP P-20 a v 2. NP jsou příčky tvořeny ze sádrokartonu. 

Na železobetonové věnce bude uložen železobetonový montovaný strop z panelů 
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SPIROLL a PZD desek uložených na ocelových výměnách. Sedlová střecha penzionu 

ze skládané červené keramické krytiny má sklon 41°. 

Půdorysný rozměr stavby: 32,48 × 11,72 m 

Výška stavby: 10,25 m od úrovně UP 

Zastavěná plocha: 380,70 m
2
 

Obestavěný prostor: 1979,94 m
3
 

4.2 POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDII A 

HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 

Tabulka č. 21 Potřeba vody pro provozní a hygienické účely 

A – Voda pro provozní účely         

Potřeba vody pro 
měrná 

jednotka 

množství 

m.j. 

střední 

norma 

[l] 

potřebné 

množství 

vody [l] 

Ošetřování betonu m
3
 99,5 200 19900 

  19900 

B – VODA HYGIENICKÉ A 

SOCIÁLNÍ ÚČELY         

Potřeba vody pro 
měrná 

jednotka 

množství 

m.j. 

střední 

norma 

[l] 

potřebné 

množství 

vody [l] 

Hygienické účely 1 zaměstnanec 10 40 400 

Sprchování 1 zaměstnanec 10 45 450 

  950 

 

Výpočet spotřeby vody: 

sl
t

BA

t

knPn
Qn /195,1

36008

7,29506,119900

3600

7,26,1

3600


















 

Dimenze potrubí Qn = 0,65 l/s => jmenovití světlost potrubí 2‘‘ (50 mm) 

 

 

 



77 

 

Tabulka č. 22 Výpis potřeby elektrické energie 

Stavební stroje a nářadí Příkon [kW] 

Ponorný vibrátor 2,3 

Vibrační lišta 0,81 

Příklepová vrtačka 1,1 

Úhlová bruska 1,4 

Spádová míchačka  0,8 

Míchadlo 1,3 

Svařečka 0,9 

Bourací kladivo 1,5 

Instalovaný příkon elektromotorů 10,11 

Stavební buňky   

Šatna  2 × 0,116 

Umývárna 0,036 

Kancelář 0,192 

Instalovaný příkon vnitřního osvětlení 0,46 

 

Nutný příkon elektrické energie: 

kW

PPPS

8,9)11,107,0()46,08,011,105,0(

)17,0()28,015,0(1,1

22

22




 

4.4 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

 Staveništní komunikace a skládky (pro prefabrikáty, cihelné bloky a další) 

budou zpevněny ze stavebního recyklátu a budou ve spádu 2% směrem od objektu. Po 

zastřešení objektu budou střešní svody opatřeny flexibilnímu trubkami, které budou 

vyústěny do již připravené dešťové kanalizace, anebo v dostatečné vzdálenosti od 

objektu. 

4.5 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVEJÍCÍ DOPRAVNÍ 

A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

Přístup a příjezd k objektu je z obousměrné ulice Mlýnská. Přístup na staveniště 

bude řešen v rámci zařízení staveniště zpevněnou plochou z přiléhající komunikace. 
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Objekt je již napojen na technickou infrastrukturu, není tedy nutno budovat nové 

přípojky. Zařízení staveniště bude napojeno na stávající inženýrské sítě objektu. 

4.6 VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A 

POZEMKY 

Práce spojené s přístavbou a půdní vestavbou nijak neovlivní okolní stavby 

ani pozemky. Stavba stojí na dostatečně velkém pozemku v osobním vlastnictví 

majitele, pro vlastní přístavba a zařízení tedy postačí pozemek investora. Sousední 

parcely nebudou výstavbou ovlivněny, nejsou tedy nutná žádná opatření. 

4.7 OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA 

SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 

Během provádění stavby budou dodržovány obecně platné vyhlášky a nařízení 

pro provádění staveb (úklid komunikací, skládkování materiálů, ochrana výkopů, 

pracovní hluk, dočasné zábory, ….). Prováděcí firmy a subdodavatelé jsou povinni 

zajistit případné upozornění sousedů na práce a činnosti ovlivňující dočasně okolí 

stavby, které nelze provést alternativně. 

Při zemních pracích bude prováděno čištění a kontrola všech vozidel, které 

budou vyjíždět ze staveniště na komunikaci, která nesmí být znečištěna. 

Za nepříznivého počasí a za deště budou práce na výkopových pracích 

přerušeny, z důvodu znečištění vozovky nákladním automobilem. 

Při stavbě nedojde k žádným asanacím území, demolicím ani ke kácení dřevin. 

4.8 MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 

Stavba nevyžaduje žádné dočasní či trvalé zábory. 
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4.9 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY 

ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

S odpady produkovanými při přístavbě penzionu bude nakládáno v souladu 

s vyhláškou 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a státu pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup 

při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Jejich 

složení bude známo a recyklace bude probíhat dle platné legislativy. Emise vzniklé při 

výstavbě nebudou ohrožovat okolí.  

 

Odpady vzniklé při výstavbě, jejich katalogové číslo, typ a způsob zpracování 

dle vyhlášky č. 381/2001 Sb.: 

 

Tabulka č. 23 Výpis odpadů vzniklých při výstavbě [22] 

Katalogové 

číslo 
Druh odpadu Likvidace 

Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů 

12 01 13 Odpady ze svarování Odvoz na skládku 

12 01 21 
Upotřebené brusné nástroje a brusné 

materiály neuvedené pod číslem 12 01 20 
Odvoz na skládku 

Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů 

uvedených ve skupinách 05 a 12) 

13 2 
Odpadní motorové, převodové a mazací 

oleje 
Odpadové centrum 

13 07 01 Topný olej a motorová nafta Odpadové centrum 

Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a 

ochranné oděvy jinak neurčené 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Odvoz na skládku 

15 01 02 Plastové obaly Odvoz na skládku 

15 01 03 Dřevěné obaly  Odvoz spalovna 

Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných 

míst) 

17 01 01 Beton 
Odvoz na skládku 

(recyklace) 

17 01 02 Cihly 
Odvoz na skládku 

(recyklace) 
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17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
Odvoz na skládku 

(recyklace) 

17 02 01 Dřevo Odvoz spalovna 

17 02 03 Plasty Odvoz na skládku 

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet 
Odvoz odpadové 

centrum 

17 04 05 Železo a ocel Odvoz do sběrny 

17 06 04 
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 

06 01 a 17 06 03 
Odvoz na skládku 

17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené 

pod číslem 17 08 01 
Odvoz na skládku 

Komunální odpad v oddílu dále nespecifikované 

20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz na skládku 

 

4.10 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA 

PŘESUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

Vytěžená ornici bude na deponii ornice, a to do max. výšky 1,5 m. Poloha a 

rozměr deponie je patrná ze Zařízení staveniště viz příloha P05. Ornice bude po 

dokončení stavebních prací použita na pozemkové úpravy. Ostatní vytěžená zemina 

bude odvezena na skládku zeminy do Čebína (6 km). 

 

Tabulka č. 24 Výpis objemů zemin přivezených a odvezených ze staveniště 

Druh 
Množství 

[m
3
] 

odvoz/dovoz Poznámka 

Ornice 161 ponechán třída horniny 2 

Zemina 44,85 odvoz třída horniny 2 

Stavební recyklát 80 dovoz i odvoz 
 

4.11 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI 

VÝSTAVBĚ 

Dodavatel je povinen během stavební činnosti zajišťovat postup výstavby tak, 

aby eliminoval nepříznivé vlivy na životní prostředí. Je nutné dbát na opatření 
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k omezení hluku, ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem, 

ochranu znečišťování komunikací a ochránu podzemní a podpovrchové vody před 

znečištěním zejména ropnými látkami. 

Opatření: 

– Ve venkovních ani vnitřních prostorách nesmí být překročeny limity 

hluku dle NV č.272/2011 Sb. O ochraně veřejného zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

– Provádění hlučných operací je přípustné jen v pracovní dny a to od 7:00 

do 19:00. 

– Práce budou prováděny taky, aby zbytečně nebyly generované nadměrné 

hladiny hluku  

– Po ukončení práce budou stroje s nadměrným vývinem hluku nebo 

vibrace okamžitě vypnuty. 

– Stroje a zařízení budou udržovány v řádném technickém stavu 

– Nepřipustit provoz prostředků, strojů a zařízení s nadměrným množstvím 

škodlivin ve výfukových plynech 

– Zamezovat nadměrnému vzniku prašnosti (např. kropením) 

– Přepravovaný náklad zabezpečit tak, aby nedocházelo k znečištění 

komunikací. 

– Při výjezdu vozidel ze staveniště na veřejné komunikace zajistit čištění 

kol a podvozků všech strojů a vozidel. V případě, že dojde ke znečištění 

veřejných komunikací, je nutné neprodleně zajistit úklid. 

– Zajistit odvod dešťových vod ze staveniště. Zamezit znečištění vod 

(ropné látky, bláto). 

– S odpady bude nakládáno dle vyhlášky 381/2001 SB, kterou se stanoví 

Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů. 
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4.12 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI 

PRÁCI NA STAVENIŠTI 

 Budou dodržovány následující právní předpisy:  

 

– Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost 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 

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

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a 

nářadí 

– zákon č. 309/2006 Sb. – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

– 262/2006 Sb., zákoník práce 

– vyhláška 20/2012 Sb. – o technických požadavcích na stavby 

– Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí 

– Nařízení vlády č.361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví při práci  

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

ochranu zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích. 

– zákon č. 309/2006 Sb. – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

 

V případě, že hrozí nebezpečí v daných místech, je nutno tato místa označit 

výstražnou tabulkou upozorňující na dané riziko, eventuelně zde umístíme tabulky se 

znázorněním jak danému riziku předcházet. 
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Příklady značek na staveništi: 

  

  

 Obrázek č. 2 Zákazové značky na staveništi [23] 

 

    

     

Obrázek č. 3 Výstražné značky na staveništi [23]  

 

Obrázek č. 4 Značky označující odběrná místa [23] 
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Obrázek č. 5 Příkazové značky na staveništi [23] 

4.13 ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 

VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 

Není třeba jakýchkoli úprav pro bezbariérové užívání, při výstavbě nejsou 

dotčeny žádné stavby. 

4.14 ZÁSDY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 

Na ulici Mlýnská podél staveniště bude v obou směrech umístěna zákazová 

dopravní značka ZÁKAZ ZASTAVENÍ, která bude minimálně 15 m od vjezdu na 

staveniště z obou stran. Dále bude umístěna i dopravní značka JINÉ NEBEZPEČÍ 

s dodatkovou tabulkou „VÝJEZD VOZIDEL STAVBY“. U vjezdu (výjezdu) na 

staveniště bude dále značka ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL, s dodatkovou 

tabulkou „MIMO VOZIDEL S POVOLENÍM STAVBY“. 
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4.15 STANOVENÍ SPECIÁNÍCH PODMÍNEK PRO 

PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Stavba nevyžaduje pro provádění žádné speciální podmínky. 

4.16 POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ 

TERMÍNY  

Postup výstavba penzionu bude tradičním způsobem. Výčet jednotlivých etap 

výstavby: 

– Zemní práce 

– Základové konstrukce 

– Svislé konstrukce 

– Vodorovné konstrukce 

– Střešní konstrukce 

– Pokrývačské práce 

– Klempířské práce 

– Instalace elektro, voda, kanalizace 

– Omítky podlahy 

– Malby, nátěry 

– Pokládka nášlapných vrstev 

– Dokončovací práce a kompletace 

– Zpevněné venkovní plochy 

– Terénní úpravy 

 

Tabulka č. 25 Předpokládané termíny dokončení prací hrubé stavby 

Etapa Datum dokončení 

Zemní práce 8. 3. 2016 

Základové konstrukce 22. 3. 2016 

Svislé + vodorovné konstrukce 1. 7. 2016 

Zastřešení 16. 8. 2016 
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4.17 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

4.17.1 Provozní objekty 

4.17.1.1 Oplocení 

 Staveniště bude oploceno mobilním oplocením Tempoline. Oplocení je 

tvořeno nosnými patkami, do kterých se zasouvají konce jednotlivých plotových dílců. 

Jednotlivé plotové dílce jsou mezi sebou navzájem spojeny v horní části pomocí 

zajišťovací spony. Nosné patky jsou z vibrolisovaného betonu. Brána na staveniště je 

vytvořena z těchto plotových dílců a bude vytvořena tak, že v místě průjezdu se neosadí 

nosná patka a dílce se nespojí zajišťovací sponou. Vznikne tak brána široká 5000 mm, 

která se bude zamykat pomocí řetězu a visacího zámku. Plot je horizontálně i vertikálně 

variabilní, v případě potřeby lze zkrátit délku (výšku) tak, že dílce přesadíme přes sebe 

a zajišťovací sponou k sobě připevníme. 

 

Plotový dílec:  

– délka: 2,5 m  

– výška: 2,0 m 

– hmotnost: 17 kg 

– povrchová úprava: ponorně žárové zinkován 

 

Betonová nosná patka:  

– délka: 60 cm  

– šířka: 20 cm 

– výška: 14 cm  

– hmotnost: 27 kg 

 

Obrázek č. 6 Zajišťovací spona [5] 
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Obrázek č. 7 Betonová patka [5] 

 

 

Obrázek č. 8 Plot systému Tempoline [5] 

 

 

Obrázek č. 9 Brána z plotových dílců Tempoline [5] 

 

 

Obrázek č. 10 Přesazení plotových dílců Tempoline [5] 
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4.17.1.2 Zpevněné plochy 

 Zpevněné plochy budou vytvořeny ze stavebního recyklátu v tloušťce 100 – 

150 mm. Na stavbě nebudou po ukončení stavebních prací žádné zpevněné plochy, 

proto recyklát bude sypán na geotextílii (z důvodu promíchání recyklátu se zeminou) a 

po skončení stavebních prací budou tyto zpevněné plochy zrušeny. 

 Množství:  80 m
3
 

 Geotxtílie: 300 g/m
2
 

 4.17.1.3 Sklad 

 Pro sklady budou využity stavební skladové kontejnery od firmy Contimade. 

 

Obrázek č. 11 Skladový kontejner typ 24A [24] 

 

Venkovní rozměry: 6058 × 2435 × 2610 mm (SV 2300 mm) 

4.17.2 Sociální objekty 

4.17.2.1 Šatna 

 Šatnu bude tvořit buňka Standard typ 1A od firmy Contimade. 

 

Obrázek č. 12 buňka Standard typ 1A [24] 

Venkovní rozměry: 6058 × 2435 × 2610 mm (SV 2300 mm) 



89 

 

Základní vybavení:  

– venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým 

zámkem a třemi klíči 1 ks 

– plastové okno 1810 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou 

roletou 1 ks 

– Elektroinstalace – venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A, rozvaděč s 

proudovým chráničem FI a jističi 1 ks, uzemnění vyvedeno při dolním rámu, 

zářivka 1 × 58 W 2 ks, vypínač 1 ks, zásuvka 2 ks, zásuvka pro topení 1 ks 

4.17.2.2 Umývárna a WC 

 Umývárnu a toaletu bude tvořit sanitární buňka L15A od firmy Contimade.  

 

Obrázek č. 13 Sanitární buňka L16A [24] 

 

Venkovní rozměry: 2990 × 2435 × 2610 mm (SV 2300 mm) 

Základní vybavení:  

– dveře venkovní jednokřídlé ocelové 811 / 1968 mm, s těsněním, 

cylindrickým zámkem 1 ks 

– plastové okno 575 / 400 mm, sklápěcí 2 ks 

– porcelánové WC, sanitární kabina na nožkách s dveřmi, porcelánový pisoár, 

porcelánové umývadlo se směšovací baterií, zrcadlo, polička, držák na 

toaletní papír, háček na ručník 2 ks 

– Elektroinstalace – venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A, rozvaděč s 

proudovým chráničem FI a jističi 1 ks, uzemnění vyvedeno při dolním rámu, 

zářivka IP54 1 × 36 W 1 ks, vypínač 1 ks, zásuvka 1 ks, zásuvka pro topení 1 

ks, ventilátor 1 ks 
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4.17.2.3 Kancelář stavbyvedoucího 

Buňka Standard typ 9A (firma Contimade) bude plnit funkci kanceláře pro 

stavbyvedoucícho. 

  

Obrázek č. 14 Buňka Standard typ 9A [24] 

Venkovní rozměry: 6058 × 2435 × 2610 mm (SV 2300 mm) 

Základní vybavení:  

– venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, cylindrickým 

zámkem a třemi klíči 1 ks 

– vnitřní dřevěné dveře, foliované 811 / 1968 mm 1 ks, 561 / 1968 mm 1 ks 

– plastové okno 920 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s venkovní plastovou 

roletou 2 ks, plastové okno 575 / 400 mm, sklápěcí 1 ks 

– Elektroinstalace – venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A, rozvaděč s 

proudovým chráničem FI a jističi 1 ks, uzemnění vyvedeno při dolním rámu, 

zářivka 1 × 36 W 2 ks, světlo 60 W 2 ks, vypínač 3 ks, zásuvka 2 ks, zásuvka 

pro topení 2 ks 

 

Poloha prvků, objektů zařízení staveniště je zřejmá ze Zařízení staveniště viz 

příloha P05. 
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Pro tuto část práce byl vypracován položkový rozpočet s výkazem výměr pro 

hrubou stavbu řešeného objektu včetně výplní obvodových otvorů, konstrukcí podlah 

tepelných izolací a omítek. Rozpočet je zpracován pomocí programu BuildpowerS a je 

samostatnou přílohou této práce P07. 
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6.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

6.1.1 Popis stavby 

Název:   Tišnovská rychta 

Místo stavby:  Mlýnská 377 

Tišnov 666 01 

Katastrální území: Tišnov [767379] 

p.č. 143/2 

Investor:  Manželé Helanovi 

Štěpánovice 76 

Předklášteří 

666 02 

 Druh stavby:  Penzion 

 

 Objekt se nachází ve městě Tišnov poblíž centra. Jedná se o přízemní 

nepodsklepenou stavbu, která je v současné době provozována jako restaurační zařízení 

a bude rozšířena o možnost ubytování. V souvislosti s realizací půdní vestavby bylo 

nutno provést přístavbu v 1.NP tak, aby vznikl půdorys obdélníkového tvaru, na němž 

bylo možné vytvořit dostatečný prostor pro daný záměr. Stavba je založena na 

základových pasech z prostého betonu, v hloubkách – 1,400 mm a – 1,200 mm. 

Železobetonové podkladní deska je na zhutněném štěrkopískovém podsypu o mocnosti 

150 mm. Obvodové nosné zdivo je z keramických broušených tvárnic HELUZ 

FAMILY 38-K, nosné sloupky arkády jsou z CPP P-20 a nadezdívka je 

z pórobetonových tvárnic YTONG 37,5. Obvodové zdivo bude následně zatepleno. 

Příčka v 1. NP je z CPP P-20 a v 2. NP jsou příčky tvořeny ze sádrokartonu. 

Na železobetonové věnce bude uložen železobetonový montovaný strop z panelů 

SPIROLL a PZD desek uložených na ocelových výměnách. Sedlová střecha penzionu 

ze skládané červené keramické krytiny má sklon 41°. 
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6.1.2 Technologické informace o procesu 

Tento dokument obsahuje technologický předpis pro provádění železobetonové 

montované stropní konstrukce z předpjatých stropních panelů Spiroll a PZD desek. 

Výška panelů je 160 mm a 200 mm, přesné rozměry jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci a v části 6.2 Materiál. V místě vynechaných otvorů mezi panely, kudy 

povedou instalace, bude vložen VSŽ plech uložen na ocelové nosníky a následně bude 

zalit betonem. Stropní prefabrikované dílce bude dodávat firma PREFA Brno a.s. závod 

Kuřim. Technologický předpis uvádí postup jednotlivých činností, dopravu materiálu 

a jeho uskladnění, pracovní podmínky. Dále pak se tento předpis zaobírá personálním 

obsazení, stroji a pomůckami, kontrolami před, během a po procesu, produkovanými 

odpady, které budou během procesu vznikat. 

6.2 MATERIÁL 

6.2.1 Materiál 

 Konstrukce stropu objektu je navržena z dutinových předpjatých stropních 

panelů SPIROLL a ze stropních PZD desek. V místě vynechaných otvorů mezi panely, 

kudy povedou instalace, bude vložen VSŽ plech uložen na nosníky z ocelových profilů 

U č. 50, které budou přivařeny k L 90/140/10 a případně k U č. 180 délky 6000 m (dle 

projektu). Plech bude zalit beton C16/20 s vloženou KARI sítí 4/100/100. PZD desky 

jsou uloženy na ocelové profily IPE č. 160, délky 2300 mm. 

 

Tabulka č. 26 Výpis stropních prefabrikátů 

Ozn. Panel 
Rozměry d/š/v 

[mm] 

Hmotnost 

[kg] 

Počet 

[ks]  

 Hmotnost 

celkem 

[kg] 

P1 SPIROLL H 160 2700/1200/160 734,4 28 20563,2 

P2 SPIROLL H 160 2400/1200/160 652,8 6 3916,8 

P3 SPIROLL H 160 2400/600/160 326,4 1 326,4 

P4 SPIROLL H 160 3300/1200/160 897,6 3 2692,8 

P5 SPIROLL H 160 3600/1200/160 979,2 7 6854,4 

P6 SPIROLL H 160 3600/600/160 489,6 1 489,6 
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P7 SPIROLL H 160 3300/600/160 448,8 1 448,8 

P8 SPIROLL H 200 6000/1200/200 1776 11 19536 

P9 SPIROLL H 200 6000/600/200 888 1 888 

P10 PZD 119/29/9 V 1,5 1190/290/90 61 98 5978 

P11 SPIROLL H 160 2700/600/160 367,2 2 734,4 

P12 PZD 179/29/9 V 3 1790/290/90 91 4 364 

 

Tabulka č. 27 Výpis válcovaných profilů výztuže 

Označení 
délka 

[mm] 
počet [ks] 

U č. 50 600 20 

U č. 50 700 4 

IPE č. 180 6000 2 

IPE č. 160 2300 12 

L 90/140/10 6000 8 

Zálivková výztuž 

V 10425 

d = 8 mm 

6000 

3600 

3300 

2700 

2400 

8 

7 

3 

6 

25 

 

Tabulka č. 28 Výpis ocelových plechů a KARI sítí 

Označení 
rozměry 

[m] 

počet 

[ks] 

VSŽ 1012F (10081) 6 × 0,8  7 

KARI síť KA16 (4/100/100) 3 × 2 5 

Množství betonu pro věnec, dobetonávky, uložení panelů, zálivkový beton 

Beton C 16/20, S3  – dobetonávky + věnec 

pevnost v tlaku fck,cyl = 16 MPa (válcová), fck,cube = 20 MPa (krychelná) 

stupeň konzistence S3 = 100 – 150 mm, zkouška sednutí kužele 

množství: 14,60 m
3
 (podrobně Výkaz výměr viz příloha P07) 

Ukládání panelů na MC 10 v min. tloušťce 10 - 15 mm 

 množství: 0,63 m
3
  

Zálivkový beton C 20/25 – spár 

´ maximální velikost zrn 8 mm, měkká konzistence s plastifikátorem 

 množství: 1,04 m
3 

(podrobně viz 5. Výkaz výměr) 
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Bednění  

Bude z jedné strany obvodových zdí vytvořeno ze smrkového dřeva ve formě 

prken, fošen či hranolů. Plocha bednění činí 158,12 m
2
.  

Tepelná izolace 

 Po vnějším obvodu objektu bude do věnce vložen tepelný izolant EPS 70 F tl. 

70 mm o ploše 41,1 m
2
. Balení obsahuje 3,5 m

2
. Výpočet potřeby 41,1 / 3,5 = 11,7. Je 

třeba 12 balení EPS 70 F tl. 70 mm. 

Ostatní 

Stavební hřebíky dl. 63 mm – 5 kg 

Distanční prvky s krytím 25 mm – 100 ks 

Vázací drát ϕ0,8 mm – 100 m  

6.2.2 Doprava 

6.2.2.1 Primární doprava 

Panely budou na stavbu přepravovány z firmy Prefa Brno a.s., závod Kuřim, 

pomocí nákladního automobilu Eur4 Iveco s hydraulickou rukou Fassi F310 AXP.28. 

Dopravní prostředek musí mít rovnou a čistou ložnou plochu, umožňující umístění 

dvojice podkladů v kterémkoliv místě ložného prostoru dle délky a tvaru panelu. Panely 

se přepravuji ve vodorovné poloze (v poloze zabudování) v hranicích s proklady 

umístěnými ve svislici nad sebou ve vzdálenosti 1/10 délky panelu od čel, maximálně 

však 600 mm. Proklady musí být vždy ve svislici nad sebou. 

Ostatní materiál bude dovážen na Tatře 815 S2 s hydraulickou rukou. 

 Beton bude dopravován z místní betonárny pomocí autodomíchávače TATRA 

815 AM 169.  
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Obrázek č. 15 Schéma uložení panelů na valníku [25] 

6.2.2.2 Sekundární doprava 

Přemísťování panelů Spiroll a PZD desek na staveništi bude pomocí autojeřábu 

MAN AD 30. S panely budeme manipulovat pomocí samosvorných kleští, které 

dodavatelská firma zapůjčuje na požádání. PZD desky, ocelové profily, VSŽ plechy, 

výztuže přemístíme pomocí řetězového úvazku WINNER G8. 

Betonovou směs budeme dopravovat pomocí čerpadla SCHWING S 36 X. 

 

 

Obrázek č. 16 Samosvorné kleště [25] 
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Obrázek č. 17 Zavěšení břemene[25] 

 

Obrázek č. 18 Umístění vázacích prostředků [25] 

6.2.2.3 Skladování 

 Skladovací plocha na staveništi bude rovná, zpevněná (dostatečné únosná) 

a odvodněná ve spádu směrem od objektu. Její poloha a velikost je patrná ze Zařízení 

staveniště viz příloha P05 a jednotlivé uspořádání prvků na skládce je zřejmé z přílohy 

P06. Skládka je navržena v celém rozsahu v dosahu zvedacího mechanismu. Prvky 

na skládce ukládáme v takové poloze, v jaké budou později zabudovány do konstrukce. 

Panely umisťujeme na dřevěné podklady, respektive proklady o průřezu 100 × 100 mm, 

které musí být vždy ve svislici nad sebou. Proklady musí být max. v 1/10 rozpětí panelu 



100 

 

(maximálně však 600 mm od čela panelu). Panely budou skladovány na sebe do výšky 

max. 1,5 m, z důvodu jednoduššího uvazování prvku. Mezi stohy panelů bude průchozí 

šířka 0,75 m. 

 Zálivkovou výztuž, KARI sítě a VSŽ plechy skladujeme taktéž na dřevěné 

podkladky po vzdálenostech cca 1 m, aby nedošlo k jejich prohýbání. Prvky chráníme 

proti poškození provozem stavby a zdeformováním. Povrch před uložením 

do konstrukce nesmí být znečištěn zeminou a škodlivými látkami, které mohou 

nepříznivě působit na ocel, beton a soudržnost mezi nimi. Prvky chráníme před vnějšími 

vlivy plachtou. 

 Prvky pro bednění budou též uloženy na hranolech a chráněny před znečištěním 

zeminou a před možným nasáknutím vlhkosti. 

6.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

Před započetím této technologické etapy bude kompletně dokončena etapa 

zemních, základových prací, zdění. Budou dokončeny bourací práce krovu, které 

provádíme za předpokladu příznivého počasí z důvodu odkrytí stávajícího objektu a 

v bezprostřední návaznosti na provádění věnců. Železobetonové věnce by měly být 

dostatečně vyzrálé a mít dostatečnou pevnost. Povrch věnce bude celistvý, 

bez výčnělků, viditelných prasklin, prohlubní a bez štěrkových hnízd. Zařízení 

staveniště (voda, elektrická energie, komunikace k objektu, sociální, hygienické, 

provozní objekty a další) jsou zajištěny z předchozích etap výstavby. Zkontrolujeme, 

zda provedené práce jsou v souladu s projektovou dokumentací. Převzetí pracoviště 

probíhá mezi stavbyvedoucími subdodavatele a dodavatele v případě, že etapy 

neprovádí jeden subjekt. Pracoviště musí být předáno v bezvadném stavu. O převzetí 

sepíšeme protokol a bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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6.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

6.4.1 Klimatické podmínky 

 Montáž stropních prvků bude probíhat pouze za příznivého počasí. Montážní 

práce přerušíme při nárazovém větru nebo rychlosti větru nad 10 m/s a při snížené 

viditelnosti (mlha, hustý déšť, sněžení nebo šero) na vzdálenost menší než 30 m. 

Betonáž spár se smí provádět za teplot vyšších jak 5 °C. V opačném případě 

stavbyvedoucí určí další postup při provádění a zvolí případná opatření. Pro zmírnění 

nebo eliminaci nepříznivých účinků nízkých teplot můžeme zajistit teplotu čerstvého 

betonu ohřevem záměsové vody, ohřevem kameniva. Dále pak dáme přednost 

cementům s vyšším obsahem slínku (CEM I, CEM II/A-B), použijeme cementy 

s rychlým náběhem počátečních pevností (označené písmenem R). Použijeme přísady 

urychlující tuhnutí a tvrdnutí betonu. V případě vyšší teploty než 30 °C je nutné 

pravidelné kropení ŽB konstrukce. 

Beton bude ošetřován, chráněn před vypalováním cementu z čerstvého betonu, 

mechanickým a chemickým poškozením. Konstrukce budeme kropit vodou 

dle aktuálního počasí. Způsob a četnost určí stavbyvedoucí. Na konstrukci bude 

parotěsná tkanina, která bude stále viditelně vlhká. Za nízkých teplot zajistíme teplotu 

betonu při tuhnutí a tvrdnutí v bednění zakrytím konstrukce (fólií, deskami apod.). 

Dutiny v panelech musíme v zimních měsících chránit před vodou a sněhem, 

aby nedošlo k zamrznutí a následnému poškození stropního panelu. 

Práce budou prováděny za předpokladu příznivého počasí a v těsné návaznosti 

na sobě, a to už od fáze bouracích prací, aby stávající objekt nebyl vystavován 

nepříznivým účinkům déle, než je nezbytně nutné. Na stropní konstrukci proto bude 

provedeno provizorní izolační vana (betonové podmazání a na něm provizorní izolace 

z oxidovaných pásů s přepadem) po dobu zdění nadezdívky, věnců, až po dobu než 

bude objekt zastřešen. Tato provizorní izolační vana bude chránit stávající objekt před 

nepříznivými klimatickými podmínkami. 
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6.4.2 Vybavení staveniště 

 Přístup na staveniště je z ulice Mlýnská přes uzamykatelnou bránu. Oplocení 

staveniště je vysoké 2 m. Staveniště bude označeno značkou NEPOVOLANÝM 

VSTUP ZAKÁZÁN. Staveništní komunikace bude vytvořena ze stavebního recyklátu  

+ geotextílie. Na staveništi budou zřízeny mobilní kontejnery, sloužící jako šatny, 

sociální zařízení, kancelář stavbyvedoucího a uzamykatelný sklad. Dále pak budou 

zbudované skládky, které budou rovné, řádně zpevněné a odvodněné. Kontejnery budou 

napojeny na inženýrské sítě (vodovod, elektrická energie, kanalizace) ze stávajícího 

objektu. Umístění (počty) zařizovacích předmětů, skládek a prvků zařízení staveniště je 

patrné ze Zařízení staveniště viz příloha P05. 

6.4.3 Instruktáž pracovníků 

Instruktáž pracovníků provádí stavbyvedoucí nebo mistr před zahájením 

montáže a plynule při výstavbě celé stropní konstrukce. Všichni pracovníci musí být 

proškoleni o BOZP a požární ochraně a podpisem v příslušných formulářích stvrdí tuto 

skutečnost. Bezpečnost práce na stavbě se řídí především nařízením vlády 

č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích, dále zákonem č. 309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zákonem č. 362/2006 Sb. O bližších 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky. Dále budou seznámeni s projektovou dokumentací, 

s technologiemi, technologickými předpisy, postupy, systémy pro tvorbu montovaných 

stropních konstrukcí z plošných železobetonových dílců a dále s bezpečnostními 

požadavky a riziky během provádění prací. 

6.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

Na postup a kvalitu provádění stropních konstrukcí bude dohlížet stavbyvedoucí 

případně pověřený mistr. Před zahájením práce obsluha zkontroluje technický stav 

všech strojů. Montážní práce vykonávají pouze řádně proškolení pracovníci, kteří musí 

mít platné průkazy nebo osvědčení, které je opravňují dělat danou práci. 
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Vedoucí pracovní čety: středoškolské vzdělání   1 

Obsluha autojeřábu:  jeřábnický průkaz    1 

Vazač:    vazačský průkaz    2 

Montážník:   vazačský průkaz    2 

Řidič NA Iveco:  řidičský průkaz C     1 

Řidič NA Tatra:  řidičský průkaz C    1 

Řidič autodomíchávače: řidičský průkaz C    1 

Obsluha čerpadla:  strojní průkaz na čerpadla bet. směsí  1 

Obsluha vibrátoru:  strojní průkaz na hutnící zařízení  1 

Tesař:    vyučen v oboru    2 

Železář:   vyučen v oboru + svářečský průkaz  1 

Zedník :   vyučen v oboru    2 

Pomocný pracovníci        3 

6.6 STROJE A POMŮCKY 

6.6.1 Stroje  

Nákladní automobil Eur4 Iveco s hydraulickou rukou Fassi F310 AXP.28 

Nákladní automobil TATRA 815 S2 

Autojeřáb MAN AD 30 

Autodomíchávač TATRA 815 AM 169 

Autočerpadlo betonové směsi SCHWING S 36 X 

6.6.2 Pomůcky a ruční nářadí 

Ponorný vibrátor NORWIT PVD 2000 

Stahovací vibrační lišta Enar Tornádo H 

Motorová řetězová pila Husqvarna 435  

Příklepová vrtačka Metabo SBE 1100 Plus 

Úhlová bruska Makita 9565CVR   

Svářecí invertor GAMA 160  
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Samosvorné kleště 

Řetězový úvazek WINNER G8 

Stavební míchačka Atika SX – 165 

6.6.3 Ostatní ruční nářadí 

Hliníkové žebříky 2 ×, páčidla, klínky, ruční pila, kladiva, lopaty, zednické lžíce, 

naběračky, kleště, kombinované kleště, kolečka, gumová palice, hrabla, stahovací lať, 

vodováha, metr, pásmo, vodící lana. 

6.6.5 Osobní ochranné pomůcky 

 Všichni pracovníci budou povinně vybaveni pracovním oděvem, boty 

s ocelovou špičkou, ochranné rukavice, reflexní vesta, přilba, brýle, jistící úvazek 

s lanem. 

6.7 PRACOVNÍ POSTUP 

6.7.1 Montáž panelů Spiroll 

6.7.1.1 Vyznačení uložení panelů 

 Pro snazší montáž panelů naznačíme na železobetonové věnce křídou velikost 

uložení, která je zřejmá z projektové dokumentace. 

6.7.1.2 Namaltování hrany pod dílce 

 Před pokládkou jednotlivých stropních panelů se musí provést maltové lože 

tloušťky 15 mm. Povrch, na který se malta nanáší, musí být zbaven nečistot a prachu 

a musí být navlhčený. Namaltování neprovádíme po celé šířce uložení, ale zhruba 10 

mm od rysek, a to z toho důvodu, aby vytlačená malta při pokládce rysky nezakryla. 

 Nanášení malty pro první dílec (případně dílec uložený s odstupem kvůli 

dobetonávce) provedeme z žebříku, dále pak pokračujeme z již osazených stropních 

dílců. 
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 V případě velkých nerovností vkládáme pásovou ocel různých tloušťek dle 

potřeby do maltového lože pod panely. 

6.7.1.3 Osazení prvního dílce 

Před montáží panelu kontrolujeme jeho neporušenost a následně zbaví 

případných nečistot. Upnuté panely do samosvorných kleští se zdvihají a dopravují 

k místu uložení až po předchozím nadzdvihnutí do výšky asi 0,2 m, u nichž 

kontrolujeme a prověřujeme správnost zavěšení a funkci vázacích prostředků. Při 

dopravě k montážníkům dbáme na to, aby nedocházelo k trhavým pohybům, otáčení 

a houpání. U rozměrově velkých dílců používáme vodících lan. Vázací prostředky 

upevňujeme dle pokynů výrobce. 

Panel před konečným spuštěním ustálíme ve výšce asi 0,2 m nad místem osazení 

a po upřesnění polohy prvek spustíme. Kontrolujeme zejména velikost uložení podle 

předem vytvořených rysek (dle výrobce minimálně však 100 mm). Po osazení dílce, 

kdy máme zkontrolováno správné uložení a jsme přesvědčení o stabilitě konstrukce, 

můžeme odepnout samosvorné kleště. Během tuhnutí a tvrdnutí maltového lože nesmí 

dojít jakémukoli pohybu dílce. V případě posunu je nutné prvek opět nadzdvihnout 

vyrovnat maltové lože a opět osadit. 

6.7.1.4 Osazování dalších dílců  

Následující panely osazujeme z předešle uložených dílců. Opět železobetonový 

věnec očistíme a navlhčíme. Naneseme maltové lože a zkontrolovaný upnutý panel 

přemístíme ze skládky na místo jeho zabudování k montážníkům, kteří jej následně 

uloží do maltového lože. Posupujeme dle projektové dokumentace. Dutiny v čelech 

dílců před betonáží budou uzavřeny proti nadměrnému zatékání zálivky ucpávkami. 

6.7.1.5 Osazování ztraceného bednění  

 Do vynechaných míst mezi panely budeme následně osazovat svařené dílce 

z ocelových profilů, které osazujeme na příruby přiléhajících panelů po předepsaných 

vzdálenostech podle projektové dokumentace. Na svařené dílce následně osadíme VSŽ 

plechy s vytvořenými otvory pro průchod instalací, dbáme na správné osazení.  
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6.7.1.5 Osazování ocelových průvlaků a PZD desek 

 Ocelové průvlaky přemisťujeme pomocí autojeřábu a úvazku. Osadíme do 

předepsaných poloh na MC dle projektové dokumentace a kontrolujeme uložení profilů 

210 mm. PZD desky jsou vkládány do ocelových průvlaků (IPE č. 160) na spodní 

přírubu na maltové lože. Postupujeme vždy po jednom poli, tzn. osadíme dva průvlaky 

a do nich vkládáme PZD desky a průběžně osazujeme další průvlaky s postupným 

vkládáním desek. Při osazování desek dbáme na to, abychom pohyby desek (během 

vkládání do profilů) neposunuly průvlaky a nedošlo tak k destrukci konstrukce. 

Upnuté prvky do úvazků se zdvihají a dopravují k místu uložení až po 

předchozím nadzdvihnutí do výšky asi 0,2 m, u nichž kontrolujeme a prověřujeme 

správnost zavěšení a funkci vázacích prostředků. Při dopravě k montážníkům dbáme na 

to, aby nedocházelo k trhavým pohybům, otáčení a houpání. 

6.7.1.5 Bednění věnců a vkládání tepelné izolace 

 Bednění věnců v úrovni stropní konstrukce bude zhotoveno z dřevěných prken 

tl. 20 mm, hranolů a bude zakotveno do zdí pomocí natloukacích hmoždinek délky 100 

mm. Horní hrana bednění bude končit v projektové výšce + 3,860 m stropu pro snazší 

zarovnání betonové směsi. Bednění musí být dostatečně zajištěné proti jeho 

zdeformování při betonáži a musí udržet konstrukci v požadovaném tvaru po dobu 

jejího tvrdnutí.  

Na vnitřní stranu bednění vložíme tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu EPS 

70F tl. 70 mm. Tepelný izolant bude celistvý a nebude překračovat výšku bednění. 

6.7.1.6 Vkládání výztuže 

 Výztuže železobetonových věnců ve formě armokošů budeme pokládat na 

distanční podložky a kontrolujeme vzájemné překrytí a předepsanou polohu. Výztuž 

bude spojována pomocí vázání popř. svařování. Výztuž se nesmí svařovat v ohybech 

nebo v jejich blízkosti. Do ztraceného bednění z VSŽ plechů vkládáme KARI sítě. Sítě 

budeme podle potřeby zakracovat. Sousední sítě budou překryty přes 2 řady ok 

a spojeny vázacím drátem. V každé spáře panelu musí být prut zálivkové výztuže 

opatřen distančními tělísky (před jejich osazením budou dutiny řádně očištěny 

od nečistot). Zálivková výztuž bude svařena s výztuží věnců. 
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Výztuž nesmí být mastná, musí mít čistý povrch bez odlupujících se okují. 

Jakékoliv nečistoty, které by mohli způsobit horší soudržnost oceli a betonu, musí být 

odstraněny. 

6.7.1.6 Betonáž věnců, dobetonávek a zálivka spar 

 Před započetím betonáže kontrolujeme čistotu (zejména spár mezi panely) a 

případné nečistoty odstraníme. Betonová směs bude dopravena pomocí autočerpadla 

SCHWING S 36 X, které bude plněno z autodomíchávače TATRA T815 AM 169. 

Betonová směs nesmí do bednění padat z výšky větší jak 1,5 m z důvodu segregace 

kameniva. Betonovou směs následně řádně hutníme pomocí ponorného vibrátoru nebo 

vibrační lišty do doby, než se začne vytvářet cementové mléko. Musíme dbát na to, aby 

během vibrování nedošlo k posunu polohy výztuže. Vzdálenost vpichů bude cca 300 

mm. Betonovou směs budeme stahovat pomocí latě do horní výšky přilehlých panelů, 

případně horní hrany bednění věnce. 

 Zálivka spár musí být provedena před zatížením dílců. Provedení zálivky 

výrazně ovlivňuje chování a životnost stropu. Spáry před betonáží důkladně navlhčíme. 

Zálivkový beton bude pevnostní třídy C 20/25 s maximální velikostí zrn 8 mm, měkká 

konzistence s plastifikátorem. Betonovou směs vléváme do spár pomocí vhodné nádoby 

(malého truhlíku) a hutníme pomocí prkna tloušťky do 20 mm. 

6.7.1.7 Odbednění věnců 

Odbednění proběhne poté, co beton dosáhne pevnosti min 5MPa, pokud statik 

neurčí jinak (rozhodující vliv času, vliv průměrné teploty prostředí, vliv vlhkosti, vliv 

faktoru zrání za dané teploty ze kterých následně vypočítáme dobu tvrdnutí betonu 

potřebnou pro dosažení pevnosti). 

6.7.1.8 Ošetřování betonu 

 Za vysokých teplot bude beton ošetřován, chráněn před vypalováním cementu z 

čerstvého betonu. Konstrukci budeme kropit vodou dle aktuálního počasí. Způsob 

a četnost určí stavbyvedoucí. Na konstrukci bude parotěsná tkanina, která bude stále 

viditelně vlhká. Za nízkých teplot zajistíme teplotu betonu při tuhnutí a tvrdnutí 

v bednění zakrytím konstrukce (fólií, deskami apod.). 
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6.8 JAKOST A KONTROLA 

6.8.1 Kontrola vstupní 

Kontrola projektové dokumentace 

– úplnost a správnost schválené projektové dokumentace. Musí obsahovat 

konstrukční výkresy, technickou zprávu a výkaz výměr. Dále kontrolujeme platnost 

stavebního povolení. 

 

Kontrola připravenosti staveniště 

– staveniště bude předáno před započetím montáže vyklizené a vybavené 

dle dohodnutých podmínek ve smlouvě. Dodavatel bude seznámen s odběrovými místy 

energii, hlavními uzávěry a jističi a následně bude předána připravená skládka 

prefabrikátů (dostatečně únosná, odvodněná) 

 

Kontrola připravenosti pracoviště  

– budou dokončeny předchozí etapy, železobetonový věnec bude vyzrálý 

a úplný. Kontrolujeme přístup na pracoviště (výstup na montovanou železobetonovou 

konstrukci), v našem případě žebříky, které musí být dostatečně dlouhé, únosné 

a stabilní. 

 

Kontrola strojů a zařízení  

– před každým použitím kontrolujeme technický stav používaných strojů, platný 

technický průkaz, polohu bezpečnostních vypínačů, jejich přístupnost a funkčnost. Dále 

neporušenost elektrických kabelů, lan zvedacích prostředků. Únosnost jeřábů a vázacích 

prostředků. 

 

Kontrola pracovníků  

– všichni pracovníci budou řádně proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci, dále o požární ochraně. Dále budou seznámeni s projektovou dokumentací, 

technologiemi, technologickými předpisy, postupy, systémy pro tvorbu montovaných 

stropních konstrukcí z plošných železobetonových dílců. Kontrola příslušných průkazů 



109 

 

(vazačský průkaz, jeřábnický průkaz), řidičských oprávnění. Dále namátkové kontroly 

na požití alkoholických nápojů a návykových látek. 

 

Kontrola při přejímky materiálu 

– při každé dodávce kontrolujeme množství dle dodacího listu, rozměry, typ, 

kvalitu, třídu oceli výztuže, neporušenost prvků a dílců (trhliny, otlučené hrany, 

povrch). 

 

Kontrola uskladnění materiálu 

– skládka panelů a desek bude odvodněná a zpevněná. Prvky budou skladovány 

v poloze, v jaké budou později zabudovány do konstrukce. Panely umisťujeme na 

dřevěné podklady, respektive proklady o průřezu 100 × 100 mm, které musí být vždy ve 

svislici nad sebou. Proklady musí být max. v 1/10 rozpětí panelu (maximálně však 600 

mm od čela panelu) a následně pak po vzdálenostech 1,5 m. Panely budou skladovány 

na sebe do výšky max. 1,5 m, z důvodu jednoduššího uvazování prvku. Mezi stohy 

panelů bude průchozí šířka 0,75 m. Bednění bude uskladněno taktéž na odvodněné 

zpevněné ploše na podkladcích tak, aby nebylo ve styku se zemí. Bude přikryto 

plachtou (chráněno před vlhkostí). Ocelové prvky (výztuž, ocelové profily, VSŽ plechy) 

budou chráněny proti poškození provozem stavby, znečištěním zeminou 

a zdeformováním. Skladujeme na podkladcích a chráníme před povětrnostními vlivy 

plachtou. Pěnový polystyren a drobný spojovací materiál pro bednění budou uskladněny 

v uzamykatelném skladu. 

 

Kontrola povrchu a rovinnosti železobetonového věnce  

– povrch věnce bude celistvý, bez výčnělků, viditelných prasklin, prohlubní 

a bez štěrkových hnízd. Maximální výšková odchylka po celé délce nesmí překročit 

± 20mm. Rovinnost na dvoumetrové lati nesmí přesáhnout odchylku ± 5mm. 
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6.8.2 Kontrola mezioperační 

Kontrola klimatických podmínek  

– práce je nutné přerušit za nepříznivých klimatických podmínek. Montážní 

práce přerušíme při nárazovém větru nebo rychlosti větru nad 10 m/s a při snížené 

viditelnosti (mlha, hustý déšť, sněžení nebo šero) na vzdálenost menší než 30 m. 

Betonáž spár se smí provádět za teplot vyšších jak +5 °C. Zároveň nesmí klesnout 

nejnižší denní teplota pod 0 °C (teplota povrchu bednění nesmí být nižší jak 0 °C). 

V opačném případě budou zvolena případná opatření popsána v bodě 7.4.1 Klimatické 

podmínky. V případě vyšší teploty než 30 °C je nutné pravidelné kropení ŽB 

konstrukce. 

 

Kontrola navlhčení prvků a podkladu 

– veškeré stykové plochy budou těsně před aplikací malty (z důvodu opětovného 

vysušení podkladu) navlhčeny vodou z důvodu zajištění kvalitního propojení malty 

s oběma spojovanými prvky. 

 

Kontrola namaltování a vyrovnání styků panelů a ŽB věnce 

– kontrolujeme souvislou vrstvu maltové lože v tloušťce 15mm. Při velkých 

nerovnostech do lože vložíme ocelové desky pro vyrovnání. 

 

Kontrola manipulace s prvky 

– před zdvihnutím kontrolujeme stav dílce a označení a případně jej očistíme. 

Zavěšené dílce se zdvihají a dopravují k místu uložení až po předchozím nadzdvihnutí 

do výšky asi 0,2 m, u nichž kontrolujeme a prověřujeme správnost zavěšení a funkci 

vázacích prostředků. Při dopravě dbáme na to, aby nedocházelo k trhavým pohybům, 

otáčení a houpání. U rozměrově velkých dílců používáme vodících lan. Vázací 

prostředky upevňujeme dle pokynů výrobce. 

 

Kontrola osazení stropních dílců 

– každý prvek před konečným spuštěním ustálíme ve výšce asi 0,2 m nad 

místem osazení a po upřesnění polohy prvek spustíme. Kontrolujeme zejména délku 

uložení dle projektové dokumentace. Po osazení dílce můžeme odepnout zdvihací 



111 

 

mechanismus. Během tuhnutí a tvrdnutí maltového lože nesmí dojít jakémukoli pohybu 

dílce. V případě posunu je nutné prvek opět nadzdvihnout vyrovnat maltové lože a opět 

osadit. 

 

Kontrola správnosti osazení bednění dobetonávek 

– na osazené panely budou ukládány svařované dílce, na kterých bude spočívat 

bednící VSŽ plech. Kontrolujeme polohy dílců dle statického návrhu. 

 

Kontrola tepelné izolace po obvodu 

– dbáme na to, aby tepelná izolace byla souvislá po celém vnějším obvodu 

bednění. Výška izolace by měla být stejně vysoká jako výška bednění, pomocí něhož 

budeme věnec zarovnávat. 

 

Kontrola vyztužení dobetonávek 

– jedná se zejména o kontrolu druhu, polohy a počtu výztuží ve věnci 

a dobetonávek. Kontrolujeme výšku krytí výztuže a její překrytí a provázání. V každé 

spáře panelu musí být prut zálivkové výztuže opatřen distančními tělísky, jako ostatní 

výztuž, pro zajištění polohy. 

 

Kontrola dodávky betonové směsi pro dobetonávky 

– při každé dodávce betonové směsi kontroluje stavbyvedoucí dodací list 

vystavený výrobcem, kde je doložena kvalita, složení, třída a množství betonové směsi 

včetně atestů a certifikátů. Kontrolujeme shodu dodávky s projektovou dokumentací. 

Čas od plnění autodomíchávače v betonárně po zpracování betonové směsi nesmí 

překročit dobu, kdy dochází k tuhnutí betonu. Stupeň konzistence ověříme zkouškou 

sednutím kužele nebo zkouškou rozlitím (sednutím skupina konzistence S1 – S5, 

rozlitím F1 – F7). 

 

Kontrola provádění betonáže a hutnění 

– beton ukládáme do bednění z max. výšky 1,5 m, aby nedocházelo k segregaci 

kameniva a rozmísení betonové směsi a následně vibrujeme, dokud se nezačne vytvářet 

cementové mléko. Vzdálenost sousedních vpichů ponorného vibrátoru nesmí přesahovat 
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vzdálenost 300 mm (v závislosti na akčním rádiu vibrátoru). Spáry mezi panely se 

zálivkovou výztuží musí být kompletně zaplněny betonovou směsí a zhutněny například 

hranou lžíce. 

 

Kontrola ošetřování betonu 

– za vysokých teplot bude beton ošetřován, chráněn před vypalováním cementu 

z čerstvého betonu. Konstrukci budeme kropit vodou dle aktuálního počasí. Způsob 

a četnost určí stavbyvedoucí. Na konstrukci bude parotěsná tkanina, která bude stále 

viditelně vlhká. Za nízkých teplot zajistíme teplotu betonu při tuhnutí a tvrdnutí 

v bednění zakrytím konstrukce (fólií, deskami apod.). 

6.8.1 Kontrola výstupní 

Kontrola pevnosti betonu dobetonávek 

– kontrolu pevnosti betonu v tlaku provádíme na zkušebních tělesech (zejména 

krychle) ve stáří 28 dnů. Pevnost je zjištěna pomocí zatěžovacího lisu. 

 

Kontrola povrchu betonu dobetonávek 

– vizuálně kontrolujeme celistvost povrchu dobetonávek, zda na něm nejsou 

výstupky, díry, štěrková hnízda a praskliny. 

 

Kontrola geometrie 

– kontrolujeme přesnost uložení dílců podle projektové dokumentace a jejich 

rovinnost. Povolená odchylka u železobetonových panelů je ± 10mm 

6.9 BOZP 

Budou dodržovány následující právní předpisy:  

 

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

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 

– Nařízení vlády č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

– zákon č. 309/2006 Sb. – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

– 262/2006 Sb., zákoník práce 

– vyhláška 20/2012 Sb. – o technických požadavcích na stavby 

– Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

– Nařízení vlády č.361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  

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

zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích. 

– zákon č. 309/2006 Sb. – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

– ČSN 73 2480 – Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 

 

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro technologickou etapu montované 

stropní konstrukce bude podrobně řešena v kapitole 7.  

6.10 EKOLOGIE 

Nakládání s odpady a jejich likvidace bude probíhat v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně souvisejících předpisů a nařízení. 

Jednotlivé odpady budou zařazeny podle Katalogu odpadů na základě vyhlášky 

č. 381/2001 Sb. 

Tabulka č. 29 Tabulka odpadů pro montovanou stropní konstrukci 

Katalogové 

číslo 
Druh odpadu Likvidace 

12 01 13 Odpady ze svařování Odvoz sběrný dvůr 

13 2 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje Odpadové centrum 

13 07 01 Topný olej a motorová nafta Odpadové centrum 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly Odvoz skládka 
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15 01 02 Plastové obaly Odvoz skládka 

17 01 01 Beton 
Odvoz skládka 

(recyklace) 

17 02 01 Dřevo Odvoz spalovna 

17 04 05 Železo a ocel Odvoz sběrný dvůr 

20 03 01 Směsný komunální odpad Odvoz skládka 

 

 Odpad bude odvezen do sběrného dvora na ulici Wágnerové v Tišnově ve 

vzdálenosti do 1 km. Firma zajistí odvoz a likvidaci odpadů. Při výjezdu ze staveniště 

budou vozidla firmy zařizující přepravu odpadu řádně očištěna z důvodu znečištění 

veřejné komunikace.  
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 V následujících bodech nalezneme výčet hlavních bezpečnostních rizik pro 

etapu montované železobetonové stropní konstrukce, včetně opatření během 

prováděných prácích a jejich odstranění. Níže popsané body neobsahují hodnocení 

a vyhodnocení rizik, pouze upozorňují na nejrizikovější momenty. Je tedy nutné 

dodržovat níže popsané příslušné vyhlášky, nařízení vlády, předpisy. Tato část byla 

zpracována pomocí programu Rizika na PC. 

7.1 PRÁCE A POHYB NA STROPNÍ KONSTRUKCI 

Riziko:  

Pád pracovníka z volného nezajištěného okraje při: 

– Usazování železobetonových panelů pomocí jeřábu 

– Pohybu kolem otvorů o velikosti nad 250 mm 

– Pád vazače z výšky 

Opatření: 

V průběhu výstavby zajišťovat volné okraje zábradlím z dřevěných prken 

a hranolků. 

Zábradlí bude mít dvě výšky, v 0,5 m, 1 m své výšky a zarážecí prkno pro zabránění 

pádu nářadí pomůcek, případně materiálu. Zábradlí bude stabilní. 

Otvory v podlahách budou viditelně označeny nebo opatřeny dřevěným 

záklopem, který bude mít zespodu zarážky proti posunutí. Nepřetěžujeme záklopy ani 

jiné konstrukce materiálem, soustředěním více osob apod. Velké otvory (např. 

schodiště) budou opatřeny zábradlím. 

Zavěšování a vázaní břemen provádět vždy z bezpečných míst, k výstupu 

používat žebříku, plošiny apod. pomocná zařízení. Předcházet úrazu neseskakováním z 

výše položených pracovních a pochůzných míst. 

Riziko:  

Pád pracovníka při výstupu na stropní panely pomocí žebříku 
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Opatření: 

Přenosný žebřík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, 

nepohyblivém podkladu tak, aby příčle byly vodorovné. Při výstupu a sestupu na 

žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v každém okamžiku musí 

mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. Konec žebříku musí být výše 

min. o 800 mm od podlahy, na kterou je z něj výstup. Sklon žebříku nesmí být menší 

než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty žebříku ze strany 

přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. Nepoužívat poškozené 

žebříky. Nevynášet ani nesnášet břemeno při výstupu a sestupu o hmotnosti nad 15 kg. 

Je zakázáno vystupovat nebo sestupovat po jiných konstrukcích, než jsou žebříky.  

Riziko:  

Poranění pracovníka pod místem, kde probíhá práce: 

– Pádem materiálu, se kterým se pracuje 

– Nářadím, které se používá při práci 

– Pád břemene na osobu 

Opatření: 

Prostor, kde probíhá práce ve výškách, musí být čitelně a přehledně označen. 

Materiál a nářadí musí být při práci ve výškách uloženo tak, aby byl po celou 

dobu zajištěn proti pádu, shození pracovníkem nebo větrem v průběhu činnosti i po 

jejím skončení.  

Je zakázáno, pokud k tomu není oděv upraven, zavěšování nářadí na části oděvu. 

Pracovník může k tomuto účelu použít například pás s upínkami, brašny, kapsáře, 

pouzdra apod. 

Dodržování zákazu zdržovat se v pásmu možného nežádoucího pohybu břemene 

a pod břemenem, zejména nezdržovat se v bezprostřední blízkosti zdviženého břemene. 

 

 



118 

 

7.2 PRÁCE SE ZDVIHACÍM ZAŘÍZENÍM 

Riziko:  

– vznik nepřípustných zatížení na konstrukce jeřábu přetížení autojeřábu - ztráta 

stability 

Opatření: 

Správné ovládání autojeřábu, a správná činnost jeřábníka (dodržování 

bezpečných vzdáleností, nevyřazování z funkce bezpečnostních a pojistných zařízení, 

brzd, přetěžovacích pojistek/ventilů). Nepřetěžování jeřábu (dodržování zatěžovacího 

diagramu - max. nosnosti v závislosti na vyložení). Zajištění stability autojeřábu 

v průběhu všech pracovních operací v souladu s návodem výrobce. Zajištění 

vodorovnosti polohy jeřábu při ustavení a ukotvení jeřábu; vybavení jeřábu zařízením 

pro zjištění jeho sklonu (sklonoměr, vodováha apod.) 

Mobilní jeřáby dovolují zvedat břemena jednak svislým pohybem kladnice 

(vrátkem zdvihu břemena) a jednak sklápěním výložníku – břemeno ze země 

nenadzvedávat pohybem výložníku, protože není ve funkci přetěžovací zařízení a může 

dojít k přetížení jeřábu. 

Správné ovládání autojeřábu, a správná činnost jeřábníka (dodržování 

bezpečných vzdáleností, nevyřazování z funkce bezpečnostních a pojistných zařízení, 

brzd, přetěžovacích pojistek/ventilů); 

Riziko:  

– přiražení končetiny mezi břemeno a pevnou konstrukci, podklad 

Opatření: 

Správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro jeřábníka 

a správná činnost jeřábníka (dodržování bezpečných vzdáleností). Používání vhodné 

pracovní obuvi s vyztuženou špicí. 
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Riziko:  

– ztráta únosnosti podloží – převrácení autojeřábu 

Opatření: 

Zajištění stability výsuvnými patkami, opěrnými podpěrami popř. použití jiných 

prvků, jejich zajištění proti uvolnění a zabránění jejich nadměrného zaboření do terénu. 

Dostatečná únosnost podkladu popř. jeho úprava. 

Riziko:  

– pád břemene 

Opatření: 

Zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jiné vazačské práce pověřovat 

pouze kvalifikovanou osobu tj. vazačem s odbornou kvalifikací. 

Správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných 

prostředků k uchopení břemen s odpovídající nosností dle druhu, vlastností a tvaru 

břemene a kontrolovat nezávadnost vázacích prostředků. 

Dodržování zákazu zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného 

a usazovaného břemene a jeho částí (vyloučení přítomnosti osob v zóně ohrožení 

kinetickou či potenciální energií tj. pod břemenem a v místech pojíždění jeřábu). 

Správná manipulace s břemenem při ovládání pohybů jeřábu (zvedání provádět 

citlivě, pohyby provádět plynule) zejména vyloučit vznik nebezpečného šikmého tahu. 

7.3 BEDNĚNÍ 

Riziko:  

Zranění při bednění nebo odbedňování: 

– Ztráta únosnosti, prostorové stability a tuhosti bednění dobetonávek 

– Pád bednění a odbedňovaných dílců 

– Pád z výšky během prací 

– Deformace betonové konstrukce 
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Opatření: 

Zajistit dostatečnou únosnost a tuhost bednění v podélném i příčném směru. 

Jako podpěry používat pouze stojky, které jsou nepoškozené a ve stoprocentním stavu. 

Bezprostředně před zahájením montáže bednění řádně natřít styčné plochy 

bednících dílců s betonem formovým olejem, který zabezpečí nepřilepení betonu k 

povrchu dílců a při demontáži bednění chrání povrch betonu před poškozením a povrch 

dílců před jejich nadměrným opotřebením. Dodržování technologických postupů při 

odbedňování, nepoškodit spoje bednění, při demontáži bednění postupovat opačně než 

při jeho montáži. 

 Zajištění bezpečného přístupu a pracovních míst, zřízení pomocných pracovních 

podlah, včetně zajištění proti pádu osob (instalace zábradlí). 

V průběhu montáže bednění kontrolovat rovinatost a svislost sestavených dílců, 

správnost osazení prostupů a následné dodržení krytí armatury a provedení spojů. Při 

spínání bednění utěsnit (speciálními ucpávkami) všechny otvory v bednění z lícní 

strany, které nebyly využity pro sepnutí;  

 

7.4 PRÁCE S VÝZTUŽÍ 

Riziko:  

Poranění při úpravě rozměrů prutů: 

– Pomocí nůžek na výztuž nebo úhlovou bruskou 

– Vyklouznutí, vypadnutí brusky z ruky během úpravy výztuže 

– Nechtěný kontakt brusného kotouče s obsluhou 

– Zranění očí odletujícími částicemi 

– Pád z výšky během ukládání výztuže 

Opatření: 

Pruty kratší než 300 mm je zakázáno stříhat, jestliže není zařízení opatřeno 

ochranou, která bezpečně chrání pracovníka před úrazem. Nestříhat pruty většího 

průměru než je maximální možný střih nůžek. Při zkracování, pomocí úhlové brusky, 
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musí být prut pevně upnut, aby nedošlo k jeho napružení a následnému poranění. Při 

stříhání prutů (strojně) nesmí být stroj přetěžován, pruty musí být upevněny nebo 

zajištěny tak, aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 

S nářadím pracovat s citem, nepřetěžovat ho, nepoužívat nadměrnou sílu. 

Používat brusky s řádně upevněným držadlem. Bude dodržování zákaz zastavovat rukou 

rotující vřeteno a rukou odstraňovat odpad. 

Nepřibližovat ruku do nebezpečné blízkosti pohybujícího se nástroje a zabránit 

styku ruky s nástrojem, při nežádoucím uvedení do chodu. Nepřenášet nářadí s prstem 

na spínači při připojení k síti. Nutnost věnovat práci s nářadí pozornost. Brusku budeme 

přenášet jen za část k tomu určenou. 

Používání osobních ochranných pracovních pomůcek (brýlí, popř. i obličejových 

štítků k ochraně očí, popř. obličeje před odlétnutými úlomky, třískami, drobnými 

částicemi broušeného (řezaného) materiálu a brousícího resp. řezacího). Brusku vést 

tak, aby proud jisker a obroušený materiál směřoval vždy od těla. 

 Zajištění bezpečného přístupu a pracovních míst pro ukládání armatury, 

zřízení pomocných pracovních podlah, včetně zajištění proti pádu osob (instalace 

zábradlí). 

Riziko:  

Poranění při pádu výztuže na jakoukoli část těla pracovníka: 

– Propíchnutí, či jiné poranění dolní nebo horní končetiny (na skládce, místo 

uložení) 

Opatření: 

Použití ochranných pracovních rukavic a pracovní obuvi s vyztuženou špicí, při 

práci s výztuží a předcházení tak odření, píchnutí, škrábnutí, pořezání hranou uložené 

výztuže. Vyčnívající pruty opatřit koncovými krytkami z plastu. 

Riziko:  

deformace betonové konstrukce  
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Opatření: 

Správné uložení armatury dle projektu; při manipulaci s výztuží s ní musí být 

zacházeno tak, a použito takových technických prostředků a zařízení, aby nedošlo 

k trvalému zdeformování výztužných vložek, k porušení svarů a k poškození celých 

vyztužovacích prvků; výztuž se musí uložit v poloze předepsané v projektové 

dokumentaci a zajistit tak, aby i během betonování byla zabezpečena její poloha a také 

tloušťka krycí betonové vrstvy. Do betonových konstrukcí zabudovávat betonářskou 

ocel předepsané kvality a vlastností v takovém tvarovém zpracování, které odpovídá 

v rámci příslušných úchylek požadavkům projektové dokumentace. Armatura po 

konečném uložení nesmí být deformována. 

Musíme vyloučit chůzi osob po bezprostředně uložené výztuži. Přejímka 

uložené armatury a bednění, v případě zjištění závad je možno konstrukci zabetonovat 

až po jejich odstranění. Provedenou kontrolu připravenosti k betonáži zapsat do 

stavebního deníku nebo přísl. formuláře; 

 

Riziko:  

Poranění při svařování vlivem: 

– Úraz el. proudem  

– Vlivem špatného izolačního stavu svařovacích zdrojů a zařízení 

– úraz el. proudem při přemísťování svářečky 

Opatření: 

Nepoužívání nevhodných a poškozených svařovacích vodičů, držáků elektrod, 

svařovacích svorek, spojek vodičů apod. Dokonalé el. spojení svařovacích spojek 

a svařovacích svorek se svařovacími vodiči nebo svazky s vyloučením náhodného 

uvolnění (musí mít rozměry odpovídající velikosti použitého svařovacího proudu 

a průřezu svař. vodičů). Spojení svařovacího kabelu se svařovaným předmětem nebo 

s podložkou svařovací svorkou, umístěnou ke svařenci co nejblíže k místu svařování 

(nebo na kovový svařovací stůl, na němž leží svařenec). 

Po zapnutí svářečky zkontrolovat neporušenost sekundárního okruhu (nesmí být 

průraz na kostru). 
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Svářečku odpojit od napájecího napětí odpojením přívodního vodiče. Kontrola, 

zda není proudový okruh svařovacích vodičů přímo spojen s kostrou svářečky (provádí 

se tak, že pod libovolný svorník kostry se vodivě připevní měděná destička o síle cca 3 

mm, o tuto destičku pak svářeč postupně škrtne elektrodou a potom svařovací svorkou), 

při kontrole musí být druhý svařovací vodič odpojený od výstupní svorky (v případě 

zajiskření musí být svářečka odstavena). 

7.5 BETONÁŽ, HUTNĚNÍ A ODBEDŇOVÁNÍ 

Riziko:  

Zranění při betonáži a hutnění: 

– Zamezení působení vibrací ponorného vibrátoru při zhutňování betonové směsi 

na pracovníka.  

– Úraz elektrickým proudem při poruše nebo poškození ponorného vibrátoru 

Opatření: 

Používání ochranných rukojetí na ohebné hřídeli. Dodržování klidových 

a bezpečnostních přestávek při hutnění (dodržovat podmínky stanovené v návodu 

k používání). 

Vibrátor začít používat až po důkladné kontrole jeho technického stavu. 

Nepoužívat vibrátor, který má porušený přívod el. energie. Hnací motor vibrátoru 

připojit na síť až když je ohebný hřídel spojen s hnacím motorem a ponorným 

vibrátorem. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení prováděno jen 

za chodu vibrátoru. Při přerušení přívodu betonové směsi je vibrátor vypínán. 

Nevystavovat motor vibrátoru odstřikující vodě při procesu. 

Riziko:  

– deformace betonové konstrukce vlivem betonáže 

– deformace betonové konstrukce vlivem odbedňování 

 



124 

 

Opatření: 

Správná technologie ukládání betonové směsi, průkazné a kontrolní zkoušky 

betonové směsi, ochrana čerstvého betonu před působením povětrnostních vlivů. 

Kontrola průběhu betonáže – při zjištění nebezpečí porušení stability či tuhosti bednění 

odpovědný pracovník zajistí opatření, která zabrání deformaci bednění (dle potřeby 

informovat stavbyvedoucího o vzniklé situaci, který rozhodne o dalším postupu). 

Při ukládání se betonová směs nesmí volně házet nebo spouštět do větší hloubky 

než 1,5 m. Pracovníci řídící ukládání betonu musí dbát na to, aby v průběhu betonáže 

nedošlo k posunu nebo poškození betonářské výztuže, trubek a bednění. 

Odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na pokyn odpovědného pracovníka 

(zákaz předčasného odbedňování). Odbedněnou konstrukci ihned zbavit nečistot 

a všech zbytků. Po odbednění zajistit odsekání veškerých nálitků na konstrukci 

a správné opravení případných hnízd na povrchu betonu. 

Riziko:  

Možné rizika při odbedňování: 

– pád z výšky 

– vstup nepovolaných osob 

Opatření: 

Při nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje zhotovitel bližší právní 

požadavky zvláštního právního předpisu. Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat 

pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, 

že se neuvolňují, ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na 

demontovaných částech bednění a podpěr. 

Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob. Bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na 

určené místo tak, aby nebyl zdrojem nebezpečí úrazu. 
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7.6 LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY 

Výše popsané body pouze upozorňují na nerizikovější momenty, jejich rizika 

a opatření, které je nutné pro bezpečnou práci dodržovat. Avšak přesné bezpečnostní 

pokyny a požadavky, případně jakým způsobem musí být proces proveden, nalezneme 

v následujících dokumentech v platném znění (včetně změn). 

 

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

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 

– Nařízení vlády č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

– zákon č. 309/2006 Sb. – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

– 262/2006 Sb., zákoník práce 

– vyhláška 20/2012 Sb. – o technických požadavcích na stavby 

– Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. – o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí 

– Nařízení vlády č.361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci  

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

zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích. 

– zákon č. 309/2006 Sb. – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

– ČSN 73 2480 – Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 

– ČSN 73 8106 – Ochranné a záchytné konstrukce 

– ČSN  EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí 
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8.1 Autojeřáb MAN AD 30 

Mobilní jeřáb Autojeřáb AD 30 je s třídílným teleskopickým výložníkem, 

postaveným na upraveném podvozku MAN. Autojeřáb patří do kategorie silničních 

jeřábů s plně otočným vrškem a sklopným výložníkem, který umožňuje zvedání 

a přemisťování břemen na měnitelném vyložení. Maximální nosnost břemene 14 000 

kg. [3] Bude využíván pro manipulaci prefabrikovaných prvků při procesu 

montovaných stropů. Pod vysunutými opěrami (zapatkování stroje) budou pro zvětšení 

roznášecí plochy vloženy navíc dřevěné fošny, které zabrání případnému zaboření opěr 

a zajistí tak vyšší stabilitu stroje.  

Posouzení jeřábu je samostatně řešeno v Posouzení autojeřábu viz příloha P08. 

 

Tabulka č. 30 Technické parametry autojeřábu MAN AD 30 [21] 

Rozměry [d/š/v/ šířka  

s vysunutými opěrami] 
10700/2500/3980/5160 mm  

Celková hmotnost  29400 kg 

Zatížení náprav  
Přední: 8800 kg 

Zadní: 2 x 10300 kg 

Nosnost  30000 kg 

Pojezd s břemenem  nelze 

Délka základního výložníku 
Zasunutý: 9500 mm  

Vysunutý: 26 000 mm 

Délka výložníku s nástavcem 33900 mm/38900 mm 

Hydraulická soustava 
2 obvody na podvozku, 

4 obvody na otočném vršku 

Bezpečnostní zařízení SLI 05 

Ovládání 
mechanické, čtyřpákové 

ovládání rozvaděčů 

Typ podvozku 
MAN 33.363 FCD 6 x 4 / 

 rozvor 4500 mm 

Výkon motoru 265 kW/ 1900 ot/min 

Maximální dopravní rychlost 80 km/hod 

Tažné zařízení ne 
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Obrázek č. 19 Autojeřáb MAN AD 30 [21] 

8.2 Eur4 Iveco + Fassi F310 AXP.28 – nákladní automobil  

 S ohledem na největší velikost panelů SPIROLL (6 m) byl navržen nákladní 

automobil Eur4 Iveco s hydraulickou rukou Fassi F310 AXP.28 – 8 × výsuv.  Pod 

vysunutými opěrami (zapatkování stroje) budou pro zvětšení roznášecí plochy vloženy 

navíc dřevěné fošny, které zabrání případnému zaboření opěr a zajistí tak vyšší stabilitu 

stroje.  

 Posouzení hydraulické ruky je řešeno samostatně v příloze P09. 

 

Obrázek č. 20 Nákladní automobil Eur4 Iveco + Fassi F310 AXP.28 [20] 

 

Tabulka č. 31 Technické parametry nákladního automobilu Eur4 Iveco [20] 

Výkon 302 kW/410 Ps 

Nosnost 9525 kg 

Hmotnost 16 475 kg 

Celková hmotnost 26 000 kg 

Valník 605 × 250 × 80 cm 

Hydraulická ruka Fassi F310 AXP.28 
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8.4 TATRA T815 AM 169 – autodomíchávač 

 Autodomíchávač bude použit pro primární dopravu betonové směsi, zejména pro 

betonáž dobetonávek s bedněním z profilovaných plechů (VSŽ) a věnců. Návrh typu 

autodomíchávače souvisí s nabídkou místní betonárny TENST s.r.o. 

 

Obrázek č. 21 Autodomíchávač TATRA T815 AM 169 [7] 

 

 

Obrázek č. 22 Rozměry autodomíchávače TATRA T815 AM 169 [7] 

 

Tabulka č. 32 Technické parametry TATRA 815 AM 169 [7] 

Užitečný obsah            6 m
3 
  

Užitečné zatížení                 11650 kg  

Rozsah otáček bubnu 0 – 14 min 
-1

 

Čas naplnění 1 m3 5 – 15 s 

Čas vyprázdnění 1 m3betonové směsi 10 – 50 s  

Max. šířka vozidla 2500 mm 

Maximální přepravní rychlost se směsí 60 km/h  

Výkon motoru 208 kW 
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8.5 Autočerpadlo Schwing S 36 X 

 Autočerpadlo Schwing S 36 X na podvozku Iveco AD260 T35 6×4 je určeno 

pro sekundární dopravu betonové směsi pro všechny monolitické konstrukce tj. 

železobetonové ztužující věnce, dobetonávky stropu. Pod vysunutými opěrami 

(zapatkování stroje) budou pro zvětšení roznášecí plochy vloženy navíc dřevěné fošny, 

které zabrání případnému zaboření opěr a zajistí tak vyšší stabilitu stroje.  

 Posouzení dosahu autočerpadla je samostatně řešeno v příloze P010. 

 

 

 

Obrázek č. 23 Stacionární autočerpadla Schwing S 36 X [18] 

 

Tabulka č. 33 Technické parametry autočerpadla Schwing S 36 X [18] 

Maximální výkon 52 m
3
/h 

Maximální dopravní tlak 70 bar 

Počet zdvihů za minutu 34 

Průměr dopravních válců 180 mm 

Zdvih dopravních pístů 1000 mm 

Motor 
 4 – válcový diesel motor 

Deutz – 55kW 

Celková hmotnost 2700 kg 

Horizontální dosah 32 m 

Vertikální dosah 36,1 m 

Zapatkování podpěr přední 6,98 m 

Zapatkování podpěr zadní 6,40 m 
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8.3 TATRA 815 S2 

 Nákladní automobil TATRA 815 S2 bude využit pro primární přepravu 

ocelových profilů, profilovaných plechů, výztuží do věnce, PZD desek. 

 

 

Obrázek č. 24 Autojeřáb TATRA 815 S2 [5] 

 

Tabulka č. 34 Technické parametry TATRA 815 S2 [5] 

Celková hmotnost vozidla 22000 kg 

Výkon motoru 208 kW 

Maximální rychlost 80 km/h 

Objem korby 8 m
3
 

Rozměr korby 5,2 × 2,42 m 

Nosnost ruky 3,5 t 

Maximální dosah ruky 12 m 

8.7 Samosvorné kleště 

 Manipulace s předpjatými stropními panely SPIROLL bude pomocí 

samosvorných kleští, které výrobce panelů zapůjčuje na požádání. 

 

Obrázek č. 25 Samosvorné kleště [25] 
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Nosnost samosvorných kleští 4000 kg nebude v našem případě překročena. 

Nejtěžší panel má hmotnost 1776 kg. 

8.6 EURO závěs EZS-15.43 U 

 Závěs bude využit po dokončení pokládky stropu pro sekundární přepravu palet 

s tvárnicemi pro nadezdívku.  

 

Obrázek č. 26 Euro závěs EZS-15.43 U [26] 

 

Tabulka č. 35 Technické parametry Euro závěsu EZS-15.43 U [26] 

Nosnost  1500 kg 

Průřez vidlice  100 x 41 mm 

Délka vidlic  1000 a 1180 mm 

Celková výška  2350 mm 

Výška nákladu  1600 mm 

Vnější rozteč vidlic  530 – 840 mm 

Hmotnost  145 kg 

8.8 Řetězový úvazek WINNER G8  

Pomocí autojeřábu a řetězového úvazku budeme manipulovat s PZD deskami. 

 

Obrázek č. 27 Řetězový úvazek WINNER G8 [27] 
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 Hmotnosti PZD desek a ocelových prvků nepřekračují nosnost úvazku, navržený 

úvazek tedy vyhovuje. 

8.8 Ponorný vibrátor NORWIT PVD 2000 

 Ponorný vibrátor bude použit pro hutnění betonové směsi ve věncích. 

 

 

Obrázek č. 28 Ponorný vibrátor NORWIT PVD 2000 [9] 

 

Tabulka č. 36 Technické parametry vibrátoru NORWIT PVD 2000  [9] 

Elektromotor jednofázový, 230 V 

Otáčky       18 000 ot/min 

Hmotnost poháněcí jednotky 5,5 kg  

Příkon 2,3 kW 

Průměr hlavice 58 mm 

Hutnící výkon 35 m³/h 

8.8 Stahovací vibrační lišta ENAR TORNÁDO H 

 Stahovací vibrační lištou budeme hutnit dobetonávky stropu. 

 

Obrázek č. 29 Stahovací vibrační lišta Enar Tornádo H [10] 
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Tabulka č. 37 Technické parametry stahovací vibrační lišty Enar Tornádo H [10] 

Délka lišty      3 m        

Šířka lišty 0,2 m 

Hmotnost 20 kg 

Odstředivá síla 150 kp 

Hmotnost  16,5 / 20 (podle typu) 

Výkon 0,81 kW 

Motor Honda GX 25 

Frekvence 1/min 9500 

Objem nádrže 0,5 l 

Zdvihový objem 25 cm
3
 

8.11 Příklepová vrtačka Metabo SBE 1100 Plus 

 Vrtačkou budeme připevňovat bednění věnců do okolního zdiva případně 

navrtávat dřevěné prvky bednění. 

 

 

Obrázek č. 30 Příklepová vrtačka Metabo SBE 1100 Plus [12] 

 

Tabulka č. 38 Technické parametry příklepové vrtačky Metabo SBE 1100 Plus [12] 

Příkon stroje 1100 W 

Počet otáček 0 – 900/min 

Max. počet úderů 53000/min 

Kroutící moment 44/16 Nm 

Max. průměr vrtáku do betonu 20 mm 

Max. průměr vrtáku do oceli 13/8 mm 

Max. průměr vrtáku do dřeva 40/25 mm 

Rozpětí sklíčidla 1 – 13 mm 

Průměr upínacího hrdla 43 mm 

Hmotnost 2,8 kg 
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8.12 Úhlová bruska Makita 9565CVR 

 Pomocí úhlové brusky budeme upravovat profilované plechy (VSŽ), zkracovat 

KARI sítě a betonářské výztuže do věnců, případně zálivkové výztuže. 

 

 

Obrázek č. 31 Úhlová bruska Makita 9565CVR  [12] 

 

Tabulka č. 39 Technické parametry úhlové brusky Makita 9565CVR  [12] 

Příkon 1400 W  

Průměr kotouče 125 mm 

Počet otáček 2800 – 11000 min
-1

  

Hmotnost 2,2 kg 

8.13 Svářecí invertor GAMA 160  

  Pomocí svářecího invertoru budeme svařovat jednotlivé armokoše ve věncích a 

následně v úrovni strop svařovat zálivkovou výztuž s výztuží věnců. Dále pak po 

osazení prefabrikovaných dílců budeme navařovat ztužidla ocelových rámů dle 

projektové dokumentace. 

 

Obrázek č. 32 Svářecí invertor GAMA 160 [19] 
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Tabulka č. 40 Technické parametry svářecího invertoru GAMA 160 [19] 

Příkon 3,3 KVA = 0,9 kW  

Napájecí napětí 230 V / 50 Hz  

Jištění 22 A  

Síťový proud   14 A   

Napětí na prázdno 88 – 90V 

Rozsah svařovacího proudu 5 – 160 A 

Krytí IP 23 

Rychlospojky 10 – 25 

Hmotnost  5,1 kg  

 

8.10 Motorová řetězová pila Husqvarna 435 

 Motorovou pilou budeme potřebně upravovat prkna, fošny, hranoly pro 

vytvoření bednění železobetonových věnců. 

 

 Obrázek č. 33 Motorová řetězová pila Husqvarna 435 [28] 

 

Tabulka č. 41 Technické parametry motorové řetězové pily Husqvarna 435 [28] 

Výstupní výkon  1,6 kW 

Zdvihový objem válce 40,9 cm³  

Maximální otáčky motoru při zatížení  9000 ot./min 

Objem palivové nádrže 0,37 l 

Kroutící moment, max. 2 Nm/6300 ot./min 

Objem olejové nádrže  0,25 l 

Rozteč řetězu  325" 

Délka vodící lišty 46 cm 

Hmotnost  4,2 kg 
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8.11 Stavební míchačka Atika SX – 165 

Spádovou stavební míchačkou budeme míchat MC lože pro ložnou spáru při 

pokládce stropních panelů, desek a průvlaků. 

 
Obrázek č. 34 Stavební míchačka Atika SX – 165 [16] 

 

Tabulka č. 42 Technické parametry stavební míchačky Atika SX – 165  [16] 

Napětí 230 V 

Příkon 800 W 

Max. objem mokré směsi 130 l 

Objem bubnu 165 l 

Hmotnost  62 kg 

Rozměry 1360 × 910 × 1350 mm 
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo zpracovat stavebně technologickou studii 

výstavby penzionu v Tišnově. Zpracoval jsem technologickou studii hlavních 

technologických etap pro zadaný objekt (zemní práce, základy, hrubá vrchní stavba), 

časový a finanční plán výstavby, základní koncepci staveništního provozu, výkaz výměr 

určených objektů výstavby. Dále pak technologický předpis pro provedení 

železobetonové montované stropní konstrukce, bezpečnostní opatření na stavbě a strojní 

sestavu pro provedení stropní konstrukce. 

Během vypracovávání mé práce jsem se naučil novým poznatkům a také 

používat nový software používaný v praxi. Jedná se o rozpočtářský program 

BuildPowerS, ve kterém jsem zpracovával položkový rozpočet a program CONTEC, 

který jsem použil pro zpracování časového plánu stavby. 
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SEZNAM ZKRATEK 

č.  číslo 

ČKAIT Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě  

Ing.  Inženýr 

Sb.  sbírka 

ČSN  Česká státní norma 

m2  metr čtvereční 

nám.  náměstí 

m  metr 

UP  upravený povrch 

m3  metr krychlový 

p.č.  parcelní číslo 

l/s  litr za sekundu 

s  sekunda 

apod.  a podobně 

NP  nadzemní podlaží 

°  stupeň 

tl.  Tloušťka 

mm  milimetr 

ŽB  železobeton 

cm  centimetr 

např.  například 

cca  circa 

BOZP  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

NV  nařízení vlády 

tj.  to je 

resp.  respektive 

kW  kiloWatt 

W  Watt 

kN  kiloNewton 

max.  maximálně 

min.  minimálně 
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kg  kilogram 

km/h  kilometr za hodinu 

t  tuna 

ks  kus 

km  kilometr 

m3/h  metr krychlový za hodinu 

°C  stupeň Celsia 

CEM  cement 

s.r.o.  Společnost s ručením omezeným 

MVC  malta vápenocementová 

CP  cihla pálená 

tzn.  to znamená 

V  volt 

KVA  KiloVoltAmpér 

ot/min  otáček za minutu 

kp  kilopond 

Nm  Newtonmetr 

Hz  hertz 

"  palce 

l  litr 

A  ampér 
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