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Abstrakt a klíčová slova 

 

Abstrakt 

 Obsahem této práce je výstavba divadla ve Ždírci nad Doubravou, konkrétně 

realizace hrubé vrchní stavby. Zahrnuje v sobě stavebně technickou zprávu, řešení 

dopravních tras, výkaz výměr, technologické předpisy, technickou zprávu zprávu 

zařízení staveniště, časový plán, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plány a 

technickou zprávu o ochraně a bezpečnosti zdraví na staveništi. 

 

Klíčová slova 

 Hrubá vrchní stavba, stropní panel, dřevěný příhradový vazník, kontrolní a 

zkušební plán, technologický předpis, jakost, autojeřáb, staveniště. 

 

 

 

 

Abstrakt 

 The content of this work is the construction of the theater in Ždírec nad 

Doubravou, concrete implementation of carcass superstructure. This tesis contains 

construction, technology report, solving traffic routes, bill of quantities, technological 

prescription, technological report of site equipment, schedule, machinery, inspection 

and test plans, technological report of health and safety on the construction site. 

 

 

 

Keywords 

 Gross upper structure, ceiling panel, timber truss girder, inspection and test 

plans, technology report, quality, mobile crane, construction site.  

 

 

 



 

5 
 

Bibliografická citace VŠKP 

  David Sokol Realizace hrubé vrchní stavby divadla Ždírec nad Doubravou. 

Brno, 2016. 120 s., 9 příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

stavební, Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Vedoucí práce  Ing.Václav 

Venkrbec 

 

 

  



 

6 
 

 

  



 

7 
 

 

  



 

8 
 

Poděkování 

 V prvé řadě bych chtěl poděkovat panu Ing. Václavu Venkrbcovi za jeho čas, 

který nám věnoval při konzultacích  této práce. Za jeho ochotu vyjít vždy vstříc, za 

odborné znalosti, které nám předal a také za jeho přátelský přístup. 

 Dále bych chtěl poděkovat své rodině, za podporu během celého mého studia, za 

jejich trpělivost a pochopení v případech, kdy se nedařilo. 

  

  

 

  



 

9 
 

OBSAH 

1. STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÁ ZPRÁVA     11 

2. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ    18 

3. ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH TRAS      30 

4. NÁVRH STROJNÍ SESTAVY       40 

5. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO STROPNÍ SYSTÉM   52 

6. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO STROPNÍ SYSTÉM  68 

7. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO DŘEVĚNÉ VAZNÍKY  80 

8. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO DŘEVĚNÉ VAZNÍKY  95 

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 105 

 

  



 

10 
 

Úvod 

 Tématem mě bakalářské práce je výstavba divadla ve Ždírci nad Doubravou, 

konkrétně se zabývám realizací technologické hrubé vrchní stavby. Tato etapa se 

zabývá montáží stropních panelových dílců Spiroll a montáží dřevěných příhradových 

vazníků. Součástí práce je i řešení přepravy konstrukčních prvků z výrobny na 

staveniště.  

 Pro správný montážní postup, jsou vypracovány technologické předpisy, které 

určují přesný postup výstavby. Dále pak kontrolní a zkušební plány, které nám udávají 

jednotlivé kontroly za účelem dosažení požadovaného výsledku. 

 V poslední řadě se věnuji bezpečnosti práce při výstavbě hrubé vrchní stavby, za 

účelem ochrany pracovníků a životního prostředí. 

 Práce obsahuje textovou část a část přílohovou, ve které je vypracován plán 

zařízení staveniště, plán skladování stropních dílců a vazníků na návěsu přepravy a 

časový harmonogram. 
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1.1 Obecné informace o stavbě 

 

1.1.1 Identifikační údaje 

 

Název stavby:   Divadlo 

 

Umístění stavby:   Ždírec nad Doubravou, ulice Hamerská 

 

Kraj:     Vysočina 

 

Okres:     Havlíčkův Brod 

 

Katastrální území:   Havlíčkův Brod 7 

 

Charakter stavby:   Novostavba 

 

Investor:    Kraj vysočina 

 

 

Generální projektant:   David Sokol 

Adresa: Ležáků 1011, Hlinsko 

 

 

Hlavní dodavetel:  Skanska a.s. 

Křižíkova 682/34a, 

186 00 Praha 8 - Karlín 

IČ: 262 71 303 

 

 

1.1.2 Informace o rozsahu stavby 

 

SO 01 – Divadlo:    zastavěná plocha……………… 1 450 m² 

obestavěný prostor……………. 7 550 m³ 

 

SO 02 – Zpevněné polochy:   zastavěné; plocha…………....... 2 758 m² 

      

SO 04 – Inežnýrské sítě 

 

SO 05 – Oplocení  

 

1.1.3 Informace o území stavby 

 Budova se bude nacházet na parcele č. 612/2  na jihozápadním kraji mšesta 

Ždírec nad Doubravou. Na parcele se nenachází žádné stávající objekty. Okolní 

pozemky jsou nezastavěné. Nejbližší objekt se nachází 50 m od hranic pozemku. 

Pozemek se nachází v úrovní 545m n. m.  Staveniště bude mít přístup z ulice Hamerská, 

která je napojena na silnici I. třídy Brodská. Pozemek staveniště je zatravněný, bez 

porostů, které by bylo třeba odstraňovat a je rovinatý. 
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1.1.4 Stavební objekty 

SO 01 – Divadlo    

SO 02 – Komunikace 

SO 03 – Parkoviště pro hosty 

SO 04 – Parkoviště pro zaměstnance    

SO 05 – Opěrná zeď parkoviště 

SO 04 – Oplocení 

SO 05 – Kanalizace 

SO 06 – Plynovodní přípojka 

SO 07 – Přípojka elektřiny 

SO 08 – Vodovodní přípojka 

SO 09 – Kašna 

SO 10 – Chodník 

1.1.5 Základní charakteristika stavby 

 Objekt bude sloužit jako kulturní zařízení, má dvě nadzemní podlaží. V 1NP se 

nachází vstupní hala, ze které je přístup pro hosty divadla na toalety, do šaten, do 

hlediště a přes monolitické železobetonové schodiště, či výtah do 2NP. Také se zde 

nachází kuřárna pro hosty. Hlediště je v podsklepené časti objektu. Konstrukce hlediště 

je z ocelové konstrukce. Dále se v 1NP nachází zázemí pro pracovníky a herce jako jsou 

kanceláře, maskérna, zkušebna, jeviště, šatny, toalety a sklad a dílny. Ve 2NP se 

nachází galerie obrazů a vstup na balkón nad hledištěm. Ve 2 NP se také nachází 

místnost pro zvukaře a osvětlovače, která má samostatný přístup z 1NP přes schodiště. 

Dále se ve 2NP nachází technická místnost, kde se nachází kotel a akumulační nádoby 

pro vytápění a pitnou vodu. Objekt je řešen jako bezbariérový s výjimkou práce pro 

osvětlovače a zvukaře. Divadlo má nainstalovanou vzduchotechniku pro výměnu 

vzduchu a klimatizační jednotku. Vytápění bude zajištěno plynovým kotlem, který se 

nachází v technické místnosti v 2NP, součástí kotle je akumulační nádoba.  Divadlo 

budou zdobit architektonické sloupy, které mají současně i nosnou funkci. Fasáda bude 

bílé barvy s šedým soklem. Střešní plášť bude také šedé barvy. Kolem komunikací 

budou vysázené stromy. Před objektem se nachází kašna, kolem které budou osazeny 

lavičky pro posezení. 

 

1.1.6 Konstrukční řešení 

Dle geologického průzkumu se stavba bude nacházet na zemině III. Kategorie. 

Základová konstrukce navržena jako betonová z pásů ve dvou úrovních -2850mm a  -

1400mm, na kterých je železobetonová základová deska. Svislé obvodové  zdivo je  

z tvárnic Heluz Family 440 braoušená a vnitřní nosné zdivo z Heluz  24 broušená, 

nenosné zdivo Heluz 14. Stropní konstrukce je sestavena ze stropních předpjatých 
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panelů SPIROLL a železobetonový desek. Střešní konstrukce nad 1NP je navržena jako 

plochá střecha, nad 2NP bude střecha sedlová, nesená dřevěnou příhradovou konstrukcí  

se sklonem 20° a krytinou Lindab. 

 

1.2 Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

  

 1.2.1Dopravní infrastruktura 

 Vjezd ke stavbě je ze silnice I. třídy 34 Brodská, ze které se vjede na ulici 

Hamerská. Z této ulice je příjezd k parkovišti pro hosty, nebo k parkovišti pro 

zaměstnance, které se nachází na jižní straně budovy. Z parkoviště vede chodník přímo 

ke vstupu do divadla. Komunikace pro chodce vede rovněž i ulice Hamerská. Po projetí 

Hamerské ulice, se lze  

 

1.2.2 Vliv stavby na životní prostředí 

 Stavba ani její provoz nemá negativní vliv na její okolí. Hlediště s jevištěm bude 

odhlučněné akustickým systémem Rigips, který zabrání úniku zvuku do venkovního 

prostředí. Žádné odpady provozem objektu nebudou vznikat. 

 

1.2.3 Hygiena a bezpečnost při užívání: 

 Vstup do objektu je přes schodiště, nebo rampu pro invalidy. Výška schodiště je 

150 mm, sklon rampy je 6%. V 1NP se nachází sociální zařízení. Všechny místnosti 

jsou osvětlené a větrané buď okny, nebo vzduchotechnikou. Objekt je řešen jako 

bezbariérový, proto jsou dveře bezprahové. Vstup na toalety pro invalidy je společný se 

vstupem na toalety pro ženy, s tím že invalidé mají oddělenou kabinku. Schodiště je 

opatřeno zábradlím, výška stupně je 160 mm. Pro invalidé je zřízen výtah do 2NP. 

 

1.2.4 Bezbariérové užívání 

 Objekt je navržen jako bezbariérový. Vstup do objektu pro invalidé je skrze 

rampu dlouhou dlouho 12 m se sklonem 6 %. Toalety pro invalidi mají společný vstup 

s toaletami pro ženy, mají vlastní kabinku. Do 2NP je přístup pomocí výtahu. Pracovní 

pozice rovněž počítají s invalidy, pouze pozice pro osvětlovače a zvukaře nejsou 

navrženy pro osoby s omezenou schopností pohybu. Dveře jsou v celém objektu 

bezprahové. 

 

1.2.5 Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

 Okolní prostředí, zejména stavby nemají negativní vliv na navržený objekt. 

Objekt je navržen tak, aby odolával veškerým klimatickým podmínkám. V místě stavby 

ani v jejím okolí se nevyskytuje radonové prostředí. 
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1.3 Stavebně technologická část 

1.3.1 Doprava na staveniště 

 Vjezd ke staveništi je ze silnice I. třídy 34 Brodská, ze které se vjede na ulici 

Hamerská. Z této ulice je přímo vjezd na staveniště skrze bránu širokou 7 m. 

Vnitrostaveništní komunikace je tvořena zpevněnou plochou ze zhutněného štěrku 

tloušťky 200 mm, tato zpevněná plocha bude z 80% sloužit jako podklad pro budoucí 

komunikaci stavebního objektu. Zbylých 20% se shrne a odveze. U výjezdu ze 

staveniště je vymezená plocha pro mytí znečištěných strojů, automobilů, případně 

tahače, aby neznečistily silniční komunikaci. Na staveništi se nachází také zpevněná 

plocha, která slouží jako parkoviště pro stroje, nákladní auta, užitkového vozu i 

osobních automobilů pracovníků. Tato plocha bude opět později použita jako podklad 

pro parkoviště stavebního objektu. Na staveništi budou dvě výhybky kolem stanovišť 

autojeřábu. Výhybka u stanoviště ST1 (blíže příjezdové bráně) bude zasahovat do 

sousedního pozemku, bude tedy udělán zábor tohoto pozemku. Zábor o výměře 75 m
2 

bude po celou dobu výstavby obejktu. Vše bude smluvně doloženo. Výjezd ze 

staveniště bude opět na ulici Hamerská, která se napojuje na silnici I. třídy 34 Brodská. 

Staveniště bude opatřeno informačními a výstražnými cedulemi, pozor výjezd se 

staveniště, maximální rychlost apod. Dopravní trasy jednotlivých materiálů jsou 

popsány řešení dopravních tras. Horizontalní a vertikální doprava je popsána ve zprávě 

zařízení staveniště. 

1.3.2 Zařízení staveniště 

 Zařízení staveniště je podrobněji popsáno v technologické zprávě zařízení 

staveniště. 

1.3.3 Úpravy staveniště 

 Plocha staveniště bude vyklizená, budou odstraněny veškeré křoviny a bude 

sejmuta ornice v části stavebního objektu a v místě zpevněných ploch. Bude 

vyspádována příjezdová cesta, pro stroje a tahače s maximálním sklenem 24%.  

 

1.3.4 Oplocení 

 Kolem celého staveniště bude dočasné oplocení vysoké 2 m. Zábor bude jíž 

spadat pod zařízení staveniště, proto oplocení povede kolem něj. Rozměr jednoho pole 

plotu je 3,5x2 m, horizontální trubky o průměru 30 mm a vertikální 42 mm. Vyplň tvoří 

oka z pozinkovaného drátu o rozměru 100x200 mm. Plot ani hranice staveniště nebude 

na východní straně staveniště nebude kopírovat hranici pozemku, neboť pozemek 

nevyužijeme celý. Oplocení bude navazovat na vjezdovou a výjezdovou bránu šířky 7 

m. Brány budou z ulice Hamerská. Na příjezdové bráně budou informační a výstražné 

upozornění – zákaz vstupu nepovolaným osobám, zákaz vjezdu bez povolení, omezení 

maximální rychlosti po staeništi. U výjezdu na silnici I. třídy bude cedule, která bude 

upozorňovat na zvýšený pohyb stavební techniky.  

 

1.3.5 Přípojky 

 Přípojky zařízení staveniště budou napojeny na nově zřízené přípojky stavebního 

objektu. V případě kanalizační a vodovodní přípojky budou dočasné sítě napojeny na 
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šachty přípojek objektu. Elektřina bude napojena z elektrosloupku stavebního objektu 

do hlavního staveništního rozvaděče, ze kterého půjde elektřina do potřebných zařízení 

staveniště. 

 

1.4 Strojní sestava 

 Strojní sestava je vypracována v časti 7 - Návrh strojní sestavy. 

 Hlavním zvedacím mechanismem bude Autojeřáb LIEBHERR LTM 1060-3.1, 

který má dvě stanoviště ST1 a ST2. Z těchto stanovišť bude osazovat nejprve stropní 

panely Spiroll nad 1NP a po vyzdění 2NP stropní železobetonové desky a dřevěné 

příhradové vazníky. Panely a dřevěné vazníky bude dovážet souprava složená z tahače 

Scania R580 a návěsu  Schwarmüller. Další zvedací mechanismus obsahuje nákladní 

automobil IVECO Trakker AD 260T41W s hydraulickým jeřábem PM série 30 SP PT, 

pomocí hydraulického jeřábu bude nakládat a vykládat materiál, zejména palety 

s tvárnicemi pro vyzdívání obvodových zdí, vnitřního nosného zdiva, příček a 

věncovek. Také se budou pomocí tohoto nákladního automobilu dovážet výztuže a další 

drobný materiál. Pro vyzdívání bude na staveništi silo se suchou maltovou směsí a 

kontinuální míchačkou. Dovoz betonové směsi zajistí autodomíchávač o objemu bubnu 

7 m
3
. Pro přepravu drobných materiálů a pracovníků bude sloužit užitkový vůz Iveco 

Daily. 

1.5 Bezpečnostní a kvalitativní podmínky 

 Bezpečnostní podmínky jsou popsány v kapitole 9 – Bezpečnost práce, 

kvalitativní podmínky jsou řešeny v kapitole 8 – kontrolní a zkušební plán. 

1.6 Časový plán technologické etapy 

 Časový plán je vtvořen v příloze č.6, je tvořen v programu Contec. 
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2.1 Obecné informace o stavbě 

 

2.1.1 Identifikační údaje 

 

Název stavby:   Divadlo 

 

Umístění stavby:   Ždírec nad Doubravou, ulice Hamerská 

 

Kraj:     Vysočina 

 

Okres:     Havlíčkův Brod 

 

Katastrální území:   Havlíčkův Brod 7 

 

Charakter stavby:   Novostavba 

 

Investor:    Kraj vysočina 

 

Generální projektant:   David Sokol 

Adresa: Ležáků 1011, Hlinsko 

 

Hlavní dodavetel:  Skanska a.s. 

Křižíkova 682/34a, 

186 00 Praha 8 - Karlín 

IČ: 262 71 303 
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2.1.2 Informace o rozsahu stavby 

 

SO 01 – Divadlo:    zastavěná plocha……………… 1 471 m² 

obestavěný prostor……………. 7 550 m³ 

 

SO 02 – Zpevněné polochy:   zastavěná plocha…………....... 2 758 m² 

      

SO 03 – Inežnýrské sítě 

 

SO 04 – Oplocení  

 

2.1.3 Informace o staveništi 

Budova se bude nacházet na parcele č. 612/2  na jihozápadním kraji mšesta 

Ždírec nad Doubravou. Na parcele se nenachází žádné stávající objekty. Okolní 

pozemky jsou nezastavěné. Nejbližší objekt se nachází 50 m od hranic pozemku. 

Pozemek se nachází v úrovní 545m n. m.  Staveniště bude mít přístup z ulice Hamerská, 

která je napojena na silnici I. třídy Brodská. Pozemek staveniště je zatravněný, bez 

porostů, které by bylo třeba odstraňovat a je rovinatý.  

2.2 Staveništní doprava 

2.2.1 Horizontalní doprava 

 Na horizontální dopravu je navržen tahač Scania R580 s návěsem Schwarmüller. 

Tato souprava bude použita pro přepravu stropních panelů Spiroll a střešní konstrukce z 

dřevěných příhradových vazníků. Ke stanovišti ST1 řidič tahače objede autojeřáb přes 

výhybku a zastáví před ním na vzdálenost 5 m. Odtud bude náklad odebírán  

autojeřábem přímo z návěsu. Po vyprázdnění návěsu souprava opustí staveniště přes 

výjezdovou bránu. Ke stanovišti ST2 řidič tahače objede autojeřáb přes výhybku a 

zastaví před ním na vzdálenost 5 m, odkud bude odebírán náklad autojeřábem přímo 

z návěsu. Po vyložení tahač opustí staveniště přes výjezdovou bránu. Další stroj pro 

horizontální dopravu je navržen Iveco Trakker AD 260T41W s hydraulickým jeřábem 

PM série 30 SP PT, který bude převážet keramické tvárnice, výztuž a jiné lehčí 

materiály. U stanoviště ST1 je kvůli výhybce zábor do sousedního pozemku, který je 

smluvně dohodnut s jeho vlastníkem. 

2.2.2 Vertikální doprava 

 Vertikální doprava je na zajištěna autojeřábem Liebherr LTM 1060-3.1, který 

bude sloužit pro přepravu stropních panelů a dřevěných příhradových vazníků na místo 

zabudování. Pro vertikální dopravu lehčích materiálů použijeme Iveco Trakker AD 

260T41W s hydraulickým jeřábem PM série 30 SP PT. 
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2.3 Objekty staveniště 

2.3.1 Staveništní přípojky 

2.3.1.1 Vodovodní přípojka 

 Voda bude zajištěna dočasnou vodovodní přípojkou, která je napojena na již 

vybudovanou vodovodní přípojku stavebního objektu do vodoměrné šachty a má svůj 

vlastní vodoměr. Přípojka vodovodu bude z DN 40 a vedena v hloubce 0,5 m pod 

terénem. Voda bude sloužit pro hygienickou buňku, pro výrobu betonu a maltových 

směsí a k omytí strojů. Přípojku pokud možno nepovede pod komunikačními trasami 

ani pod skladovací plochou, pouze voda pro omýváni strojů povede pod komunikací, 

tato přípojka bude v betonové chráničce. 

2.3.1.2 Kanalizační přípojka 

 Dočasné kanalizace odvádí odpadní vodu z hygienické buňky do kanalizační 

šachty již vybudované kanalizační přípojky stavebního objektu. Průměr potrubí bude 

DN 110 a bude v zemi 1 m pod terénem. Sklon minimálně 2%. Přípojky co nejméně 

vedeme pod zpevněnými plochami. Odvod odpadní vody z plochy pro mytí, je veden 

pod staveništní komunikací a je chráněn betonovou chráničkou. 

2.3.1.3 Elektrická přípojka 

 Elektrické přípojky povedou z trafostanice, která je napojena na nově trvale 

zřízenou el. Přípojku budoucího stavebního objektu. Přípojka bude zásobovat stavební 

buňky, stroje a zařízení potřebná k realizaci stavby. Dočasná přípojka bude vedena 

kabelem pod zemí tak, aby nevedla přes dočasné komunikační trasy a skladovací 

prostory. 

2.3.2 Oplocení 

 Staveniště bude oploceno dočasným plotem o výšce 2 m po celém obvodu 

staveniště, ve kterém jsou dvě uzamykatelné brány o šířce 7 m. Jedna pro vjezd a jedna 

pro výjezd ze staveniště na ulici Hamerská.  Rozměr jednoho pole je 3,5x2 m, 

horizontální trubky o průměru 30 mm a vertikální 42 mm. Vyplň tvoří oka 

z pozinkovaného drátu o rozměru 100x200 mm. Plot ani hranice staveniště nebude na 

východní straně staveniště nebude kopírovat hranici pozemku, neboť pozemek 

nevyužijeme celý. Na příjezdové bráně budou informační a výstražné upozornění – 

zákaz vstupu nepovolaným osobám, zákaz vjezdu bez povolení, omezení maximální 

rychlosti po staeništi. U výjezdu na silnici I. třídy bude cedule, která bude upozorňovat 

na zvýšený pohyb stavební techniky. 

2.3.3 Staveništní buňky 

 Na staveništi budou umístěny tyto buňky: vrátnice, 2x kancelář, sklad nářadí, 

sklad materiálu, hygienická buňka a šatna současně sloužící jako denní mítstnost. Jedna 

kancelář bude sloužit stavbyvedoucímu, druhá mistrům. Staveništní buňky jsou 
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situovány v severní časti staveniště a jsou položeny na štěrkovém podkladu frakce 

32/63 tloušťky 200 mm. Po umístění budou napojeny na dočasné inženýrské sítě 

zařízení staveniště a budou propojeny zemnícím drátem. 

2.3.4 Plochy a skládky zařízení staveniště 

 Pod buňkami bude zhotovený zpevněná plocha a odvodněná tj. násyp ze 

zhutněného štěrku frakce 32/63 o tloušťce 200 mm, tento násyp bude následně sloužit 

jako podklad pro budoucí chodník. Kolem Stavebního objektu budou u každého rohu 

skládky na materiál. Tyto skládky budou mít stejnou zpevněnou plochu jako pod 

stavebními buňkami. Na severní straně objektu budou dvě menší o ploše 2x30 m
2
 a na 

jižní straně budou dvě větší o ploše 2x 128 m
2
. Tyto plochy budou po dokončení stavby 

odstraněny. Skládky budou sloužit pro materiál, zejména keramické tvárnice, a výztuž. 

Tvárnice budou na paletách, na kterých budou přivezeny. Výztuž bude na dřevěných 

podkladních a bude překryta nepromokavou folií, tím bude zajištěné, že nebude navlhlá. 

 Současně s budováním zhutněných ploch pro skládky se zhotoví zhutněná 

plocha pro budoucí parkoviště 18,5x35 m, patřící ke stavebnímu objektu. Tato plochá se 

bude používat jako parkoviště pro osobní automobily a také zde bude vyhrazená plocha 

pro mytí použitých strojů. 

2.3.5 Staveništní komunikace 

 Na staveništi je zhotovena komunikace ze zhutněného štěrku frakce 32/63 

tloušťky 200 mm, která vede okolo celého budoucího stavebního objektu. 

2.3.6 Sklády 

 Na stavbě bude jedna uzamykatelná buňka sloužící jako sklad nářadí a jedna 

uzamykatelná buňka sloužící jako sklad materiálu. Na stavbu budou dovezeny společně 

s ostatními stavebními buňkami. Rozměry buněk jsou 2,5x6 m  a výška 2,5 m. 

2.3.7 Osvětlení 

 Práce na staveništi budou probíhat pouze za plné viditelnosti, tudíž není 

zapotřebí venkovního osvětlení. 

2.4 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

2.4.1 Požární bezpečnost 

 V každé obytné buňce bude umístěn 6kg přenosný práškový hasící přístroj ABC 

s hasící schopností 34A  

2.4.2 Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi 

Veškeré práce budou prováděny dle platných bezpečnostních předpisů, zejména dle: 

 Nařízení vlády 591/2006 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništi. 
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 Nařízení vlády 362/2005 Sb. – o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

Dodržování bezpečnosti bude hlídáno stavbyvedoucím. 

2.5 Ochrana životního prostředí 

 Bude kontrolováno zda ze strojů neunikají olejové kapaliny. Při odstavení strojů 

se dají olejové zachytače pod místa možného uniku olejů. V případě úniku oleje do 

půdy, odstraníme nejvíce kontaminovanou zeminu a zbylou zeminu ošetříme vápnem. 

 U výjezdu na staveniště jsou umístěny kontejnery pro směsný odpad, dřevo, 

staveništní odpad a obaly. S těmito odpady budou odvezeny na určené skládky. Odvoz 

odpadů ze staveniště bude zajišťovat firma ODOS, přímo ze Ždírce nad Doubravou. 
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Příloha č.1 – Přehled použitých kontejnerů 

Kancelář, šatna 

 Technická data: 

 Typ: BK1 

 Šířka: 2 438 mm 

 Délka: 6 058 mm 

 Výška: 2 800 mm 

 El. přípojka: 380 V/32 A 

Vnitřní vybavení: 

 1 x elektrické topidlo 

 3 x el. zásuvka 

 Okna s plastovou žaluzií 

 Nábytek do kontejnerů BK1 - (stoly, židle, skříně, věšák) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1 Stavební buňka – kancelář, šatna 
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Vrátnice 

Technická data: 

 Typ: BK2 

 Šířka: 2 438 mm 

 Délka: 3 000 mm 

 Výška: 2 800 mm 

 El. přípojka: 380 V/32 A 

Vnitřní vybavení: 

 1 x elektrické topidlo 

 3 x el. zásuvka 

 Okna s plastovou žaluzií 

 Nábytek do kontejnerů BK2 - (stoly, židle, skříně, věšák) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2 Stavební buňka - vrátnice 

Sklad nářadí a sklad materiálu 

Technická data: 

 Typ: LK1 

 Šířka: 2 438 mm 

 Délka: 6 058 mm 

 Výška: 2 591 mm 

 

 

Sociální buňka 

 

Obr. 2.3 Stavební buňka - sklad 
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Hygienická buňka 

Vnitřní vybavení: 

 2 x elektrické topidlo 

 2 x sprchová kabina 

 3 x umývadlo 

 2 x pisoár 

 2 x toaleta 

 1 x boiler 200 litrů 

 Technická data: 

 Typ: SK1 

 Šířka: 2 438 mm 

 Délka: 6 058 mm 

 Výška: 2 800 mm 

 El. přípojka: 380 V/32 A 

 Přívod vody: 3/4" 

 Odpad: potrubí DN 100  

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.4 Stavební hygienická buňka  
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Příloha č.2 – Dimenze staveništních přípojek 

Výpočet vody pro zařízení staveniště 

 

Potřeba vody  pro provozní účely 

Činnost 
Množství 

(mj.) 
Měrná 

jednotka 
Střední 
norma 

Potřebné 
množsví vody (l) 

Ošeření betonu 113,1 m2 30 3393 

Záměsová voda       1398 

Celkem 4791 

Potřeba vody  pro hygienícké účely 

Činnost 
Množství 

(mj.) 
Měrná 

jednotka 
Střední 
norma 

Potřebné 
množsví vody 

Umyvadla, WC 7 1prac./směna 40 280 

Sprchy 2 1prac./směna 50 100 

Celkem 280 

 

Výpočet potřeby vody pro provozní účely: 

Qnp = (Sn*kn) / (t*3600)= (4791*1,5) / (8*3600) = 0,250 l/s 

 

Výpočet potřeby vody pro hygienické účely: 

Qnh = (Pp*Ns*kn) / (t*3600)= (280*2,7) / (8*3600) = 0,0263 l/s 

Celková potřeba vody 

Qncelkové = Qnp + Qnh = 0,250 + 0,0263= 0,2763 l/s 

 

Vysvětlivky:  

Sn – potřeba v l na den  

kn – koeficient nerovnoměrnosti pro danou potřebu 

t – doba po kterou je voda odebírána 

Pp – počet pracovníků, 

Ns – norma spotřeby na osobu a den 

 

Návrh 

Pro potřebu 0,2763 l/s navrhuji plastové potrubí o jmenovité světlosti DN 20. 
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Výpočet nutného příkonu elektrické energie pro zařízení staveniště 

 

Potřeba energie pro elektrické nářadí 

Nářadí  
Příkon 
(kw) 

Počet kusu 
(ks) 

Celkem 
(kw) 

Vibrační lišta 0,24 1 0,24 

Úhlová bruska narex 1,7 1 1,7 

Svářečka 5 1 5 

Příklepová vrtačka 1,1 1 1,1 

Kont. Míchačka 3 1 3 

Celkem   11,04 

 

Potřeba energie pro osvětlení 

Nářadí  
Příkon 
(kw) 

Počet kusu 
(ks) 

Celkem 
(kw) 

Hygienická buňka 0,144 1 0,144 

Obytná buňka 0,144 4 0,576 

Skladová buňka 0,072 2 0,144 

Celkem   0,864 

 

 

S = 1,1*((0,5*P1 + 0,8*P2)² + (0,7*P1)²)½ 

S = 1,1*((0,5*11,04 + 0,8*0,864)² + (0,7*11,04)²)½ 

S = 10,91 kW 

 

Vysvětlivky:  

1,1 – koeficient ztráty vedení 

0,5 a 0,7 – koeficient současnosti chodu elektrických motorů 

 0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení¨ 

 

Nutný příkon elektrické energie je 10,91 kW. 
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3.1 Obecné informace 

Staveniště se nachází v obci Ždírec Nad Doubravou, okres Havlíčkův Brod. 

Betonové panely Spiroll budou dováženy z panelárny Prefa Brno ze střediska Kuřim, 

délka trasy je 109 km. Konstrukce zastřešení z příhradových vazníků bude dovezena 

z firmy KARPEN PLUS s.r.o. nacházející se v areálu Útěchov, délka této trasy je 

vyměřená na 108 km. Ani v jednom z případů se nejedná o nadrozměrnou dopravu. 

3.2 Přeprava stropních panelů 

 Začátek trasy se nachází v Kuřimi ve výrobním závodu Prefa Brno, kde má 

závod výjedz na silnici II. třídy Blanenská, dále na silnici I. třídy 43, ze které se napojí  

na dálníci 43. Následuje nájezd na silnici II. třídy Hrádecká, silnice I. třídy Žabovřská a 

výjezd z Brna na dálníci D1. Na 160km končí trasa po dálnici a napojuje se na silnici I. 

třídy 37, která vede přes Velkou Bíteš po ulicích Za Loukama, Jihlavská a Lánice. A 

dále po stejné silnici směrem přes Osovou Bítýšku, Křižanov, Ostrov nad Oslavou až do 

Žďáru nad Sázavou, kde se po projetí dvou kruhových objezdů napojí na silnici I. třídy 

Horní, silnici I. třídy Dolní, silnici II. třídy Jungmanova, která vede až do Ždírce nad 

Doubravou, kde na kruhovém objezdu vede třetím výjezdem na silnici I. třídy Brodská. 

Z této ulice vede sjezd přímo ke staveništi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.1 Trasa dopravy stropních prvků na staveniště. 
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3.2.1 Zájmové body: 

 

Na trase byla vybrána místa, které jsou posouzeny z hlediska průjezdu vybraných 

souprav. Vybrány byly křižovatky, kruhové objezdy, podjezdy a mosty. Poloměry byly 

odměřený pomocí měřítka na mapě. Výška podjezdů a únosnost mostů byly ověřeny ze 

stránek ředitelství silnic a dálnic. U mostů muže dojít ke třem typům zatížení. Zatížení 

normální tj. zatížení od jedoucích vozidel, zatížení výhradní tj. maximální hmotnost 

jediného vozidla na mostě a zatížení výjimečné tj. maximální hmotnost vozidla na 

mostě, které se muže samostatné pohybovat po mostě. 

 

1) Výjezd z výrobny na silnici II. třídy Blenenská 

vnější poloměr R = 20 m - vyhovuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 3.2 Výjezd z panelárny. 

2) Křižovatka ve městě Velká Bíteš na silnici I. třídy z ulice Kpt.  Jaroše na ulici 

Jihlavská 

vnější poloměr R = 24 m – vyhovuje 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Obr. 2.3 Křižovatka z ulice Kpt.  Jaroše na ulici Jihlavská. 
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3) Křižovatka ve městě Velká Bíteš na silnici I. třídy 37, levotočivá zatáčka po 

ulici Lánice 

vnější poloměr R = 28 m - vyhovuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.4 Levotočivá zatáčka po ulici Lánice. 

 

 

 

4)  Křižovatka ve městě Osová Bítýška na silnici I. třídy 37, levotočivá zatáčka 

vnější poloměr R = 20 m - vyhovuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.5 Levotočivá zatáčka v obci Velká Bítýška. 
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5) Kruhový objezd Žďár nad Sázavou, výjezd na silnici I. třídy 37 

vnější poloměr R = 20 m - vyhovuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 3.6 Kruhový objezd ve Žďáře nad Sázavou 

 

 

 

 

 

6)  Kruhový objezd Ždírec nad Doubravou výjezd na silnici I. třídy 34 Brodská 

vnější poloměr R = 20 m - vyhovuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 3.7 Kruhový objezd ve Ždírci nad Doubravu 
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7) Sjezd ke staveništi ze silnice I. třídy 34 Brodská 

vnější poloměr R = 18 m - vyhovuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 3.8 Příjezdová cesta ke staveništi 

 

 

 

 

8) Veškerá podjezdy či tunely, které se nacházejí po obchvatu Brna vyhovují, 

tedy výška vždy nad 4 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.9 Obchvat kolem města Brna 
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9) Most nad železnicí v obci Osová Bítýška na silnici I. třídy 37 - Vyhovuje 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.10 Most nad železnicí v obci Osová Bítýška 

Normální zatížení:  32 tun 

Výhradní zatížení:  64 tun 

Vyjímečné zatížení:  193 tun 

 

 

 

 

10) Most nad železnicí v obci Vatín na silnici I. třídy 37 - Vyhovuje 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.11 Most nad železnicí v obci Vatín 

Normální zatížení:  35 tun 

Výhradní zatížení:  45 tun 

Vyjímečné zatížení:  196 tun 
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11)  Most nad železnicí před Žďárem nad Sázavou na silnici I. třídy 37 - Vyhovuje 

 

 

 

 

 

 
Obr. 3.12 Most nad železnicí u Ždáru nad Sázavou 

Normální zatížení:  38 tun 

Výhradní zatížení:  52 tun 

Vyjímečné zatížení:  157 tun 

3.3 Přeprava dřevěných příhradových vazníků 

Začátek trasy se nachází v obci Útěchov, kde se nachází průmyslový areál Karpen Plus.  

Výjedz z areálu vede na silnici III. třídy, odkud se dále napojuje na  na silnici I. třídy 43, 

ze které se napojí  na silnice I. třídy Žabovřská a výjezd z Brna na dálníci D1. Na 

160km končí trasa po dálnici a napojuje se na silnici I. třídy 37, která vede přes Velkou 

Bíteš po ulicích Za Loukama, Jihlavská a Lánice. A dále po stejné silnici směrem přes 

Osovou Bítýšku, Křižanov, Ostrov nad Oslavou až do Žďáru nad Sázavou, kde se po 

projetí dvou kruhových objezdů napojí na silnici I. třídy Horní, silnici I. třídy Dolní, 

silnici II. třídy Jungmanova, která vede až do Ždírce nad Doubravou, kde na kruhovém 

objezdu vede třetím výjezdem na silnici I. třídy Brodská. Z této ulice vede sjezd přímo 

ke staveništi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.13 Trasa dopravy dřevěných příhradových konstrukcí. 
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3.3.1 Zájmové body: 

Dopravní trasa dřevěných vazníků se schoduje s dopravní trasou stropních panelů, 

tudíš mají stejné zájmové body. Jediný odlišný zájmový bod je nedaleko výjezdu 

z výrobny vazníků a je zobrazen v bodě 12. 

 

 

 

12) Křižovatka v obci Soběšice na silnici III. třídy, pravotočivá zatáčka po ulici 

Útěchovská 

vnější poloměr R = 16 m - vyhovuje 

 

 

 

  

 

 

 

 

Obr.3.14 Křižovatka v obci Soběšice 

3.4 Doprava betonových směsí 

 Betonová směs je dovážena prímo ze Ždírce nad Doubravou, 800 m od 

staveniště 

 

Obr. 3.15 Trasa betonárky na staveniště 

Betonárka ZAPA beton, a.s. 

Příjezdová cesta ke staveništi 
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4.1 Tahač Scania R 580 

Tento tahač bude tahat klasický návěs Schwarmüller, na kterém budou 

přepravovány stropní panely Spiroll a dřevěné vazníky pro zastřešení. 

 

Rozměry nákladního automobilu 

G délka:      6803 mm  

W šířka:      2500 mm  

O  výška:      3618 mm  

I  převis před osu přední nápravy: 1458 mm  

A  rozvor:     3100 mm  

B  vzdálenost os zadní nápravy:  1445 mm  

J převis za osu zadní nápravy:   780 mm  

Z  přesah kabiny za přední nápravu:  1278 mm                 

 

Technické údaje nákladního automobilu  

Celková hmotnost vozidla:   9 020 kg  

Maximální zatížení přední nápravy:  7 700 kg  

Maximální zatížení zadní nápravy:  18 000 kg  

Maximální výkon:    426 kW 

   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 Tahač Scania R580 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2 Tahač Scania R580    
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4.2 Návěs  Schwarmüller 

Klasický návěs pro přepravu stropních panelů a dřevěných příhradových vazníků. 

Nejedná se o nadměrnou dopravu. 

Rozměry návěsu:      

Délka ložné plochy: 13 500 mm     

Šířka ložné plochy:  2 490 mm    

Vzdálenost náprav:  1310 mm    

 

 Technické parametry: 

Max. nosnost:  24 t 

Hmotnost:   5,6 t 

Max. rychlost:  80 km/h 

 

 

 

 

 

Obr. 4.3 Návěs Schwarmüller 

4.3 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1060-3.1 

Autojeřáb bude použit pro osazování stropních panelů, dále pak pro osazování 

střešní konstrukce z dřevěných příhradových vazníků. Panely budou odebírány 

přímo z návěsu tahače. Dřevěné vazníky se musí nejprve spojit a poté je autojeřáb 

osadí na místo působení. 

 

Rozměry:  

Délka stroje:  11 175 mm 

Šířka stroje:   2 550 mm 

Výška stroje:   3 750 mm 

Vyložení opěrných patek:7 341 x 6 300 mm 
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Technické parametry:  

Maximální nosnost:  60t/2,1m 

Počet náprav:   3 

Výložník:    10,30 - 48,00 m 

Hmotnost jeřábu:   36 000 kg 

Max výkon motoru:  270 kw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.4 Rozměry autojeřábu LIEBHERR LTM 1060-3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.5 Rozměry autojeřábu autojeřáb LIEBHERR LTM 1060-3.1 
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Dosah autojeřábu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4.6  Dosah autojeřábu LIEBHERR LTM 1060-3.1 
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4.4 AUTODOMÍCHÁVAČ STETTER AM7FHC S ČERPADLEM 

Autodomíchávač bude dopravovat betonovou směs na staveniště, kde bude pomocí 

čerpadla sloužit k betonáži věnců a železobetonové monolitické stropní desky. 

Technické parametry: 

Délka: 8,81 m Šířka:   2,5 m  

Výška:    3,81 m 

 Objem bubnu:   7 m3  

Maximální dosah čerpadla:  24 m  

Váha:     26 t  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.7 Dosah autodomíchávače 
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4.5 Nákladní automobil IVECO Trakker AD 260T41W s 

hydraulickým jeřábem PM série 30 SP PT  

Nákladní automobil bude sloužit k přepravě stavebních materiálů. Nakládání a 

vykladání materiálu na skládku, nebo určené místo bude probíhat pomocí hydraulické 

ruky. 

Technické parametry: 

Celková délka: 8,4 m 

Celková výška: 3,1 m  

Šířka:   2,55 m  

Výškový dosah:  17,8 m 

Boční dosah:   14,45 m  

Úhel otáčení:   408°  

Povolené zatížení přední nápravy: 8 500 kg 

Povolené zatížení zadní nápravy:  2 x 9 500 kg 

              Obr. 4.8 Nákladní automobil Iveco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obr. 4.9 Dosah hydraulické ruky  
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4.6 SILO CEMIX 

Silo bude na stavbě pro suché maltové směsi, pro vyzdění hrubé vrchní stavby. 

 

Délka vozidla se silem: 10,7 m 

Průměr sila:   2,5m  

Výška sila:    7,2 m 

Objem sila:   18m
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.10 Přeprava sila Cemix       Obr.  4.11 Silo Cemix 

 

 

 

4.7 Kontunuální míchačka KM 40 

Míchačka, na maltové směsi, umístěná pod silem. 

 

Parametry: 

Technický výkon:  40 dm
3
/h 

Tlak vody v přívodním potrubí: 0,35 MPa 

Max. velikost zrna:  4 mm 

 

Rozměry: 

Délka:    2160 mm 

Šířka:    740 mm 

Výška:    1410 mm  

Celková hmotnost:  271 kg   Obr. 4.12 Kontinuální míchačka KM 40 
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4.8 Furgon Iveco Daily 35C11V 

Automobil pro přepravu pracovníků, nebo menších materiálů. 

 

Celková délka:  5077 mm 

Šířka vozidla:  1996 mm 

Počet míst:  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.13 Furgon Iveco Daily 35C11V 

 

4.9 Vibrační lišta benzinová Barikell 

Vibrační lišta bude sloužit k hutnění monolitické stropní konstrukce. 

Výkon: 1,1 Kw 

Délka lišty: 2 m 

Typ motoru: Honda GX 31 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.14 Vibrační lišta benzinová Barikell 

 

 

 

http://www.iveco-profiautocz.cz/furgon-iveco-35c11v-daily
http://www.iveco-profiautocz.cz/furgon-iveco-35c11v-daily
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4.10 Ponorný vibrátor Perles CMP-AM 28 

 

Vibrátor bude použit pro vibrování železobetonových věnců. 

 

Výkon:   2000 W 

Provozní hmotnost:  6 Kg 

Otáčky:   16000/min 

Průměr vybrační hlavice: 28 mm 

Délka vibrátoru:  5 m 

       

   Obr. 4.15 Ponorný vibrátor Perles  

  

4.11 Svářecí agregát GE 145W, GUDE 

 

Napájecí napětí: 230 V 

Frekvence:  50-60 Hz 

Max. příkon:  5,0 Kw 

Min. pojistka:  16 A 

Max. svářecí proud: 100 A 

Regulační rozsah: 40 – 100 A 

Třída izolace:  H 

Druh ochrany:  IP21 

Hmotnost:  14 kg 

  Obr. 4.16 Svářecí agregát  

 

 

4.12 Uhlová bruska GSW 17-125 INOX Profesional 

 

Jmenovitý příkon: 1700 W 

Volnoběžné otáčky: 2200 – 7500/min 

Průměr kotouče: 125 mm 

 

   

 

 

Obr. 4.17 Uhlová bruska GSW 17-125  
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4.13 Hydraulický C – lis 20t 

Zařízení je určeno pro spojování jednotlivých prvků dřevěných příhradových 

konstrukcí pomocí styčníkové desky. Hydraulický lis umožňuje zalisování styčníkových 

desek naráz z obou stran. 

Základní technické údaje: 

- celkový příkon:                               3 kW 

- max. tlak hydraul. agregátu:    120 Bar 

- lisovací tlak:                                     20 t 

- rozměr lisovací desky:                   230 mm x 150 mm 

  

Základní funkce: 

 Elektrické ovládání 

 Magnetická přidrž styčníkové desky 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.18 Hydraulický C-lis  
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5.1 Obecná charakteristika 

Název:   Divadlo  

Místo stavby: Ždírec nad Doubravou, parcela č. 612/12 

Investor:  Kraj Vysočina 

 Druh stavby:  Občanská stavba  

Účel stavby:  Kulturní stavba 

5.1.1 Obecná charakteristika objektu 

Na stavební parcele se bude nacházet kulturní zařízení – divadlo, parkoviště a 

příjezdové komunikace. Dle geologického průzkumu se stavba bude nacházet na zemině 

III. Kategorie. Základová konstrukce navržena jako betonová z pásů ve dvou úrovních -

2850mm a  -1400mm, na kterých je železobetonová základová deska. Svislé obvodové  

zdivo je  z tvárnic Heluz Family 440 a vnitřní nosné zdivo z Heluz aku 25, nenosné 

zdivo Heluz 14. Stropní konstrukce je sestavena ze stropních předpjatých panelů 

SPIROLL a železobetonový desek. Střešní konstrukce nad 1NP je navržena jako plochá 

střecha, nad 2NP bude střecha sedlová, nesená dřevěnou příhradovou konstrukcí  se 

sklonem 20° a krytinou Lindab. 

5.1.2 Obecná charakteristika procesu 

 V tomto předpisu je popsán sled a postup činnosti pro provedení montované 

stropní konstrukce ze železobetonových stropních panelů Spiroll. Dále je zde popsána 

doprava materiálu na staveniště, kontroly procesu, vzniklé odpady a jejich likvidace, 

personální obsazení a potřebné pracovní pomůcky. 

5.2 Materiál, doprava, skladování 

5.2.1 Materiál 

 Na stropní konstrukci v 1NP budou použity dutinové železobetonové předpjaté 

stropní panely Spiroll tloušťky 250 mm a šířky 1200 mm a dále atypické panely 

vyrobeny na míru. Ve 2NP bude z technologických důvodů změna projektu, budou 

použity stropní desky vylehčené o rozměrech 90/300/1750 mm (výška/šířka/délka). 

V místě nad zkušebnou a ve vstupní hale se schodištěm bude z technologických důvodů 

změna projektu, zde budou místo panelů vybetonované monolitické vyztužené desky. 

Kolem panelů se vybetonuje železobetonový ztužující věnec z betonu C16/20, ocel 

B500B, třmínky Ø 8 mm a podélná výztuž Ø12 mm. Výztuž mezi panely do zálivky 

bude Φ8 mm.  
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Výpis panelů 1NP 

ozn.  ks výška [mm] šířka [mm] délka [mm] hmotnost [kg] 

P/1 48 250 1 200 7 750 3216 

P/3 12 250 1 200 9 850 4088 

P/6 10 250 1 200 10 300 4275 

P/7 10 250 1 200 8 650 3590 

P/8 1 250 1 200 8 650 3590 

P/12 15 250 1 200 4 850 2013 

P/13 8 250 1 200 4 800 1992 

P/16 7 250 1 200 3 300 1370 

P/18 2 250 1 200 4 300 1785 

P/29 1 250 1 200 5 500 2283 

 

Atipické panely 

ozn.  ks 

výška 

[mm] 

šířka 

[mm] délka [mm] 

hmotn

sot [kg]   

P/2 1 250 550 7 750 3216   

P/14 2 250 500 4 800 1992   

P/15 1 250 1 150 4 850 2013   

P/17 1 250 650 5 500 2283   

P/19 1 250 400 4 850 2013   

P/4 1 250 1 200 a=10 040, 

b=9 850 

4150 

  
P/5 1 250 1 200 a=10 480 

b=10 040 

4235 

P/9 1 250 1 200 a=10 480 

b=10 295 

4320 

  

P/10 1 250 1 200 a=10 920 

b=10 480 

4420 

 

 

 

Výpis stropních desek 2NP 

ozn.  ks výška šířka délka 

hmotnost 

[kg] 

P/30 48 90 300 1750 727 
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Výpis věncovek 1NP 

Věncovka HELUZ 8/25 broušená 

ks ks/paleta počet palet 

475 144 3,5 

 

Výpis tepelné izolace 1 NP 

 ks ks/balení počet balení 

156 6 27 

 

Výpis objemu betonu pro ztužující věnec  

35,5*0,15*0,25*2+5,5*0,15*0,25*2+4,1*0,15*0,25*2+25*0,15*0,25+11,75*0,15*0,25

+10,75*0,15*0,25 = 5,2 m
3 

Výpis oceli 1NP 

Podélná výztuž: ((35,5+5,5+5,5)*2 + 25,5+40)x4 = 632 x 2 = 1264 m 

Třmínky 90x185:  158/0,2 = 790 ks 

Zálivková výztuž: 500 m 

Zálivka mezi panely 

Zálivka byla vypočítána na 9 m
3
, zálivku dovez autodomíchávač. Beton C16/20, 

s plnivem o maximálním zrnu 8 mm. 

Charakteristiky použitých materiálů: 

- Předpjaté panely Spiroll 

Beton: C45/55 XC1 

45 MPa 

Ocel:  fpk/ fpk0,1% 

1770/1520 MPa 

Tepelný odpor: 0,23 m2K/W 

REI Požární odolnost:50 minut 

Vzduchová neprůzvučnost: 53 db 

Vážená, normalizovaná hladina kročejového zvuku: 83 db 
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- Věncovka HELUZ 8/25 broušená 

rozměry d / š / v: 333 x 80 x 249 mm 

třída objemové hmotnosti: 710 kg/m3 

hmotnost: 6,0 kg/ks 

pevnost v tlaku: 15,0 MPa 

spotřeba: 3 ks/mb 

teplený odpor R:  0,33 m
2
K /W 

 

-Tepelná izolace Isover 100S 

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD: 0,037 W.m
-1

.K
-1 

 Objemová hmotnost: 20 kg.m
-3

  

Dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření WL(T): 5%  

Pevnost (napětí) v tlaku při 10% lin. def. CS(10): 100 kPa 

Trvalá zatížitelnost (při 2% lin. def.): 2000 kg.m
-2

 

Třída reakce na oheň: E  

Teplotní odolnost dlouhodobě: 80°C 

Faktor difuzního odporu (μ) MU: 30-70  

 

5.2.2 Doprava 

Primární doprava 

Primární doprava bude sloužit k dopravě materiálu na stavbu. Pro převoz lehčích 

materiálů bude sloižit Iveco Trakker s hydraulickým jeřábem, nebo užitkový vůz Iveco 

Furgon Daily. Tyto materiály budou dováženy z firmy JPM Metal, která sídlí v Hlinsku. 

Stropní panely budou dováženy navrženou soupravou složenou z tahače Scania R580 a 

návěsu Schwarmüller. Beton bude dovážen z betonárky ve Ždírci nad doubravou, která 

se nachází 800 m od staveniště, pomocí autodomýchávače stetter s čerpadlem. 

Sekundární doprava 

Sekundární doprava je zajištěna autojeřábem Liebherr LTM 1060-3.1 nákladním 

automobilem Iveco Trakker s hydraulickým jeřábem pro lehčí materiály. Betonová 

směs se bude dopravovat čerpadlem na autodomíchávači. 

 

5.2.3 Skladování 

 Skladovací plochy budou ze zhutněného štěrku frakce 32/63. Budou rovinné se 

spádem 2% pro odvodnění směrem od objektu. Prvky budou skladované v poloze, ve 

které budou dovezeny, tedy v poloze ve které budou následně zabudovány do 

konstrukce. Panely odebrány z návěsu se budou přímo zabudovávat, v případě potřeby 

uložení panelů na skládku se budou ukládat na dřevěné podklady 100 x 100 mm a 
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budou umístěny přímo nad sebou. Maximální počet panelů nad sebou bude 5 kusů. 

Mezi jednotlivými panely musí být dodržena průchozí šířka 750 mm. 

 Skladování výztuží bude na zpevněné odvodněné skládce. Bude uložena na 

dřevěné podkladky o rozměrech 100x100 mm po 1 m. výztuž bude přikryta vodotěsnou 

folií. 

 

5.3 Převzetí pracoviště 

Montáž může být započata až po zhotovení železobetonových věnců, které musí 

být dostatečně vytvrzeny, minimálně 70% pevnosti. Před zahájením prací musí být 

provedena kontrola provedené železobetonových věnců. Jeho povrch musí být celistvý, 

bez viditelných prasklin, výklenků a štěrkových hnízd. Rovinnost na dvoumetrové lati 

nesmí  přesáhnout ±5 mm. Odchylky v rozměrech průřezu budou maximálně ± 6 mm. 

Staveniště bude oploceno a budou hotovy skladovací plochy a komunikace ze 

zhutněného štěrku tl. 200 mm. Dále budou zřízeny potřebné přípojky. Na staveništi 

budou také veškeré buňky a kontejnery. O převzetí bude proveden zápis do stavebního 

deníku. 

5.4 Obecné pracovní podmínky 

 Při provádění prací by neměla teplota klesnout pod +5°C. Pokud by se tak stalo, 

do zálivkového betonu se musí přidávat teplá záměsová voda, nebo předehřívat 

kamenivo. Pokud bude nezbytně nutné pracovat při teplotách pod 5°C, bude na 

staveništi zavedeno zimní opatření pro dělníky tj. více přestávek, teplý čaj, zimní oděv. 

Teplota nesmí přesáhnout více jak +30°C nebo méně jak -10°C.  Maximální rychlost 

větru nesmí přesáhnout 11 m/s, při práci na pojízdném lešení nebo na žebříku vyšším 

jak 5 m nesmí rychlost větru přesáhnout 8 m/s. Práce nesmí probíhat za snížené 

viditelnosti, pokud je dohlednost menší než 30 m, za deště, bouřky, sněžení nebo za 

námrazy. 

 Staveniště bude oploceno  s výstražnými a informačními tabulemi u vjezdu a 

výjezdu, jako jsou cedule s maximální povolenou rychlostí, zákaz vstupu na staveniště 

nepovoleným osobám. Na staveništi bude zřízena zpevněné komunikace a skladovací 

plochy. Také se budou na staveništi nacházet šatna pro pracovníky, která bude sloužit 

také jako denní místnost, hygienická buňka vybavena toaletami, sprchami a umyvadly. 

Dále sklad drobného  materiálu, sklad nářadí, silo na suché maltoviny s kontinuální 

míchačkou. Na staveništi jsou zřízeny inženýrské sítě pro vodu, elektřinu a odvod 

odpadních vod. Pracovníci budou mít možnost parkovat auta, na zpevněné ploše 

vyhrazené pro parkování.  



 

59 
 

 Všechny pracovníci budou proškoleni o BOZP, budou seznámeni 

s technologickými postupy pro tvorbu panelových stropů. Vazači budou mít platný 

vazačský průkaz. Řidič autojeřábu  bude mít platný jeřábnický průkaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1 Informační a výstražné cedule. 
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Obr. 5.2 Informační a výstražné cedule –pokračování. 

5.5 Personální obsazení 

 

Funkce požadavky počet 

Vedoucí pracovní čety vyučen v oboru 1 

Obsluha autojeřábu jeřábnický průkaz 1 

Vazač vazačský průkaz 2 

Montážník vazačský průkaz 2 

Řidič nákladní soupravy C + E 3 

Obsluha autodomíchávače C 1 

železář vyučen v oboru 2 

Obsluha vibrátoru strojní průkaz na hutnění 2 

Pomocný pracovník                     - 4 

5.6 Stroje, nářadí a pomůcky BOZP 

5.6.1 Stroje a nářadí 

Stroje 

- Tahač Scania R580      3 ks 

- Návěs Schwarmüller       3 ks 

- Autojeřáb LIEBHERR LTM 1060-3.1   1 ks 

- Nákladní automobil Iveco Trakker AD 260T41W   1 ks 

s hydraulickým jeřábem PM série 30 SP PT  

- Autodomíchávač Stetter AM7FHC s čerpadlem   1 ks 

- Užitkový vůz Furgon Iveco Daily 35C11V   1 ks 

 

Nářadí 

- Ponorný vibrátor Perles CMP-AM 28   1 ks 

- Svářecí agregát GE 145W, GUDE    1 ks 

- Uhlová bruska GSW 17-125 INOX Profesional  2 ks 

http://www.iveco-profiautocz.cz/furgon-iveco-35c11v-daily
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5.6.2 Pracovní pomůcky 

Úvazky, páčidla, klíny, pákové kleště, armovací kleště, zednické lžíce, stahovací 

lať, vodováha. 

5.6.3 Pomůcky BOZP 

 Všichni pracovníci budou vybaveni ochrannými prostředky tj. přilba, pracovní 

oděv a obuv, reflexní vesta a ochranné rukavice. 

 

5.6.4 Pracovní postup 

Před zahájením montáže stropu z panelů Spiroll musí být provedena technická 

přejímka podpůrných konstrukcí za účasti vedoucího montážní čety a odběratele. 

Výsledek přejímky musí být zaznamenán v montážním deníku s následujícími údaji:   

• kontrola hlavních rozměrů objektu s uvedením jištěných odchylek.    

• kontrola montážní roviny podpůrných konstrukcí pro uložení dílců Spiroll.    

• kontrola vyvedení věncové výztuže pro věnec kolem panelů Spiroll viz ilustrační foto.  

 

Obr. 5.3 Vyvedení věncové výztuže. 

- Označení uložení 

o Montážníci si na ŽB věnec naznačí pomocí křídy velikost uložení, která 

je 150 mm 

 

- Namaltování  hrany pro první dílec 

o Začíná se vždy krajním dílcem a postupuje se dle PD. 

o Na očištěnou a navlhčenou konstrukci věnce se provede maltové lože z 

cementové malty MC10 v tloušťce 10 mm. Lože provedeme 10mm od 

vnitřního líce věnce, aby nám pak vytlačená malta rysky nezakryla. 

o Maltové lože pro první dílec se provádí ze žebříku, dále se pak pokračuje 

z již osazených stropních dílců. 
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- Osazení prvního dílce 

o Panely budou připraveny na tahači, ze kterého se budou přímo klást na 

určené místo dle PD. 

o Vazači upnou panel za pomoci autojeřábu LIEBHERR LTM 1060-3.1 se 

panel zdvihne cca 300 mm nahoru, aby se ověřilo, zda je dobře upevněn 

na závěs jeřábu. Poté je panel pomalu přesunut na určené místo dle PD, 

kde jso připraveni montážníci. 

o Po dostatečném ustálení panelu, ve výšce asi 300 mm nad konstrukcí, se 

pomalu spustí na připravené maltové lože. 

o Je třeba dbát na velikost uložení panelu, kterou kontrolujeme podle 

předem vytvořených rysek. Uložení panelu je 150 mm. 

o Závěsné zařízení se odepíná až tehdy, kdy máme zkontrolováno správné 

uložení panelu na věnci a jsme přesvědčeni o stabilitě dílce. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.4 Přeprava panelu na místo zabudování pomocí autojeřábu 

- Osazování následujících dílců 

o Další panely se osazují z již uloženého dílce. 

o Opět se konstrukce věnce očistí a navlhčí, nanese matové lože a 

zkontrolovaný a upnutý prvek se přenese ze skládky k montážníkům, 

kteří ho následně uloží do maltového lože. 

o Postup opakujeme u všech panelů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.5 .Ilustrační foto osazování panelu spriroll 
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- Vybetonování věnce kolem stropních panelů. 

o V líci objektu bude dokola na tenkovrstvé cementové HELUZ lepidlo 

provedena vyzdívka z věncovek HELUZ 8/25 broušené. 

o Za vyzděné věncovky se vloží tepelná izolace Isover EPS tlušťky 80mm.  

o Vložíme třmínky věnce Ø8. 

o Vložíme vodorovnou Ø12 výztuž věnce a zalijeme betonem. 

o Pomocí distančním, dodržujeme krytí výztuže 30 mm. 

 

- Betonáž spár mezi panely. 

o Betonáž se bude provádět pomocí autodomíchávače Stettter AM7FHC o 

objemu bubnu 7 m3 . 

o Ze spár se odstraní nečistoty. 

o Před zalitím se namočí strany panelů a vloží zálivková výztuž Ø8 mm  

ve výšce podélné drážky. 

o Zálivková výztuž bude přivařena k výztuži věnce. 

o Betonová směs nesmí padat z výšky větší jak 1,5 m, aby nedocházelo k 

segregaci kameniva. 

o Zálivkový beton se vylévá speciálním nástavcem a při zalévání se 

kontroluje poloha výztuže. 

o Betonová směs se bude stahovat pomocí latě do výšky horní hrany 

stropních panelů. 

o Po zalití každé spáry se beton zhutní plošným vibrátorem. 

 

 
Obr. 5.6 Vyplnění zálivkové spáry 

 

 

- Ošetřování dobetonávek 

o Ošetřování betonu bude probíhat dle ČSN EN 13670, zde se určí na 

základě klimatických podmínek intervaly vlhčení. 

o Konstrukce budou opatřeny parotěsnou tkaninou, která bude stále 

viditelně vlhká. 

o Po dostatečném vytvrdnutí betonu – min 70% (4 dny)  může být 

zahájeno provádění zdění dalšího patra. 
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5.7 Jakost a kontrola kvality 

Montážní práce budou prováděny v souladu s platnými normami. Na správné 

provádění bude dohlížet stavbyvedoucí. Pro kontrolu jakosti provedení práce byl 

vytvořen kontrolní a zkušební plnán, který je samostatnou kapitolou této práce a je 

popsán v kapitole 8. 

 

5.7.1 Kontroly vstupní 

Před započetím prací se zkontroluje kompletnost projektové dokumentace 

potřebné k provádění stropní konstrukce. Pracovníci budou obeznámeni s podmínkami 

na staveništi a pracovišti. Stavbyvedoucí zkontroluje úplnost a správnost provedení 

zděných konstrukcí. Dále zkontroluje vytvrdnutí železobetonových věnců a zda z nich 

vyčnívá výztuž pro napojení věnce kolem stropních panelů. Zkontrolují se veškeré 

stroje, které se budou používat k montování stropní konstrukce. Stavbyvedoucí 

zkontroluje, zda byla dovezena všechna výztuž a zkontroluje zda se výztuž shoduje 

s projektovou dokumentací, tedy pro třmínky Ø8 a pro vodorovnou výztuž Ø12. Dále 

zda je správné množství výztuže, správné označení a zda jsou správně uloženy na 

dřevěných podkladcích o rozměrech 100x100 mm po 1 metru a jestli je přikryta folií 

proti navlhnutí. Také se zkontrolují pracovní podmínky. 

 

5.7.2 Kontrola mezioperační 

Každý den se kontrolují klimatické podmínky a to, ráno, v poledne a 2x večer a 

udělá se zápis do stavebního deníku. Práce nesmí být prováděny za snížené viditelnosti 

tj. viditelnost nižší než 30m. Dále při rychlosti větru nad 11 m/s, při dešti, bouřce nebo 

námraze. Teplota nesmí být nižší jak 5°C a v noci nesmí klesnout pod 0°C. Betonáž se 

nesmí provádět za vyšších teplot jak +30°C. V průběhu montáže panelů se kontroluje 

celistvost a neporušenost, správná manipulace s dílci a umístění dílce v konstrukci. 

Kvalita podmaltování a velikost uložení. Kontroluje se správné obezdění věncovkami a 

správné vložení a tloušťka tepelné izolace (80 mm) za věncovky. Při betonování zálivky 

mezi betony se kontrolu kvalita směsi a opět klimatické podmínky. Dále kontrolujeme 

způsob a četnost ošetřování vybetonovaných konstrukcí. Při každé dovážce panelů, se 

panely zkontrolují, zda nejsou poškozeny, zkontrolují se jejich rozměry zapíše se zápis 

o předání. 

5.7.3 Kontrola výstupní 

Po provedení stropní konstrukce se zkontrolují její výškové a půdorysné 

rozměry, pevnost a vytvrdlost a povrchová rovinnost betonových konstrukcí. Dovolené 

odchylky věnců ±5 mm na dvoumetrové lati. Mezní odchylka u ŽB panelů je ±10 mm. 



 

65 
 

5.8 BOZP 

Všichni pracovníci nacházející se na staveništi budou proškoleni o bezpečnosti 

práce, požární bezpečnosti a dané technologii etapy. O těchto školeních bude proveden 

zápis do stavebního deníku. 

 

 

 

Právní předpisy, které je nutno dodržovat: 

- Zásady při provádění práce ve výškách stanovuje vyhláška č. 362/2005 sb. „o 

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

- ČSN 73 24 80 – Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí. 

- Požadavky na bezpečnost stanovuje nařízení vlády č. 591/2006 „o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích“. 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky”. 

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

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

zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích. 

 

Možné nehody, kterým nutno přecházet: 

- Dle 362/2005 Sb. §3, odst. 1, písmene b - Při montáži stropních panelů nad 1. 

nadzemním podlažím, stropních desek nad 2. nadzemním podlažím budou 

pracovníci vystaveni pádu nad volnou hloubkou. 

- Nehoda stroje či tahače s pracovníkem z důsledku přehlédnutí. 

- Dle 591/2006 Sb. §3, písmene a - Při manipulaci zdvihacím zařízením 

(autojeřábem) hrozí pracovníkům úraz v důsledku neopatrné či špatné 

manipulace nebo v důsledku nepřizpůsobení se povaze pohybu přemísťovaného 

prvku. 

- Dle 591/2006 Sb. §8, odst. 1, písmene d – Popálení při svařování betonářské 

výztuže. 

- Dle 362/2005 Sb. §3, odst. 7 - Při nepříznivých povětrnostních vlivech hrozí 

pracovníkům pád z výšky. 

- Nehoda zapříčiněná poruchou stroje. 

- Nehody zapříčiněné požitím omamných látek. 

- Poranění pádem předmětu z výšky. 
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Pro bezpečnost na staveništi  je třeba: 

- Provádět kontrolu kvalifikace pracovníků pro práci ve výškách. 

- Vybavit všechny pracovníky ochrannými pracovními pomůckami, které jsou 

třeba pro danou činnost nezbytné. Při všech činnostech budou pracovníci 

používat 

ochrannou helmu, pracovní oděv a obuv. 

- Udržovat pořádek na staveništi. 

- Každý pracovník musí nosit reflexní vestu. 

- Průběžně se musí dělat úklid staveniště. Udržovat a čistit pracovní strojů a 

pomůcky. 

- Kontrolovat platnost průkazů jeřábníka a vazačů. 

- Zakázat vstup do nebezpečného prostoru jeřábu a nacházení se pod zavěšeným 

břemenem. Břemeno nesmí být přemisťováno nad prostorem, kde pracují 

pracovníci. 

- Dále technických stav strojů a zařízení, které se pro danou činnost používají. 

- Namátkově kontrolovat zda nejsou požívány alkoholické nápoje a jiné návykové 

látky na pracovišti. 

 

Bezpečnost práce na staveništi je blíže popsána v kapitole 9 – bezpečnost práce 

řešené etapy. Zde byly uvedeny pouze nejdůležitější body bezpečnosti na staveništi. 

 

5.9 Ekologie 

Při práci na staveništi a provádění jednotlivých procesů se řídíme podle zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení. 

 

Zákon č. 185/2001 Sb. stanoví: 

- Pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování 

ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného 

rozvoje. 

- Práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství. 

- Působnost orgánů veřejné správy 

- Zamezení ropných úniků do půdy (např. motorová nafta) 

-vsáknutí do vhodného porézního materiálu a likvidovat v souladu s 

platnou 

  legislativou) 

- zamezení úniku: bezpečné zacházení, nevypouštět do kanalizace 
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Odpady vznikající při provádění montovaných stropních konstrukcí podle vyhlášky 

číslo 381/2001 Sb. - Katalogu odpadů: 

Druh odpadu Číslo odpadu Kategorie Způsob zpracování 

Beton 17 01 01 O C 

Železo, ocel 17 04 05 O B 

Cihly 17 01 02 O C 

Plastové obaly 15 01 02 O A 

Směsný komunální odpad 20 03 01 O A 

Motorová nafta 13 01 02 N A 

Motorové oleje 13 02 04 - 13 02 08 N A 

 

Legenda kategorie odpadu: 

O ostatní odpad 

N nebezpečný odpad 

Legenda likvidace odpadu: 

A bude uloženo na skládku určenou pro příslušnou kategorii odpadu 

B bude odevzdáno  do sběrných surovin 

C bude předáno k recyklaci  
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6.1 Vstupní kontroly 

Bod č. 1 – Kontrola projektové dokumentace 

 Projektová dokumentace musí být odsouhlasena objednatelem a autorizovaným  

projektantem. Kontroluje se její kompletnost, správnost a úplnost. Kontrolu provádí 

stavbyvedoucí a technický dozor investora. Provede se zápis do stavebního deníků. 

Bod č. 2 – Kontrola připravenosti pracoviště 

 Před započetím montáže stropu Spiroll musím být provedena přejímka 

předešlých prací. Musí být dokončeny obvodové a vnitřní zdi a železobetonový věnec. 

Zkontrolují se celkové rozměry objektu a rozměry jednotlivých místností. Zkontroluje 

se zda je k dispozici autojeřáb a zda jsou volné skládky pro uskladnění materiálu. 

Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora, provede se zápis 

do stavebního deníku, protokol o předání pracoviště 

 

Bod č. 3 – Kontrola převzetí materiálů 

 Kontroluje se kvalita dodané výztuže, rovnost a čistota skladování. Je nutné 

zkontrolovat, jestli druh, profil, počet, délky rovné výztuže a ohybů, tvar třmínků 

odpovídají objednávce. Ocel B500B, třmínky Ø 8 mm a podélná výztuž Ø12 mm. 

Výztuž mezi panely do zálivky bude Φ8 mm. Do konstrukcí lze zabudovávat pouze 

betonářskou ocel, jejíž jakost je potvrzena hutním atestem. Nutné je kontrolovat, jestli 

dopravou a manipulací nedošlo k zakřivení a k deformaci výztuže. Veškerá výztuž bude 

řádně označena: označení výrobku, číslo normy (ČSN EN 10080), jmenovité rozměry a  

skupinu oceli. 

 Kontrola dodání věncovek HELUZ 8/25 broušené a epelné izolace Isover EPS 

100 S tl. 80. Kontroluje se jejich počet, rozměr a neporušenost. 

 

Bod č. 4 – Kontrola skladování materiálu 

 Kontroluje se rovinnost, únosnosr a odvodnění skladovacích ploch. Skon bude 

minimálně 2%. V případě skladování výztuže, budou podloženy hranoly o rozměru 100 

x 100 mm po jednom metru. Výztuž se nesmí dotýkat povrchu skládky. Prvky se 

skladují na ležato. Skladované prvky musí být opatřeny folií proti dešti. Tepelná izolace 

a věncovky budou na skládce na paletách, tak aby se nedotýkala povrchu skládky a 

bude přikryta folií proti dešti. Palety budou max. 2 na sobě a to do výšky maximálně 1,5 

m. Mezi prvky bude prostor min. 750 mm. 

 Kontrolu provádí stavbyvedoucí a provede se zápis do stavebního deníku. 
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Bod č. 5 – Kontrola způsobilosti dělníků 

 Stavbyvedoucí či mistr kontrolují u všech pracovníků, zda byli seznámeni s 

pracovním postupem a proškoleni o BOZP na staveništi. O tomto školení je veden 

záznam ve stavebním deníku spolu s podpisy zúčastněných osob. U pracovníků 

vykonávajících činnost vyžadující získání příslušného oprávnění, bude toto oprávnění 

deklarováno příslušným platným průkazem, certifikátem či jiným dokumentem 

opravňující vykonávat danou činnost. Dělníci můžou být podrobeni dechové zkoušce. 

Bod č. 6 – Kontrola strojů a zařízení 

 Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce. 

Kontrolují technický stav jako je hladina provozních kapalin, ošetření důležitých 

součástek promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných 

signálů, různá jiná mechanická poškození nebo také, zda elektrické přístroje neprobíjejí. 

Po skončení prací musí být stroje opatřeny nádobami na zachytávání olejů a jiných 

kapalin, zabrzděny a uzamčeny. 

Zkontrolujeme umístění a únosnost autojeřábu Liebherr LTM 1060´3.1, který je určen 

ke zdvihání příhradových vazníků. Také kontrolujeme platnost průkazů jeřábníka a 

vazačů. Zkontrolujeme i technický list jeřábu a zda je technicky v pořádku. 

Zkontrolujeme prvky pro uchycování. 

 Kontrolu provádí stavbyvedoucí a provede se zápis do stavebního deníku. 

 

Bod č. 7 – Kontrola bezpečnostních prvků 

 Pracovní četa musí být vybavena ochrannými pomůckami tj. pracovní boty, 

oděv a rukavice, reflexní vesta, ochranná přilba. Při práci ve výškách tj. nad 1,5 m nad 

terénem, musí být zajištěny ochranné pásy, jistící lana a žebříky proti pádu osob.  

 

Bod č. 8 – Kontrola podpůrných konstrukcí 

 Před započetím montáže stropu Spiroll musím být provedena přejímka 

podpůrných konstrukcí. Kontroluje se obvodové a vnitřní nosné zdivo, jejich umístění, 

svislost s odchylkou ± 20 mm a rovinnost s odchylkou ± 10 mm na jednom metru, 

v délce 10 metrů je odchylka max ± 50 mm. Tloušťka zdiva má dovolenou odchylku ± 

5 mm. Zdivo musí být zakončeno železobetonovým ztužujícím věncem, ze kterého musí 

být vyvedena výztuž  pro ŽB věnec kolem panelů spiroll. Povrch věnce musí být 

celistvý, bez viditelných prasklin, výklenků a štěrkových hnízd. Rovinnost na 

dvoumetrové lati nesmí  přesáhnout ±5 mm. Odchylky v rozměrech průřezu budou 

maximálně ± 6 mm. 
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6.2 Mezioperační kontroly 

Bod č. 9 – Kontrola klimatických podmínek 

 Mistr kontroluje stav klimatických podmínek při příchodu na stavbu, případně 

před započetím prací a provádí záznam každý den do stavebního deníku. Teplota se 

kontroluje 4x denně - ráno, v poledne a 2x večer. Za daných podmínek bude práce 

přerušena a to jsou: 

- bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy  

- čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 při práci na plošinách, pojízdných lešeních a 

žebřících     nad 5 m výšky práce, v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 

m.s-1  

- dohlednost v místě práce menší než 30 m  

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

- teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C – nutné chránit povrch proti 

promrzání, způsob ochrany závisí na intenzitě mrazu, deště, větru a kombinaci těchto 

vlivů. 

 

Bod č. 10 – Kontrola převzetí panelů Spiroll 

  Kontrolujeme, zda jsou prvky celistvé a nepoškozeny, jejich rozměry a správnou 

tloušťku. Maximální odchylky rozměrů jsou ± 15 mm na délku panelu, ± 10 na výšku 

panelu a ± 5 mm na šířku panelu. Kontrola probíhá pří každé přejímce materálu. Kvalita 

je doložena výsledky zkoušek a certifikáty. 

 Kontrolu provádí stavbyvedoucí a provede se zápis do stavebního deníku. 

 

Bod č. 11 – Kontrola zaháknutí dílce 

 Před zavěšením se zkontroluje stav prvku a přesvědčíme se o jeho místu 

zabudování. Kontrolujeme stav háků. Pří zvednutí se očistí od případných nečistot. 

Nejprve se prvek zdvihne 300 mm a následně se může dopravit na místo zabudování. 

Při přepravě panelu, nesmí docházet ke škubavým pohybům, k houpání a otáčení. 

 

Bod č. 12 – Osazení stropních dílců 

 Zkontroluje se správnost uložení, což je 150 mm. Panely se musí uložit stranou, 

která je tomu určena, tedy tak jak byly přivezeny. Pod každým panelem bude věnec 

navlhčen. Panely se osazují do maltového lože tl. 10 mm z malty MC10 
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Bod č. 13 – Kontrola zálivkové výztuže 

 Ze spár musí být odstraněny všechny napadené nečistoty. Boky panelů musí být 

před zalitím zálivky nasáklé vodou. Zálivková výztuž je průměru 8 mm a osazuje se ve 

výšce spodní podélné drážky. Výztuž musí být kotvena v železobetonovém věnci. 

 

Bod č. 14 – Kontrola dodávky čerstvého betonu 

 Při každé dodávce betonové směsi zkontroluje stavbyvedoucí doklad, kde je 

doložena kvalita, složení a třída betonové směsi včetně certifikátů a atestů, tyto údaje se 

musí shodovat s objednávkou. Pro zálivku beton C16/20 s plnivem o max. zrnu 8 mm, 

pro věnce C16/20. Dále zkontroluje, zda je dodán materiál ve správném množství a 

kvalitě. Standardně se měří konzistence na vzorku odebraném na začátku 

vyprazdňování autodomíchávače, dle ČSN EN 12350-1 po vyprázdnění cca 0,3 m3 

betonu. Konzistence je dána stupněm konzistence, jeho určení se bude provádět pomocí 

zkoušky sednutím: Zkouška sednutím dle ČSN EN 12350-2   

Bod č. 15 – Kontrola styků panelů a jejich ošetření 

Zálivkový beton se vylévá speciálním nástavcem a při zalévání se kontroluje 

poloha výztuže. Kontroluje se správné zhutnění zálivky. Hutnění bude probíhat po 

jednotlivých panelech plošným vibrátorem. Zálivka musí lícovat s horním povrchem 

panelů. Práce nebude probíhat při teplotě nižší jak 5°C. Zálivka bude chráněna před 

vyschnutím trvale vlhkou geotextýlií. 

Bod č. 16 – kontrola provedení výztuže věnce 

 Kontrolu polohy výztuže provede stavbyvedoucí za účasti statika, popřípadě i 

technického dozoru investora. Před betonáží ověří, zda je výztuž ve správné poloze. 

Kontrola musí potvrdit, že jsou použity třmínky Ø8 mm  a vodorovná výztuž Ø12 mm  

ve stanovených roztečích. Musí být dodrženo stanovené krytí výztuže, které je zajištěno 

distančníky. Výztuž nesmí být znečištěna škodlivými látkami. Výztuž je řádně svázána 

a zajištěna proti posunutí při betonáži - mezi pruty je minálně 150 mm prostor pro 

betonáž a zhutnění ponorným vibrátorem. 

 

Bod č. 17 – Kontrola betonáže věnců 

 Beton se ukládá tak, aby veškerá výztuž byla zabetonována v řádně zhutněném 

betonu a měla požadované krytí. Ukládá se max. z výšky 1,5 m aby nedošlo k oddělení 

plniva v betonové směsi. Kontroluje se, za je výztuž správně usazena a upevněna, tak 

abych nedošlo k jejímu posunu při betonáži. Při hutnění se kontrolují vzdálenosti 

vpichů, které musí být max. 1,4 násobek poloměru účinnosti vibrátoru.  
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6.3 Výstupní kontroly 

 

Bod č. 18 – Kontrola povrchu betonu 

 Po potřebném zatvrdnutí provedeme kontrolu zálivky a ztužujícího věnce. Nikde 

nesmí vyčnívat výztuž. Povrch věnce musí být celistvý, bez viditelných prasklin, 

výklenků a štěrkových hnízd.  

 

Bod č. 19 – Kontrola geometrické přesnosti 

 Mezní odchylky ve vodorovném směru jsou: 

 do 4 m je 8 mm 

 4-8 m je 10 mm 

 8-16 m je 12 mm 

 Rovinnost ztužujícího věnce na dvoumetrové lati nesmí přesáhnout ±5 mm. 

Odchylky v rozměrech průřezu budou maximálně ± 6 mm. 
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Zkratky: 

 SV - stavbyvedoucí 

M - mistr 

St - strojník 

TDI - technický dozor investora 

PD - projektová dokumentace 

DL - dodací list 

SD - stavební deník 

 

Legislativa:  

ČSN 73 0420 -1 - Přesnost vytyčování staveb     srpen 2002 

Část 1: Základní požadavky        

 

ČSN 73 0420-2 - Přesnost vytyčování staveb     červenec2002 

Část 2: Vytyčovací odchylky        

 

ČSN EN 12350 - 1 - 7 - Zkoušení čestvého betonu - Část 1 - 7   říjen 2009 

 

ČSN EN 10080 - Ocel pro výztuž do betonu     prosinec 2005 

Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně       

 

ČSN 26 9010 - Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček listopad 1993 

ČSN 73 0210 – 1 - Geometrická přesnost ve výstavbě.    leden 1993 

Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení      

 

ČSN EN 13670 + Opr1 - Provádění betonových konstrukce  červen 2010 

 

ČSN EN 206 - 1 + A1 + A2 + Z1 až Z4 – Beton     září 2001 

Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda     

 

ČSN EN 12504 – 2 - Zkoušení betonu v konstrukcích     únor 2013 

Část 2: Nedestruktivní zkoušení - Stanovení tvrdosti odrazovým tvrdoměrem  

           

ČSN EN 13 791 - Posuzování pevnosti betonu v tlaku 

 v konstrukcích a v prefabrikovaných betonových dílcích   červen 2007 

   

Zákon č. 183/2006 Sb.       březen 2006 

O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
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ČSN EN 1992-1-1 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí  listopad 2006  

Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby     

 

Vyhláška č. 499/2006 Sb. - O dokumentaci staveb    listopad 2006 

   

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.       září 2001 

 Kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný  

provoz a používání strojů,  technických zařízení, přístrojů a nářadí   

 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb        prosinec 2006 

 O bližších min. požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

      

Vyhláška č. 62/2013 Sb.         únor 2013 

Kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb.o dokumentaci staveb    

     

Zákon č. 350/2012 Sb.         září 2012 

Změna stavebního zákona a změna souvisejících zákonů 

 

Zákon č. 22/1997 Sb.         září 1997 

O technických požadavcích na výrobky a související předpisy  

 

Zákon č. 505/1990 Sb. se změnou 85/2015 Sb. - zákon o metrologii únor 1991 
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7.1 Obecná charakteristika 

Název:    Divadlo  

Místo stavby:  Ždírec nad Doubravou, parcela č. 612/12 

Investor:   Kraj Vysočina 

 Druh stavby:   Občanská stavba  

Účel stavby:   Kulturní stavba 

7.1.1 Obecná charakteristika objektu 

Na stavební parcele se bude nacházet kulturní zařízení – divadlo, parkoviště a 

příjezdové komunikace. Dle geologického průzkumu se stavba bude nacházet na zemině 

III. Kategorie. Základová konstrukce navržena jako betonová z pásů ve dvou úrovních -

2850mm a  -1400mm, na kterých je železobetonová základová deska. Svislé obvodové  

zdivo je  z tvárnic Heluz Family 440 a vnitřní nosné zdivo z Heluz aku 25, nenosné 

zdivo Heluz 14. Stropní konstrukce je sestavena ze stropních předpjatých panelů 

SPIROLL a železobetonový desek. Střešní konstrukce nad 1NP je navržena jako plochá 

střecha, nad 2NP bude střecha sedlová, nesená dřevěnou příhradovou konstrukcí  se 

sklonem 20° a krytinou Lindab. 

7.1.2 Obecná charakteristika procesu 

 V tomto předpisu je popsán sled a postup činnosti pro provedení nosné 

konstrukce střechy z dřevěných příhradových vazníků. Dále je zde popsána doprava 

materiálu na staveniště, kontroly procesu, vzniklé odpady a jejich likvidace, personální 

obsazení a potřebné pracovní pomůcky. 

7.2 Materiál, doprava, skladování 

7.2.1 Materiál 

 Na stropní konstrukci budou použity dřevěné příhradové vazníky s výškou 

uprostřed rozpětí 3 215 mm. Vazníky jsou pro rozpon 18 250 mm a jejich délka je 

20 150 mm. Dalším materiálem je zavětrování, které bude řešeno Ondřejskými kříži. 

Vazníky budou k věnci kotveny pomocí úhelníků.  
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Výpis ostatních materiálů 

 Obr. 7.1 Dřevěné příhradové vazníky. 

 

Dřevěné příhradové vazníky   40 ks 

Ocelové kotvící uhelníky BMF 90:  160 ks 

Závitová tyč M12:    20 m 

Závitová tyč M10:    20 m 

Matky, podložky:    2 balení - 400 ks 

Styčníkové desky:  150 x 300 mm  80 ks 

   400x250 mm  80 ks 

Svorníky M12     120 ks 

Chemická kotva Fischer 300 ml:   8 ks 

    

7.2.2 Doprava 

Primární doprava 

Primární doprava bude sloužit k dopravě materiálu na stavbu. Pro převoz lehčích 

materiálů bude užitkový vůz Iveco Furgon Daily. Spojovací materiály a uhelníky budou 

nakoupeny v Hlinsku, v prodejním skladu firmy Holasová s.r.o. sídlící na ulici nádraží 

ČD. Dřevěné vazníky, sním i materiál pro zavětrování, budou dováženy navrženou 

soupravou složenou z tahače Scania R580 a návěsu Schwarmüller. Výrobna vazníku je 

situována v průmyslovém areálu Útěchov, nedaleko Brna, odtud budou dováženy na 

staveniště. K přepravě bude použitý uchycovací systém, aby nedocházelo k posunu 

přepravovaného materiálu. 

 

Sekundární doprava 

Sekundární doprava je zajištěna autojeřábem Liebherr LTM 1060-3.1. Vazníky 

budou převáženy rozložené na dvě časti. Autojeřáb bude na stanovišti ST2. Řidič tahače 

objede autojeřáb přes výhybku a zastaví 15 m před autojeřábem. Vazníky přesune 

autojeřáb na zpevněnou plochu výhybky, kde se smontují v celek a následně budou 
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autojeřábem přeneseny na místo zabudování. Drobný materiál jako jsou závitové tyče a 

matky, budou nošeny ručně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. Rozmístění závitových tyčí vyčnívajících z věnce. 

Obr. 7.2 Rozmístění závitových tyčí. 

 

7.2.3 Skladování 

 V případě potřeby skladování bude, v jižní časti staveniště, k dispozici 

skladovací plocha IV. Skladovací plochy budou ze zhutněného štěrku frakce 32/63. 

Budou rovinné se spádem 2% pro odvodnění směrem od objektu. Prvky budou 

skladované naležato do max. výšky 1,5 m. Mezi jednotlivými prvky musí být dodržena 

průchozí šířka 750 mm. Vazníky musí být skladovány tak, aby nedošlo k jejich 

deformaci. Musí být na dřevěných podkladních hranolech o rozměru 100x100 mm. 

Proti dešti budou chráněny folií. 

 Drobný materiál bude skladován v uzamykatelné buňce tomu určené. 

7.3 Převzetí pracoviště 

Montáž může být započata až po zhotovení železobetonových věnců v 2NP, 

které musí být dostatečně vytvrzeny, minimálně 70% pevnosti. Před zahájením prací 

musí být provedena kontrola provedení železobetonových věnců. Jeho povrch musí být 

celistvý, bez viditelných prasklin, výklenků a štěrkových hnízd. Rovinnost na 

dvoumetrové lati nesmí  přesáhnout ±5 mm. Odchylky v rozměrech průřezu budou 

maximálně ± 6 mm. Do věnců budou zabetonovány šroubovice pro ukotvení vazníků. 

Vyčnívat budou 5 cm nad povrch věnce. První šroubovice bude vyčnívat 180 mm od 

štítu na stupem stavebního objektu a dále dle obrázku. Staveniště bude oploceno a 

budou hotovy skladovací plochy a komunikace ze zhutněného štěrku tl. 200 mm. Dále 
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budou zřízeny potřebné přípojky tj. voda, kanalizace, elekřina. Na staveništi budou také 

veškeré buňky a kontejnery. O převzetí bude proveden zápis do stavebního deníku. 

7.4 Obecné pracovní podmínky 

 Pokud bude nezbytně nutné pracovat při teplotách pod 5°C, bude na staveništi 

zavedeno zimní opatření pro dělníky. Teplota nesmí přesáhnout více jak +30°C nebo 

méně jak -10°C.  Maximální rychlost větru nesmí přesáhnout 8 m/s. práce nesmí 

probíhat za snížené viditelnosti, deště, bouřky, sněžení nebo za námrazy. 

 Staveniště bude oploceno  s výstražnými a informačními tabulemi u vjezdu a 

výjezdu. Na staveništi bude zřízena zpevněné komunikace a skladovací plochy. Také se 

budou na staveništi nacházet šatna pro pracovníky, která bude sloužit také jako denní 

místnost, hygienická buňka vybavena toaletami, sprchami a umyvadly. Dále sklad 

drobného  materiálu, sklad nářadí, silo na suché maltoviny s kontinuální míchačkou. Na 

staveništi jsou zřízeny inženýrské sítě pro vodu, elektřinu a odvod odpadních vod. 

Pracovníci budou mít možnost parkovat auta, na zpevněné ploše vyhrazené pro 

parkování.  

 Všechny pracovníci budou proškoleni o BOZP, budou seznámeni 

s technologickými postupy pro tvorbu panelových stropů. Vazači budou mít platný 

vazačský průkaz. Řidič autojeřábu  bude mít platný jeřábnický průkaz. 

 

 

7.5 Personální obsazení 

 

Funkce požadavky počet 

Vedoucí pracovní čety vyučen v oboru 1 

Obsluha autojeřábu jeřábnický průkaz 1 

Vazač vazačský průkaz 2 

Montážník vazačský průkaz 2 

Tesař vyučen v oboru 2 

Řidič nákladní soupravy C + E 2 

Pomocný pracovník   2 
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7.6 Stroje, nářadí a pomůcky BOZP 

7.6.1 Stroje a nářadí 

Stroje 

- Tahač Scania R580      2 ks 

- Návěs Schwarmüller       2 ks 

- Autojeřáb LIEBHERR LTM 1060-3.1   1 ks 

- Užitkový vůz Furgon Iveco Daily 35C11V   1 ks 

Nářadí 

- Uhlová bruska GSW 17-125 INOX Profesional  1 ks 

- Motorová pila       1 ks 

- Vrtačka s příklepem      1 ks 

7.6.2 Pracovní pomůcky 

Úvazky, svinovací metr, klíny, vodováha, tesařské kladivo, uhelník, kleště, aku-

vrtačka, tesařské tužky, olovnice, pojízdné lešení 

7.6.3 Pomůcky BOZP 

 Všichni pracovníci budou vybaveni ochrannými prostředky tj. přilba, pracovní 

oděv a obuv, reflexní vesta a ochranné rukavice. 

7.7 Pracovní postup 

Při přebírání materiálu ho vždy zkontrolujeme, zda je správný počet a zda není 

poškozen.  Provede se kontrola železobetonových věnců, na které se budou vazníky 

pokládat. Pokládka vazníků bude probíhat dle následujícího obrázku, tj. od vstupní 

části stavebního objektu. Autojeřáb bude na stanovišti ST2, odkud dokáže osadit 

všechny vazníky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.3 Dřevěné příhradové vazníky 

http://www.iveco-profiautocz.cz/furgon-iveco-35c11v-daily
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Montáž dřevěných vazníků bude probíhat z pojízdného lešení, umístěného na 

stropních panelech 1NP.  

Vazníky budou přivezeny a případně skladovány na dvě časti. Vazník se nejprve 

musí sbít dohromady a to tak, že se dvě části vazníků přenesou pomocí autojeřábu na 

výhybku, která bude pro tuto pracovní část sloužit jako předmontážní plocha, u 

stanoviště ST2. Tam se přibijí k sobě styčníkovými deskami pomoví hydraulického lisu 

a na čtyřech místech svorníky dle schématu. Spoj je posouzený statikem a je vyhovující. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.4 Schéma spoje příhradového vazníku. 

 

Po důkladném sbití a zkontrolování spojů se vazník, už celý, uchytí na lano 

autojeřábu, který ho přenese na k místu zabudování. Vazníky budou uchyceny 

pomocí traverzy na třech místech.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Obr. 7.5 Upevnění vazníku na lano autojeřábu. 
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 Vazníky jsou od sebe osově vzdálené 900 mm.  

 Před jejich osazením se na věnec provede penetrační  nátěr, aby došlo 

k oddělení materiálu a nedocházelo ke kondenzaci vodních par mezi 

vazníkem a věncem.  

 Jako první se osadí štítový vazník, který se po osazení zapře dvěmi 

dočasnými vzpěrami. 

 Vazník se z každé strany ukotví pomocí uhelníku a předem připravených 

šroubovic M12 k věnci. Dále se provrtá vazník a sešroubují se uhelníky skrz 

vazník k sobě opět šroubovící M12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 Obr. 7.6 Ukotvení vazníků pomocí úhelníků a zabetonovaných svorníků. 

 Pro dosažení konečné tuhosti se skrz otvory v uhelníku navrtají další dvě 

otvory do věnce o průměru 12 mm, důkladně se vyčistí a vloží se chemická 

malta se závitovou tyčí M10 

 Aplikace chemické malty do betonu: 

1. Vyvrtat otvor hloubky 100 mm, průměru 12 mm 

2. Řádně vyčistit od prachu pomocí vyfukování a kartáčku - opakovaně 

3. Vyplnit otvor od spodu chemickou maltou 

4. Zasunout závitovou tyč M10 

5. Po vytvrzení chemické malty je možno závitovou tyč plně zatížit 

 

 

 

 

 

Obr. 7.7 Postup ukotvení závitové tyče chemickou maltou. 



 

89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Obr. 7.8 Doby vytvrzení chemické malty. 

 

Výše uvedené časy platí od okamžiku kontaktu mezi pryskyřicí a tvrdící 

přísadou ve statickém směšovači. Pro montáž musí být teplota kartuše  alespoň 

+5°C. Pokud se pracuje s přestávkami, je nutné směšovač vyměnit.  

 

 Po řádném ukotvení vazníku se může odvázat z lan autojeřábu 

 Takto postupujeme u všech vazníků.  

 Jednotlivé vazníky se dočasně zajišťují na kříž přibitými prkny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Obr. 7.9 Dočasné zavětrování vazníku. 
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 Trvalé ztužení vazníků v rovině střechy bude zajištěno pomocí diagonál, 

které povedou před dvě pole a latěmi, jejichž osová vzdálenost je 600 mm. 

Diagonály budou u krajních vazníků na obou stranách a dvakrát uprostřed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.10 Ztužení v rovině střechy diagonálami a podélnými latěmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.11 Princip fungování diagonálního ztužidla 
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7.8 Jakost a kontrola kvality 

Montážní práce budou prováděny v souladu s platnými normami. Na správné 

provádění bude dohlížet stavbyvedoucí. Pro podrobnější kontrolu jakosti provedení 

práce byl vytvořen kontrolní a zkušební plán, který je samostatnou kapitolou této práce 

a je popsán v kapitole č. 11. 

 

7.8.1 Kontroly vstupní 

Před započetím prací se zkontroluje se kompletnost projektové dokumentace 

potřebné k provádění střešní konstrukce. Pracovníci budou obeznámeni s podmínkami 

na staveništi a pracovišti. Stavbyvedoucí zkontroluje úplnost a správnost provedení 

zděných konstrukcí 2NP. Dále zkontroluje vytvrdnutí železobetonových věnců a zda 

z nich vyčnívá výztuž pro přichycení příhradových vazníků a zda je umístěna přesně dle 

projektu. Zkontrolují se veškeré stroje, které se budou používat k montování střešní 

konstrukce. Stavbyvedoucí zkontroluje, zda byla dovezena všechen potřebný materiál, 

který je uveden ve výpisu materiálu. Také se zkontrolují pracovní podmínky a 

připravenost staveniště.  

 

7.8.2 Kontrola mezioperační 

Každý den se kontrolují klimatické podmínky a to, ráno, v poledne a 2x večer a 

udělá se zápis do stavebního deníku. Práce nesmí být prováděny za snížené viditelnosti 

tj. viditelnost nižší než 30m. Dále při rychlosti větru nad 8 m/s, při dešti, bouřce nebo 

námraze. Teplota nesmí být nižší jak -10°C. Při každé dovážce vazníků se zkontroluje 

zda nejsou poškozeny, zkontrolují se jejich rozměry, počet a zda se neuvolnily spoje při 

převážení. Zapíše se zápis o předání. Při skladování vazníků, se kontroluje jejich 

správné skladování, tak aby ležely na podkladcích a byly přikryty folií proti dešti. 

V průběhu montáže se kontroluje celistvost a neporušenost, správná manipulace 

s dílci a umístění dílce v konstrukci. U každého vazníku se zkontroluje, zda byl správně 

a pevně smontován. Dále se kontroluje kotvení každého vazníku do železobetonového 

věnce a správné zavětrování. Tyto kontroly provádí stavbyvedoucí a mistr. 

 

7.8.3 Kontrola výstupní 

Po provedení střešní konstrukce se zkontroluje správnost provedení a správnost 

umístění. Správnost spojů a zavětrování. Všechny kontroly se zapíší do stavebního 

deníku. 
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7.9 BOZP 

Všichni pracovníci nacházející se na staveništi budou proškoleni o bezpečnosti 

práce, 

požární bezpečnosti a dané technologii etapy. O těchto školeních bude proveden zápis 

do stavebního deníku. 

 

Právní předpisy, které je nutno dodržovat: 

- Zásady při provádění práce ve výškách stanovuje vyhláška č. 362/2005 sb. „o 

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

- Požadavky na bezpečnost stanovuje nařízení vlády č. 591/2006 „o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích“. 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky”. 

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

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

zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích. 

 

Možné nehody, kterým nutno přecházet: 

- Pád z výšky. 

- Poranění pádem předmětu z výšky. 

- Nehoda stroje či tahače s pracovníkem z důsledku přehlédnutí. 

- Pád břemena z jeřábu. 

- Nehoda zapříčiněná špatnou manipulací se strojem. 

- Nehoda zapříčiněná poruchou stroje. 

- Nehody zapříčiněné požitím omamných látek. 

 

Pro bezpečnost na staveništi  je třeba: 

- Provádět kontrolu kvalifikace pracovníků pro práci ve výškách. 

- Vybavit všechny pracovníky ochrannými pracovními pomůckami, které jsou 

třeba pro danou činnost nezbytné. Při všech činnostech budou pracovníci 

používat ochrannou helmu, pracovní oděv a obuv. 

- Udržovat pořádek na staveništi. 

- Každý pracovník musí nosit reflexní vestu. 

- Průběžně se musí dělat úklid staveniště. Udržovat a čistit pracovní strojů a 

pomůcky. 

- Kontrolovat platnost průkazů jeřábníka a vazačů. 
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- Zakázat vstup do nebezpečného prostoru jeřábu a nacházení se pod zavěšeným 

- břemenem. Břemeno nesmí být přemisťováno nad prostorem, kde pracují 

pracovníci. 

- Dále technických stav strojů a zařízení, které se pro danou činnost používají. 

- Namátkově kontrolovat zda nejsou požívány alkoholické nápoje a jiné návykové 

látky na pracovišti. 

 

Bezpečnost práce na staveništi je blíže popsána v kapitole 9 – Bezpečnost práce 

řešené technologické etapy. Zde byly uvedeny pouze nejdůležitější body bezpečnosti na 

staveništi. 

 

7.10 Ekologie 

Při práci na staveništi a provádění jednotlivých procesů se řídíme podle zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení. 

 

Zákon č. 185/2001 Sb. stanoví: 

- Pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování 

ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného 

rozvoje. 

- Práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství. 

- Působnost orgánů veřejné správy 

- Zamezení ropných úniků do půdy (např. motorová nafta) 

-vsáknutí do vhodného porézního materiálu a likvidovat v souladu s 

platnou 

  legislativou) 

- zamezení úniku: bezpečné zacházení, nevypouštět do kanalizace 
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Odpady vznikající při provádění montovaných stropních konstrukcí podle vyhlášky 

číslo 381/2001 Sb. - Katalogu odpadů: 

Druh odpadu Číslo odpadu Kategorie Způsob zpracování 

Železo, ocel 17 04 05 O B 

Dřevo 71 02 01 O C 

Směsný komunální odpad 20 03 01 O A 

Motorová nafta 13 01 02 N A 

Motorové oleje 13 02 04 - 13 02 08 N A 

 

Legenda kategorie odpadu: 

O ostatní odpad 

N nebezpečný odpad 

Legenda likvidace odpadu: 

A bude uloženo na skládku určenou pro příslušnou kategorii odpadu 

B bude odevzdáno  do sběrných surovin 

C bude předáno k recyklaci  
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8.1 Vstupní kontroly 

Bod č. 1 – Kontrola projektové dokumentace 

 Projektová dokumentace musí být odsouhlasena objednatelem a autorizovaným  

projektantem. Kontroluje se její kompletnost, správnost a úplnost. Kontrolu provádí 

stavbyvedoucí a technický dozor investora. Provede se zápis do stavebního deníků. 

Bod č. 2 – Kontrola připravenosti pracoviště 

 Kontrola dokončených předcházejících prací. Obvodové a vnitřní nosné zdivo 

musí být zakončeno železobetonovým ztužujícím věncem. Kontrola vyvedení kotvících 

prvků pro upevnění dřevěných příhradových vazníků pomocí pozinkovaných uhelníků. 

Kotvící prvky jsou ze závitových tyčí M12 a musí vyčnívat minimálně 50 mm. Musí být 

dokončen komín, který bude prostupovat střešní konstrukcí. Dále se bude kontrolovat 

čistota pracoviště. Výhybka vedle stanoviště ST2 musí být čistá, budou se zde sbíjet 

vazníky.  

Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora, provede se zápis 

do stavebního deníku, protokol o předání pracoviště. 

 

Bod č. 3 – Kontrola převzetí materiálů 

  Kontrolujeme druh dřeva, jakost a správné množství dle projektové 

dokumentace a objednacího listu. Při přebírání vazníků kontrolujeme jejich rozměry, 

tvar jestli nejsou poškozeny, nebo uvolněny spoje. Vazníky nesmí mít podélné ani 

šikmé trhliny. Dřevo musí být bez lýka a kůry. Prvky by neměly mít odchylku větší jak 

5 mm. Prvky budou naimpregnované. Konstrukce, které se dodatečně opracovávají, 

musí být dodatečně naimpregnovány. Dřevěné prvky musí být dostatečně vysušeny, 

vlhkost maximálně 20%, to se měří vlhkoměrem. Styčníkové desky budou bez 

povrchových vad. Kontrolují se tloušťky spár, ta nesmí být větší jak 3 mm. Celkové 

rozměry příhradových vazníků nad 10 m se nesmí odchylovat od předepsaných rozměrů 

více než 1 mm na každý metr. 

Minimální rozměry prvků v příhradovém vazníku: 

Tloušťka:     min. 35 mm 

Výška vnějších prvků:  min. 70 mm 

Výška vnitřních prvků:  min. 58 mm 

 Styčníkové desky nesmí být odchýleny od své předepsané polohy více než 5 mm 

v jakémkoliv směru. Trny styčníkové desky musí směřovat kolmo k povrchu dřeva. 

Povrch desek nesmí být zkroucený. Spára mezi povrchem dřeva a styčníkovou deskou 

nesmí být větší než 1 mm. Styčníkové desky nesmí přesahovat přes vnější okraj 

příhradového vazníku. Spodní styčníky musí mít mezeru od konstrukce, na kterou se 

vazník pokládá, minimálně 3 mm.  

 Kontrolu provádí stavbyvedoucí a provede se zápis do stavebního deníku. 
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Bod č. 4 – Kontrola skladování materiálu 

 Kontroluje se rovinnost, únosnosr a odvodnění skladovacích ploch. Skon bude 

minimálně 2%. V případě skladování dřevěných vazníků, budou podloženy hranoly o 

rozměru 100 x 100 mm. Vazníky se nesmí dotýkat povrchu skládky. Jednotlivé prvky 

jsou mezi sebou také prokládány, aby nedošlo k přímému kontaktu prvků. Vazníky se 

mohou takto skládat na sebe maximálně do výšky 1.5 m. Prvky se skladují na ležato. 

Skladované prvky musí být opatřeny folií proti dešti. Spojovací materiál a drobné nářadí 

se uskladní v uzamykatelné buňce.  

 Kontrolu provádí stavbyvedoucí a provede se zápis do stavebního deníku. 

Bod č. 5 – Kontrola způsobilosti dělníků 

 Stavbyvedoucí či mistr kontrolují u všech pracovníků, zda byli seznámeni s 

pracovním postupem a proškoleni o BOZP na staveništi. O tomto školení je veden 

záznam ve stavebním deníku spolu s podpisy zúčastněných osob. U pracovníků 

vykonávajících činnost vyžadující získání příslušného oprávnění, bude toto oprávnění 

deklarováno příslušným platným průkazem, certifikátem či jiným dokumentem 

opravňující vykonávat danou činnost. Dělníci můžou být podrobeni dechové zkoušce. 

Bod č. 6 – Kontrola zdvihacího mechanismu 

 Mistr a strojník kontrolují způsobilost strojů vykonávat určené práce. 

Kontrolují technický stav jako je hladina provozních kapalin, ošetření důležitých 

součástek promazáním, celistvost ocelových zvedacích lan, funkčnost výstražných 

signálů, různá jiná mechanická poškození nebo také, zda elektrické přístroje neprobíjejí. 

Po skončení prací musí být stroje opatřeny nádobami na zachytávání olejů a jiných 

kapalin, zabrzděny a uzamčeny. 

Zkontrolujeme umístění a únosnost autojeřábu Liebherr LTM 1060´3.1, který je určen 

ke zdvihání příhradových vazníků. Také kontrolujeme platnost průkazů jeřábníka a 

vazačů. Zkontrolujeme i technický list jeřábu a zda je technicky v pořádku. 

Zkontrolujeme prvky pro uchycování. 

 Kontrolu provádí stavbyvedoucí a provede se zápis do stavebního deníku. 

Bod č. 7 – Kontrola rovinnosti podpůrných konstrukcí 

 Kontroluje se obvodové zdivo, jejich umístění, svislost s odchylkou ± 20 mm a 

rovinnost s odchylkou ± 10 mm na jednom metru, v délce 10 metrů je odchylka max ± 

50 mm Dále se provede kontrola ztužujícího věnce. Věnec musí být dostatečně vytvrdlý 

tj. minimálně 70% (min. 14 dní). Povrch věnce musí být celistvý, bez viditelných 

prasklin, výklenků a štěrkových hnízd. Rovinnost na dvoumetrové lati nesmí  

přesáhnout ±5 mm. Odchylky v rozměrech průřezu budou maximálně ± 6 mm. 

 Kontrolu provádí stavbyvedoucí a provede se zápis do stavebního deníku. 
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8.2 Mezioperační kontroly 

 

Bod č. 8 – Kontrola klimatických podmínek 

 Mistr kontroluje stav klimatických podmínek při příchodu na stavbu, případně 

před započetím prací a provádí záznam každý den do stavebního deníku. Teplota se 

kontroluje 4x denně - ráno, v poledne a 2x večer. Za daných podmínek bude práce 

přerušena a to jsou: 

- bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy  

- čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 při práci na plošinách, pojízdných lešeních a 

žebřících     nad 5 m výšky práce, v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 

m.s-1  

- dohlednost v místě práce menší než 30 m  

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

 

Podmínky, které práci na staveništi omezují:  

- pokles teploty na hranici 5 °C - je nutné provádět zimní opatření pro dělníky: častější 

přestávky, teplý čaj 

Bod č. 9 – Kontrola lešení 

Konstrukce a montáž lešení musí odpovídat ČSN 7308102, musí být stabilní a 

musí být zajištěno proti odklopení od zdi vzpěrami. Podlaha lešení musí být minimálně 

600 mm. Vstup na lešení zajištěn stabilním žebříkem, který přesahuje nad podlahu 

lešení o 1100 mm. Lešení bude obsahovat dvoutyčové zábradlí, kde první tyč je ve 

výšce 550 mm a druhá tyč ve výšce 1100 mm. Lešení bude pojízdné a proto se musí 

kontrolovat zajištění stabilní polohy. 

Bod č. 10 – Kontrola osazení vazníků 

 Kontroluje se správné umístění a kotvení. Vazníky musí být ve svislé poloze. Do 

podpor jsou vazníky kotveny pomocí pozinkovaných uhelníků, průběžně se kontroluje 

správnost tohoto ukotvení. Kontroluje se správnost zavětrování.  

 Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora, provede se zápis 

do stavebního deníku. 

 

Bod č. 11 – Kontrola tuhosti 

 Kontroluje se dodržení všechno technologických postupů. Kontrola dotažení a 

tuhosti všech spojů. U hřebíkových spojů kontrolujeme zda jsou hřebíky zaraženy, 

hlavička hřebíku musí být v jedné úrovni s povrchem dřeva. Svorníky mají být utaženy 

tak, aby spojované prvky těsně lícovaly ve spárách. V případě vysychání dřeva, se po 

ustálení vlhkosti dotahují. Kontrolu provádí stavbyvedoucí a provede se zápis do 

stavebního deníku. 
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8.3 Výstupní kontroly 

Bod č. 12 – Kontrola geometrie 

 Kontrolujeme rozměry a vzdálenost jednotlivých prvků tj. osová vzdálenost 

vazníků 900 mm. Celá konstrukce se zkontroluje pomocí olovnice ve svislém i 

vodorovném směru. Povolená odchylka je ± 10 mm. 

 Kontrolu Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora, provede 

se zápis do stavebního deníku. 

Bod č. 13– Kontrola zakrytí konstrukce 

 V případě časového odstupu provádění střešního pláště musí být konstrukce 

chráněna proti nepříznivým klimatickým podmínkám. Konstrukce se chrání překrytím 

vodotěsné folie. 

 Kontrolu Kontrolu provádí stavbyvedoucí a technický dozor investora, provede 

se zápis do stavebního deníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

101 
 

 

  



 

102 
 

 

  



 

103 
 

 

  



 

104 
 

 

Zkratky: 

 SV - stavbyvedoucí 

M - mistr 

St - strojník 

TDI - technický dozor investora 

PD - projektová dokumentace 

DL - dodací list 

SD - stavební deník 

 

Literatura:  

ČSN 73 02 10-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě 

  ČSN 73 28 10 – Dřevěné stavební konstrukce – Provádění 

 ČSN 73 31 30 - Truhlářské stavební práce - Provádění 

 ČSN 73 02 05 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 

ČSN 73 31 50 - Tesařské spoje dřevěných konstrukc 

  ČSN 73 28 24 - Třídění dřeva dle pevnosti 

  ČSN EN 1990:2004 - Zásady navrhování stavebních konstrukcí 

 ČSN EN 1239 - Požadavky na hydroizolační pásy a folie 

  ČSN EN 1090 - Provádění ocelových konstrukcí 

  ČSN EN 301 - Klasifikace a technické požadavky na dřevěné kce 
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9.1 NAŘÍZENÍ VLÁDY 

9.1.1 - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích - 591/2006 Sb.: 

§ 3 

Zhotovitel zajistí, aby 

a) 

při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na 

staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů dodržovány bližší 

minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 

k tomuto nařízení, 

b) 

byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v 

příloze č. 3 k tomuto nařízení, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí. 

1. 

práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího zhutňování nebo 

jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami souvisejícími s těmito pracemi, 

které jsou prováděny při zakládání staveb nebo terénních úpravách za podmínek 

stanovených zvláštním právním předpisem 7) a které zahrnují vytýčení tras technické 

infrastruktury. 

2. 

práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných konstrukcí, 

výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, včetně jejího 

zhutňování . 

3. 

práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými jsou cihly, 

tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování prefabrikátů ve zděných 

konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, zhotovování podlah, mazanin nebo 

dlažeb, úpravy povrchu stěn například sekáním nebo dlabáním. 

4. 

práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním ocelových, 

dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků různého tvaru a 

funkce, například tyčových, plošných nebo prostorových, do stavebních objektů nebo 

technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a provedení. 

5. 

práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce stavby nebo 

její části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně stavby za podmínek 

stanovených zvláštním právním předpisem. 

6. 

svařování a nahřívání živic v tavných nádobách podle zvláštního právního předpisu. 
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7. 

práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky. 

 

§ 4 

Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních 

prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na 

pracovištích, která splňují požadavky zvláštního právního předpisu, a jestliže při jejich 

provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických osob 

nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění těchto 

prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky zvláštního právního 

předpisu. 

 

§ 5 

Náležitosti oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, které je zadavatel 

stavby povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce, stanoví příloha č. 4 k tomuto 

nařízení, která obsahuje: 

 Datum odeslání oznámení. 

 Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, sídlo/adresa místa bydliště 

zadavatele stavby (stavebníka). 

 Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště. 

 Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností  

 Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, sídlo/adresa místa bydliště 

zhotovitele a fyzické osoby zabezpečující odborné vedení provádění stavby, 

popřípadě osoby vykonávající technický dozor stavebníka. 

 Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a sídlo/adresa místa 

bydliště, číslo platného osvědčení koordinátora při přípravě stavby. 

 Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a sídlo/adresa místa 

bydliště, číslo platného osvědčení koordinátora při realizaci stavby. 

 Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací. 

 Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 

 Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 

 Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi. 

 Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné 

jednat jeho jménem. 
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§ 6 

 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškození zdraví, pro jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán, stanoví  

příloha č. 5 k tomuto nařízení. 

 Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 

kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

§ 7 

Koordinátor během přípravy stavby 

a) 

dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z 

hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek 

výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se 

uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky 

realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem 

stavby, ekonomicky přiměřené, 

 

b) 

poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné 

a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných 

prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické 

postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

 

c) 

zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a 

provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v 

podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl 

odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi, 

 

d) 

zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 

pracích. 
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§ 8 

(1) Koordinátor během realizace stavby 

koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání 

opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu 

stavby 

 a) 

na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně 

popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat 

pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání, 

 

b) 

dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo 

opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních 

nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se 

s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na 

sebe budou bezprostředně navazovat, 

 

c) 

spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění 

jednotlivých prací nebo činností, 

 

d) 

sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou 

dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na 

zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 

e) 

kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s 

cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

 

f) 

spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou 

provádějící technický dozor stavebníka, 

 

g) 

zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem 

podle zvláštního právního předpisu. 

 

(2) Koordinátor během realizace stavby 



 

111 
 

a) 

navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo 

osob jimi pověřených a organizuje jejich konání, 

 

b) 

sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a 

termíny k nápravě zjištěných nedostatků, 

 

 

 

c) 

provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 

a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

 

 

 

 

9.1.2 - Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky - 362/2005 Sb.: 

 

§ 1 

 

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a 

upravuje způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 

zajistit při práci na pracovištích, na nichž jsou zaměstnanci vystaveni nebezpečí pádu z 

výšky nebo pádu do volné hloubky (dále jen "práce ve výškách a nad volnou 

hloubkou"), a bližší požadavky na bezpečný provoz a používání technických zařízení 

poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 

 

§ 3 

 

(1) Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu 

zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich 

bezpečnému zachycení a zajistí jejich provádění. 

 

b) 
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na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve 

výšce nad 1,5 m nad okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 

1,5m. 

(2) Ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků 

kolektivní ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná 

zábradlí a ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební 

konstrukce, například lešení nebo pracovní plošiny. 

 

(3) Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní ochranné pracovní 

prostředky proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje použití 

prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s 

ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených 

zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné. 

 

(5) Zaměstnavatel zajistí, aby otvory v podlaze a terénní prohlubně, jejichž 

půdorysné rozměry ve všech směrech přesahují 0,25 m, byly bezprostředně po jejich 

vzniku zakryty poklopy o odpovídající únosnosti zajištěnými proti posunutí nebo aby 

volné okraje otvorů byly zajištěny technickým prostředkem ochrany proti pádu, 

například zábradlím nebo ohrazením. Zajištěny proti vypadnutí osob nemusí být otvory 

ve stěnách, jejichž dolní okraj je výše než 1,1 m nad podlahou, a otvory ve stěnách o 

šířce menší než 0,3 m a výšce menší než 0,75 m. 

 

(6) Zaměstnavatel zajistí, aby na všech plochách, které nezaručují, že jsou při 

zatížení osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu bezpečné proti 

prolomení, případně na nichž toto zatížení není vhodně rozloženo technickou konstrukcí 

(pracovní, popř. přístupová podlaha apod.), bylo provedeno zajištění proti propadnutí. 

Ke zvyšování místa práce nebo k výstupu není dovoleno používat nestabilní předměty a 

předměty určené k jinému použití (vědra, sudy, židle, stoly apod.). 

 

(7) Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní 

situace, s ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví 

zaměstnanců. 

 

(8) Při práci ve výškách a nad volnou hloubkou vykonávané osamoceně nebo 

samostatně musí být zaměstnanec seznámen s pravidly pro dorozumívání mezi 

zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání s vedoucím zaměstnancem. 

Zaměstnanec vykonávající práci uvedenou ve větě první musí být poučen o povinnosti 

přerušit práci, pokud v ní nemůže pokračovat bezpečným způsobem, a o přerušení práce 

musí neprodleně informovat vedoucího zaměstnance, popřípadě zaměstnavatele. 
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9.2 STANOVENÍ RIZIKA PŘI PRACÍCH: 

 

2.1 – Dle 362/2005 Sb. §3, odst. 1, písmene b - Při realizaci nosného zdiva a příček 

jednotlivých podlaží budou pracovníci vystaveni riziku pádu z lešení vybudovaného pro 

dozdění druhé poloviny výšky těchto svislých konstrukcí. 

 

2.2 - Dle 362/2005 Sb. §3, odst. 1, písmene b - Při montáži stropních panelů nad 1. 

Nadzemním podlažím, stropních desek nad 2. nadzemním podlažím budou pracovníci 

vystaveni pádu nad volnou hloubkou. 

 

2.3 –Dle 591/2006 Sb. §3, písmene a - Při manipulaci zdvihacím zařízením 

(autojeřábem) hrozí pracovníkům úraz v důsledku neopatrné či špatné manipulace nebo 

v důsledku nepřizpůsobení se povaze pohybu přemísťovaného prvku. 

 

2.4 – Dle 362/2005 Sb. §3, odst. 6 - Při pracích na lešeních hrozí pracovníkům 

propadnutí podlahou lešení. 

 

2.5 - Dle 362/2005 Sb. §3, odst. 7 - Při nepříznivých povětrnostních vlivech hrozí 

pracovníkům pád z výšky. 

 

2.6 – Dle 362/2005 Sb. §3, odst. 5 - Při pracích u schodišť hrozí pracovníkům pád 

otvorem ve stropní konstrukci pro schodiště. 

 

2.7 – Dle 591/2006 Sb. §8, odst. 1, písmene d – Popálení při svařování betonářské 

výztuže. 

 

9.3 NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ PROTI ÚRAZŮM: 

 

3.1 – Při práci ve výšce tj. nad 1,5 m nad okolní úrovní, nebo pokud volná hloubka 

přesahuje 1,5 m, musí být pracovníci ochráněni proti pádu. Lešení bude mít podlahu 

minimálně 600 mm širokou a zábradlí bude dvoutyčové, kde první tyč je ve výšce 550 

mm a druhá tyč ve výšce 1100 mm nad pracovní podlahu. 

 

3.2 – Pravovnící pracující ve výškách musí být vybaveni podle možností některými 

potřebnými prostředky a pomůckami – ochranné pásy, jistící lana a žebříky. Musí být 

také zdravotně způsobilí pro práci ve výškách. 

 

3.3 – Jeřábník musí mít platný jeřábnický průkaz a musí být způsobilí k vykonávání 

jeřábnické práce. Musí zajistit bezpečný a plynulý přesun břemen. Břemena musí být 
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pevně uvázány vazači, kteří mají platný vazačský průkaz. V těsné blízkosti břemena se 

nesmí pohybovat osoby. 

 

3.4 – Lešení bude technicky v pořádku, bez viditelných prasklin v podlaze. Musí být 

správně smontované, dle návodu od výrobce. Při viditelné poruše lešení, se vymění 

lešeňový díl, nebo se zřídí nové lešení. 

 

3.5 – Práce ve výškách nesmí probíhat při vyšší rychlosti než 11 m/s, při práci na 

pojízdném lešení a na žebřících nad 5 m nesmí být rychlost větru vyšší jak 8 m/s. 

Pracovníci pracující ve výškách musí být pro tuto práci zdravotně způsobilí a vybaveni 

podle možností některými potřebnými prostředky a pomůckami – ochranné pásy, jistící 

lana a žebříky. 

3.6 – Otvory pro schodiště se během zdících prací musejí dočasně zakrýt poklopy, které 

jsou dostatečně pevné a odolné vůči prolomení a tím zapříčinění pádu předmětů nebo 

pracovníků. Poklopy budou únosné pro pracovníky. 

 

3.7 – Pracovníci musejí být vždy vybaveni ochrannými pomůckami tj. pevná obuv, 

pracovní oděv, pracovní rukavice, ochranná přilba a reflexní vesta. V Případě sváření 

bude mít pracovník svářečskou kuklu. 
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Závěr 
Tématem bakalářské práce byla výstavba hrubé části stavebního objektu divadla 

ve Ždírci nad Doubravou. Výsledkem jsou vypracovaný plán zařízení staveniště, kde je 

umístění potřebných buněk pro pracovníky, vyznačený pojezd pro stroje a dopravu 

konstrukčních prvků. K tomuto plánu byla vypracována textová dokumentace, ve která 

se nacházejí informace o veškerém zařízení na staveništi. Dále jsem podrobně popsal 

postup a sled prací, které budou zapotřebí při montáži panelových stropů 

z prefabrikovaných stropních dílců Spiroll a postup montáže dřevěných příhradových 

vazníků. Také je zde popsáno, které stroje budou při této výstavbě zapotřebí. K průběhu 

jednotlivých prací jsem vytvořil časový harmonogram v programu Contec a výkaz 

výměr jednotlivých materiálů. 

 Přínosem této práce pro mě byl takový, že jsem dokázal pochopit 

návaznosti jednotlivých prací při výstavbě stavebního objektu, naučil jsem se co vše je 

potřeba na staveništi a podmínky, které jsou naléhavé pro práci. Dalším přínosem 

představa, kolik materiálu je potřeba na výstavbu hrubé vrchní stavby a přibližnou 

časovou hodnotu jednotlivých prací. 
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Vyhl. Č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
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