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Abstrakt: 

Předmětem bakalářské práce je řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby rodinného 

domu v Lanškrounu. Práce obsahuje technickou zprávu, řešení širších dopravních vztahů, 

technologický předpisy pro zdění a hrubou konstrukci střechy, zařízení staveniště, časový 

plán, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plány a bilance zdrojů. 

 

Klíčová slova  

Technologie, stavba, zdivo, výztuž, bednění, beton, příhradový vazník, valník, 

autodomíchávač, autojeřáb, technologický předpis, bezpečnost práce, zařízení staveniště, 

časový plán, rozpočet. 

 

Abstract 

The subject of work is the solution of stage gross superstructure family house in Lanškroun. 

The work includes construction technology report, addressing broader transport relations,   

technological specification for gross masonry and for gross roof, construction site, 

inspection and test plan, design of mechanical assembly, control and test plans and 

evaluation  source. 

 

Keywords 

Technology, construction, masonry , framework , formwork, monolit, truss tie, flatbed, 

concrete mixer, mobile crane, technological instruction, work safety, building equipment, 

scheduling, budget of the building.  
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Úvod: 

Ve své bakalářské práci řeším technologickou etapu hrubé vrchní stavby rodinného domu 

v Lanškrouně. Práce obsahuje technickou zprávu řešeného objektu se zaměřením na 

vybranou technologickou etapu, stavební situaci se širšími vztahy dopravních tras, rozpočet 

pro řešené technologické procesy zpracovaný v programu Build power, technologický 

předpis pro provádění svislých nosných konstrukcí, technologický předpis pro provádění 

nosné konstrukce střechy, řešení organizace výstavby pro zadanou technologickou etapu 

včetně konceptu výkresu ZS, časový plán pro technologickou etapu zpracovaný v programu 

Contec, návrh strojní sestavy pro řešené technologické procesy, kvalitativní požadavky a 

jejich zajištění, bilance zdrojů- pracovníci a rozpočtová cena, schéma konstrukčního řešení 

věnce. 

Při tvoření práce budu využívat svých znalostí získaných při studiu na Střední průmyslové 

škole v Letohradě a studiu na Vysokém učení technickém v Brně. Doufám v rozšíření 

znalostí v oboru technologie, mechanizace a řízení staveb. 
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1.1 Popis území stavby  

1.1.1 Charakteristika stavebního pozemku 

Objekt s pozemkem pro novostavbu se nachází ve střední části města, v místech určené 

územním plánem pro zástavbu rodinnými domy. Navrhovaná stavba je situována do 

severní části pozemku s přípojnou komunikací do garážových prostor na přilehlou 

komunikaci. Samotný pozemek pro stavbu je bez spádu a je vyvýšen nad přilehlou 

komunikací. Na pozemku nejsou žádné překážky bránící ve výstavbě (stromy, keře, jiné 

stavby). V místě odstraněného objektu je v současné době na pozemku stavební jáma, která 

bude využita pro stavbu nového domu. Deponie bude sejmuta v rozsahu objektu, dále 

skladována v zadní části parcely 

 1.1.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  

(„Na pozemku byl zjištěn výskyt radonu s výsledkem středního radonového indexu.’’) 

1.1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

(„V jižním rohu pozemku zasahuje ochranné pásmo vrchního VN vedení elektrické energie. 

Do tohoto pásma nebude nijak zasahováno.  Žádná jiná stávající ochranná a bezpečnostní 

pásma se na pozemku nevyskytují, ani žádná nová nevzniknou.’’) 

1.1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.  

Pozemek i prostor vlastní stavby je mimo území takového charakteru. 

1.1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

(„Stavba objektu nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby ani pozemky. Dešťové 

vody ze střechy budou zachyceny a svedeny do nově zbudované jímky dešťových vod (objem 

12,50 m3), odkud budou použity na zálivku, přebytek bude popřípadě zasakován. Splaškové 

vody budou svedeny do městské sítě. ’’). 
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1.1.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

(„Před začátkem stavebních prací nebude nutné kácet žádné dřeviny ani keře. V místě 

stavby kde nebyla původní budova bude pouze sejmuta ornice. Žádné jiné asanace ani 

demolice není potřeba provádět. ’’)  

1.1.7 Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)  

(„Část stavby zasahuje mimo původní parcelu do pozemku vedeným jako zahrada. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o tzv. "proluku", není nutné tuto plochu vyčleňovat ze ZPF. 

’’) Převzato z technické zprávy. 

1.1.8 územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu), 

Pro vjezd a výjezd vozidel na staveniště bude zřízená staveništní komunikace, z které bude 

zásobována stavba. Zhutněná vrstva recyklované stavební sutě bude tvořit plochu s 

napojením na stávající sjezd do ulice Husova. 

1.1.9 věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Žádné se nevyskytují 

 

1.2 Celkový popis stavby 

1.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

Novostavba rodinného domu bude sloužit pouze k bydlení       

 parametry RD :       

 - zastavěná plocha :                                         259,29 m2              

 - užitná plocha :        suterén          141,64 m2                                               

    přízemí            213,50 m2                                                 

 -  c e l k e m                               355,14 m2       

 -  obestavěný prostor                                       1615,00 m3 

  ± 0000 = 368,20 m n. m., výškový systém Balt po vyrovnání, souřadnicový systém JTSK 
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1.3 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

1.3.1 Urbanismus   

(„Okolní zástavba je stejného typu jako navrhovaný objekt. Novostavba je v souladu 

s platným územním plánem a regulačními předpisy vydanými pro dotčené území. ’’)  

1.3.2 Architektonické řešení       

(„Novostavba je navržena s plochou střechou. Vzhled fasády bude upraven z části 

dřevěným obkladem, z části fasádní systémovou omítkou a obkladem imitujícím kamen. 

Objekt bude mít přízemí a v části suterén. Do objektu bude hlavní vstup ze severní strany. V 

přízemí bude obývací pokoj s kuchyní, ložnice, pokoje, pracovna, šatna, a sociální zařízení, 

v suterénu bude garáž, sklad potravin a, technická místnost a prostor fitness. ’’)  

 

1.4 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

1.4.1 Provozní řešení 

 Objekt bude sloužit pouze pro bydlení. V suterénních prostor bude fitness a 

garážový prostor pro dva osobní automobily. 

1.4.2 Dispoziční řešení  

Suterénní patro: 

Garáže jsou orientovány k ulici Husova dvěma samostatnými vjezdy a vstupními dveřmi do 

prostor garáže. Dále pokračujeme do místnosti, kde se nachází v levé části schodiště tvaru 

L, které spojuje suterén s 1.NP. a za dveřmi je umístěno vyrovnávací schodiště pokračující 

do dalších prostor suterénu. Následuje chodba, kterou se dostaneme do tří samostatných 

místností. Na levé straně je technická místnost, po pravé straně je sklad potravin a v čele 

chodby se nachází fitness místnost. 

 

Plochy místností: 

OZN. MÍSTNOST    PLOCHA (m2) 

S01 -  Chodba+schodiště   15,04 

S02 - Garáž     59,81 

S03 - Chodba    4,57 

S04 - Technická místnost   10,18 

S05 - Sklad potravin    6,40  
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Přízemní patro: 

Hlavní vstup do objektu je situován ze severní strany. Komunikace k objektu opatřena 

hlavním vstupním venkovním schodištěm a zpevněnou plochou před objektem. Za vstupem 

do rodinného domu se nachází zádveří tvořeno chodbou. Po pravé straně za dveřmi je 

schodiště vedoucí ze suterénních prostor. Následuje srovnávací schodiště, kterým se 

dostaneme do pravé části 1.NP. V této přední části objektu se nachází místnost pro pračku a 

sušičku. Následuje WC, Koupelna a v čele chodby pokoj pro hosty. Na levé straně chodby 

se nachází dva dětské pokoje každý opatřen šatní místností a výstupem na terasu za 

objektem. V levé části objektu, za vstupními dveřmi se nachází velký prostor tvořící 

obývací pokoj s jídelnou, z nichž je také vstup na terasu a samostatný vstup do zimní 

zahrady. Následuje chodba spojující místnosti v zadní části objektu. Na levé straně je šatna 

a koupelna s WC. V čele chodby je ložnice se vstupem do šatníku, který je po pravé straně 

chodby. 

 

Plochy místností: 

OZN. MÍSTNOST   PLOCHA (m
2
) 

101 -  Vstupní hala   7,55 

102 - Kuchyň   9,06 

103 - Obývací pokoj+jídelna 59,81 

104 - Chodba    4,31 

105 - Šatna    9,25 

106 -  Koupelna+WC  12,74 

107 - Ložnice   12,21 

108 - Šatník    4,70 

109 - Chodba    9,36 

110 - Dětský pokoj   9,91 

111 - Šatna    4,84 

112 - Dětský pokoj   9,67 

113 - Šatna    4,84 

114 - Pokoj hostů   10,96 

115 -  Koupelna   4,65 

116 - WC    1,83 

117 - Pračka+sušička  3,95 

118 - Schody    4,08 

119 - Zimní zahrada   29,78 

  



24 
 

1.5 Bezbariérové užívání stavby 

(„RD je projektován dle zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby. Splňuje požadavky bezbariérového užívání staveb dle vyhl. č. 

398/2009 Sb’’)  

1.6 Bezpečnost při užívání stavby 

(„Stavba nebude nijak ohrožovat osoby jí užívající. Budou dodržovány všeobecné 

bezpečnostní pokyny a zásady majitele domu.  

1.7 Základní charakteristika objektů  

1.7.1 Stavební řešení  

(„RD bude částečně podsklepen.  Světlá výška v suterénu bude 2,40 m, v přízemí bude 2,60 

- 3,30m. Objekt bude větrán přirozeně okny. Nosná konstrukce objektu bude ze zděného 

systému Porotherm, včetně vnitřních nosných stěn. Strop nad suterénem bude z betonových 

panelů Spiroll.  Plochá střecha bude z dřevěných sbíjených vazníků. Fasáda navržena z 

části zakryta dřevěnými deskami, z části bude obložena obkladem se strukturou kamene. 

Přesahy střechy budou omítnuty bílou fasádní systémovou omítkou. Kolem objektu budou 

vytvořeny nové násypy, terasy a zpevněné plochy cesty s napojením na přilehlou 

komunikaci. ’’). 

1.7.2 Konstrukční a materiálové řešení 

(„Objekt založen na základových pasech z prostého betonu do nezámrzné hloubky. Pod 

základovými pasy bude vytvořena vrstva zhutněného štěrkopískového lože. Základová deska 

tloušťky 100mm bude ztužena kari sítěmi. Obvodové stěny budou z keramických cihel 

Porotherm, v přízemí s vyplněnými dutinami minerální vatou tloušťky 450mm. Vnitřní 

nosné stěny budou taktéž z cihel Porotherm tl. 250 mm. Stropní konstrukce nad suterénem 

bude vytvořena z předpjatých železobetonových panelů Spiroll tl. 200 mm uložených na 

obvodových stěnách. Nad přízemím bude strop tvořen podhledem ze sádrokartonové 

konstrukce, upevněné ke střeše. Nosná konstrukce střechy bude ze sbíjených dřevěných 

vazníků s přesahem za obvodové stěny a vytvářející po obvodě atiku. Střešní plášť bude s 

odvětrávanou vzduchovou mezerou. Krytina je navržena ze svařované střešní folie. Výplně 

otvorů budou hliníkové, s izolačními dvojskly. Vnitřní dveře budou dřevěné s obložkovými 

zárubněmi. Schodiště do suterénu bude betonové konstrukce se stupni obloženými 

keramickým obkladem. Fasáda objektu bude z části provětrávaná s dřevěnými palubkami a 

z části bude upravena obkladem a fasádní systémovou omítkou. Klempířské výrobky budou 

z polakovaného plechu.  Komín bude samonosný, vyztužený, s nehořlavou vložkou.  

Základová deska a suterénní stěny budou chráněny hydroizolačním a protiradonovou folii 

typu SIKA tl. 2,0 mm (folie musí být určena pro vytvoření protiradonové bariéry proti 

střednímu radonovému indexu ). ’’). 
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1.7.3 Mechanická odolnost a stabilita 

Všechny konstrukce jsou navrženy dle platných norem a předpisů, odpovídající danému 

zatížení a klimatickým vlivům v této oblasti.  

1.8 Základní charakteristika technických a technologických zařízení  

1.8.1 Technické řešení 

(„Objekt bude vytápěn plynovým kondenzačním kotlem výkonu 15 kW pomocí teplovodního 

systému s podlahovými teplovodními rozvody. V obyt. hale bude navíc umístěn krb (3 kW) 

na dřevo. Ohřev vody bude zajištěn v teplovodním zásobníku 150 litrů umístěném s kotlem v 

technické místnosti v suterénu.’’)  

1.8.2 Výčet technických a technologických zařízení. 

Kondenzační kotel 15kW 

Teplovodní zásobník 150l 

1.9 Požárně bezpečnostní řešení  

1.9.1 Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků  

(„Celý objekt bude tvořit jeden samostatný požární úsek. ’’) 

1.9.2 Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti  

(„Rodinný dům je řešen dle ČSN 73 0833, dle ČSN 73 0802 přílohy B, tabulky B.1 

stanoveno pvmax = 47 kg/m2, dle ČSN 73 0833 čl. 4.1.1b/            … II. SPB’’) 

1.9.3 Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

(„- požární stěny                                          nevyskytují se   

- požární stropy                                            nevyskytuje se    

- požární uzávěr otvoru                                nepožaduje se   

- obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu nebo části – suterén / zdivo z cihelných bloků 

Porotherm tl. 440mm + omítka keram. překlady + omítka /   REW 30   REW 180,60   

- přízemí / zdivo z cihelných bloků Porotherm tl. 440mm + omítka, keram. překlady + 

omítka /   REW 15   REW 180,60               

- nosné konstrukce střech / podhled ze sádrokartonových desek Rigips tl. 12.5mm na 

konstrukci z CD profilů upevněný na stropní trámy na systémové závěsy, spoje přetmeleny 

a přebroušeny, z horní strany záklop z prken min. tl. 21mm nebo desek OSB tl. 18mm, 

vložená minerální izolace minimální tl. 60mm s objemovou hmotností větší jak 40kg/m3 – 

kód konstrukce D152 – dřevěné stropní konstrukce chráněné deskami Rigips /EI 15 EI 15                                               

- nosné konstrukce uvnitř PÚ zajišťující stabilitu objektu – svislé - suterén / zdivo z 

cihelných bloků Porotherm tl. 240mm a 300mm + omítka, překlady Porotherm + omítka / 

R 30 R 180,60   

- přízemí / zdivo z cihelných bloků Porotherm tl. 240mm + omítka, překlady Porotherm 

+omítka /R 15 R 180,60    

- vodorovné - strop nad suterénem / železobetonové stropní panely Spiroll tl. 200mm + ze 

spodní strany omítka, z horní strany přebetonováno / RE 30  REI 60                            
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-nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu                                              

nevyskytují se 

- nenosné konstrukce uvnitř RD / zděné dělící stěny z cihelných příčkovek Porotherm /bez 

požadavků    

- konstrukce schodiště / železobetonová konstrukce /R 15DP3    R45DP1’’) 

1.9.4 Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest  

(„Z přízemí RD je navržena jedna nechráněná úniková cesta vedoucí po rovině ústící přes 

vstupní zádveří přímo na volné prostranství / hlavní vstup /, ze suterénu je navržena jedna 

nechráněná úniková cesta po vnitřním schodišti a dále přes přízemí. Minimální šířky 

únikových cest 900mm a šířky dveří 800mm vyhovují. Délky únikových cest se 

neposuzují.’’) 

1.9.5 Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 

prostoru 

(„Odstupové vzdálenosti vyhoví, neboť v požárně - nebezpečném prostoru posuzovaného 

objektu RD  jsou volná prostranství. Posuzovaný objekt se nenachází v požárně- 

nebezpečném prostoru jiného objektu. Požárně nebezpečný prostor od posuzovaného RD 

zasahuje na pozemky investora a do sousedních parcel č. 3675/6 a 3675/32. ’’) 

 1.9.6 Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst  

(„Vnitřní odběrná místa:  

V souladu s 4.4b5) není třeba zřizovat vnitřní odběrní místo 

Venkovní odběrná místa:  

Severním směrem do vzdálenosti 150 m od posuzovaného RD zajistit vnější požární hydrant 

na přívodním potrubí DN 100, min. množství požární vody – 6l/s, min. statický přetlak 0.2 

MPa. ’’) 

1.9.7 Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 

zásahové cesty) 

Pro zásah hasících jednotek nebudou zřízeny nástupní plochy ani zásahové cesty. Přístup je 

možný z ulice Husova, na které nebude žádná překážka bránící přístupu ke stavbě. Hasicí 

vozy přijíždějí k objektu po dvoupruhový komunikaci s minimální šířkou jednoho pruhu 

3,0 m. Vnější hydrant se nachází na severní straně od objektu ve vzdálenosti do 150m. 

Zásah jednotky řešen vnější stranou nebo vnitřními prostory. 

1.9.8 Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 

vzduchotechnická zařízení) 

(„Rozvodná potrubí, vedení – je nutné zabránit šíření požáru těmito rozvody voda – rozvod 

vody v objektu bude proveden plastovým potrubím pod omítkou. Objekt bude napojen na 

přípojku vody, HUV bude v suterénu                        

NN – Rozvody elektroinstalace budou provedeny kabely dle ČSN, ochrana bude zajištěna 

pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 a 3320005-54.  Hlavní domovní rozvaděč bude v 

přízemí, hlavní vypínač NN bude vně budovy v pilíři na hranici pozemku investora.                         
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plyn – rozvody plynu budou provedeny svařeným ocelovým potrubím dle ČSN a 

souvisejících předpisů. Hlavní uzávěr plynu bude vně objektu.    

Ochrana objektu před bleskem bude provedena dle vyhlášky 268/2009 Sb, par. 36 odst. 1a. 

’’) 

1.9.9 Zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

(„1.9.9.1. Nutnost střežení objektu EPS - dle ČSN 73 0875, objekt nemusí být dle ČSN 73 

0875 čl. 4.2.1 a, b / a vyjádření investora střežen EPS.    

1.9.9.2. Náhradní zdroje NN, informační a signalizační zařízení V objektu se nenachází 

žádný náhradní zdroj NN ani jiné zabezpečovací zařízení. Dle vyhlášky č. 23, paragrafu 15, 

odstavce 5 musí být rodinný dům vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace, 

umístěným v přízemí v hlavní obytné místnosti č. 103, na chodbě č. 109 / vedoucí do 

únikové cesty / a v garáži.  

Odvětrání garáže bude v souladu s požadavkem ČSN 73 0804 čl. I.2.3.1 pozn. – dvěma 

neuzavíratelnými otvory o minimálním volném rozměru 150x150mm, dle příslušné ČSN na 

projektování garáží    

Zařízení staveniště bude v souladu s vyhláškou č.23/2008Sb., paragrafu 28.8   

1.9.9.3. Umístění výstražných a bezpečnostních tabulek – značek /dle ČSN EN ISO 7010/   

• u elektrických rozvodných zařízení  :     

 - tabulka W012 s nápisem – „nebezpečí - elektřina“                              

- tabulka P011 „nehasit vodou“   

• na příslušných místech budou tabulky :  

- hlavní jistič, hlavní vypínač NN s tabulkou W012 s dodatkovou tabulkou „hlavní vypínač 

NN“ – vně objektu                                                

-hlavní uzávěry vody s tabulkou „hlavní uzávěr vody“ – v suterénu                                               

- hlavní uzávěr plynu s tabulkou „hlavní uzávěr plynu“ – vně objektu   

• osazené PHP budou označeny tabulkou F001 „hasící přístroj“   

• venkovní hydrant označit tabulkou NE.01 se směrovkou vzdálenosti’’) 

1.9.10 Nutnost střežení objektu EPS - dle ČSN 73 0875     

(„Objekt nemusí být dle ČSN 73 0875 čl. 4.2.1 a,b / a vyjádření investora střežen EPS. ’’) 

1.9.11 Náhradní zdroje NN, informační a signalizační zařízení  

(„V objektu se nenachází žádný náhradní zdroj NN ani jiné zabezpečovací zařízení. Dle 

vyhlášky č. 23, paragrafu 15, odstavce 5 musí být rodinný dům vybaven zařízením 

autonomní detekce a signalizace, umístěným v přízemí v hlavní obytné místnosti č. 103, na 

chodbě č. 109 / vedoucí do únikové cesty / a v garáži.  

Odvětrání garáže bude v souladu s požadavkem ČSN 73 0804 čl. I.2.3.1 pozn. – dvěma 

neuzavíratelnými otvory o minimálním volném rozměru 150x150mm, dle příslušné ČSN na 

projektování garáží    

Zařízení staveniště bude v souladu s vyhláškou č.23/2008Sb., paragrafu 28. ’’) 
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1.9.12 Zařízení pro omezení šíření požáru  konstrukce  

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 

(„• u elektrických rozvodných zařízení:      

- tabulka W012 s nápisem – „nebezpečí - elektřina“                             

- tabulka P011 „nehasit vodou“   

• na příslušných místech budou tabulky: hlavní jistič, hlavní vypínač NN s tabulkou W012 s 

dodatkovou tabulkou „hlavní vypínač NN“ – vně objektu                                                

- hlavní uzávěry vody s tabulkou „hlavní uzávěr vody“-v suterénu  

- hlavní uzávěr plynu s tabulkou „hlavní uzávěr plynu“ – vně objektu   

• osazené PHP budou označeny tabulkou F001 „hasicí přístroj“   

• venkovní hydrant označit tabulkou NE. 01 se směrovkou vzdálenosti’’) 

Převzato ze zprávy Požárně bezpečnostního řešení stavby 

1.10 Zásady hospodaření s energiemi 

1.10.1 Kritéria tepelně technického posouzení      

Skladby všech konstrukcí jsou navrženy dle normy ČSN 730504 – Tepelná ochrana budov   

1.10.2 Posouzení alternativních zdrojů energií      

U daného objektu se nepředpokládá využití alternativních zdrojů energií. 

1.11 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

Při realizaci objektu ani při jeho užívání nebude vznikat žádný nadměrný hluk nebo prach, 

stavba nebude mít negativní vliv na okolí.  

1.12 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  

1.12.1 Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Bylo provedeno měření radonu s výsledkem středního rad. indexu, na základě čehož budou 

provedena izolační opatření odpovídající těmto hodnotám.    b  

1.12.2 Ochrana před bludnými proudy 

Bludné proudy se nevyskytují v dané oblasti. 

1.12.3 Ochrana před technickou seizmicitou 

Území není seizmicky aktivní 

1.12.4 Ochrana před hlukem 

Netýká se této stavby  

1.12.5 Protipovodňová opatření 

Stavba nemá požadavky na protipovodňová opatření (je mimo takovéto území)  

1.12.6 Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 

Území není poddolované, ani se zde nevyskytuje metan nebo jiné plyny 

1.13 Připojení na technickou infrastrukturu  

1.13.1 Přípojka elektro       

(„RD bude napojen kabelovou přípojkou na distribuční síť ČEZ. Připojovací místo je 

stávající po odstraněné budově  a nachází se mezi realizovaným objektem a vedle stojících 
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garážích. Měření je umístěno v elektroměrovém pilíři. Připojovací kabel bude AYKY-J 

4x25.’’) 

1.13.2 Vodovod  

(„Nově bude zhotovena přípojka vody z městského vodovodního řadu. Přípojka bude 

provedena v trase stávající přípojky pro původní objekt č. p. 136, která se zachovala. 

Hlavní uzávěr a vodoměr bude umístěn v suterénu, v technické místnosti.’’)  

1.13.3 Kanalizace   

Likvidace dešťových odpadních vod     

(„Dešťové vody – budou odváděny pouze dešťové vody ze střech, ostatní (ze zpevněných 

ploch apod.) budou svedeny na terén. Dešťové vody ze střechy RD budou odvedeny do 

zásobní nádrže o objemu 12,50 m3 na zahradě domu RD. Tato voda bude využita 

především k zálivce užitkové zahrady (celkem cca 140 m3/rok). Přebytečné dešťové 

odpadní vody budou odváděny ze zásobní nádrž bezpečnostním přepadem do zasakovacího 

objektu dešťových vod na pozemku investora (zahrada). ’’). 

Likvidace splaškových odpadních vod     

(„Splaškové odpadní vody z RD budou odvedeny samostatnou přípojkou do městského 

kanalizačního sběrače, na němž je již připravena přípojka, která byla vybudována při 

opravě vozovky. Přípojka je vytažena mimo zpevněnou plochu, kde bude provedeno 

napojení. ’’). 

1.13.4 Plynovod     

(„Přípojka plynu bude zhotovena z plynového NTL. řadu vedoucího podél pozemku. HUP a 

plynoměr bude umístěn v pilíři vedle elektroměrového pilíře. ’’)  

1.14 Dopravní řešení 

1.14.1 Popis dopravního řešení 

(„Zpevněná plocha okolo domu bude během výstavby sloužit pro dopravu stavebního 

materiálu k místu stavby a následně pro parkování osobních vozidel. K tomu bude využit 

stávající sjezd z ulice Husova.’’)  

1.14.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,  

Vjezd a výjezd ze stavby bude zmíněným vjezdem do garážových prostor na ulici Husova. 

1.14.3 Doprava v klidu 

Parkování vozidel uživatelů bude na pozemku stavebníka. Plocha před garáží a plocha za 

domem.  

1.14.4 Pěší a cyklistické stezky 

Netýká se této stavby. 

1.15 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

1.15.1 Terénní úpravy 

(„V místě nového objektu bude vytěžena zemina, která bude skladována v rohu pozemku a 

po dokončení stavebních prací využita na násypy a zásypy okolo objektu.’’)  
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1.15.2 Použité vegetační prvky 

(„Po dokončení stavebních prací a terénních úprav budou okolo objektu nasázeny keře 

menšího vzrůstu, nenáročné na údržbu. ’’)  

1.15.3 Biotechnická opatření 

Netýká se této stavby. 

1.16 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  

1.16.1 Vliv na životní prostředí  

(„Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. ’’) 

1.16.2 Vliv na přírodu a krajinu 

(„Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. Novostavbou nedojde ke změně 

ekologických funkcí a vazeb v krajině. ’’)  

1.16.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

(„Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. ’’)  

1.16.4 Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA  

(„Pro stavbu nebylo třeba zjišťovací řízení ani hodnocení EIA. ’’)  

1.16.5 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

(„Stavbou nevznikají žádná ochranná ani bezpečnostní pásma mimo běžných o.p.  přípojek 

a PBŘ. ’’) 

1.17 Ochrana obyvatelstva splnění základních požadavků z hlediska 

plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

(„Novostavba nijak nezvýší zátěž obyvatelstva, ani nebude docházet k žádnému ohrožení 

obyvatel zde žijících. ’’)  

1.18 Zásady organizace výstavby  

1.18.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

(„Pro staveniště budou využita stávající přípojka vody a rozvaděč elektrické energie 

umístěný na hranici parcely. ’’) 

1.18.2 Odvodnění staveniště 

(„Odvodnění staveniště bude řešeno zasakováním do terénu. ’’)  

1.18.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

(„Vjezd a výjezd ke stavbě bude po stávajícím sjezdu. Staveniště bude umístěno na pozemku 

investora a zabezpečeno oplocením výšky 2 m a uzamykatelnou bránou proti vniknutí 

třetích osob. V rámci staveniště nebudou provedeny žádné úpravy pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Rozvod elektrické energie bude zajištěn z rozvaděče 

umístěného na hranici pozemku. Zařízení staveniště bude řešeno firmou provádějící 

realizaci. Před započetím stavebních prací budou vytyčeny všechny inženýrské sítě jejich 

správci. ’’)   

1.18.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

(„Průběh výstavby nijak výrazně neovlivní okolní stavby ani pozemky. Hluk ze stavební 

činnosti související s výstavbou bude v chráněném venkovním prostoru staveb přilehlé 
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obytné zástavby vyhovující současně platnému nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 

před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Všechny dopravní prostředky používané při 

stavbě budou před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci důsledně očišťovány. Při 

znečištění komunikace vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 předpisu č. 13/1997 

Sb. Zákona o pozemních komunikací znečištění bez průtahů odstranit a komunikaci uvést 

do původního stavu. ’’)  

1.18.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin  

(„Na místě budoucího objektu se nenachází žádné dřeviny a keře, které bychom museli 

před začátkem stavebních prací odstraňovat. Staveniště bude z hlediska ochrany veřejného 

zájmu ohraničeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. 

1.18.6 Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Staveniště bude pouze na pozemku investora. Před začátkem stavebních prací budou 

provádějící firmou vymezeny plochy pro stavební buňky a kombinovanou hygienickou 

buňku, dále pak pro sklad na pracovní nářadí a drobný materiál.  

1.18.7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

(„Produkované odpady:         

• 17 01 01 –  Beton  

• 17 00 03 –  Plasty  

• 17 02 01 –  Dřevo 

• 17 04 05 –  Železo a ocel  

• 17 03 02 –  Asfaltové směsi neuvedené pod čl. 170301  

• 20 01 39 –  Plasty  

• 20 01 40 –  Kovy  

• 20 03 01 –  Směsný komunální odpad 

Všechny vzniklé odpady budou tříděny a odváženy na odpovídající skládku. Při stavbě 

nebudou produkovány emise v množství, které by překračovalo stávající produkci 

výfukových plynů z dopravy. Nebezpečné odpady se nepředpokládají.  Při likvidaci odpadu 

je třeba postupovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech, zejména vést 

evidenci o nakládání s odpady podle § 39, dále pak předpis předpis č. 93/2016 Sb., který 

novelizuje zákon 185/2001 Sb., dále vyhlášky č. 383/2001 Sb. a souvisejících předpisů. 

Původce je povinen odpady zařazovat dle druhu a kategorií podle §5 a 6, zajistit přednostní 

využití odpadů v souladu s §11. Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu 

se zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze 

osobě oprávněné k jejich převzetí dle §112 odst.3 a to buď přímo, nebo prostřednictvím k 

tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým 

provedením splňují požadavky pro ukládání konkrétních druhů odpadů. ’’) 
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1.18.8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Výkopy ze základových konstrukcí budou odvezeny na řízenou skládku nebo uloženy v 

rohu pozemku a později používány na zásypy a úpravy terénu okolo stavby.  

1.18.9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 

(„Budou dodržovány všechny předpisy o ochraně životního prostředí a to zákon č. 17/1992 

Sb. o životním prostředí, zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, zákon č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací, které stanoví maximální požadavky na emise hluku stavebních 

strojů (v příloze č. 3). Při užívaní stavebních výrobků se zhromaždˇují zbytky stavebních 

materiálů, obalový materiál a stavebních hmot (papír, lepenka, plastové fólie), odpadní 

stavební a obalové dřevo, nebo zbytky izolačních hmot. Při nátěru konstrukcí, lepení, dále 

při úklidu apod. se vyskytují odpady různých typu. Nádoby z kovů nebo plastů.Znečištěné 

textilní materiály. Dále se bude odpad třídit na odpad spalitelný, odpad uložný na 

zabezpečené skládce nebo odpad škodlivý. Zneškodnění těchto odpadů bude zajišťovat 

dodavatelská firma, která bude plnit povinnosti odstranění odpadů z výstavby. Bude 

zamezeno průsaku stavebních materiálů do odpadních a podzemních vod. Při stavbě bude 

dbát zřetel na prašnost a správnou manipulací se stavebním materiálem. Stavba vytváří 

správné zatížení území naprojektovanou stavbou a činností, při které nedojde k poškození 

životního prostředí ani nebudou vytvořeny negativní vlivy zdravotní, sociální a ekologické 

na obyvatelstvo. Dotčené území se nenachází v oblasti se zvláštní ochranou. ’’)  

1.18.10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

(„Při stavební činnosti budou dodržovány všechny požadavky na BOZP dle zákona č. 

262/2006 Sb.  Zákoník práce a zákon č. 309/2006 Sb. Upravuje další požadavky BOZP. 

Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, a to oplocením nebo 

výstražnou páskou se zákazem vstupu na staveniště. Během výstavby je zhotovitel povinen 

používat pouze techniku v řádném technickém stavu. V případě, že na staveništi budou 

působit zaměstnanci více než jednoho subjektu nebo - bude pracovat více než 20 

pracovníků současně déle než 30 dní nebo že objem pracovní činnosti přepočtených na 

jednoho pracovníka přesáhne 500 dní bude zřízen koordinátor bezpečnosti práce. V 

souladu s nařízením vlády 591/2006 Sb. je nutné zpracovat plán bezpečnosti práce. ’’)  

1.18.11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Netýká se této stavby. 

1.18.12 Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

(„Pokud bude potřeba k provedení některých stavebních prací či skladování materiálu 

použít přilehlou komunikaci, je třeba požádat příslušný silniční správní úřad o zvláštní 

užívání komunikace (není uvažováno). ’’)  

1.18.13 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 

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

(„Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. Při realizaci 

stavebních prací musí být dodržovány veškeré předpisy týkající se ochrany života a zdraví 

osob, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
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ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zák. č. 362/2007 Sb., 

dále zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) včetně 

prováděcích vyhlášek, stejně jako veškeré platné ČSN a ČSN EN. Každý pracovník musí být 

prokazatelně seznámen a proškolen z bezpečnostních předpisů. O školení zaměstnanců 

musí být veden deník. ’’)  

1.18.14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Relizace stavby proběhne v roce 2015/2016 

Realizace hrubé horní stavby začne 2.5.2016 – 31.5.2016 

 

1.19. Zásady organizace výstavby  
1.19.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

Název stavby:     RODINNÝ DŮM LANŠKROUN 

Místo stavby: Lanškroun, Husova, parc. ozn. st. 545 a č. p. 381, č. p.  

3675/6, č. p. 3675/32     

Katastrální území:   k. ú. Lanškroun 

Identifikační údaje investora:  Ing. Petr Kovář 

Identifikační údaje projektanta: Ing. Antonín Němec 

     Lanškroun 56301 

     Ul. Dukelských hrdinů 345 

Identifikační údaje prováděcí firmy: TOPstav s.r.o.   

     Ústí nad Orlicí  56201 

     Ul. 17. listopadu 575 

1.19.2 Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho 

oplocení, příjezdy a přístupy na staveniště 

Staveniště rodinného domu v Lanškrounu na ulici Husova se nachází na parcelách č.545, č. 

381, č. 3675/32, č. 3675/6. Po odstranění původního objektu bude na pozemku stavební 

jáma, která se následně využije pro stavbu nového objektu. Staveniště umístěno na 

pozemku investora, které bude zabezpečeno průhledným oplocením od firmy TOI TOI do 

výšky 2 m s uzamykatelnou bránou proti vniknutí třetích osob. Prostor staveniště 

dostatečně velký pro realizaci objektu a zřízení zařízení staveniště. Deponie bude sejmuta 

v rozsahu zadní části objektu a následně skladována v zadní části parcely. Vjezd na 

staveniště bude opatřeno informační tabulí o výstavbě, kterou zřídí dodavatel stavby. Na 

ulici zřízeno dopravní značení upozorňující o výjezdu vozidel ze stavby a značení 

omezující rychlost na 30 km/hod. 

1.19.3 významné sítě technické infrastruktury 

Všechny inženýrské sítě zakresleny do podrobného situačního výkresu podle údajů jejich 

správců. Před začátkem provádění stavebních prací je nutné vytyčení a označení všechny 
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inženýrské sítí probíhajících pozemkem. Při realizaci nutno respektovat požadavky správců 

sítí při provádění prací v ochranném pásmu inženýrských sítí. 

 

 

Sítě vedoucí k rodinnému domu: 

 splašková kanalizace 

 dešťová kanalizace 

 přípojka NN - kabel 

 plynová přípojka 

 vodovodní potrubí 

1.19.4 napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 

Pro potřeby stavěniště budou zřízeny dočasné přípojky pro zařízení staveniště. Jedná se o 

přípojku plynovodu, elektřiny a splaškové kanalizace. 

Přípojka elektro      

Kancelář a ostatní buňky tvořící zařízení staveniště budou napojeny dočasnou kabelovou 

přípojkou na distribuční síť ČEZ. Na elektrické potřeby stavby bude zřízen provizorní 

rozvaděč. 

Vodovodní přípojka 

Pro potřeby staveniště bude zhotovena přípojka vody z městského vodovodního řadu. 

Přípojka vede k hygienické buňce Kombi od firmy TOI TOI. Zřízen provizorní vodoměr. 

Přípojka kanalizační pro splaškový odpadní vody 

Splaškové odpadní vody budou odváděny z buňky Kombi od firmy TOI TOI. Přípojka je 

zřízena kanalizačním potrubím DN 100 v hloubce 0,9 m a vede do městského 

kanalizačního sběrače, na němž je již připravena přípojka, která byla vybudována při 

opravě vozovky. Přípojka je vytažena mimo zpevněnou plochu, kde bude provedeno 

napojení.  

1.19.5 úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných 

úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 

Staveništní prostor bude obehnán průhledným oplocením od firmy TOI TOI do výšky 2m. 

V místě vjezdu bude osazena brána s možností uzavření staveniště proti vniknutí 

nepovolaným osobám. Pracovní doba od 6:00 do 14:30. Mimo pracovní dobu bude brána 

uzavřena. Na ulici bude zřizeno dopravní značení, oznamující výjezd vozidel ze stavby. Při 

vjezdu na staveniště osazeny výstražné cedule „ VSTUP NA STAVENIŠTĚ ZAKÁZÁN’’. 

Nepovolané osoby mohou vstoupit na staveniště pouze za doprovodu stavbyvedoucího, 

který jim zapujčí ochránou přilbu a reflexní vestu. Používání strojů, materiálu a dopravních 

vozidel nesmí ohrožovat bezpečnost a zdraví osob, které se pohybují na staveništi nebo 

v jeho blízkosti. Nutnost dbát zřetel na okolní prostory staveniště. 

 

(„V průběhu realizace stavby musí být dodržovány veškeré předpisy, které určují 

technologický postup daného druhu práce. Všichni pracovníci působící ve výstavbě, musí 
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být obeznámeni s bezpečnostními předpisy a používáním ochranných pomůcek. Při 

stavební činnosti budou dodržovány všechny požadavky na BOZP tj. zákona č. 262/2006 

Sb., Zákoník práce a zákon č. 309/2006 Sb. Upravuje další požadavky BOZP. Staveniště 

bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob, a to oplocením nebo výstražnou páskou 

se zákazem vstupu na staveniště. V rámci staveniště nebudou provedeny žádné úpravy pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.“)  

 

Při realizaci objektu se bude dbát na bezpečnost a ochranu zdraví vycházející z platných zákonů, 

nařízeních vlády a vyhláškami:  

 nařízení vlády 136/ 2016 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích.   

 nařízení vlády 362/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 

nebezpečí pádu 

 zákonem 262/2006 Sb.  

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

prostředí  

 zákonem 309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci 

1.19.6 Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů, 

Všechny práce spojené z realizací stavby probíhají na pozemcích investora, tudiž nedochází 

k použití cizích pozemků. Staveniště opatřeno staveništní komuníkací, která zamezí 

omezení provozu na veřejných komunikacích. Musí se dbát opatrnosti na vyjíždející 

vozidla ze stavby. Proto bude na ulici Husova zřizeno dopravní značení, informující o 

výjezdu vozidel ze stavby. Při vjezdu na staveniště osazeny výstražné cedule „ VSTUP NA 

STAVENIŠTĚ ZAKÁZÁN’’. U vozidel vyjíždějící ze staveniště, vždy řádně očistíme 

všechny pneumatiky. Zabráníme tak znečištění veřejných komunikací. Provoz na staveništi 

probíhá v době od 6:00 do 14:30. V nočních hodínách nebudou na staveništi probíhat žádné 

stavební práce, které by narušovali noční klid okolní zástavby. V průběhu výstavby se 

předpokládá zvýšený hluk a prašnost v okolí staveniště. 

(„Požarní hydrant umístěn severním směrem ve vzdálenosti 150m  od rodinného domu. 

Nutno zřídit požární hydrant na přívodním potrubí DN 100. (množství požarní vody- 6l/s, 

statický přetlak 0.2 Mpa) Při práci s požárními látkami budou dodržovány požární 

předpisy.”)  

 

1.19.7 Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů, 

Stávající objekty: 

 veřejná kanalizační síť  

 inženýrské sítě 

 pozemní komunikace (ulice Husova) 
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Nové objekty: 

 mobilní oplocení výšky 1,8 m od firmy TOI TOI, včetně zamykatelné brány  

 staveništní přípojky splaškové kanalizace, vody, elektrické energie 

 staveništní buňka KOMBI SK1 od firmy TOI TOI  

 staveništní buňka BK1 – kancelář stavbyvedoucího   1x 

 staveništní buňka BK2 – šatna pro pracovníky     1x 

 staveništní buňka LK1 – sklad materiálu      2x 

 skládky pro stavební materiál 

 komunikace z recyklátu stavební sutě  

 

Staveništní komunikace bude tvořena suťovým recyklátem o vrstvě tlouštky 150 mm.  

Umožnuje pohyb stavebních strojů, pohybovat se s dopravovaným materiálem na 

staveništi. Místa stání vozidel viz. Výkres ZOV. Při výjezdu nákladních vozidel na ulici 

Husova bude zajistěna bezpečnost provozu dvěma pracovníky, kteří kratkodobě zorganizují 

výjezd vozidla. Zabráníme tak krizovým situacím, které by mohly nastat. Pracovnící musí 

mít oblečeny reflexní vesty.  

1.19.8  Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení, 

Objekty zařízení staveniště, které vyžadují stavební ohlášení: 

Buňky- Kancelář stavbyvedoucího bude řešena kontejnerem kanceláře BK1 od firmy TOI 

TOI. Umístěna po pravé straně u vjezdu na staveniště. Šatna zřízena kontejnerem BK2 od 

firmy TOI TOI. Umístěn v blízkosti vjezdu na staveniště s ostaními buňkami. 

WC + Sprchy jsou zřízeny buňkou Kombi SK1 od firmy TOI TOI. 

Skladová buňka řešena konetejnerem typu SK1 od firmy TOI TOI. Situovány spolu 

s šatnou v severí části staveniště. Po pravé straně vjezdu. 

Oplocení staveniště 

Staveniště bude obehnáno průhledným oplocením výšky 2 m od firmy TOI TOI. V místě 

vjezdu na staveniště bude zřízena brána šířky 3,5 m . 

Zřízení dočasných objektů zařízení staveniště zajistí ivestor stavby ještě před samotou 

realizací stavby. 

1.19.9 Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 

zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

(„Požadavky na provádění prací z hlediska BOZP vycházejí z požadavků zákona č. 

309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Staveniště bude oploceno dle výkresu ZOV 

oplocením o výšce 2 m. Staveniště označeno značkami zakazující vstup nepovolaných 

osobám a vjezd vozidel mimo vozidla s povolením stavby. Dále bude provedeno značení 

upozorňující na základní rizika stavební činnosti. Podrobnější požadavky a požadavky na 

provádění ostatních prací jsou uvedeny v plánu BOZP.’’)  
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1.19.10 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 

OCHRANA PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD  

Splaškové vody svedeny do městské kanalizační sítě pomocí provizorní staveništní 

přípojky. Přípojka je zřízena kanalizačním potrubím DN 100 v hloubce 0,9 m. Veškerá 

kanalizační potrubí budou vodotěsná. Používané stroje budou v dobrém stavu, aby nedošlo 

k úniku ropných látek.  

OCHRANA OVZDUŠÍ  

Použité dopravní vozidla a stroje vypouští do ovzduší výfukové plyny, které však 

nedosahují nepřípustných hodnot. Při realizaci nebudou produkovány emise v množství, 

které by překračovalo stanovenou dovolenou produkci výfukových plynů z dopravy. 

HLUK V CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM PROSTORU  

Práce na staveništi bude probíhat od 6:00 do 14:30. Při realizaci bude zdroj hluku z 

používání pracovních nářadí, strojů a dopravních vozidel. Od 22:00 bude dodržován noční 

klid a po této hodině nebudou probíhat žádné práce na staveništi. 

LIKVIDACE ODPADŮ 

Jedná se o odpady vzniklé ze stavby její vlastní realizace. Při realizaci vzniknou následující 

odpady, které je nutné třídit a ukládat do předem zřízených kontejnérů. Nákládání s odpady 

bude probíhat dle zákonu a vyhlášek. 

(„Při realizaci bude kladen důraz na  životního prostředí, pří kompletní činností na 

staveništi bude brát ohled  k životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné zákonné 

předpisy:  

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně) 

- zákonem č. 166/1999 Sb. O životním prostředí 

 - zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech 

- předpis č. 93/2016 Sb. O odpadech, novelizující zákon č.185/2001 Sb.  

- vyhláškou č. 383/2001 Sb. O podrobnostech a nakládání o odpady 

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,  

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochraně a kácení 

dřevin 

- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska 

emise hluku, (např. u stavebních strojů) Je třeba provést opatření, kterými se minimalizují 

dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska hluku,  

- nařízením vlády č. 148/2006 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací’’) 
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Produkované odpady :   

Typ odpadu Katalogové číslo odpadu Kategorie Nákládání s odpadem 

Cihly 17 01 02 O skládka 

Papírové obaly 15 01 01 O kontejner, zběrný dvůr 

Plastové obaly 15 01 02 O kontejner, zběrný dvůr 

Dřevo 17 02 01 O kontejner, skládka 

Plast 17 02 03 O kontejner, spalovna 

Asfalt. směsi 17 03 02 O spalovna 

Železo a ocel 17 04 05 O kontejner,sběrné suroviny 

Směsné kovy 17 04 07 O kontejner,sběrné suroviny 

Izolační materiál 17 06 04 N kontejner,sběrné suroviny 

Směsné stavební 

a demoliční odpady 

17 09 04 O kontejner,skládka,spalovna 

Odpadní beton 10 13 14 O skládka 

 

 

(„Všechny vzniklé odpady budou tříděny a odváženy na řízenou skládku. Při stavbě 

nebudou produkovány emise v množství, které by překračovalo stávající produkci 

výfukových plynů z dopravy. Nebezpečné odpady se nepředpokládají.  Při likvidaci odpadu 

je třeba postupovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, zejména vést 

evidenci o nakládání s odpady podle § 39, předpis č. 93/2016 Sb. O odpadech, novelizující 

zákon č.185/2001 Sb, dále pak dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. a 

souvisejících předpisů. Původce je povinen odpady zařazovat dle druhu a kategorií podle 

§5 a 6, zajistit přednostní využití odpadů v souladu s §11. Odpady, které sám nemůže využít 

nebo odstranit v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími právními předpisy, převést 

do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle §112 odst.3 a to buď přímo nebo 

prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, 

které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání konkrétních druhů 

odpadů. ’’)  

1.19.11 Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů. 

Stavba proběhne v roce 2015/2016 

Realizace hrubé vrchní stavby proběhne v termínu 3.5.2016 - 31.5.2016
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2.1 Popis dokumentu 

V této části dokumentu jsou shrnuty všechny důležité křižovatky a situace, které mohou 

nastat při dopravě materiálu (cihly, beton, střešní vazníky, výztuž) na staveniště. Bližší 

informace ohledně použitých dopravních vozidel k dopravě jednotlivých typů materiálu 

naleznete v kapitole č. 8 Návrh strojní sestavy pro řešené technologické procesy. 

Řešená stavba se nachází ve střední části města Lanškroun, poblíž hlavních dopravních 

tras. Tato oblast je zástavěna rodinnými domy.  

 

2.2 Širší vztahy dopravních tras  

2.2.1 Trasa 1. - doprava cihel a překladů 

Bod A   Místo stavby: Lanškroun 56301 

Husova 136  

č.p. 545, č.p. 381, č.p.3675/32, č.p. 3675/6 

Bod B:  Stavebniny: Raab Karcher  

Dobrovského  981 

Lanškroun - Žichlínské Předměstí, 563 01 

Následuje popis trasy po které se bude přepravovat cihly, překlady a ocelová armatury. 

Doprava z stavebnin Raab Karcher. Vzdáleny od staveniště 1,3km. Jako dopravní 

prostředek na přepravu cihel, překladů a armatur je zvolen Valník Scania P310 6x4 

s hydraulickou rukou Palfinger PK 19502 B. Řešeno 5 situací jako bodů zájmu, přičemž 

žádná znich není kritická. 

 

 
Obr. 2.1 Trasa dopravy zdících prvků 
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Za výjezdem ze stavebního podniku odbočíme do leva a napojíme se na hlavní komunikaci. 

Křižovatka s dopravní značením přednosti v jízdě. Průjezd křižovatkou vyhovuje vnějšímu 

poloměru 10,05 m. Následuje ulice Dobrovského po které pokračujeme v cestě. 

 
Obr. 2.2 Trasa dopravy zdících prvků 

Ulice Dobrovského je hlavní komunikací. Před a po projetí křižovatky se nachází tři 

přechody pro chodce. S možným pohybem dětí kvůli blizskosti Základní školy. Levotočivá 

zatáčka vyhovuje vnějšímu poloměru zatáčení 10,05m. 

 
Obr.2.3 Trasa dopravy zdících prvků 
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Následuje levotočivá křižovatka s dvěmi přípoji z vedlejších komunikací. V tomto useku se 

nachází dva přechody pro chodce. Za křižovatkou ve vzdálenosti 50m, možný výjezd 

zdravotní záchranné služby. 

 
Obr. 2.4 Trasa dopravy zdících prvků 

Pravotočivá křižovatka s dvěmi vedlejšímí připojnými komunikacemi. Před a za obloukem 

jsou situovány přechody pro chodce.  

 
Obr. 2.5 Trasa dopravy zdících prvků 



43 
 

 
Obr. 2.6 Klesání na trase dopravy zdících prvků 

Při sjezdu strmého klesání se příjede k první z křižovatek za kterou se nachází přechod pro 

chodce. Na druhé z křižovatek sjedeme na ulici Husova. Rozměry křižovatky vyhovují 

vnějšímu poloměru zatáčení 10,05m.  Po vzdalenosti 60 m následuje most, který vyhovuje 

unosnosti 25 t. Po projetí přez most je křižovatka s připojením do obytné zóny. Stavenište 

je situováno na levé straně, při pokračování na hlavní komunikaci. Most na ulici Husova je 

bez omezení nosnosti.

 
Obr. 2.7 Trasa dopravy zdících prvků 
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2.2.2 Trasa 2. – Trasa dopravy betonu 

Bod A    Staveniště: Lanškroun 56301 

Husova 136  

č.p. 545, č.p. 381, č.p.3675/32, č.p. 3675/6 

  

Bod B   Betonárka :  Zapa beton 

  Nádražní 819 

  563 01 Lanškroun 

    

Následuje popis trasy po které se bude přepravovat betonová směs, doprava z betonárky 

ZAPA beton Lanškroun, vzdálené od staveniště 1,3km. Řešena kratší z cest, vyhneme se 

tak kruhové křižovatce a možné kritické situaci vůči dopravě. Jako dopravní prostředek na 

přepravu betonu je zvoleno čerpadlo s domíchávačem FBP 24. Řešeno 5 situací jako bodů 

zájmu, přičemž žádná znich není kritická. 

 

 

 
Obr. 2.8 Trasa dopravy betonové směsi 
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V areálu betonárky snižena maximalní rychlost na 20km/hod. Při  Výjezdu z betonárky na 

ulici Nádražní je  napojen s dopravním značením přednosti v jízdě. Následuje napojení na 

hlavní komunikaci, ulici Husová, vedoucí směrem do centra. Po 300 m kříží vozovku 

vlakový přejezd se zvukovou signalizací semaforem. 

 
Obr. 2.9 Trasa dopravy betonové směsi 

Po 300 m kříží vozovku vlakový přejezd se zvukovou signalizací a semaforem. Následuje 

křižovatka s odbočením k vlakovému nádraží a kulturnímu domu. Následuje přechod pro 

chodce s častým pohybem osob, kvůli blízkosti vlakového nádraží. Pokračujem dále 

odbočením na ulici Bedřicha Smetany. Ihned za odbočkou v sjezdu na ulici přetíná silnici 

přechod pro chodce. Křižovatka odpovída poloměru 6m. Ulicí pokračujeme po celé délce. 

Jedná se o hlavní komunikaci s třemi kříženími s vedlejší komunikací. V místě druhé 
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křižovatky projíždíme v blízkosti školy je zde zvýšený pohyb dětí. 

 
Obr. 2.10 Trasa dopravy betonové směsi 

Na konci ulice křižovatka s odbočkou z ulice Bedřicha Smetany na ulici Husova. 

Odbočíme doleva. Křižovatka odpovída poloměru 6 m. Staveniště situováno po vzdálenosti 

200 m na východní straně komunikace. 

 
Obr. 2.11 Trasa dopravy betonové směsi 
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2.2.3 Trasa 3. – Trasa dopravy výztužných armatur ( viz. Trasa 1.) 

Stavební firma :  Raab Karcher – stavebniny 

   Dobrovského 981 

   Lanškroun – Žichlínské předměstí, 563 01 

2.2.4 Trasa 4 - Doprava střešních vazníků 

 

Bod B   Firma Gaset - Výrobce vazníků systému MiTek 

     U dlouhoňovic 1492 

     Žamberk 564 01  

 

Bod A     Staveniště -  Lanškroun 56301 

Husova 136  

č. p. 545, č.p. 381, č.p.3675/32, č.p. 3675/6 

 

 
   Obr. 2.12 Trasa dopravy dřevěných střešních vazníků 

Dopravní trasa č. 4 řeší dopravu střešních příhradových vazníku systému MiTek. 

Dovážených tahačem MAN TGX  18.480 XLX BLS 4x2 s  3 nápravovým návěsem 

Schwarzmuller. Trasa povede z Dlouhoňovic u Žamberka pokračuje směrem na Letohrad 

přez Písečnou u Žamberka. Dále obcí Letohrad, z které pokračujeme přes vesnice Dolní 

Dobrouč, Horní Dobrouč a Ostrov do města Lanškroun. Délka trasy je 30 km. Orientační 

doba jízdy je 60 minut. 
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V následující vesnici Písečná u Žamberka se nachází kruhový objezd, který opustíme 

pomocí třetího výjezdu směr Letohrad. Okružní křižovatka není omezená prostorem, 

vyhovuje vnějšímu poloměru zatáčení 7,9 m.  

 
Obr. 2.13 Trasa dopravy dřevěných střešních vazníků 

V obci Letohrad projíždíme centrem. Po projetí naměstí následuje prudký klesání, po 

kterém odbčujeme směrem na Ústí nad Orlicí. Křižovatka odpovídá vnějšímu poloměru 

zatáčení 7,9 m. Před výjezdem z města je situován most, který je bez omezení nosnosti. 

Následuje železniční přejezd. 

 
Obr. 2.14 Trasa dopravy dřevěných střešních vazníků 
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Při příjezdu do vesnice Dolní Dobrouč následuje křižovatka odbočující směrem na 

Lanškroun. Tato křižovatka odpovídá poloměru vnějšímu zatáčení 7,9 m. Po odbočení 

pokračujeme dále vesnicemi Dolní Dobrouč, Horní Dobrouč a Ostrov.  

 
Obr. 2.15 Trasa dopravy dřevěných střešních vazníků 

V obci Ostrov pojedeme po hlavní komunikace, která se následně napojí na hlavní silnici ze 

směru Ústí nad Orlicí. Tato křižovatka odpovídá poloměru vnějšímu zatáčení 7,9 m. 

Následné napojení na hlavní komunkaci také odpovídájí poloměru vnějšímu zatáčení 7,9 m. 

 
Obr. 2.16 Trasa dopravy dřevěných střešních vazníků 
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Po příjezdu do Lanškrouna pokračujeme po hlavní komunikaci směrem do centra. 

Následuje kruhový objezd, který opustíme druhým výjezdem. Okružní křižovatka odpovídá 

vnějšímu poloměru zatáčení 7,9 m. Tento kruhový objezd je opatřen dopravním značením 

přednosti v jízdě. 

 
Obr. 2.17 Trasa dopravy dřevěných střešních vazníků 

Pokračujeme po silnici po vzdálenosti 300m odbočíme doprava. Křižovatka situována 

poblíž Penny marketu. Vyhovuje vnějšímu poloměru zatáčení 7,9 m. Následuje most, který 

je bez omezení nosnosti. Za mostem ve vzdálenosti 50 m se nachází staveniště. Situováno 

na severní straně vozovky. 

 
Obr. 2.16 Trasa dopravy dřevěných střešních vazníků 
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Název stavby:      RODINNÝ DŮM LANŠKROUN 

Místo stavby:  Lanškroun, Husova, parc. ozn. st. 545 a č.p. 

381, č.p.  3675/6, č.p. 3675/32     

Katastrální území:    k.ú. Lanškroun 

Identifikační údaje investora:   Ing. Petr Kovář 

Identifikační údaje projektanta:  Ing. Antonín Němec 

      Lanškroun 56301 

      ul. Dukelských hrdinů 345 

 

Identifikační údaje prováděcí firmy:  TOPstav s.r.o.   

      Ústí nad Orlicí  56201 

      Ul. 17.listopadu 575 

 

Přílohy k této kapitole: 

A.1 – Rozpočet pro technologické procesy 
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4.1 Obecné informace 
4.1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

Název stavby:      RODINNÝ DŮM LANŠKROUN 

Místo stavby:  Lanškroun, Husova, parc. ozn. st. 545 a č.p. 

381, č. p.  3675/6, č. p. 3675/32   

Katastrální území: k. ú. Lanškroun 

Identifikační údaje investora:   Ing. Petr Kovář 

Identifikační údaje projektanta:  Ing. Antonín Němec 

      Lanškroun 56301 

      ul. Dukelských hrdinů 345 

 

Identifikační údaje prováděcí firmy:  TOPstav s.r.o.   

      Ústí nad Orlicí  56201 

      Ul. 17. listopadu 575 

 

Navržený objekt rodinného domu v obci Lanškroun, ulice Husova. Čísla parcel parc. ozn. 

st. 545 a č. 381, č. 3675/6, č. 3675/32. Stavba se nachází ve střední části města, která je 

určena pro bydlení. Okolní zástavba je stejného typu. Pozemek je bezespádu. Vyvýšen nad 

komunikaci na ulici. Na pozemku původně stál objekt, nutná demolice. Po jeho odstranění 

vznikla stavební jáma, pro realizavanou novostavbu.  

Stavební objekty:  

SO 01 – Stavební objekt  

SO 02 – Zpevněné plochy 

SO 03 – Přípojka NN 

SO 04 – Přípojka telefonu 

SO 05 – Připojka kanalizace 

SO 06 – Přípojka vodovodní  

SO 07 – Přípojka plynu 

SO 08 – Teréní úpravy 

SO 09 – Oplocení 

Navrhovaná stavba je situována na severní části pozemku s připojením na přilehlou 

komunikaci pomocí příjezdových komunikací do garažových prostor. Vstup do objektu 

opatřen ze severní strany objektu. Po venkovním vstupním schodišti. Kolem objektu budou 

vytvořeny nové násypy, terasy a zpevněné plochy cesty a zpevněné nájezdy s napojením na 

přilehlou komunikaci. Stavba je volně stojící. Objekt dvoupatrového rodinného domu 

atypického tvaru L s podzemním patrem s využitím jako garážový prostor a fitness. 

Přízemní patro využito obytnými prostory a zimní zahradou. Střecha je plochá řešena z 

dřevěných sbíjených vazníků, které umožní provětrávanou vzduchovou mezeru. Fasáda 

navržena z části dřevěným obložením a z části bude obložena obkladem se strukturou 

kamene. 
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Materiály: 

Nosné přízemní obvodové zdivo z tvárnic Porotherm 44T Profi Dryfix tl. 440 mm. Na cihly 

plněné hydrofobizovanou minerální vatou použijeme lepidlo Dryfix.extra od firmy 

Porotherm. Vnitřní nosné zdivo bude z cihelných bloků Porotherm Profi tl. 240 mm. Pro 

cihelné bloky vniřního nosného zdiva speciální zdící pěny Dryfix od firmy Porotherm.  

Nosné zdivo v přízemí bude nad ukončením stěny ztuženo železobetonovým pozedním  

věncem.  

 

Terén je bez spádu pouze vyvýšen nad úroveň silnice na ulici Husova. Bylo provedeno 

měření výskytu radonu s výsledkem středního radonového indexu. Budou provedena 

izolační opatření, pomocí odvětrání podloží v zadní části objektu s odvodem nad střechu. V 

jižním rohu pozemku zasahuje ochranné pásmo vrchního VN vedení elektrické energie. Do 

tohoto pásma nebude nijak zasahováno. Žádná jiná stávající ochranná a bezpečnostní 

pásma se na pozemku nevyskytují, ani žádná nová nevzniknou. Pozemek stavby je mimo 

poddolované a záplavové území. 

 

4.1.2 Obecné informace o procesu 

Předpis řeší obvodové zdivo z cihelných bloků Poroterm 44 T Profi Dryfix, zděný na 

lepidlo Porotherm Dryfix.extra. Na cihly broušené s minerální vatou bude použito lepidlo 

Dryfix.extra. Zdivo svislých vnitřních nosných stěn řešeno z cihel Porotherm 24 Profi 

Dryfix. Cihly broušené, které spojujeme zdící pěnou Porotherm Dryfix pouze na ložnou 

spáru. Systém s nepromaltovanou svislou spárou přikládan směrem k sobě na sraz. Stěny 

z prvku Porotherm Profi lze provádět i v zimním období. Tento systém lze použít až do 

teploty -5°C. Rychlá realizace zdících prací při použití lepidla a zdící pěny. Nádoby 

dováženy v odpovídajícím množství, pro potřebu na přivežený zdící materiál. 
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4.2 Materiály 

4.2.1 Použitý materiál  

Obvodové zdivo: Porotherm 44 T Profi Dryfix     

       
     Obr. 4.1 Porotherm 44 T Profi dryfix  

Technické údaje       

Celková spotřeba    179,88 m
2
 

Spotřeba cihel     16 ks/m
2
 – 179,88*16=2880ks cihel 1 paleta 72 

ks cihel      2880/72=40palet  

Hmotnost jednoho zdícího prvku:   18,7 kg  

Hmotnost celé palety:    72*18,7=1346 kg  

Rozměry prvku d/š/v(mm)   248/440/249 

Spotřeba lepidla Dryfix.extra   1 dóza/5 m
2
 

Celková spotřeba zdicí pěny    36 ks 

Vnitřní nosné zdivo: Porotherm 24 Profi Dryfix 

 
Obr. 4.2 Porotherm 24 Profi Dryfix 

 

Technické údaje : 

Celková spotřeba    17,98m
2
 

Spotřeba cihel     10,4ks/m
2 

–17,98*10,4=187ks cihel 1 paleta 60 

ks cihel      2880/72=3 palety 
 

Hmotnost jednoho zdícího prvku  max. 20 kg  

Hmotnost celé  palety    60*20=1200kg  

Rozměry prvku d/š/v(mm)   248/440/249 

Spotřeba zdicí pěny     1 dóza/5 m
2
 

Celková spotřeba zdicí pěny   4 ks 
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Zdící pěna Porotherm Dryfix:       

        
      Obr. 4.3 Porotherm Dryfix 

Technické údaje: 

Obsah     750 ml 

Teplota při zpracování  -5°C až + 35°C 

Teplota obsahu dozy    min. 0°C (idealně +20°C až 25°C) 

Teplotní odolnost   -40°C až +100°C(krátkodobě do +120 °C) 

Objemová hmotnost    cca 16-18 kg/m
3  

Součinitel tepelné vodivosti  0,036 W/(m. K) 

Vydatnost obsah dózy vystačí na cca 5m
2
 stěny (nanášení pěny ve 

2 pásech 

Lepidlo Porotherm Dryfix.extra:      

 
Obr. 4.4 Porotherm Dryfix. extra 

Technické údaje: 

Obsah      750 ml 

Teplota při zpracování   -5°C až +35°C 

Teplota obsahu dozy   min. 0 °C (ideálně +20 až +25°C) 

Teplotní odolnost    -40 až +100 °C (krátkodobě do +120 °C) 

Objemová hmotnost    cca 16-18 kg/m
3  

Součinitel tepelné vodivosti  0,036 W/(m. K) 

Hořlavost (DIN 4102, část 1)  třída materiálu B2 

Vydatnost                                        Obsah dózy vystačí na cca 5m
2
 stěny (nanášení pěny ve 4 pásech) 

 

Množství zdící pěn Porotherm Dryfix a lepidel Porotherm Dryfix.extra bude odpovídat 

doveženýmu množství cihelných bloků Porotherm 24 Profi Dryfix a Porotherm 44 T Profi 

Dryfix. Výpočet množství montážních hmot provede dodavatelem zdícího materialu. 
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Lepenka PARABIT A 330 H nepískovaný  

 
Obr. 4.5 Lepenka Parabit A 330 H 

Technické údaje: 

Hmotnost    5 kg 

Tloušťka     3,5 mm 

Šířka     1000 mm 

Plocha balení    30 m
2
 

Délka      30 m 

Povlaková hmota    oxidován 

Zakládací malta Porotherm AM: 

 
Obr. 4.6 Zakládací malta Porotherm AM 

Technické údaje 

Maximální zrnitost    2 mm 

Počáteční pevnost ve smyku   ≥ 0,15 N/mm
2
 

pevnost v tlaku (28 dní)   15 N/mm
2
 

Potřeba vody     max. 4 l vody / 25 kg suché směsi 

Vydatnost     cca 14 l hotové malty / 25 kg suché směsi 

Doba zpracovatelnosti   1-2 hod. dle povětrnostních podmínek 

Souč. tepel. vodivosti    λU ≤ 0,83 W/(m.K) 

 

Pro dokonalé a přesné vyrovnání zakládací malty Porotherm AM o tl. 10 mm, použijeme 

vyrovnávací soupravu od firmy Porotherm. Na zaměření použijeme nivelační přístroj 

Topcon AT-G2 s laťí a vyrovnávací soupravu. 
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Překlad Porotherm 7 

 
Obr. 4.7 Překlad Porotherm 7 

 

Cihelné tvarovky    UZ 238/70  

Beton třídy     C 25/30  

Výztuž      KARI drát (W) BSt 500 A  

Rozměry (ŠxVxD)    70x238x1000 až 3500 mm  

Hmotnost na jednotku plochy  137 až 151 kg/m2  

Hmotnost na jeden metr   cca 35 kg/m  

Součinitel tepelné vodivosti   λ equ = 1,00 W/(m.K) 

 

Výpis překladů Porotherm 7: 

PTH překlad 7 / 1250mm   10 Ks 

PTH překlad 7 / 2250mm   5 Ks 

PTH překlad 7 / 3250mm   5 Ks  

 

Výpis monolitických překladů: 

 

Číslo překladu Rozměry (d x š x v) 

1.  2500x 400x 250 mm 

2. 6500x 400x 250 mm 

3.  2100x 400x 350 mm 

4.  2100x 400x 350 mm 

5. 8350x 400x 250 mm 

6.  4100x 250x 250 mm 
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4.2.2 Doprava materiálu 

4.2.2.1 Primární doprava  

Materiál pro zdící práce bude dovezen nákladním automobilem typu Valník Scania P310 

6x4 s hydraulickou rukou. Firma Raab Karcher, sídlící na ulici Dobrovského 981 zajistí 

dovoz na staveniště. Stavebniny jsou vzdáleny 1,5 km od staveniště. Doba dovážky je 

odhadována na 10 minut. Následně bude materiál překládán hydraulickou rukou, kterou je 

opatřen valník. Palety rozmístěny na stropní konstrukci suterénu, ukládat poblíž okrajů 

panelů. Palety musí být při převozu řádně sepnutý a připevněný k nákladnímu automobilu. 

Cihly Porotherm Profi Dryfix 44 jsou přiváženy na zafóliovaných vratných paletách 

rozměrů 1340 x 1000 mm. Ostatní typy zdících tvárnic Porotherm se dováží na 

zafóliovaných vratných paletách rozměrů 1180 x 1000 mm. Součástí dodávky je 

odpovídající množství lepidla Porotherm dryfix.extra. Řidiči nákladních automobilů musí 

mít platný řidičský průkaz typu C, který musí být schopen předložit kdykoli ke kontrole. 

Betonová směs na betonáž pozedních ztužujících věnců a monolitických překladů. Beton 

dopravován z betonárky Lanškroun Zapa, sídlící na Nádražní 819, Lanškroun 56301. 

Dovežen čerpadlem s domíchávačem FBP 24. Dovoz zprostředkován betonárkou Zapa 

Lanškroun. 

4.2.2.2 Sekundární doprava 

Valník Scania P310 6x4 s hydraulickou rukou doveze zdící materiál na staveniště, následně 

umístí palety jednotlivě podle potřeby zdících kusů v prostoru stropní konstrukce z panelů 

Spiroll. Polohy valníku při manipulaci s paletami viz. výkres D.1 – Zařízení staveniště – 

realizace nosného zdiva. U překládky materiálu musí být přítomen stavbyvedoucí, který 

zkontroluje převzatý materiál (jakost, množství) a také dohlíží a koordinuje umístění a 

ukládání jednotlivých palet. Palety budou ukládány na kraje stropní konstrukce, kvůli 

zamezení přetěžování stropní konstrukce. Poté budou zdící prvky přemísťovány pomocí 

stavebních koleček. Dále na skládku budou doveženy překlady Porotherm 7, které jsou 

dovaženy, přemísťovány a uskladněny na dřevěných hranolech po 20 kusech sepnuty 

paletovací páskou. Beton dovežen z betonárky následně přemístěn na místo monolitických 

konstrukcí věnců a překladů. Manipulace s betonovou směsí zajištěna čerpadlem FBP 24, 

který umožní dopravu čersvého betonové směsy přímo do bednění. 

4.2.3 Skladování  

Skladování cihelných kusů zdiva bude řešeno rozmístěním jednotlivých palet na suterénní 

stropní konstrukci. Palety doveženy valníkem a následně umísťeny na požadované místo 

podle potřeby zdění. Palety budou ukládány na kraje stropní konstrukce, kvůli zamezení 

přetěžování stropní konstrukce. Cihelný materiál bude dovážen etapově. Cihly Porotherm 

44 T Profi Dryfix  jsou přiváženy na zafóliovaných vratných paletách rozměrů 1340 x 1000 

mm o celkovém počtu 60 cihel na paletě. Celá paleta váží 1224kg. Cihly Porotherm Profi 

Dryfix 24 jsou přiváženy na zafóliovaných vratných paletách rozměrů 1180 x 1000 mm o 

celkovém počtu 72 cihel na paletě. Celá paleta váží 1200kg. Dále uskladnímě překlady 

Porotherm 7, které jsou dovaženy a následně uskladňovány na dřevěných hranolech po 20ti 
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kusech na zpěvněné ploše za skladovou buňkou. Podkladní hranoly o rozměrech 

75x75x960mm. Pro skladování zdící pěny a lepidla dryfix.extra od firmy  Porotherm 

využijeme buňku LK1 sloužící jako sklad materiálu. Nutno zajištění správnych 

skladovacích podmínek. Dózám se při teplotě nad 20°C  zkracuje doba skladovatelnosti, při 

teplotě nad 50°C hrozí exploze! Balení s zakládací maltou Porotherm AM uskladníme 

v uzavřených skladech. Také zde budem skladovat hydroizolační asfaltový pásy A330H 

nepískovaný, které budeme skladovat v rolích na výšku. 

4.3 Připravenost staveniště, převzetí a připravenost pracoviště   

4.3.1 Připravenost staveniště 

Staveniště je zřízeno před začátkem výstavby. Na stavbě je uvažována staveništní 

komunikace ze suťového recyklátu tl. 150 mm. Zřízen prostor umožnující dodávku 

materiálu pomocí nákladních aut a zvihacích strojů na staveniště. Staveništní komunikace 

zřízena na severní časti staveniště na parcelách číslo ozn. st. 545 a č. 381, č. 3675/6, č. 

3675/32. Inženýrské sítě elektrické energie, kanalizace, plynu a vody vedou v blízkosti 

staveniště podél uliční komunikace a jejich připojení na staveniště, zřídil investor před 

zahájením výstavby. Nově vybudovaná přípojka vody. Elektrická síť bude napojena na 

elektroměr. Kanalizace napojena pomocí kanalizační přípojky na uliční řad. Pro potřeby 

stavěniště budou zřízeny dočasné přípojky pro zařízení staveniště. Jedná se o přípojku 

plynovodu, elektřiny a splaškové kanalizace. Staveniště je oploceno do výšky 2 m, které 

zajistil investor před začátkem stavby. Na stavbě zřízeny buňky od firmy TOI TOI. Šatnu 

pro pracovníky a kancelář pro stavbyvedoucího tvoří samostatné kontejnery typu BK1. 

Hygienické zázemí na staveništi zřízeno kontejnérem KOMBI typu SK1. Pro skladování 

cenného materiálu a pracovních pomůcek. Zřízen samostatný kontejner typu LK1 jako 

buňka pro skladování drobného materiálu, který je nutno skladovat v suchu. Buňka se 

nachází v severní části staveniště.  V střední části staveniště zřízena skládka materiálu, 

která bude využita pro skladování střešních vazníků. Skládka č. 2 bude sloužit pro 

uskladnění armatur a překladů. 

4.3.2 Převzetí pracoviště 

Nedojde k převzetí pracoviště, jelikož stavební práce montáže stropu a provádění zdících 

prací hrubé vrchní stavby budou realizovány stejnou stavební firmou. 

4.3.3 Připravenost pracoviště   

Provedeme pouze kontrolu rovinnosti stropní konstrukce a správné zalití a zatuhnutí 

nadbetonávky stropních panelů. Rovinnost a tuhost ŽB věnců dle projektové dokumentace. 

Dále kontroluje čistotu pracoviště po předchozích pracích. Pro zdění z cihel Profi je 

maximální výškový rozdíl 30mm, který lze srovnat zakládací maltou. Dále bude zajištěna 

70 % pevnost betonu věnců a nadbetonovávky panelů Spiroll. K zahájení zdění, nutné 

předzásobení zdícím materialém pro plynulost výstavby. Stavbyvedoucí provede zapis do 

stavebního deníku o provedené kontrole připravenosti pracoviště. Výsledky provedených 

zkoušek na rovinnost a jakost konstrukce zapíše do stavebního deníku. 
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4.4 Pracovní podmínky  

4.4.1 Obecné pracovní podmínky  

Každodenní provoz na stavbě bude od 6:00 do 14:30. Na staveništi bude uzavřena brána 

proti vstupu nepovolaným osobám, v době kdy nebude probíhat práce na staveništi. Prostor 

parcel bude oplocen průhledným mobilním oplocenímdo výšky 2,0 m od společnosti TOI 

TOI. Příjezd na staveniště je z ulice Husova. Šatna pro pracovníky bude řešena 

samostatným kontejnerem typu BK2 společnosti TOI TOI. Kontejner umístěn na zpevněné 

ploše staveniště. Jeden samostatný kontejner typu BK1 společnosti TOI TOI , bude sloužit  

jako kancelář stavbyvedoucího. Hygienické zázemí zajistíme instalací KOMBI kontejneru 

SK1 od společnosti TOI TOI. Pro uskladnění drobného materiálu zřízena kontejner typu 

LK1 od společnosti TOI TOI. Kontejnery mají uzamykatelné vstupní dveře, které zaujímají 

celou šířku kontejneru. Pro staveniště zřízena dočasné přípojky vodovodu, elektřiny a 

splaškové kanalizace. Pro nutnost  využití sítí zřízen provizorní vodoměr a staveništní 

rozvaděč, který umožní rozvod elektického proudu 220/380V po staveništi. 

4.4.2 Pracovní podmínky procesu  

Zdění hrubé stavby  

Rychlost větru by neměla překročit 10 m/s, teplota a déšť musí odpovídat daným 

podmínkám. Teplota venkovního ovzduší při zdění z broušených cihel plněných tepelným 

izolantem nesmí být vetší než 35°C a neměla by klesnout pod  -5°C. Zdící bloky nesmí 

namrznout nebo navlhnout. Pracoviště pro zdění musí splňovat zásady bezpečnosti a 

ochrany zdraví pro práci.  Při ukončení zdění z cihel Porotherm Profi musíme správně 

chránit cihly i celou konstrukci proti navlhnutí. Po skončení zdících prací nutno zakrýt 

vyzděnou konstrukci hydroizolačním pásem Porotherm ZIP-H opatřený lepící páskou, které 

umožní upevnění pásu na zdivo proti působením větru. 

Betonáž monolitických překladů a věnců 

Stavba bude realizováná v jarním období, tudiž by nemělo docházet k negativním 

podmínkám pro betonáž.  Betonáž bude probíhat v teplotách 10°C – 25°C. Práce nebude 

probíhat za deště, při snížené viditelnosti menší jak 30 m a menších teplot vzduchu než 

+5°C a vyšších teplotách než 30°C. Rozhodnutí o dostačujících klimatických podmínkách 

pro provádění betonáže určí stavbyvedoucí při každodenním započetí stavebních prací.  
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4.5. Personální obsazení  

V této kapitole je řešeno složení pracovní skupiny pro provádění zdících prací. Na realizaci 

zdění svislých konstrukcí bude dohlížet zodpovědný mistr nebo sám stavbyvedoucí. 

Především bude kontrolovat kvalitu dodaného materiálu, vyzděných kubatur a dodržování 

technologických předpisů. Povinen každý den udělat zápis do stavebního deníku o 

provedených pracích. 

      Počet pracovníků 

Vytyčení zdíva na podklad   zedník 2x 

geodet 1x 

pomocný pracovník  1x 

Založení rohů zdiva    Vedoucí čety 1x 

      Zedník 2x 

      Pomocný pracovník 1x 

 

Vlastní zdění zdiva    Zedník 2x 

      Pomocný pracovník 2x 

 

Složení lešení     Lešenář 2x 

 

Podávání materiálu    Pomocný pracovník 2x 
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4.6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky  

4.6.1 Návrh potřebných strojů 

 Valník Scania P310 6x4 + HR Palfinger PK 19502 B 

 Hydraulická ruka Palfinger PK 19502 B 

 Čerpadlo s domíchávačem FBP 24 

4.6.2 Návrh potřebných přístrojů 

 Závěsné paletové vidle MBA-15-160 

 Nivelační přístroj s kompenzátorem se stativem 

 Stavební míchačka Scheppach MIX 125 l 

 Pila na cihly Alligator 430 mm DeWALT  

 Vibrátor ponorný Perles CMP 2 + AM 35/3 Perles vibrační hlava 

 Svařovací stroj KIT 2200 

 Uhlová bruska Makita GA6021 

 Ruční uhlová ohýbačka Bernardo WB 100  

 Benzínová pila řetezová Husqvarna 236  

 Příklepová vrtačka Bosch GSB 18-2 RE 

4.6.3 Nářadí a pomůcky   

 3xVyrovnávací souprava Porotherm 

 2xHliníková lať 2m 

 3xVodováha 

 4xMetr 

 2x Olovnice 

 2x Zednická šňůra 

 1x Hadicová vodováha 

 3x Pásmo 

 3x Kbelík 

 4x Stavební kolečka 

 3x Zednická lžice  

 2x Srovnávací lať 

 4x Gumová palička 

 2x Žebřík 

4.6.4 Pomůcky BOZP  

 12x Pracovní rukavice 

 5x Ochranné brýle 

 12x Pracovní oděv 

 12x Přilba  

 6x Pevná obuv 

 12x Reflexní vesta  
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4.7 Pracovní postup zdění  

Příprava podkladu 

Před samotným zděním a vytyčením rohů svislých konstrukcí, musíme odizolovat 

podkladní stropní konstrukci od části spodní stavby, která je ve styku se zeminou. Na suchý 

očištěný povrch stropní konstrukce suterénu musíme aplikovat penetrační nátěr, který 

opatříme přitavením izolačního pásu pomocí horkovzdušné pistole. Přesah HI pásu o 

150mm od líců stěn. 

Následně očistíme povrch ve všech rozích a zlomových bodech. Výměříme následně 

vyznačíme otvory oken a dveří dle výkresu projektové dokumentace. Nivelaci provede 

geodet. Při nilevaci je nutno zaměřit nejvyšší bod stropní konstrukce. Z tohoto bodu se 

vychází při zakládání první řady cihel. 

Pro správný postup použijeme vyrovnávací soupravu od firmy Porotherm. Upraví se do 

nivelačně změřené výšky, pomocí stavěcích šroubů. Dále nastavíme šířku maltového pruhu, 

podle tloušťky stěny. Zkontrolujeme vodorovnost vodící lišty. Pro založení první řady cihel 

použijeme zakládací maltu Porotherm Profi AM. Pokyny od výrobce udávají  4 l záměsové 

vody na jeden 25 kg pytel suché směsi. Doba míchání 2-3 minuty. Vždy zamíchat celý 

obsah pytle.  Tato malta bude rozmíchána míchačkou Schepach MIX 125l, kterou budeme 

přemísťovat podle místa výkonu práce viz. výkres - D.1 - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - 

HRUBÉ NOSNÉ ZDIVO. Přívod vody k míchačce zajístíme pomocí hadice na vodu, 

kterou natáhneme k požadovanému místu. Přívod elektřiny zajistíme prodlužovacím 

kabelem, který napojíme na hlavní rozvaděč. Při provádění malty nutno dbát na správnou 

konzistenci. Po nastavení vyrovnávací soupravy pokračujem s nanášením a srovnáváním 

maltové vrsty o tloušťce 10mm. Urovnáme stahovací laťí pomocí vodících lišt vyrovnávací 

soupravy. Poté se jeden z přípravků přemístí a znovu nastaví na odpovídající tloušťku a 

šířku vyrovnávací malty.      

       
     Obr. 4.8 Urovnání zakládací malty PTH Profi AM  
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Založení první řady 

Obvodové nosné zdivo z tvárnic typu Porotherm 44 T Profi Dryfix. V první řadě osadíme 

protilehlé rohové cihly. Osazení provádí způsobilá osoba, nejlépe s odborným dohledem 

stavbyvedoucího. Po osazení rohů nutná kontrola uhlopříčných rozměrů, kvůli přesnému 

založení první řady cihel. Mezi rohové cihly se natáhne zednická šnůra. Podél šnůry 

klademe jednotlivé cihly, které je nutno urovnat do vodorovné polohy pomocí gumové 

paličky a horizontální vodováhy. Cihly nevtlačujeme do malty, pouze vyrovnáváme. Při 

zatuhnutí maltové vrstvy lze dle výrobce, na povrch přidat tenkovrstvou jemnou maltu. 

Pokračujeme od rohových cihel směrem do středu, kde je nutno cihly řezat na odpovídající 

velikost. K řezání použijeme elektrickou ruční pilu s protiběžnými listy. Řežeme na 

požadovanou velikost 190 mm. Řez provedeme v odpovídající drážce cihly (viz. obr.  níže - 

převázání rohového zdiva).  V žádném případě nekrátit cihly zednickým kladívkem.  

Zdění první výšky obvodovýho zdiva 

Při kladení následující řady musíme dbát na provázání zdících prvků. Cihly nutno převázat 

o vzdálenosti svislých spár 125mm od ostatních vrstev. Pro broušené tvárnice je minimální 

převázáni o 100 mm. Další vrstvy cihel jsou spojovány lepidlem Porotherm Dryfix.extra, 

které se klade do čtyř rovnobežných pruhů. Pruhy vedou po dvou vnějších keramických 

žebrech, které se před aplikací musí očistit od prachu a následně navlhčit. Stejným 

postupem provádíme každou řadu. Opakujeme postup z předchozích řad, začneme cihlami 

v rozích, mezi které natáhnem zednickou šňůru. Podel šňůry klademe jednotlivé cihly na 

sraz k sobě. Nutnost kontrolovat shodnou výšku stěny latí, také svislost stěny zednickou 

šňůrou a vodováhou. Zdění svislých stěn se dělí po výškách. První výška je cca do 1,5 m, 

tato výška je dána fyziologickými možnostmi pracovníků přizdění. Tuto výšku budou 

pracovníci zdít z hrubé podlahy.  

Lepidlo Porotherm Dryfix.extra 

Před aplikací lepidla nutno nádobu min. 20x protřepat a následně našroubovat na zařízení 

nanášecí pistole. Dále je zapotřebí povolit regulační šroub a stisknout spoušť pistole po 

dobu 2 sekund. Dávkování se reguluje spouští pistole a regulačním šroubem. Podle návodu 

výrobce na obalu. Před aplikací musíme cihelné tvárnice očistit od prachu a navlhčit na 

ploše prvních dvou líců vnitřních keramických žeber. Na vyrovnanou první řadu 

aplikujeme lepidlo, ve čtyřech vodorovných pruzích. 
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Pro snadnější nanášení lepidla použijeme speciální nástavec tvaru Y nesazeného na trysku 

pistole. Pomocí nástavce naneseme rovnoměrně dva pruhy o průměru 1,5 cm. 

 

         

   
  Obr. 4.9 Speciální nástavec Obr. 4.10 Nanášení lepidla Porotherm Dryfix.extra 

Zdící pěna Porotherm Dryfix 

Před aplikací zdící pěny nutno nádobu min. 20x protřepat a následně našroubovat na 

zařízení nanášecí pistole. Dále je zapotřebí povolit regulační šroub a stisknout spoušť 

pistole po dobu 2 sekund. Dávkování se reguluje spouští pistole a regulačním šroubem. 

Podle návodu výrobce na obalu. Před aplikací nutno místo pro nanášení očistit od prachu a 

následně navlhčit. Zdící pěnu nanášíme ve dvou rovnoběžných pruzích o průměru cca 3 cm 

a vzdáleny od líce stěny cca 5 cm. 

 
Obr. 4.11 Nanášení zdící pěny Porotherm Dryfix 

Lepidlo i zdící pěnu nanášíme v  rozsahu, který použijeme do tří minut na osazení cihel. 

Následně cihelné bloky neposouváme nebo nezvedáme. Došlo by k porušení pruhů lepidla, 

které by bylo nutno znovu nanést. Po použítí necháme pistoly naplněnou lepidlem dokud 

není prázdná. Neodděláváme adaptér s nádoby. Nádobu odkládáme ve svislé poloze, pistolí 

směrech nahoru. Při vyprázdnění dózy nutno vyměnit za novou dózu.  

Dózu nutno pořádně protřepat. Po odšroubování nádoby nutno ihned vyměnit za nový kus. 

Poté stiskneme spoušť pistole po dobu 2 sekund, dokud se z pistole nevytlačí vzdušná 
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vlhkost pomocí lepidla. Vlhkost se do zařízení dostala při výměně dózy a následně by došlo 

k zalepení pistole. Pro očištění pistole od lepidla lze použít čistící přípavek. Nutno očistit 

špičku pistole od lepidla. Následně našroubovat dózu s čističem a poté propláchnout pistoli. 

Necháme přípravek působit po dobu 5 minut. Poté ješte jednou opakujeme a následně na 

pistoli našroubujeme novou dózu a ihned uvedeme do provozu. 

Řešení rohu: 

Pro správné konstrukční řešení rohové vazby, nutno použítí Porotherm 44 T Profi Dryfix 

1/2 (poloviční). Další cihla se dořezává na požadovanou velikost 190 mm na správné 

provázání rohu. Rovinu řezu provedem v odpovídající drážce. Nutno nanést lepidlo ve 

čtyřech pruzích na svislý hladký povrch, který se následně kolmo přiloží k poloviční a 

dořezávané cihle. Při kladení rohových cihel je nutností, aby cihly byli vždy otočeny o 

90°od předchozí rohové vrstvy. 

 
   Obr. 4.12 Konstrukční řešení vazby rohů 
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Vnitřní nosné zdivo: 

Nosné zdivo je z cihelných bloků Porotherm 24 Profi. Založení první řady a následné zdění 

zdiva je stejné jako u obvodového zdiva Porotherm T Profi Dryfix. Rozdíl nastává u dalších 

řad, kdy se cihelné bloky spojují na zdící pěnu Porotherm Dryfix. Před aplikací pěny 

navlhčíme ložnou plochu cihel. Pro napojení vnitřního zdiva použijeme stěnové kotevní 

spony. Jsou to nerezové ploché kotvy, které aplikujeme v průběhu zdění do ložných spár 

obvodového zdiva v místě napojení nosné stěny. Do první spáry vložíme dvě kotevní 

spony. Následně do každé druhé ložné spáry aplikujeme po dvou kotvících sponách. 

 Poté ukotvíme spony pomocí vrutu a hmoždinky k vnitřnímu nosnému zdivu.  

 
Obr. 4.13 Napojení nosné vnitřní stěny 

Hliníkové pojizdné lešení Altrex 3400: 

Pro zdění následujících výšek je nutnost zřídit pojizdné pracovní lešení. Použijeme 

pojizdné lešení Altrex 3400 (modul A), který disponuje pracovní výškou 3m. Na lešení se 

bude pohybovat 2 zdící pracovnící. Kvůli malé šířce lešení je nutno spojit dva kusy 

pojizdného lešení k sobě pomocí kotevních popruhů, které upneme za stojiny bočních 

rámů. Jedno lešení bude sloužit jako manipulační prostor na provádění zdění pracovníků. 

Druhé lešení poslouží jako prostor pro ukladání a následné odebírání zdících kusů. Lešení 

v tomto případě bude opatřeno zabrádlím pouze na vnějších stranách lešení. Jedná se o 

lešení nekotvené. Zřízení provedou 2 pracovníci. Lešení postaveno na hrubé podlaze. 

Postup montáže lešení:  

 Na boční rámy aplikujeme mobilní podvozek od firmy Altrex, který zajistíme je 

jistícími čepy proti vysunutí 

 Dále rozložíme rozkládací rám, který následně zajistíme jištěním 

 Otočíme kola směrem ven a zabrzdíme proti pohybu 

 Umístímě podlahu na 3. příčku svislého rámů 

 Nad kola připevníme na svislé trubky podelník 

 Pokračujeme s napojením dalších kusů boční rámů, které předem opatříme 

trubkovými spojovacími čepy 

 Následně nasadíme rámy a zajistíme jistícími čepy 

 Namontujem zábradelní rámy ( 2ks) na obou stranách lešení 
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 Posunutí podlahy na 6. Příčky svislých rámů 

 Opatříme podlahu držákem zarážek, na který následně aplikujeme samotné zarážky 

Zdění druhé výšky: 

Další výška končí u uložení nadokenních překladů. Na realizaci druhé výšky nutnost 

montáž lešení. Na zkontrolované lešení naskladníme zdící materiál. Efektivní práce dvou 

pracovníku, kdy druhý pracovník podává kusy, materiál a pracovní pomůcky. Nutnost 

zvýšené bezpečnosti při práci na lešení. Postup zdění stejný jako při zdění první výšky 

zdiva. Průběžně kontrolujeme svislost a rovinnost vyzděného zdiva. K pokračování další 

výšky musíme osadit nadokenních překlady. Osazení a provedení překladu popsáno dále. 

Vyzdění parapetu  

Parapet vytvoříme řadou celých nerozpůlených bloků PTH Profi 1/2 +1/2 nebo polovičních 

cihel, které otočíme aby dutiny cihel vyplněné tepelnou izolací probíhaly ve směru roviny 

stěny. Pokud není parapet ukončen koncovými cihlami nutno opatřit horní plochu cihel o 

vrstvu tepelněizolační malty o tlousťce 10 mm. 

 
Obr. 4.14 Konstrukční řešení parapetu z cihel PTH  T Profi 1/2+1/2 

 

Zdění parapetů a ostění oken 

Pro vyzdění ostění okenních a dveřních otvorů použijeme cihly Porotherm T Profi 1/2+1/2. 

Jedná se o dvojblok polovičních cihel, který se následně řeže elektrickou ruční pilou. 

Vzájemným vystřídaním polovičních a dvojbloků polovičních cihel, docílíme 

k správnému provázání ostění.  

 
Obr. 4.15 Konstrukční řešení ostění z cihel PTH 44 T Profi 
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Překlady  

Překlady Porotherm 7 se ukládájí v poloze na výšku do maltového lože. Na spodní straně je 

překlad opatřen nápisem „DOLNÍ STRANA - ΒΗИЗ“. Skladby překladů v obvodových 

stěnách se opatří izolační pasem tl 90 mm v místě okenního rámu. Nejprve osadíme 

překlady na vnitřní straně a následně přiložíme tepelnou izolaci. Nakonec osadíme dva 

překlady na vnější stranu stěny. U obou ostění sepneme rádlovacím drátem proti 

překlopení. 

Minimální uložení překladů 

do délky překladů 1750 mm      125 mm  

délka překladu 2000 a 2250 mm     200 mm  

2500 mm a delší        250 mm 

 

Skladba překladu u obvodového zdiva tvořena třemi překlady z vnitřní strany stěny. 

V místě okenního rámu vložena tepelná izolace EPS 100 F o tloušťce 90 mm. Nakonec se 

osadí poslední dva překlady. 

Skladba překladu v obvodovém zdivu : 

 
Obr. 4.16 Skladba překladů ve zdivu tl.  440 mm 

 

 

 

Skladba překladu u vnitřního nosného zdiva tloušťky 240 mm tvořena osazením tří 

překladů Porotherm 7. 

 
Obr. 4.17 Skladba překladů ve zdivu tl.  240 mm 
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Monolitické železobetonové překlady 

Pro vytvoření překladů u velkých rozměrů dveřních a okenních otvorů, budou provedeny 

monolitické železobetonové překlady, které budou tvořeny součástí ztužujících věnců. 

Výška překladů v rozměrech 250- 350 mm. Světlost otvorů od 2,1m do 6,5 m. Výpočet 

množství a rozvržení výztuže provede statik.  

Monolitický ztužující věnec  

Věnec řešen bez stropní konstrukce za účelem ukončení zdiva a následného rozložení 

zatížení do zdiva, od ukotvení střešních vazníků. Nutno zabetonovat osazovací trny pro 

připevnění střešních vazníků. Trny musí být umístěny s největší přesností, kvůli 

následnému osazování a kotvení jednotlivých střešních vazníků. 

Nejdřívě zřídíme bednění z dvou bočnic, které budou tvořit čtyři podelná prkna o 

rozměrech šířky 100mm, tloušťky 30 mm a délky 2m. Jednotlivý prkna budou spojeny 

příčnými prkny po vzdálenosti 1m. Návzájem spojeny pozinkovanými hřebíky o průměru 

2,5 délky 50 mm.  

Vyvázání výztuže ztužujících věnců bude prováděno zároveň s kladením armatur do 

monolitických překladů. Překlady budou tvořeny součástí ztužujícíh věnců a vyztuženy dle 

statických výpočtů. Vyztužení překladů a věnců bude prováděno v bednění. Po provedení 

výztužení věnců nutná kontrola s projektovou dokumentací. 

Pracovní postup zřízení bednění, armování, betonáže: 

Kontrola předchozích prací zdění svislých konstrukcí (kontrola správného provedení, 

rovinnosti a vodorovnosti horní ložné plochy) 

- Montáž bednění bude provedou tesaři, který pracují na pojizdném lešení. Bednění tvořeno 

z prken o rozměrech šířky 100mm, tloušťky 30 mm a délky 2m. Minimálně tři nebo čtyři 

prkna budou spojeny příčnými prkny po vzdálenosti 1m. Uvnitř bednění budou rozmístěny 

rozpěry po vzdálenosti 2 m. Bednění dveřních a okenních překladů se provede jednotně 

s bedněním ztužujícího věnců. Pouze nutno v místě otvoru podepřít. Podepřeno ocelovými 

nastavitelnými stojinami.  

- Po dokončení bednění nutná kontrola bednění provede stavbyvedoucí, který zkontroluje 

geometrii, těsnost, stabilitu a správné podepření bednící konstrukce. Odstraní se vzniklé 

nečistoty.  

- Před ukládáním armatury zjistit, zda byly provedeny výstupní kontroly bednění. Zjistit 

jestli jsou odstraněny všechny nesrovnalosti vzniklé při předchozí kontrole.  

- Před ukládáním armatury, nutno vnitřní povrch bednění důkladně očistit a opatřit 

nástřikem odbedňovacího přípravku. 

- Při převzetí armovací výztuže nutno provést kontrolu, zda-li je materiál dodán podle 

objednávky, projektové dokumentace a v souladu s dodacím listem. Stavbyvedoucí 

kontroluje typ oceli, průměry prutů, ohyby, délky prutů, tvar výztuže, kusy a čistotu 

armatur. 

-Dále bude provedeno vázání a svařování armokošů, které se následně osadí do zřízeného 

bednění překladů. Návrh množství a rozmístění výztuže v překladech a věncích provede 

statik ve spolupráci s projektantem. Překlady provedeny dle projektové dokumentace. 
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- Po ukončení armovacích prací nutnost zkontrolovat správné provedení vyztužení.. 

- Výztuž uložena do bednění v poloze a s krytím předepsané v projektové dokumentaci. 

Během betonování musí být zajištěna její poloha a velikost krycí vrstvy, které zajistí 

podepěrné distančníky armatur.  

Přeprava betonové směsy 

Primarní doprava betonové směsy z betonárky pomocí domíchávače s čerpadlem FBP 24. 

Sekundarní dopravu umožní výložník KVM 26, který je opatřen domíchávač. Pomocí 

čerpadla bude směs přepravena přímo do bednění. Pozice autočerpadla s domíchávačem 

jsou zakresleny ve výkrese B. 1- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ- REALIZACE NOSNÉHO 

ZDIVA A BETONÁŽE. Před betonáží je nutno nasákavé plochy bednění nebo konstrukce 

navlhčit. Pracovníci umísťující betonovou směs do bednění budou pracovat na pojizdném 

lešení, které se budou přemísťovat podle potřeby betonáže.  Beton se nesmí volně spouštět 

z výšky vetší 1,5m. Nesmíme ukládat následující vrstvy na předešlé nezhutněné vrstvy. Při 

zhutňování směsy ponornými vibrátory nesmíme opakovaně hutnit stejná místa. Vzdálenost 

sousedních ponorů nesmí být 1,4 násobkem viditelného poloměru účinnosti vibrátoru. 

Tloušťka zhuťnované vrstvy nesmí překročit 1,25 násobek účinné délky hlavice vibrátoru. 

Při hutnění musí vibrátor procházet do předchozí vrstvy o 50– 100 mm. Při zhutňování 

nesmí docházet ke styku vibrátoru s bedněním nebo se samotnou výztuží. Při vpichování 

ponorného vibrátoru je nutno, aby ponor vibrátoru byl co nejrychlejší. Pohyb nahoru musí 

být naopak pomalý, kvůli správnému odstranění vzduchu. 

Ošetrování a ochrana betonu 

K dosažení požadovaných vlastností betonu nutno provést ošetření a ochranu po 

vybetonování konstrukce po určitou dobu. Ošetření začíname ihned po dokončení hutnění 

betonu. Ošetření omezíme nadměrnému vysychání betonu. Hlavními typy ošetřování betou 

jsou překrytí folíí nebo vlhkou tkaninou, postřík povrchu betonu vodou. 

Odbedňování betonových konstrukcí 

Nenosné bednění můžeme odstranit po dosažení požadované pevnosti, aby při odbedňování 

nedocházelo k nežádoucím deformacím povrchu a hran konstrukce. Jedná se o bočnice 

bednění. Nosné bednění nesmíme odstranit dříve než, beton dosáhne požadované pevnosti, 

která odolá namáháním vzniklým při odbedňování a hlavně po odbedňení. Tato pevnost u 

vodorovných konstrukcí je 80% konečné pevnosti betonu. 
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4.8 Jakost a kontrola kvality 

4.8.1 Vstupní kontrola  

- kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 

- kontrola přístupnosti pracoviště  

- kontrola dodávky použitých materiálů 

- kontrola podkladu 

4.8.2 Mezioperační kontrola 

- kontrola klimatických podmínek 

- kotrola ochraných pomůcek 

- kontrola způsobilosti pracovníků 

- kontrola strojů 

- kontrola skladování materiálů 

- kontrola vytyčení stěn s vyznačenými otvory 

- kontrola založení první řady zdiva 

- kontrola provádění zdění 

- kontrola provedení okenních a dveřních otvorů 

- kontrola montáže lešení  

- kontrola osazení překladů dle PD  

- kontrola geometrické přesnosti zdiva 

- kontrola ukončení stěny 

- kontrola provedení bednění 

- kontrola osazení armatur před zakrytím  

4.8.3 Výstupní kontrola  

- kontrola geometrické přesnosti stěn 

- kontrola geometrické přesnosti otvorů 

- kontrola geometrické přesnosti monolitických konstrukcí 

- kontrola čistoty pracoviště 
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4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  

Bezpečnost a ochranu pracovníků zajistíme tím, že práci budou vykonávat pouze v oboru 

vyučenní pracovnící a pomocní pracovnící budou řádně proškoleni. 

Během realizace etapy zdění hrubé vrchní stavby musíme dodržovat: 

 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 

 Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích,  

 Nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky,  

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí, 

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 

Bezpečnostní opatření pro danou technologickou etapu: 

Staveniště 

Nebezpečí: Pád při prácí nebo pohybu po staveništi, poranění o materiál  

Bezpečnostní opatření: Při realizačních prací se spojovacími materiály je nutné udržovat 

pořádek na pracovišti a po ukončení práce, nutno použité prvky posbírat. Nutno udržovat 

na staveništi pořáděk v komunikačních prostorech nebude skladován žádný materiál. 

Dřevěné prvky obsahující vyčnívající hřebíky odstranit nebo ohnout. Při provádění činnosti 

pracovnící budou opatřeny ochrannými pomůckami. Především pevná pracovní obuv a 

pracovní rukavice. 

 

Nebezpečí : Úraz elektrickým proudem, vznik požáru, výbuch, technický stav el. zařízení 

Bezpečnostní opatření: Nutný návrh, a zpusobilé provedení dočašné rozvodní skříně. 

Přístup pouze odborně způsobilé fyzické osoby. Hlavní vypínač umístěn na rozvodní skříni.  

Zamezen přístup neoprávněných osob. Všechny pracovnící budou obeznámeni o poloze 

hlavního vypínače a rozvodní skříně. Osoby musí být chráněny proti nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem. Dočasné rozvody elektřiny budou ukládány v chraničce uloženy pod 

recyklovanou staveništní komunikací. Rozvody provedeny před zřízením staveniště u 

předchozích technologických etap. Dočasné elektrické zařízení bude procházet 

pravidelnými kontrolami a revizemi v určených intervalech od stavbyvedoucího. Při 

přerušení pracovní činnosti budou elektrická zařízení odpojena a uklizeno proti 

neoprávněné manipulaci. 
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Nebezpečí: Sražka stroje na staveništi 

Bezpečnostní opatření: Pracovníků budou obeznameni s povozem po stavenišťi nutno 

užívání reflexní vest a helem při pohybu na staveništi. Řizení strojů může provádět pouze 

kvalifikovaný strojník. Vozidla dodržují rychlosti (5km/hod). Na stavbě je zakázáno 

užívání alkoholických nápojů. Stavbyvedoucí může kdykoliv požadat o kontrolní dechovou 

zkoušku. 

 

Zdění 

Nebezpečí: Přehřátí, úpal, dehydratace, prochladnutí 

Bezpečnostní opatření: Pracovníci musí nosit osobní ochranné pomůcky. V létních 

horkých dnech musí zaměstnavatel opatřit přísun tekutin v množství nejméně 70% tekutin 

ztracených z organismu potem nebo dýcháním za dobu jedné směny. Při práci budou 

dodržovány přestávky v daných intervalech stanovený stavbyvedoucím. Ve 

velmi chladném počasí stavbyvedoucí zajistí přísun teplého nápoje pro zahřátí pracovníků.  

 

Nebezpečí: Poranění při práci s míchačkou 

Bezpečnostní opatření: Pracovníci se musí řidit zásadami práce s míchačkami. Nikdy 

nesmíme při plnění zasahovat lopatou do rotujícího bubnu. Umývat míchácí buben je 

možné pouze za vypnutého stroje. Musí být zajištěna stabilita míchačky. Nejlépe umístit  

na rovném, pevném, odvodněném místě. 

 

Nebezpečí: Pád pracovníka z výšky, pád materiálu z výšky 

Bezpečnostní opatření: Materiál, nářadí a pracovní pomůcky skladujeme na lešení 

způsobem tak, aby nedošlo k možnému pádu, sklouznutí nebo převrácení předmětu 

z výšky. Lešení je opatřeno zarážkou výšky 0,15 m proti pádu předmětu na podlaze. 

Pracovníci budou nosit ochranné pracovní prostředky jako helmy a pracovní rukavice. 

Pracovní plocha na lešení je opatřeno na obou stranách ochraným zábradlím, které 

zabraňuje možnému pádu pracovniků. V průběhu provádění prací na lešení je nutnost 

dodržovat maximální nosnost konstrukce. Nebude docházet k přetěřování lešení 

skladovaným materiálem. Při ukládání zdích kusů na lešení dbáme na stabilitu uložení, tak 

aby nedošlo k jeho deformaci. 

 

Nebezpečí: Poranění při manipulaci s materiálem nebo při pádu skladovaného materiálu 

Bezpečnostní opatření: Budou dodržovány správné zásady skladování zdících prvků na 

stropu spiroll. Palety nebudou skladovány na sobě.  Stavbyvedoucí určí polohy palet podle 

potřeby zdících kusů. Při práci na hrubé podlaze bude zajištěn pracovní prostor v šíři 600 

mm. Vedle bude skladován materiál pomocnými dělníky.  Uskladnění materiálu způsobem 

aby nezavazel při provádění zdění.  
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Železářské práce 

Nebezpečí: Poranění rukou při použití uhlové brusky, ruční ohýbačky 

Bezpečnostní opatření: Práce s uhlovou bruskou provádět s velkou opatrností. Nebudou se 

řezat kratší armatury než 0,3 m. Nutno upínat řezané armatury proti poranění druhých osob. 

Při práci s uhlovou bruskou používat ochranné brýle a pracovní rukavice. Nutno řezat 

v nutné vzdálenosti od bednění kvůli nebezpečí požáru.  

Ohýbání ruční ohýbačkou nebude stroj přetězován. Pouze profily určený na daný druh 

ruční ohýbačky. Pruty při ohýbání budou zajištěny tak, aby nedošlo k ohrožení pracovníků 

při provádění. 

 

Nebezpečí: Poranění o vyčnívající pruty, odřeniny, špatná manipulace s armaturami 

Bezpečnostní opatření: Pracovnící musí dbát při praci zvýšené pozornosti, správné 

ukládání prutů, udržování pracovního prosotoru v čistotě. Neskladovat u sebe na lešení 

nepoužívaný materiál. Mohlo by hrozit následnému pádu.  Pracovníci použijí na prácí 

pracovní rukavice, helmu a reflexní vestu. 

 

Nebezpečí: Pád armatury s výšky, pád odstižených kusů 

Bezpečnostní opatření: Zajištění odstřižený kusy. Pracovníci zamezí prostor pod pracovní 

plochou proti pohybu osob.  Použití pracovních rukavic, helem a reflexních vest. 

 

Provádění bednění, betonáž a odbědňování 

Nebezpečí: ztráta únosnosti a tuhosti bednění a podpůrných konstrukcí 

Bezpečnostní opatření: Před začátkem nutný staticky správny projekt bednění. Bednění 

musí být dostatečně únosné, těsné, geometricky správně provedené. Ztužení podpěrných 

konstrukcí nutno provádět tak aby bylo možno bezpečně oddělat při odbedňování. 

 Před začátkem betonáže řádně prohlédnout a vyhledat chyby, které je nutno následně 

odstranit. Zřízené bednění je nutno zkontrolovat  stavbyvedoucím a následně provést zápis 

do stavebního deníku a zahájit betonářské práce. Zhotovitel zajití kontrolu podpůrné 

konstrukce bednění v průběhu betonáže. Při betonáži je maximální možná výška shozu 

směsi 1,5 m. Nutná domluva mezi osobou provádějící ukládání betonové směsi a obsluhou 

čerpadla. 

 

Nebezpečí:Nebezpečí uklouznutí, pádu z lešení při betonáži,   

Bezpečnostní opatření: Při ukládání betonové směsi do bednění budou pracovníci 

pracovat na předem zřízeném lešení, které bude opatřeno na všech stranách ochranným 

zábradlím. Zajištěna ochrana pracovníků proti pádu z výšky. 
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Nebezpečí: Úraz elektrickým proude, poškození vibračního zařízení 

Bezpečnostní opatření: Před prováděním hutnění ponornými vibrátory nutno zkontrolovat 

bezpečný stav vibrátoru. Jeli ohebná hřídel spojena s motorem a vibrátorem, lze připojit 

elektrický motor k rozvodové síťi elektrické energie. Délka mezi napájecí jednotkou a části 

vibrátoru, kterou držíme v ruce, musí být nejméně 10 m. Hutnění betonové směsi 

provádíme pouze za chodu stroje. Ohýbání hřídele vibrátoru lze pouze v předepsaném 

oblouku z návodu používání vibrátoru. 

 

Nebezpečí: Zásah očí 

Bezpečnostní opatření: Použití ochranných brýlí při čerpání betonové směsi do bednění. 

Při zasažení oka musíme ihned vypláchnout postižené oko čistou vodou. 

 

Nebezpečí: Pád dřevěných kusů při odbedňování, skladování odbedněných kusů řeziva 

Bezpečnostní opatření: Prostor pod místem odbedňování bednící konstrukce je nutno 

zamezit proti vstupu nepovolaných osob. Po odstranění je nutno ukládat bednění na 

bezpečná místa. Zamezíme nebezpečí urázu a možné přetížení konstrukce.  

 

Nebezpečí: Nedostatečná pevnost, zřícení konstrukce 

Bezpečnostní opatření: Proces odbedňovaní konstukcí, u nichž hrozí nebezpečí deformací 

nebo zřícením, smí být zahájen pouze na pokyn stavbyvedoucího. 

 

4.10 Ekologie  

Výstavba objektu se řídí: 

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

- Předpis č. 93/2016 Sb- Novelizuje zakon č. 185/2001 Sb. 

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

vibrací.  

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,  

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochraně a 

kácení dřevin 

- vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nákládání s odpady  

 

OCHRANA PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD  

Podzemní vody budou stavbou dotčeny. Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou 

svedeny do zasakovacích drenáží. Splaškové vody svedeny do městské kanalizační sítě. 

Veškerá kanalizační potrubí budou vodotěsná.  
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OCHRANA OVZDUŠÍ  

Použité dopravní vozidla a stroje vypouští do ovzduší výfukové plyny, které však 

nedosahují nepřípustných hodnot. Při realizaci nebudou produkovány emise v množství, 

které by překračovalo stávající produkci výfukových plynů z dopravy. 

 

HLUK V CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM PROSTORU  

Práce na staveništi bude probíhat od 6:00 do 14:30. Při realizaci bude zdroj hluku z 

používání pracovních nářadí, strojů a dopravních vozidel. 

 

LIKVIDACE ODPADŮ 

Při realizaci vzniknou následující odpady, které je nutné třídit a ukládat do předem 

zřízených kontejnérů. Nákládání s odpady bude probíhat dle platných zákonů a vyhlášek:  

 

Produkované odpady:   

Typ odpadu Katalogové číslo 

odpadu 

Kategorie Nákládání s odpadem 

Cihly 17 01 02 O skládka 

Papírové obaly 15 01 01 O kontejner, zběrný dvůr 

Plastové obaly 15 01 02 O kontejner, zběrný dvůr 

Dřevo 17 02 01 O kontejner, skládka 

Plast 17 02 03 O kontejner, spalovna 

Asfalt. směsi 17 03 02 O spalovna 

Železo a ocel 17 04 05 O kontejner, sběrné suroviny 

Směsné kovy 17 04 07 O kontejner, sběrné suroviny 

Izolační materiál 17 06 04 N kontejner, sběrné suroviny 

Směsné stavební 

a demoliční 

odpady 

17 09 04 O kontejner, skládka, 

spalovna 

Odpadní beton 10 13 14 O skládka 

 

Směsný komunální 

odpad 

20 03 01 O Spalovna KO, skládka 

odpadu 
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5.1 Obecné informace  

5.1.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 

Název stavby:      RODINNÝ DŮM LANŠKROUN 

Místo stavby:  Lanškroun, Husova, parc. ozn. st. 545 a č. p. 

381, č. p.  3675/6, č. p. 3675/32 

Katastrální území:    k. ú. Lanškroun 

Identifikační údaje investora:   Ing. Petr Kovář 

Identifikační údaje projektanta:  Ing. Antonín Němec 

      Lanškroun 56301 

      ul. Dukelských hrdinů 345 

 

Identifikační údaje prováděcí firmy:  TOPstav s.r.o.   

      Ústí nad Orlicí  56201 

      Ul. 17. listopadu 575 

 

Navržený objekt rodinného domu v obci Lanškroun, ulice Husova. Čísla parcel ozn. st. 545 

a č. 381, č. 3675/6, č. 3675/32. Stavba se nachází ve střední části města, která je určena pro 

bydlení. Okolní zástavba je stejného typu. Pozemek je bez spádu.  Terén vyvýšen nad 

komunikaci na ulici Husova. Na pozemku původně stál objekt, nutná demolice. Po jeho 

odstranění vznikla stavební jáma, pro realizavanou novostavbu. Nutno rozšíření jamy. 

 

Stavební objekty:  

SO 01 – Stavební objekt  

SO 02 – Zpevněné plochy 

SO 03 – Přípojka NN 

SO 04 – Přípojka telefonu 

SO 05 – Připojka kanalizace 

SO 06 – Přípojka vodovodní  

SO 07 – Přípojka plynu 

SO 08 – Teréní úpravy 

SO 09 – Oplocení 

 

Navrhovaná stavba je situována na severní části pozemku s připojením na přilehlou 

komunikaci pomocí příjezdových komunikací do garažových prostor. Vstup do objektu 

situován ze severní strany objektu. Po venkovním vstupním schodišti. Kolem objektu 

budou vytvořeny nové násypy, terasy a zpevněné plochy cesty a zpevněné nájezdy s 

napojením na přilehlou komunikaci. Stavba je volně stojící. Objekt dvoupatrového 

rodinného domu atypického tvaru L s podzemním patrem s využitím jako garážových 

prostor a fitness. Přízemní patro využito obytnými prostory a zimní zahradou. Střecha je 

plochá, materialově bude řešena z dřevěných sbíjených vazníků. Fasáda navržena z části 
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zakrytá dřevěnými obložením, a dále bude obložena obkladem se strukturou kamene. Nad 

přízemním patrem bude řešeno zastřešení z dřevěných vazníků, které pevně ukotvíme 

k pozedním ztužujícím věncům. Věnce musí být opatřeny kotevními závitovými trny, které 

umožní kotvení pomocí ocelových kotevních prvků. Vazníky budou přesahovat za 

obvodovou stěnu a vytvářet v krajích střechy atiku. Střešní plášť bude s odvětrávanou 

vzduchovou mezerou. Krytina je navržena ze svařované střešní folie. 

5.1.2 Obecné informace o procesu 

Střešní konstrukce plochá střecha  

Střecha je řešena jako provětrávaná plochá střecha z dřevěných příhradových vazníků 

(systém MiTek). Vazníky jsou ukládány a následně kotveny do železobetonových 

ztužujících věnců. Střešní plášt bude s provětrávanou mezerou. Okraje střechy přesahují 

obdvodové zdivo. Kolem střechy je vytvořena pomocí svislých stojin vazníků atika. 

Navržena krytina typu svařovaných folií, které se budou aplikovat na prkenný záklop 

opatřený netkanou podkladní textílií. Střešní plášt bude provětráván průběžným pásem po 

obvodu střechy. V této kapitole řeším pouze hrubou konstrukci střechy včetně osazení 

záklopu. 

5.2 Materiály  

5.2.1 Materiál ploché střechy 

Dřevěné vazníky navrhovaný firmou Gaset, která je autorizovaným dodavatelem střešních 

vazníků systém MiTek. Jedná se dřevěné příhradové vazníky, konstruované spoji tvořené 

styčníkovými deskami. 

Schéma vazníku P2: 

 
Obr. 5.1 Schéma vazníků P2 
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5.2.2 Doprava materiálu  

5.2.2.1 Primární doprava materiálu 

Dřevěné vazníky budou dopravovány firmou vyrábějící příhradové střešní vazníky systém 

MiTek. Firma Gaser s.r.o. sídlící na adrese: U dlouhoňovic 1492, 564 01 Žamberk. 

Dopravu řeší dodavatelská firma. Orientační vzdálenost trasy je 35 km.  Vazníky budou 

převaženy tahačem MAN TGX  18.480 XLX BLS 4x2 s 3-nápravový návěsem 

Schwarzmuller s bočnicemi. Pro možnou dopravu budou všechny vazníky naskladněny a 

upevněny na návěsu. Tahač při příjezdu ke staveništi bude muset stát na ulici Husova. 

Nutnost zastavení na východní straně komunikace k maximálnímu přiblížení ke staveništi. 

V době omezení provozu na silniční komunikaci bude na silnici řízen proškolenými 

pracovníky. Osoby řídící dopravu a pohybující se na komunikaci budou opatřeny 

reflexními vestami. Všechna omezení a dopravní značení na městské komunikaci bude 

předem projednána s dopravním inspektorátem Policie ČR Ústí n/Orl. O záboru 

komunikace bude předem ujednáno s silníčním správním úřadem města Lanškroun.  

5.2.2.2 Sekundární doprava materiálu  

Přemístění vazníků na staveništi bude zřízena autojeřábem typu Tatra AD 30, kterým 

budou vazníky přemísťovány na skládku materiálu. Skládka je situováná za objektem, kvůli 

omezenému prostoru v severní části staveniště. Příhradové vazníky jsou dodávány 

v zpáskovaných balících po 10 kusech, sepnuty z plastových nebo ocelových pásů. 

Maximální váha překládaných svazků vazniku bude 1185 kg. U težších vazníků bude počet 

odpovídat hmotnosti balíku, která nepřesáhne maximální uvažovanou váhu svazku 1185 

kg. Dosah autojeřábu umožnuje bezproblémový uložení vazníků na skládku. U překládky 

materiálu musí být přítomen stavbyvedoucí, který zkontroluje převzatý materiál (jakost, 

množství) a také dohlíží a koordinuje umístění materiálu na skládku a provádění překládky 

materiálů. Jeřábník musí provádět překládku mimo zákázaný prostor manipulace 

s břemenem. Překládka vazníku bude vedena mezi sociální buňkou a šatní buňkou. Obsluha 

autojeřábu musí být osoba s platným průkazem jeřábníka, který musí mít při manipulaci 

vždy u sebe a být schopný předložit ke kontrole. Autojeřáb bude stát na pozici 1 viz. výkres 

B.2- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - REALIZACE STŘECHY.  Pracovník uvazující břemena 

na autojeřáb musí mít vazačský průkaz. Při zdvihu a osazení daných vazníků do okapové 

roviny bude využit autojeřáb stejného typu. Bude stát na pozici 2 viz. výkres B.2- 

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - REALIZACE STŘECHY. Manipulace s jednotlivý vazniky, 

které budou následně aretovány a kotveny dvěma pracovníky. Jednotlivé vazníky bude 

uvazovat pracovník s vazačským průkazem v místech styčníku, uvedených výrobcem 

vazníků. Zdvih a umístění vazníku do okapové roviny bude prováděno jednotlivě po 

jednom vazníku.  
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5.2.3 Skladování materiálu 

Skladování dřevěných příhradových vazníků bude na skládce materiálu. Vazníky přemístí 

na skládku materiálu autojeřáb Tatra AD 30. Při manipulaci autojeřábu by měla být oblast 

pohybu uzavřena a zamezen pohyb dělníků v době manipulace se všemi svazky. Bezpečně 

lze vazníky skladovat ve vodorovné i svislé poloze. Podložíme dřevěnými hranoly v místě 

přepodkládaných reakcí podpor, zamezíme tím styku se zelení. Zvýšíme tím prevenci proti 

zkroucení a zborcení vazníku. Podstavce budou ukládány na skládku materiálu, která je 

rovná, pevná a suchá. Při skladování vazníku na výšku nutno z obou stran vazníky zajistit 

podpěrnými vzpěrami. Nutnost opatrnosti při potřebném sundaní vazníků ze svazku. Jako 

prevence proti destabilizaci celého svazku použijeme příčnou lať, kterou spojíme ke 

každému vazníku pomocí ocelových hřebíků. Toto opatření nám umožnuje bezpečnou 

manipulaci se svazkem vazníků, po odstranění ocelových pásů. V případě nepříznivého 

počasí bude nad vazníky zřízeno opláštění, které bude chránit skladovaný materiál před 

deštěm a povětrnostními vlivy. Zakrytí nesmí zabraňovat přirozenému proudění vzduchu. 

Při delším skladování by docházelo k zapaření a vzniku hub a plísní. 

5.3 Připravenost staveniště, převzetí a připravenost pracoviště   

5.3.1 Připravenost staveniště 

Staveniště je zřízeno před začátkem výstavby. Na stavbě je uvažována staveništní 

komunikace tvořena ze suťového recyklátu o tl. 150 mm. Zřízen prostor umožnující 

dodávku materiálu nákladnímí auty a zvedacímí stroji na staveniště. Staveništní 

komunikace situována na severní časti staveniště na parcelách ozn. st. 545 a č. 381, č. 

3675/6, č. 3675/32. Inženýrské sítě elektrické energie, kanalizace, plynu a vody vedou 

v blízkosti staveniště podél uliční komunikace a jejich připojení na staveniště, zřídil 

investor před zahájením výstavby. Nově vybudovaná přípojka vody. Elektrická síť bude 

napojena na elektroměr. Kanalizace napojena pomocí kanalizační přípojky na uliční řad. 

Pro potřeby stavěniště budou zřízeny dočasné přípojky pro zařízení staveniště. Jedná se o 

přípojku plynovodu, elektřiny a splaškové kanalizace. Staveniště je oploceno do výšky 2 m, 

které zajistil investor před začátkem stavby. Na stavbě zřízeny buňky od firmy TOI TOI. 

Šatnu pro pracovníky a kancelář pro stavbyvedoucího tvoří samostatné kontejnery typu 

BK1. Hygienické zázemí na staveništi zřízeno kontejnérem KOMBI typu SK1. Pro 

skladování cenného materiálu a pracovních pomůcek. Zřízeny samostatný kontejner typu 

LK1 jako buňka pro skladování drobného materiálu, který je nutno skladovat v suchu a 

v uzavřeném prostoru. Buňka se nachází v severní části staveniště. V střední části 

staveniště zřízena skládka materiálu, která bude využita pro skladování střešních 

příhradových vazníků.  

 

5.3.2 Převzetí pracoviště 

Nedojde k převzetí pracoviště, jelikož stavební práce zdění hrubé vrchní stavby a následnou 

realizaci hrubé konstrukce střechy bude provádět stejná stavební firma. 
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5.3.3 Připravenost pracoviště   

Provedeme kontrolu rovinnosti a pevnosti ztužujícíh věnců. Kontrolujeme rovinnost a 

tuhost ŽB věnců která musí být 70 % pevnosti betonu věnců.(více- kapitola 9. 2. Kontrolní 

a zkušební plán dané etapy). Dále kontrolujeme správnou polohu kotevních trnů opatřených 

závitem, který musí být rozmístěny v největší přesnosti podle projektové dokumentace. 

Dále kontroluje čistotu pracoviště po předchozích pracích. K plynulosti osazování střešních 

vazníků, nutné předzásobení jednotlivými vazníky. Stavbyvedoucí provede zapis do 

stavebního deníku o provedené kontrole připravenosti pracoviště. Výsledky provedených 

zkoušek na rovinnost a jakost konstrukce zapíše do stavebního deníku. 

5.4 Pracovní podmínky  

5.4.1 Obecné pracovní podmínky 

Každodenní provoz na stavbě bude od 6:00 do 14:30. Na staveništi bude uzavřena brána 

proti vstupu nepovolaným osobám, v době kdy nebude probíhat práce na staveništi. Prostor 

parcel bude ohraničen průhledným mobilním oplocením do výšky 1,8 m od společnosti 

TOI TOI. Příjezd na staveniště je z ulice Husova.  Šatna pro pracovníky bude řešena 

samostatným kontejnerem typu BK2 společnosti TOI TOI. Všechny buňky umístěny na 

zpevněné ploše staveniště podložen dřevěnými hranoly. Jeden samostatný kontejner typu 

BK1 společnosti TOI TOI, bude sloužit jako kancelář stavbyvedoucího. Hygienické zázemí 

zajistíme instalací KOMBI kontejneru SK1 od společnosti TOI TOI. Pro uskladnění 

drobného materiálu bude určen skladovací kontejner typu LK1 od společnosti TOI TOI. 

Kontejnery mají uzamykatelné vstupní dveře, které zaujímají celou šířku kontejneru. Pro 

staveniště zřízena dočasné přípojky vodovodu, elektřiny a splaškové kanalizace. Pro 

nutnost využití sítí zřízen provizorní vodoměr a staveništní rozvaděč, který umožní rozvod 

elektického proudu 220/380V po staveništi. 

5.4.2 Pracovní podmínky pro provádění procesu  

Stavební práce nebudou prováděny za nepříznivých klimatických podmínek, zejména při 

silném dešti nebo silném větru o rychlosti větší než 10 m/s, také za snížené viditelnosti 

nebo sněžení. Při špatných klimatických podmínkách nesmí být vykonávaná pracovní 

činnosti, jaké udává nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích. U všech z podmínek bude stavební proces přerušen 

na dobu, než bude počasí splňovat podmínky vhodné pro pokračování stavebních procesů. 

Všechny pracovníci podílející se na výstavbě budou před stavebními prácemi proškleny a 

musí dodržovat předpisy při stavbě. Proškolení musí být stvrzeno podpisy jednotlivých 

pracovníků. 
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5.5 Personální obsazení 

 1x Vedoucí pracovní čety- tesař 

Koordinuje pracovníky v četě. Zodpovídá za kvalitu provedené práce čety. Řídí se 

pokyny stavbyvedoucího nebo mistra. 

 4x Pomocný dělník 

 1x Vazač břemen 

Zodpovědný za bezpečné uvázání břemene a jeho přepravu. Osoba musí vlastnit 

platný vazačský průkaz. 

 Pracovník  

 1x Jeřábník 

Zodpovědný za provoz stroje a bezpečnou překládku materiálu. Tato osoba musí 

vlastnit oprávnění manipulovat s jeřábem daného typu. Dále musí mít lekařské 

potvrzení na pracovní pozici jeřábníka. 

 1x Lešenář 

Pracovník odborně způsobilý na realizaci daného typu lešení. 

 2x Pomocný dělník 

Pomocní pracovníci musí být proškolení na zřízení daného typu lešení.  

 1x Řidič s oprávněním CE 
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5.6 Stroje a pomůcky 

5.6.1 Stavební stroje na dopravu a přemístění materiálu 

 Autojeřáb Tatra AD 30 

 MAN TGX  18.480 XLX BLS 4x2 

 Návěs s bočnicemi Schwarzmuller 

5.6.2 Nářadí a pomůcky v této části se řeší potřebné ruční elektrické i mechanické 

nástroje potřebné pro provedení práce   

 Zvedací popruhy – tkané, typ B2 

 2x pojízdné lešení Alpe typ 150 

 2x samonavíjecí systém  CR300 

 4x Metr 

 2x Hliníková lať 2m 

 2x Vodováha 

 2x Ruční vrtačka Bosch PSB 650 RE 

 2x Nůžky na plech 

 2x Kladivo 

 2x Pásmo 

 4x Značkovací sprej 

 3x Kbelík 

 4x Kladívko 

 2x Žebřík 

 2x Sada klíčů  

5.6.3 Pomůcky BOZP  

 12 x Pracovní rukavice 

  5 x Ochranné brýle 

 12 x Pracovní oděv 

 12 x Přilba  

 6 x Pevná obuv 

 12 x Reflexní vesta  
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5.7 Pracovní postup: 
(Tento pracovní postup je tvořen na výkres - Schéma ukládání vazníků (od výrobce)) 

Postup montáže lešení:  

 Na boční rámy aplikujeme mobilní podvozek od firmy Altrex, který zajistíme 

jistícími čepy proti vysunutí 

 Dále rozložíme rozkládací rám, který následně zajistíme jištěním 

 Otočíme kola směrem ven a zabrzdíme proti pohybu 

 Umístímě podlahu na 3. příčku svislého rámů 

 Nad kola připevníme na svislé trubky podelník 

 Pokračujeme s napojením dalších kusů boční rámů, které předem opatříme 

trubkovými spojovacími čepy 

 Následně nasadíme rámy a zajistíme jistícími čepy 

 Namontujeme dvě uhlopříčný ztužidla, která osadíme od 2 příčlě horního bočního 

rámu 

 Prodloužíme trubku trojuhelníkovým stabilizačním systémem a zajistíme ji 

 Namontujeme stabilizační zařízení tak aby se dotýkalo země   

 Posunutí podlahy na 6. příčly svislých rámů 

 Nasadíme dva koncové zábradelní rámy a zajistímě jistícími čepy 

 Osadíme podlahu na poslední příčle svislého bočního rámu 

 Namontujeme dva kusy zábradlí po stranách lešení 

 Opatříme podlahu držáky zarážek, na které následně aplikujeme samotné zarážky 

Úprava povrchu věnce 

Před samotným ukládáním vazníků na ztužující věnec bude plocha očištěna od všech 

nečistot. Místa pro uložení vazníků musíme opatřit penetračním nátěrem proti kondenzaci 

vodní pár ze zdiva do samotných osazovaných vazníků. 

Manipulace s vazníky  

Osazování jednotlivých vazníků začneme v zadní části budovy. Vazníky PN1 a P6 jsou 

jednotlivě vazačem  uvázovány speciálnímy popruhy ve dvou místech styčníků uvedených 

výrobcem. Poté budou vazníky po jednom kuse vyzdvihovány do okapové úrovně. Na 

lešení dva pracovnící, kteří provedou umístění vazníku do požadované polohy. Dále vazník 

zaaretují ve svislé poloze a poté ukotví pomocí kotevních trnů zřízených při betonáži 

ztužujících věnců.  

 
Obr. 5.2 Schéma zavěšení příhradových vazníků 



89 
 

Ukotvení vazníků 

Na severní straně provedem kotvení pomocí pevné podpory, kde budou L uhelníky spojeny 

k vazníku pomocí konvexních hřebíků. Na jižní straně použijeme posuvné podpory, kterou 

vytvoříme L uhelníky opatřený oválným otvorem a upevněným svorníkem skrz vazník. 

Pomocí předem zabetonovaných pozinkovaných kotevních úhelníků, upevníme jednotlivé 

vazníky k železobetonovému věnci. Vazník se spojí s kotevními uhelníky, který následně 

upevníme k předem zabetonovaným kotevním závitovým tyčím M16 pomocí utahovací 

matice M16 a podložky.  

 
Obr. 5.3 Ukotvení vazníku pomocí kotevních úhelníků 

 

Zadní část objektu 

Pro zajištění svislosti a vytvoření tuhého celku osadíme předem připravené vazníky 

označené F9, F7 a F5, které spojíme s vazníkem PN2 a následně ukotvíme k věnci pomocí 

kotevních uhelníků. Toto spojení nám vytvoří tuhý T profil v střešní rovině a zajistí tak 

následnou svislost a tuhost všech usazovaných vazníků P6. Vazníky na okrajích střechy 

typu F budeme připevňovat na vazník PN2 pomocí kotvících botek a závěsů dodaných 

výrobcem, které nám zajistí dostatečnou únosnost. Pro všechny typy botek a závěsů je 

nutno použít do každého upevňovacího otvoru vyžaduje pozinkovaný hřebík 30 x 3,75 mm 

čtvercového stočeného průřezu. Poté budeme pouze další vazníky zajišťovat dočasnými 

vzpěrami. Nemusíme už dočasně ztužovat střešní konstrukci.  

 
Obr. 5.4 Spojení vazníků závěsnými botkami 
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Pokračujeme se zdviháním a manipulací jednotlivých vazníků typu P6 do požadované 

polohy. Vazníky osazujeme v osových vzdálenostech 1125 mm. Každý vazník dočasně 

zajistíme s předchozím kusem pomocí vzpěr. Zajištění provedeme dřevěnými prkny 

pokládánými na horní pás vazníku, který zajistíme  pomocí dvou pozinkovaných hřebíků 

kotvených v každém překřížení prkna s vazníkem. Dočasné ztužení provádí pracovníci na 

obou stranách vazníků z prken pokládaných v šikmém směru tvořící tvar písmena V. 

V průběhu ukládání a kotvení jednotlivých vazníků kontrolujeme vzdálenost a svislost 

osazených vazníků. Následně ukotvíme vazník pomocí kotevních uhelníků a kotevních 

trnů. Kotvení provedeme stejným způsobem jak u předešlých vazníků. Opakujeme tento 

postup až do vztyčení posledního vazníku P6. Dále vyzdvihneme a následně šikmě 

umístíme a zajistíme vazník P3, který bude kotven stejným  způsobem jak u předešlých 

vazníků. Pokračujeme vazníky označených P16, P15, P11, P14. Tyto vazníky budeme 

osazovat v šikmé poloze mezi vazníky typu P2 a P6 podle výkresu Schéma ukládání 

vazníků (od výrobce). U těchto šikmých vazníků bude kotvení prováděno dvojím 

způsobem. Na severní straně jednotlivé vazníky kotvíme pomocí kotevních úhelníků jako u 

předešlých vazníků. Na jižní straně kvůli nedostatku místa pro kotvící uhelníky jsou 

předem ukotveny krajní vazníky označené P6 a P3. Po jednom kusu zdviháme vazníky P16, 

P15, P11, P14 do požadované polohy a kotvíme na severní straně pomocí dvou kotevních 

uhelníků. Každý vazník dočasně zajístíme s předchozím konstrukčním prvkem střechy. Na 

jižní straně budou vazníky sepnuty a ukotveny pomocí závitové tyče, kterou opatříme do 

předem provrtaných otvorů. Spojení provedeme s ukotvenými vazníky  typu P6 a P3 

pomocí matic a podložek, kterými utáhneme provléknutou závitovou tyč. Přesný způsob 

ukotvení těchto rohových vazníků musí být konzultován se statikem. 

Po osazení všech vazníku v zadní části dokončíme okraj střešní konstrukce ze zbylých 

krajních vazníků typu F3, F10, F1, které budeme spojovat pomocí kotvících botek nebo 

závěsů a následně kotvit pomocí kotevních úhelníků a trnů do ztužujícího věnce. Dále 

osadíme vazníky P19 a P18, které ukotvíme pomocí kotevních prvků do ztužujícího věnce. 

Pro šikmé napojení použijeme speciální šikmé botky dodané od výrobce. Tyto kotvící 

prvky nám zajistí šikmé spojení vazníků.  

Po osazení a ukotvení krajní části střechy doděláme podélné ztužující latě, které osazujeme 

na spodní pás vazníků s osovou vzdáleností 1000 mm. Také zřídíme trvalé zavětrování, 

která budou tvořena diagonálními latěmi. Latě budou svírat úhel 45° od ztužujícího věnce. 

Umístěno podle výkresu - Schéma ukládání vazníků (od výrobce). Trvalé ztužení a 

zavětrování řešeno z řeziva o rozměrech  25 x 100 mm. Dřevo použito na zavětrování musí 

být bez větších vad.  Spojeno pomocí dvou pozinkovaných hřebíků 3,35 x 65 mm 

kruhového průřezu v každém překřížení s vazníkem. Po ukončení prací v zadní části 

objektu musí pracovníci rozložit a pronést dveřmi pojizdné lešení, které znovu zmontují v 

střední části objektu.  
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Střední část objektu 

Následuje osazení vazníků typu P2, které nebudou spojeny s předchozí prováděnou částí 

budovy. Zadní část bude tvořit samostatný úsek střechy. Nejdříve připravíme vazník P2, 

který vazač uváže speciálnímy popruhy ve dvou místech styčníkových bodů, uvedených 

výrobcem vazníků. Dále bude vazník vyzdvižen do okapové úrovně. Na lešení budou 

nachystáni dva pracovnící, kteří provedou umístění vazníku do požadované polohy. Ihned 

musíme vazník aretovat, pomocí dvou šikmých vzpěr, ve svislé poloze. Poté provedeme na 

obou stranách ukotvení pomocí kotvících úhelníků, které připevníme k dřevěnému vazníku. 

Následuje ukotvení, které je stejné jako u předchozích vazníků. Další vazníky typu P2 

ukládáme v osové vzdálenosti 1125 mm a dočasně ztužujeme s předchozím vazníkem. 

Zajištění provedeme pomocí dřevěných prken, která na obou stranách  ukotvíme k předem 

provedenýmu vazníku, pomocí dvou pozinkovaných hřebíků kotvených na každém 

překřížení prkna s vazníkem. Dočasné ztužení provádíme na obou stranách vazníku  

z prken pokládaných v šikmém směru tvořící tvar písmena V. Následně ukotvníme vazník 

pomocí kotevních  pozinkovaných uhelníků a kotevních trnů. Opakujeme tento postup až 

do vztyčení a ukotvení všech jedenácti vazníků typu P2, umístěných v střední části objektu. 

V průběhu ukládání a kotvení jednotlivých vazníků, průběžně kontrolujeme vzdálenosti a 

svislosti osazených vazníků. Po osazení a ukotvení všech vazníků ve střední části budovy 

doděláme podélné ztužující latě, které osazujeme na spodní pás vazníků s osovou 

vzdáleností 1000 mm. Také zřídíme trvalé zavětrování, tvořena diagonálními latěmi. 

Svírající úhel 45° od ztužujícího věnce. Umístěno podle výkresu - Schéma ukládání 

vazníků (od výrobce). Trvalé ztužení a zavětrování řešeno z řeziva o rozměrech 25 x 100 

mm. Dřevo použito na zavětrování musí být bez větších vad.  Spojeno pomocí dvou 

pozinkovaných hřebíků 3,35 x 65 mm kruhového průřezu v každém překřížení s vazníkem. 

Po ukončení prací v střední části objektu musí pracovníci rozložit a pronést dveřmi 

pojizdné lešení, které znovu zmontují v přední části objektu. V této části objektu se musí 

dbát pracovníci zvýšené opatrnosti a překontrolovat zabrždění pojizdného lešení blízkosti 

schodišť. Dále vyzdvihneme, šikmě umístíme a zajistíme vazník P2, který bude kotven 

stejným způsobem jako v předešlé části krovu. Pokračujeme vazníky označených P13, P10, 

P8, P1, P4, P7, P9, P12. Tyto vazníky budeme osazovat v šikmé poloze mezi dva krajní 

vazníky typu P2, které nám umožní ukotvení šikmých vazníků. U těchto šikmých prvků 

bude kotvení prováděno dvojím způsobem. Na severní straně jednotlivé vazníky kotvíme 

pomocí kotevních úhelníků jako u předešlých vazníků. Na jižní straně kvůli nedostatku 

místa, pro kotvící uhelníky, jsou předem ukotveny dva krajní vazníky typu P2. Po jednom 

kusu zdviháme vazníky P13, P10, P8, P1, P4, P7, P9, P12 do požadované polohy a 

následně kotvíme na vnější straně pomocí dvou kotevních uhelníků. Každý vazník dočasně 

zajístíme s předchozím konstrukčním prvkem střechy. Na jižní straně budou vazníky 

sepnuty pomocí závitové tyče, kterou opatříme do předem provrtaných otvorů. Spojení 

provedeme s ukotvenými krajními vazníky typu P2 pomocí matice a podložky. Přesný 

způsob ukotvení těchto rohových vazníků musí být konzultován se statikem. 
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Přední část objektu  

V přední části objektu začneme vazníkem PN1 , který vazač uváže v dvou místech 

styčníkových bodů, uvedených výrobcem vazníků. Dále bude vazník vyzdvižen do 

okapové úrovně. Na lešení budou nachystáni dva pracovnící, kteří provedou umístění 

vazníku do požadované polohy. Ihned musíme vazník aretovat, pomocí dvou šikmých 

vzpěr, ve svislé poloze. Poté provedeme na obou stranách ukotvení pomocí kotvících 

prvků, které připevníme k předem zabetonovaným kotvícím trnům. Následuje ukotvení, 

které je stejné jako u předchozích vazníků. Pro zajištění svisloti a vytvoření tuhého celku 

osadíme předem připravené vazníky označené F9, F6, F8 a F4, které nám zajistí tuhý T 

profil v střešní rovině a zajistí tak následnou svislost a tuhost všech usazovaných vazníků 

P2. Nemusíme už dočasně ztužovat střešní konstrukci. Vazníky na okrajích střechy typu F 

budeme připevňovat na vazník PN2 pomocí kotvících botek a závěsů dodaných od výrobce, 

které nám zajistí dostatečnou unosnost. Pro všechny typy botek a závěsů je nutno použít do 

upevňovacích otvorů pozinkované hřebíky 30 x 3,75 mm čtvercového stočeného průřezu. 

Pokračujeme se zdviháním a manipulací jednotlivých vazníků typu P2 do požadovaných 

poloh. Vazníky osazujeme v osových vzdálenostech 1125 mm. Každý vazník dočasně 

zajistíme s předchozím kusem. Zajištění provedeme pomocí prken osazovaných na horní 

pás vazníku, stejným způsobem jako u předešlých částí krovu. Následně ukotvíme vazník 

pomocí kotevních uhelníků a kotevních trnů. Kotvení provedeme stejným způsobem jak u 

předešlých vazníků. V průběhu ukládání a kotvení jednotlivých vazníků průběžně 

kontrolujeme vzdálenost a svislost osazených vazníků. Opakujeme tento postup až do 

vztyčení posledního šestého vazníku P2. 

Po osazení všech vazníku v přední části dokončíme okraj střešní konstrukce ze zbylých 

krajních vazníků typu F2, F10, které budeme spojovat pomocí kotvících botek nebo závěsů 

a následně kotvit pomocí kotevních úhelníků a trnů do ztužujícího věnce. Dále osadíme 

vazníky P17 a P18, které ukotvíme pomocí kotevních prvků do ztužujícího věnce. Pro 

šikmé napojení použijeme speciální šikmé botky dodané od výrobce. Tyto kotvící prvky 

zajistí šikmé spojení vazníků. Následně šikmý vazník P18 a P17 opatříme vazníky P21, 

F12, P20, F11 pomocí šikmých botek od výrobce.  

Po osazení a ukotvení všech vazníků v přední části budovy doděláme podélné ztužující latě, 

které osazujeme na spodní pás vazníků s osovou vzdáleností 1000 mm.  Také zřídíme trvalé 

zavětrování, která budou tvořena diagonálními latěmi. Svírající úhel 45° od ztužujícího 

věnce. Umístěno podle výkresu - Schéma ukládání vazníků (od výrobce). Trvalé ztužení a 

zavětrování řešeno z řeziva o rozměrech  25 x 100 mm. Dřevo použito na zavětrování musí 

být bez větších vad. Spojeno pomocí dvou pozinkovaných hřebíků 3,35 x 65 mm 

kruhového průřezu v každém překřížení s vazníkem. 
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Před zřízením stáleho ztužení, střešních laťí a následného záklopu bude provedena  

kontrola polohy, rovinnosti a svislosti všech vazníků. Maximální dovolená odchylka od 

svislé polohy je uvedena v následující tabulce: 

 
Obr. 5.5. Tabulka maximálních dovolených odchylek od svislé polohy 

 

Záklop z OSB desek 

Následuje provedení záklopu z OSB desek tloušťky 25 mm. Desky budou kladeny na horní 

pás vazníku kotveny pomocí vrutů o rozměrech 4,5x 50 mm k vazníkům. Budou osazovány 

průběžně s odstraněním dočasných ztužujících prken. Jednotlivé desky nutno přiřezávat na 

požadující velikost 2250 mm v podelném směru. V příčném směru nutno dořezávat krajní 

desky na požadovaný rozměr. Desky budou překladány přez dvě pole sousedících vazníků, 

které následně kotvíme pomocí vrutů do každého vazníku. Nejdříve se oddělá dodatečné 

ztužení a poté se aplikuje záklop. Ten ukotvíme pomocí vrutů v příčné vzdálenosti 250 mm 

do horního pásu příhradových vazníků. Spojení OSB desek mezi sebou bude provedeno na 

pero a drážku. Osazování a kotvení záklopu bude prováděno pracovníky, kteří se budou 

pohybovat po předem opatřeném záklopu. Tyto pracovnící musí mít bezpečnostní postroj 

Basic, který bude zajištěn samoninavíjecím systémem CR300 proti pádu z výšky. Tento 

systém se zajistí k pevnýmu bodu konstrukce příhradových vazníků a umožní bezpečný 

pohyb pracovníků na střešní rovině. Pracovníci provádějící práci ve výškach budou předem 

proškoleni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškach. Vyzdvižení OSB desek na 

střešní rovinu bude provádeno lidskou silou pomocí uvazovacích lan, který pracovnící 

uvářou na OSB desku a následně požadovaný materiál vyzvednou do střešní úrovně. 

Pracovnící musí být upevněny samonavíjecím systémem, následně provedou montáž části 

záklopu a po zřízení plošiny na střeše lze vazníky uskladnit na předem zřízeném záklopu.  

 

  

 

 

 

 

  



94 
 

5.8 Jakost a kontrola kvality 

 5.8.1 Vstupní kontrola  

- Kontrola projektové dokumentace a jiných dokumentů 

- Kontrola převzaného materiálu 

- Kontrola uskladnění materiálů 

- Kontrola připravenosti pracoviště  

- Kontrola způsobilost pracovníků 

5.8.2 Mezioperační kontrola 

- Kontrola zdvihacího stroje 

- Kontrola klimatických podmínek  

- Kontrola pojizdného lešení 

- Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

- Kontrola osazení vazníků  

- Kontrola ukotvení vazníků 

- Kontrola geometrie vazníků 

- Kontrola podelného laťování a zavětrování 

- Kontrola tuhosti krovu 

- Kontrola osazování záklopu 

5.8.3 Výstupní kontrola  

- Kontrola geometrie střechy  

- Kontrola provedení záklopu 
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5.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Během realizace stavebních prací budem doržovat bezpečností předpisy: 

 136/2016 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

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

a ochranu zdraví při práci na staveništích (aktuální vydání) 

 362/ 2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

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

technických zařízení, přístrojů a nářadí 

 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

Pracovnící proškoleny o bezpečnosti a ochraně zdraví na pracovišti. Podepíší oznámení, že 

byli obeznámeni o bezpečnosti a ochraně zdraví na staveništi. Všichni pracovnící 

pohybující se na staveništi, musí nosit bezpečnostní helmu, reflexní vestu, pevnou obuv a 

pracovní oděv. Ochranné pomůcky dostane každý zaměstnanec.  

 

Bezpečnostní opatření pro danou technologickou etapu: 

Nebezpečí: Poranění při manipulaci s materiálem, zadření třísky, poranění při pádu 

skladovaného materiálu 

Bezpečnostní opatření: Budou dodržovány správné zásady skladování a manipulace s 

příhradovými vazníky systému MiTek na skládce za objektem. Jednotlivé vazníky budou 

skladovány na výšku a zajištěny z obou stran vzpěrami zajišťující svislou polohu, které 

brání proti překlopení. Dělníci při manipulaci s materiálem budou mít pracovní rukavice, 

reflexní vesty, helmy a pracovní obuv.  

Nebezpečí:  Špatné klimatické podmínky, nebezpečí pádu, sklouznutí 

Bezpečnostní opatření: Práce ve výškách musí stavbyvedoucí nebo mistr přerušit za 

nepříznivých klimatických podmínek: 

 Silný déšť, bouřka, sněžení, námraza 

 Vítr o rychlosti nad 11 m/s 

 Špatná viditelnost menší než 30 m  

 Teplota prostředí nižší než -10°C 

 

Nebezpečí: Nebezpečná manipulace s jeřábem 

Bezpečnostní opatření: Osoba ovládající jeřáb musí vlastnit jeřábnický průkaz. Vázání a 

odvazování jednotlivých vazníků vykonává pracovník, který vlastní vazačský průkaz. 

Signalista řídící pohyb bude opatřen reflexní vestou jiné barvy než ostatní učastníci stavby 

kvůli dobré viditelnosti. Jeřábník musí mít dostatečný výhled na břemeno, pokud ne řídí se 

pokyny signalisty. Při manipulaci jeřábu musí dbát (jeřábník, vazač, signalista) maximální 

pozornosti na dodržování bezpečnostních vzdáleností a zábranění možného ohrožení 

pracovníků. S břemeny nebude manipulováno nad komunikací a ostatními veřejně 
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přístupnými místy. Jeřábník nesmí opustit kabinu jeřábu, pokud má zavěšené břemeno, 

závěsné zařízení není v bezpečné poloze nebo pokud nejsou zastaveny a vypnuty motory. 

Při jakémkoliv opuštění kabiny jeřábu nutno vyjmout startovací klíče.  

 

Nebezpečí: Šlapnutí na hřebík, proříznutí podrážky 

Bezpečnostní opatření: Při provádění prací se spojovacími materiály je nutnost udržovat 

pořádek na pracovišti a manipulačních plochách pojizdného lešení. Následně po ukončení 

práce nebo přemístění, nutno použité prvky posbírat. Při provádění činnosti pracovnící 

budou opatřeny ochrannými pomůckami. Především pevná pracovní obuv a pracovní 

rukavice. 

 

Nebezpečí: Pád pracovníka z výšky, pád materiálu z výšky,  

Bezpečnostní opatření: Materiál, nářadí a pracovní pomůcky skladujeme na lešení 

způsobem, aby nedošlo k možnému pádu, sklouznutí nebo převrácení předmětu z výšky.  

Lešení je opatřeno zarážkou výšky 0,15 m, proti pádu předmětu na podlaze. Pracovníci 

budou nosit ochranné pracovní prostředky jako helmy a pracovní rukavice. Pracovní plocha 

na lešení je opatřeno na obou stranách ochraným zábradlím, které zabraňuje možnému pádu 

pracovniků. V průběhu provádění prací na lešení je nutno dodržovat maximální nosnost 

konstrukce. Nebude docházet k přetěžování lešení maximálně dva pracovníci na jednon 

lešení. Před začátkem stavebních prací je nutno vyloučení provozu v prostorech, nad 

kterými se pracuje a je zde možný pád osob nebo materiálu.  

 

Nebezpečí: Bezpečné použití žebříku 

Bezpečnostní opatření: Žebřík umístěn tak aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu 

používání. Při výstupu a sestupu po žebříku musí být pracovník obrácen obličejem 

k žebříku a být schopen bezpečného uchopení žebříku. Žebřík musí být osazen tak aby 

horní konec přesahoval nejméně 1,1m na konstrukci věnce. Za žebříkem musí být 

minimální prostor 0,18 m. Pro přístup před žebříkem musí být minimální prostor alespoň 

0,6m. 

 

Nebezpečí: Pád pracovníků z výšky při montáži záklopu 

Bezpečnostní opatření: Pracovníci budou opatřeny bezpečnostním postrojem Basic, který 

bude zajištěn samonavíjecím systémem CR 300. Tento systém bude předem ukotven za 

pevný bod na střešním vazníku. Umožní bezpečný pohyb pracovníku po předem zřízeném 

záklopu na střešní rovinně. Na střeše se budou pohybovat maximálně dva pracovníci 

opatřený bezpečnostním samonavíjecím systémem a bezpečnostním postrojem 

 

  



97 
 

Nebezpečí: Bezpečná práce ve výškách  

Bezpečnostní opatření: Stavbyvedoucí provede proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví 

při práci ve výškách. Kdy je práce ve výškách nad 1,5m a zaměstnanci nepracují na pevné 

podlaze z lešení. Proškolení budou hlavně pracovníci zřizující záklop z OSB desek. Zde je 

nutno postupovat přesně podle technologického předpisu a provádět práci ve zvýšené 

opatrnosti na bezpečnost práce a ochrany zdraví.  

 

Nebezpečí: Shazování předmětu 

Bezpečnostní opatření: Shazování předmětu, zbytků materiálu lze pouze na místa předem 

zabezpečená proti pohybu osob. Prostor můžeme zabezpečit ohrazením, střežením 

pověřeným pracovníkem. Okolí konstrukce nutno také ochránit proti odrazu materiálu.  

 

5.10 Ekologie  

Výstavba objektu se řídí: 

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

 předpis č. 93/2016 Sb. O odpadech, novelizující zákon č.185/2001 Sb 

 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací. 

 předpis č. 93/2016 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů 

 Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označování 

obalů a výrobků s regulovanými látkami a další povinnosti  

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochraně 

a kácení dřevin 

 Vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nákládání s odpady  

OCHRANA PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH VOD:  

Podzemní vody budou stavbou dotčeny. Dešťové vody ze střech a zpevněných ploch budou 

svedeny do zasakovacích drenáží. Splaškové vody  svedeny do městské kanalizační sítě. 

Veškerá kanalizační potrubí budou vodotěsná.  

 

OCHRANA OVZDUŠÍ:  

Použité dopravní vozidla a stroje vypouští do ovzduší výfukové plyny, které však 

nedosahují nepřípustných hodnot. Při realizaci nebudou produkovány emise v množství, 

které by překračovalo stávající produkci výfukových plynů z dopravy. 

 

HLUK V CHRÁNĚNÉM VENKOVNÍM PROSTORU:  

Práce na staveništi bude probíhat od 6:00 do 14:30. Při realizaci bude zdroj hluku z 

používání pracovních nářadí, strojů a dopravních vozidel. 
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LIKVIDACE ODPADŮ: 

Jedná se o odpady vzniklé ze stavby její vlastní realizace. Při realizaci vzniknou následující 

odpady, které je nutné třídit a ukládat do předem zřízených kontejnérů. Nákládání s odpady 

bude probíhat dle platných zákonů a vyhlášek. 

 

Produkované odpady: 

Typ odpadu Katalogové číslo 

odpadu 

Kategorie Nákládání s odpadem 

Plastové obaly 15 01 02 O kontejner, zběrný dvůr 

 

Dřevo 17 02 01 O kontejner, skládka 

 

Plast 17 02 03 O kontejner, spalovna 

Železo a ocel 17 04 05 O kontejner, sběrné suroviny 

Směsné kovy 17 04 07 O kontejner, sběrné suroviny 

Izolační materiál 17 06 04 N kontejner, sběrné suroviny 

Směsný komunální 

odpad 

20 03 01 O Spalovna KO, skládka 

odpadů 
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6.1 Popis staveniště 

6.1.1 Identifikační údaje  

Název stavby:      RODINNÝ DŮM LANŠKROUN 

Místo stavby:  Lanškroun, Husova, parc. ozn. st. 545 a č. p. 

381, č. p.  3675/6, č. p. 3675/32   

Katastrální území:    k. ú. Lanškroun 

Identifikační údaje investora:   Ing. Petr Kovář 

Identifikační údaje projektanta:  Ing. Antonín Němec 

      Lanškroun 56301 

      ul. Dukelských hrdinů 345 

 

Identifikační údaje prováděcí firmy:  TOPstav s.r.o.   

      Ústí nad Orlicí  56201 

      Ul. 17. listopadu 575 

Charakter stavby:    Novostavba 

Účel stavby:      Rodinné bydlení 

 

Přílohy k této kapitole: 

B.1– ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ- REALIZACE NOSNÉHO ZDIVA A BETONÁŽE 

B.2– ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ- REALIZACE STŘECHY 

 

6.1.2 Popis staveniště  

Jedná se o stavbu rodinného domu atypického tvaru L. Objekt situován v Lanškrouně, 

okres Ústí nad Orlicí. Rodinný dům je situován na západní straně ulice Husova. Staveniště 

zřízeno na parcelách ozn. st. 545 a č. 381, č. 3675/6, č. 3675/32. Okolní zástavba je taktéž 

tvořena rodinnými domy. Staveniště obehnáno plotem výšky 2 m od firmy TOI TOI, s 

uzamykatelnou bránou. Deponie bude sejmuta v rozsahu zadní části  objektu následně 

skladována v zadní části parcely. Vjezd na staveniště bude opatřen informační tabulí o 

výstavbě. Staveniště a zpevněné plochy jsou zřízeny, při realizaci předchozích 

technologických etap. Prostor staveniště dostatečně velký pro realizaci objektu a zřízení 

zařízení staveniště. Na staveništi se nenachází žádná vegetace, která by byla nutna 

odstranit. 
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Po odstranění původního objektu bude na pozemku stavební jáma, která se následně 

využije pro stavbu nového objektu. Jámu pro novostavbu nutno rozšířit a zvetšit, o zadní 

část objektu. Objekt bude zasazen do terénu. Jedná se o dvoupodlažní dům. Přízemí využito 

pro bydlení. Suteréní prostor jako garáž a fitness. Svislé zdivo z cihel Porotherm, v přízemí  

s vyplněnými dutinami minerální vatou tl. 450mm. Vnitřní nosné stěny budou taktéž z cihel 

Porotherm tl. 250 mm. Na staveniště zřízen vjezd branou na zpevněnou komunkaci 

z recyklovaného sutě. Stropy tvořeny panely Spiroll tl. 200 mm ukládány na obvodové 

zdivo. Nosná kce střechy tvořena dřevěnými příhradovými vazníky od firmy MiTek. 

Střecha bude přesahovat obvodové zdivo a na okrajích vytvořeny atiky. Krytina je navržena 

ze svařované střešní folie. 

 

Plocha staveniště :  1600,00 m
2 

 

Plocha objektu :  259,92 m
2 

 

6.1.3 Doprava na staveniště 

Doprava materiálu na staveiště bude po stávající komunikaci na ulici Husova.  Vjezd na 

staveniště opatřen bránou o šířce 3,5 m. Zpevněná staveništní komunikace bude tvořena 

z recyklované stavební sutě o tlouštce vrstvy 250 mm. Ulice Husova bude z obou směrů 

opatřena dopravními značkami o možném výjezdu vozidel ze stavby. Doprava veškerého 

materiálu pro zdění a betonování věnců a překládů bude dopravena až na staveniště. 

Překládka střešních vazníků bude muset probíhat z ulice Husova. Kvůli omezenému 

prostoru na staveništi. Sepnuté vazníky budou překládány autojeřábem na skládku 

materiálu. Tahač s návěsem buset stát na ulici Husova. Nutnost stání na západní straně 

komunikace. Pro maximální přiblížení ke staveništi. V době překládky bude omezen 

provoz na silniční komunikaci. Provoz na silnici bude řízen proškolenými pracovníky. 

Osoby řídící dopravu a pohybující se na komunikaci budou opatřeny reflexními vestami. 

Všechna omezení a dopravní značení na městské komunikaci bude předem projednána 

s dopravním inspektorátem Policie ČR Ústí n/Orl.. O záboru komunikace bude předem 

ujednáno s silníčním správním úřadem města Lanškroun.  
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6.1.4 Základní koncepce zařízení staveniště 

Provozní zařízení staveniště: 

Staveniště bude obehnáno oplocením výšky 2 m od firmy TOI TOI. Oplocení bude 

opatřeno v místě vjezdu branou o šířce 3,5 m. Deponie bude sejmuta z střední a zadní části 

objektu. Následně bude skladována v jiho-západním rohu staveniště. Staveništní 

komunikace bude tvořena z recyklované stavební suťi o vrstvě 150 mm. Rozsah 

komunikace viz výkres B.1- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - REALIZACE NOSNÉHO 

ZDIVA A BETONÁŽE. Sklad pro nářadí a drobný materiál tvořen buňkou LK1 od firmy 

TOI TOI.  Situována na severní části staveniště.  

Sociální zařízení staveniště: 

Kancelář stavbyvedoucího je zřízena při vjezdu na staveniště, kvůli přehledu o osobách na 

staveništi. Tvořena kontejnerem typu BK2 od firmy TOI TOI. Naproti kanceláři bude 

situována šatna pro pracovníky. Řešena menším šatnovým kontejnerém typu BK2. 

Umístěna u vstupu, kvůli nutnosti užívání pracovních oděvů a ochranných pomůcek, při 

pohybu na staveništi. Oba kontejnery budou opatřeny provizorní přípojkou elektrické 

energie. 

Hygienické zařízení staveniště: 

WC a sprchy jsou řešeny společnou buňkou KOMBI, kontejerem typu LK1 od firmy TOI 

TOI. Situován v západní části staveniště v blízkosti vjezdu.  

 

Všechny  prvky  zařízení staveniště zřízeny při dřívějších technologických etapách.  
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6.2 Objekty zařízení staveniště 

6.2.1 Sociální zařízení staveniště 

6.2.1.1 Kancelář  

Buňka bude sloužit jako kancelář stavbyvedoucího a mistra. Zřízena kontejnerem typu BK1 

od firmy TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o. Buňka bude umístěna na zpevněné staveništní 

ploše podložena dřevěnými hranoly. 

Vnitřní vybavení: 

 1 x elektrické topidlo 

 3x el. zásuvka 

 okna s plastovou žaluzií 

 nábytytek : stůl, židle, skříň, věšák 

Technické data: 

 šířka: 2 438 mm 

 délka: 6 058 mm 

 výška: 2 800 mm 

 el. Přípojka: 380 V/32 A 

   

 
Obr. 6.2 Kancelář stavbyvedoucího 

 
Obr. 6.1 Půdorys kancelářské buňky 
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6.2.1.2 Šatna  

Buňka bude sloužit jako šatna  pro pracovníky. Zřízen kontejnerem typu BK2 od firmy TOI 

TOI, sanitární systémy, s.r.o. Buňka bude umístěna na zpevněné staveništní ploše 

podložena dřevěnými hranoly. 

Vnitřní vybavení: 

 1x elektrické topidlo 

 3x el. zásuvka 

 okna s plastovou žaluzíí 

 nábytek do kontejneru BK2 – 

skříně, věšáky 

Technické data: 

 šířka: 2 438 mm 

 délka: 3 000 mm 

 výška: 2 800 mm 

 el. přípojka: 380 V/ 32 A  

 
Obr. 6.3 Půdorys šatny

 
      Obr. 6.4 Šatna pro pracovníky  
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6.2.3 Hygienické zařízení staveniště 

6.2.3.1 Sociální zařízení 

Kontejner bude tvořit hygienické zázemí pro staveniště. Zřízen kontejnerem KOMBI typu SK1 od 

firmy TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o. Buňka bude umístěna na zpevněné staveništní ploše 

podložena dřevěnými hranoly. Vnitřní uspořádání kontejneru nám zaručuje maximální využití 

prostoru, využití toaletního a koupelnového sektoru v jednom kontejneru šetří náklady. 

Vnitřní vybavení: 

 2 x elektrické topidlo 

 2x sprchová kabina 

 3 x umývadlo 

 2 x pisoár 

 2 x toaleta 

 1 x boiler 200 litrů  

Technické data: 

 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. 6.5 půdorys Kombi buňky 

 

 
Obr. 6.6 Buňka sociálního zařízení
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6.2.3 Provozní zařizení staveniště 

6.2.3.1 Sklad 

Kontejner bude sloužit jako sklad pro drobný materiál. Zřízen kontejnerem typu LK1 od 

firmy TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o. Buňka bude umístěna na zpevněné staveništní 

ploše podložena dřevěnými hranoly. 

Technická data: 

 šířka: 2 438 mm 

 délka: 6 058 mm 

 výška: 2 591 mm 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

Obr. 6.7 Půdorys skladové buňky

Obr. 6.8 Skladová buňka LK1  
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6.2.3.2 Skládky 

Volné skládky materiálů bez nutnosti zastřešení. Na staveništi budou zřízeny dvě skládky 

materiálu.  

Skládka č.1 je situována ve střední časti staveniště, za objektem. (viz. B.2 - ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ - REALIZACE STŘECHY). Skládka řešena odvodněným,  zpevněným 

povrchem. Tvořena vrstvou štěrku. Skládka poslouží pro naskladnění dřevěných 

příhradových vazníků. V případě nepříznivého počasí bude nutno opatřit uskladněný 

materiál plachtou se zajištěným prouděním vzduchu.  

Skládka č. 2 je situována v severní části staveniště s možností příjezdu zásobovacího 

vozidla až k místu skládky. (viz. výkres B.1 – ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - REALIZACE 

NOSNÉHO ZDIVA A BETONÁŽE). Skládka je řešena jako vodorovná, odvodněná a 

zpevněná plocha. Tvořena štěrkem o vrstvě tl. 100 mm  . Skládka bude sloužit pro 

naskladnění armatur do monolitických překladů a věnců. překlady Porotherm 7, které jsou 

dovaženy a následně uskladňovány na dřevěných hranolech po 20ti kusech na zpěvněné 

ploše za skladovou buňkou. 

Skladování cihel  

Skládování zdících prvků bude řešeno na stropní konstrukci Spiroll suterénního patra. 

Palety doveženy valníkem a následně umísťěny na požadované místo podle potřeby zdění. 

Nutnost palety ukládat na kraje panelů, kvůli zamezení přetěžování konstrukce stropu. 

První dodávka materiálu zdících prvků proběhne před technologickou etapou zdění hrubé 

horní stavby. Cihelný materiál bude dovážen etapově. Bloky Porotherm 44 T Profi Dryfix  

jsou  přiváženy na zafóliovaných vratných paletách rozměrů 1340 x 1000 mm o celkovém 

počtu 60 cihel na paletě. Celá paleta váží 1224kg. Cihly Porotherm Profi Dryfix 24 jsou 

přiváženy na zafóliovaných vratných paletách rozměrů 1180 x 1000 mm o celkovém počtu 

72 cihel na paletě. Celá paleta váží 1200kg. 
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6.2.3.3 Oplocení  

Staveniště je v zastavěném uzémí proto bude plot obehnán kolem celého staveniště. 

Oplocení bude řešeno mobilním plotem od firmy TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o. Výška 

plotu bude 2m.  V místě vjezdu na staveniště zřízena uzamykatelná brána. Po pravé straně 

vjezdu je situována brána pro pěší. 

Technické data: 

 průměr trubky: 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 

 rozměr pole: 3 472 x 2 000 mm 

 povrchová úprava: žárový zinek  

Montáž plotu: 

Rozmístění betonových podstavců po vzdálenosti 3,5 m, které kotvíme do země. Dále 

aplikujeme jednotlivé rámy, které osadíme do děr v podstavcích. Rámy mezi sebou spojíme 

vysoce bezpečnostní sponou, na kterou je nutno použít speciálního klíče.  V spodním 

spojení zajistíme proti vyháknutí. 

 
Obr. 6.9. Mobilní oplocení TOI TOI výšky 1,8 m 

6.2.3.4 Staveništní komunikace 

Komunikace na stavbě bude řešena vrtsvou recyklátu staveništní sutě tl. 150 mm. Zřízena 

při dřívějších technologických etapách, před začátkem stavebních prací.   

 

6.3 Nasazení mechanizmů  

Výpis a informace o jednotlivých nasazených strojích bude podrobně popsán v dokumentu 

8 Návrh stojní sestavy pro dané technologické etapy. 
. 
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6.4 Zdroje pro stavbu 

6.4.1 Elektrická energie  

Výpočet maximálního příkonu používáním elektrických spotřebičů při technologické etapě 

hrubé vrchní stavby, zejména při zdění nosného zdiva a zřízení nosné konstrukce střechy. 

P1 – Příkon spotřebičů: 

Přístroj Příkon (kW) Počet (Ks) Celkem (kW) 

Svářecí stroj KIT 2200 5,3 1 5,3 

Uhlová bruska Makita GA 6021 1,05 2 1,05 

Příkl. vrtačka BoschGSB 18-2 

RE 

0,75 2 1,5 

Míchačka  Schepper MIX 125 l 0,55 1 0,55 

  CELKEM 8,4 

 

P2 – Příkon vnitřního osvětlení buňek: 

Vnitřní 

osvětlení 

Příkon 

(kW) 

Plocha buňky 

(m
2
) 

Počet 

(Ks) 

Celkem 

(kW) 

Kancelář 0,02 2,438x6,058 1 0,30 

Šatna 0,003 2,438x3,000 1 0,02 

Kombi SK1 0,003 2,438x6,058 1 0,04 

Sklad 0,005 2,438x6,058 1 0,07 

   Celkem  0,43 

  

Potřebný příkon elektrické energie: 

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

2
 ]} 

0,5 
 

    

1,1 – koeficient ztráty ve vedení     

0,5 – koeficient současnosti el. motoru    

     0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení     

P1 – příkon spotřebičů    

     P2 – příkon vnitřního osvětlení 

 

S = 1,1*{[( 0,5*8,4 +0,8*0,43 ) 
2
 ] + [ (0,7*8,4) 

2
 ]} 

0,5
= 8,17 kW 

 

Maximální možný příkon pro technologickou etapu hrubé horní stavby bude 8,17 kW. 

Výpočet znázorňuje maximální možnou zátěž při odběru elektrické energie. 
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6.4.2 Spotřeba vody: 

A) Výroba zakládací malty Porotherm AM  

0,01*(77,145*0,45+4,423*0,25)= 0,358 m
3 

= 358 l 

Cca 14l hotové malty/25 kg suché směsi 

358/14= 26 pytlů 

4l vody na 1 balení  

26*4= 104l 

 

B) Ošetřování betonu  

 Měrná jednotka Počet měrných 

jednotek 

Střední norma  

(l/m.j.) 

Množství vody 

 (l) 

Ošetřování 

betonu 

m3 9,73 20 194 

 

C) Hygienické účely 

Pro hygienické potřeby je na staveništi zřízen kontejner KOMBI typu SK1 od firmy TOI 

TOI, sanitární systémy, s.r.o. 

 Měrná jednotka Počet měrných 

jednotek 

Střední norma 

(l/m.j.) 

Množství vody 

(l) 

Hygienické 

účely 

1 osoba 12 40 480 

 

D) Údržba 

Pro údržbu a očištění pracovních pomůcek uvažujeme 150 l vody. 

 

Výpočet spotřeby vody: 

Qn = ( A*1,5 + B*1,5 + C*2,7 + D*1,5) / (t*3600), kde   

 kde:  A – spotřeba vody pro výrobu malty   

B – spotřeba vody při ošetřování betonu   

C – spotřeba vody pro hygienické účely  

D – spotřeba vody pro údržbu   

1,5 – koeficient nerovnoměrnosti odběru pro technologické provozy   

2,7 – koeficient nerovnoměrnosti odběru pro sociálně hygienické provozy  

 t – čas, po který je voda odebírána (10 h )   

 

Qn = ( 104*1,5 + 194*1,5 + 480*2,7 + 150*1,5) / (t*3600) 

Qn = 0,055  l/s = návrh světlosti vodovodního potrubí D=25 mm 

  



111 
 

6.5 Vybudování, provoz, údržba objektu, způsob likvidace 

6.5.1 Komunikace: 

Zřízení: 

Komunikace na staveništi zřízena z recyklátu stavebních sutí. Šířka vjezdu na staveniště je 

3,5m a vnější poloměr zatáčky 10,5 m. Vyhoví nákladním vozidlům vjezdu a vyjezdu na 

staveniště. Dále je komunikace tvořena jako zpevněná plocha před objektem.  

Údržba: 

Komunikace vyhovuje provozu, který bude probíhat na staveništi během zásobování a 

manipulace s materiálem. V případě znečistění vozovky budou nutné údržbové práce.  

Zhotovitel je povinnen využívanou komunikaci udržovat v takovém stavu aby nedocházelo 

 k porušení hygienických předpisů (hluk, prach, znečištění komunikace zeminou a jinými 

materiály). 

Likvidace: 

Likvidace staveništní komunikace bude provedena po skončeních všech technologických 

etap výstavby objektu. Následně budou zřízeny příjezdové komunikace a zpevněné plochy. 

6.5.2 Buňky sociální, provozní, hygienické 

Zřízení: 

Místa pro uložení kontejneru budou zpevněny recyklovanou stavební sutí. Dále místo 

urovnáme a opatříme dřevenými hranoly, které poskládáme s přesností 10 mm po obdvodu 

buňky. Dovoz jednotlivých buňek bude zřízen firmou TOI TOI. Zřízení a napojení 

inženýrských sítí bude provádět specializovaná osoba. Elektrická energie přivedena pomocí 

přípojky CEE 400 32 A na stěně kontejneru.  

Údržba 

Není kladen žádný zvýšený požadavek na údržbu. 

Likvidace 

Buňky s dřevěnými hranoly budou demontovány postupně. Následně musí být schopny 

opakovaného použití. Demontáž bude probíhat pomocí autojeřábu. Provizorní přípojky 

budou demontovány. 

6.5.3 Staveništní přípojka vody  

Zřízení: 

Pro potřeby hygienické a sociální bude zřízena dočasná přípojka, která povede k blízskému 

kontejneru KOMBI typu LK1. Přípojka řešena potrubím o jmenovité světlosti  DN 25, 

která bude zásobovat o průtoku 0,65 l/s. Další přípojka bude zřízena pro potřeby staveniště. 

Řešena potrubím o jmenovité světlosti DN 50, která bude zásobovat staveniště o průtoku 

2,5 l/s. Bude dostačovat na pokrytí potřeby vody při realizaci stavby. 

Údržba: 

Není kladen žádný zvýšený požadavek na údržbu. Po zřízení a prvním použitím se musí  

potrubí propláchnout. 
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Likvidace: 

Všechny  dočasné přípojky budou vykopány a demontovány. Vodoměr po odhlášení bude 

vrácen vodárnám města Lanškroun. 

6.5.4 Staveništní přípojka kanalizace  

Zřízení: 

Dočasná kanalizační přípojka bude zřízena pro kontejner KOMBI typu LK1. Odpad bude 

sveden do revizní šachty v blízkosti buňky. Zřízeno potrubím z PVC materiálu o jmenovité 

světlosti DN 100.  Skladba výkopu bude řešena zásypem písku o vrstvě 300 mm nad 

úroveň potrubí. Dále bude rýha zasypána vykopovou zeminou. 

Údržba: 

Musíme kanalizaci chránit před zanašením materiálem. Do kanalizace nesmí být 

vypouštěny zbytky stavebních materiálů jako například beton, malta. Došlo by k poškození 

kanalizační sítě. 

Likvidace: 

Po skončení stavebních prací se celá dočasná přípojka vykope a následně demontuje. Zbyde 

pouze hlavní přípojka k realizovanému objektu. 

6.5.5 Staveništní přípojka elektřiny 

Bude využit proud o nízkém napětí 220/380V po staveništi. Návrh řešen připojením na 

blízskou elektrickou rozvodní skříň, která je situována mezi stojícími garážemi a 

realizovanou stavbou. Zde bude osazen rozvaděč s elektroměrem. Následně bude elektrický 

proud rozveden po staveništi do míst vyžadující energii pro stavební práce. Nutno 

uzemnění nulových vodičů u zásuvek, které jsou v délce vetší než 50 m od rozvaděče. 

Uzemnění spotřebičů podle druhu a předpisu od výrobce. Elektrické vedení bude chráněno 

potrubím DN 50.  

6.6 Řešení dopravních tras  

Příjezd na stavbu bude řešen z ulice Husova, možný vjezd z obou směrů ale trasa s větším 

poloměrem oblouku  je od centra. Na ulici zřízeno dopravní značení upozorňující o výjezdu 

vozidel ze stavby a značení omezující rychlost na 30 km/hod. Při výjezdu nákladních 

automobilů a autojeřábu ze staveniště bude zřízeno řízení provozu jedním pracovníkem. 

Osoba řídící provoz je opatřena reflexní vestou.  

    
Obr. 6. 10 Značení výjezdu vozidel z stavby Obr.6.11  Omezení rychlosti na 30km/hod  
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6.6.1 Doprava cihel, překladů a výztuže do betonu  

Cihelný materiál a ocelová výztuž budou dováženy ze stavebnin sídlící na ulici 

Dobrovského 981 v Lanškrouně. Stavebniny jsou vzdáleny od stavby 1,5 km. Odhadovaná 

doba cesty je 5 minut. Podrobné popsání cest je uvedeno v kapitole 2.2 Situace se širšími 

vztahy dopravních tras. 

 
Obr. 6.12 Trasa dopravy cihel, překladů a výztuže do betonu 

6.6.2 Doprava betonu 

Doprava betonové směsi bude řešena z betonárky Zapa sídlící na ulici Nádražní 819 

v Lanškrouně. Betonárka je vzdálena od stavby 1,3 km. Předpokládaná doba cesty je 5 

minut. Podrobné popsání cest je uvedeno v kapitole 2.2 Situace se širšími vztahy 

dopravních tras. 

 
Obr. 6.13 Trasa dopravy betonový směsi 
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6.6.3 Doprava střešních vazníků 

Doprava příhradových střešních vazníku bude řešena firmou dodávající vazniky systému 

Mitek. Firma sídlící na ulici U dlouhonovic 1492, Žamberk. Cesta bude vedena obcemi 

Písečná u žamberka, Letohrad, Dolní Dobrouč, Horní Dobrouč, Ostrov a Lanškroun. Firma 

je vzdálena od staveniště 30 km. Předpokládaná doba cesty bude 60 minut. Podrobné 

popsání cest je uvedeno v kapitole 2.2 Situace se širšími vztahy dopravních tras. 

 

Obr. 6.14 Trasa dopravy příhradových dřevěných vazníků 

6.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

Během realizace stavebních prací budem doržovat bezpečností předpisy: 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích 

 362/ 2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

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

 309/2006 Sb. Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při  

práci 

 101/2005 Sb. Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

Všichni pracovníci budou zhotovitelem proškoleni o pracovních postupech, které budou 

vykonávat. Zhotovitel je povinen vést evidenci o provedených zkouškách a školeních. 

Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické předpisy a základní požadavky BOZP. 

6.8 Vliv na životní prostředí  

Při realizaci stavebních prací je zhotovitel povinnen dodržovat: 

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

 Předpis č. 93/2016 Sb., Novelizuje zakon č. 185/2001 Sb. 

 Nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací.  

 zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší,  

 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,  
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 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nákládání s odpady,   

6.9 Důležitá telefoní čísla  
Uvedena čísla na integrované záchranné služby: 

 

Tísňové volání    112 

Měsská policie    156 

Policie ČR      158 

Zdravotní záchranná služba    155 

Hasičská záchranná služba   150 

 

Důležité osoby ve výstavbě: 

 

Investor      605 938 759 

Projektant      607 225 945 

Statik      607 334 659 

Mistr:      771 549 157 

Stavební dozor    774 549 562 

Stavbyvedoucí    605 927 386 

Betonárka     605 349 167 

Stavebniny      771 321 497 

 

Poruchy inženýrských sítí:  

   

Poruchy elektřina    840 850 860 

Poruchy voda     465 323 047 

Poruchy plyn     1239 
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7.1 Identifikační údaje stavby  
Název stavby:      RODINNÝ DŮM LANŠKROUN 

Místo stavby:  Lanškroun, Husova, parc. ozn. st. 545 a č.p. 

381, č. p.  3675/6, č. p. 3675/32   

Katastrální území:    k. ú. Lanškroun 

Identifikační údaje investora:   Ing. Petr Kovář 

Identifikační údaje projektanta:  Ing. Antonín Němec 

      Lanškroun 56301 

      ul. Dukelských hrdinů 345 

 

Identifikační údaje prováděcí firmy:  TOPstav s.r.o.   

      Ústí nad Orlicí 56201 

      Ul. 17. listopadu 575 

Charakter stavby :    Novostavba 

Účel stavby:      Rodinné bydlení 

 

Přílohy k této kapitole: 

C. 1 – Časový plán pro technologickou etapu  
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8.1 Stavební stroje 

8.1.1 Valník Scania P310 6x4 + HR Palfinger PK 19502 B 

Použití: 

Valník Scania P310 6x4 bude použit pro dopravu zdícího materiálu na staveniště. Bude opatřen 

hydraulickou rukou Palfinger typu PK 19502 B, která poslouží pro umístění jednotlivých palet 

s cihelnými kusy na místo, kde budou skladovány. Zdící prvky budou dováženy etapově, podle 

nutnosti materiálu. Jednotlivý palety budou rozmístěny na suterénní stropní konstrukci  z panelů 

Spiroll. Nutno ukládat palety k okrajům panelů podle pokynu výrobce. Vozidlo může řídit pouze 

osoba vlastnící platný řidičský průkaz na daný typ vozidla.  

 

Obr. 8.1 Valník Scania P310 6x4 + HR Palfinger PK 19502 B 

Technické parametry: 

Výkon motoru      228 kW 

Celková hmotnost vozidla    26 000 kg 

Emisní norma      EURO 4 

Objem motoru      13 000 cm
3
 

Počet náprav       3 

 

Rozměry    Délka     6450 mm 

  Šířka     2500 mm  

  Výška     700 mm 
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Hydraulická ruka Palfinger PK 19502 B 

Hydraulickou ruka bude použita pro ukládání jednotlivých palet se zdícím materiálem. Pro 

manipulaci s paletami je nutno použít závěsné paletové vidle MBA – 15 – 160. 

Hydraulickou ruku smí ovládat pouze osoba vlastnící průkaz strojníka.  

 
Obr. 8.2 Rozměry Hydraulické ruky Palfinger PK 19502 B 

 

 
Obr. 8.3 Dosah a únosnost HR Palfinger PK 19502 B 

Technické parametry: 

Maximální zdvihací moment:    17,8 mt 

Maximální zdvih     6100 kg 

Maximální dosah:     17,1 m  

Úhel otáčení HR     400°  

Maximální provozní tlak:    320 bar 

Celková hmotnost HR     2391 kg 

Šířka složené ruky      2,53 m  
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8.1.2 Čerpadlo s domíchávačem FBP 24 

Čerpadlo s domíchávačem bude využito k dopravě betonové směsi z betonárky Zapa 

Lanškroun. Umožní dovoz betonu a následný transport betonové směsi do bednění pro 

monolitické překlady a ztužující věnce. Vozidlo může řídit pouze osoba s platným 

řidičským oprávněním typu C. 

 
Obr. 8.4 Rozměry čerpadla s domíchávačem FBP 24 

Technické parametry: 

Čerpací jednotka BP 600 RK 

 Dopravní výkon      61 m
3
/hod 

 Max. tlak       71 bar 

 Max. počet zdvihů      32 

 Dopravní válec (průměr x zdvih)    200 mm x 1,000 mm 

 Násypka       260 l 

Výložník KVM 26 

 Dopravní potrubí      125 mm 

 Vertikální dosah       25,73 m 

 Horizontální dosah      21,58 m  

 Rozbalovací výška      7,70 m 

 Počet ramen       3 ks  

 Koncová hadice      100 mm x 3.000 mm 

 Úhel zdvihu       110° 

 Úhel ramene 1      180° 

 Úhel ramene 2       270° 

 Pracovní radius otoče      365 

 Celková přípustná hmotnost      32 t (4 osý podvozek) 

 Dopravované množství betonu    4,5m
3
(při2,4t/m) 
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Obr. 8.5 Pracovní rozsah  čerpadla s domíchávačem FBP 24 
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8.1.3 Autojeřáb Tatra AD 30 

Autojeřáb využijeme k překládce dovežených příhradových vazníků od firmy MiTek na 

skládku materiálu. Vazníky budou předem spásované ve svazcích. Dovežený materiál bude 

odebírán z návěsu Schwarzmuller, který zastaví na místní komunikaci na ulici Husova. 

Jeřáb může ovládat pouze osoba s jeřábnickým průkazem. 

 
Obr. 8.6 Autojeřáb Tatra AD 30 

 Typ vozidla   TATRA T 815 250 J 21 30.270 6 x 6.2 / rozvor 4 090 

 Výkon motoru  230 kW  

 Rozměry  Délka   10 700 mm   

Šířka   2 500 mm   

Výška   3 700 mm   

Šířka s opěrami 5 160 mm 

 

 Zatížení náprav Přední   8 000 kg  

Zadní:   2x 11 500 kg 

 Celková hmotnost     30 500 kg 

 Nosnost      30 000 kg 

 Délka základního výložník   Zasunutý: 8 900 mm  

Vysunutý:20 900 mm 

 Délka výložníku s nástavcem   33 900 mm/ 38 900mm 

 Ovladání rozvaděčů    mechanické, čtyřpákové manuální 

 Max. dopravní rychlost   80 km/hod 
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Obr. 8.7 Pracovní rozsah a únosnosti autojeřábu Tatra AD 30 
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8.1.4 MAN TGX  18.480 XLX BLS 4x2 + 3 nápravový návěs Schwarzmuller 

Tahač použijeme pro přepravu příhradových střešních vazníku z firmy Gaset s.r.o. Na tahač 

napojen návěs pro přepravu stavebních hmot od firmy Schwarzmuller. Použito 

jednorázově, před technologickou etapou montáže hrubé střešní konstrukce. Tahač 

s návěsem bude stát na východní straně komunikace. Překládka materiálu bude realizovaná 

z uliční komunikace za omezenýho provozu, který budou koordinovat proškolení 

pracovníici. Řidič musí vlastnit řidičské oprávnění typu C1+E. 

 
Obr. 8.8 MAN TGX 18.480 XLX BLS 4x2 

Technické parametry vozidla: 

 Výkon motoru:   353 kW/ 480 PS 

 Emisní třída:   EURO 5 

 Zdvihový objem:    12 419 cm
3
 

 Rozměry vozidla:   

 Celková hmotnost:  18 000 kg 

 Provozní hmotnost:  7 355 kg 

 Užitečná hmotnost:  10 635 kg 

 Objem nádrže:   910 l  
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8.1.5 Návěs s bočnicemi Schwarzmuller 

Návěs umožní dopravu příhradových střešních vazníků. Bude tažen automobilem MAN 

TGX  18.480 XLX BLS 4x2. Tahač i návěs použity jednorázově, před technologickou 

etapou montáže hrubé střešní konstrukce. 

 

 
Obr. 8.9 Návěs Schwarzmuller 

Rozměry ložné plochy návěsu: 

 Délka:   13,5 m 

 Šířka:   2,48 m 

 Bočnice výšky: 1,0 m 

 Celková šířka: 2,5 m 

 Podvozek:                  vzduchové odpružení náprav- výšková regulace (cca +120-80   

mm).  

 Opěry:                        2 mechanické opěry na odstavení návěsu 

 Bočnice:                     5- dílné bočnice s dutých hliníkových profilů (1000 mm / 25 

mm) 

 

  

Obr. 8.10 Rozměry návěsu Schwarzmuller   
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8.1.6 kontejnerový automobil Avia D 60   

Automobil Avia D 60 bude sloužit pro odvoz kontejnérů ze staveniště na skládku odpadů. 

Odvoz všech typů odpadů. Řidit vozidlo může pouze řidič s opravněním typu C. 

 
Obr. 8.11 Automobil Avia D 60 

 
   Obr. 8.12 Rozměry vozidla Avia D 60 

Technické parametry: 

 Celková hmotnost vozidla     5990 kg 

 Max. povolená hmotnost soupravy:bržděný   12000 kg 

         nebržděný  6 740 kg 

 Dovolené max. zatížení PN     3400 kg 

 Dovolené max. zatížení ZN    4200 kg 

 Rozchod kol PN     1849 mm 

 Rozchod kol ZN     1736 mm 

 Celková výška podvozku     2507 mm 

 Rozvor       2590 mm  

 Šířka nástavby max.     2350/ 2550  

 Délka ložné plochy      3800 mm  
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8.2 Stavební nástroje 

8.2.1 Nivelační přístroj Topcon AT-G2 + Stativ Profi FS 23 

Nivelační přístroj s kompenzatorem  bude využit pro přesné založení první řady zdiva.  

   
Obr. 8.13 Nivelační přístroj Topcon AT-G2  Obr. 8. 14 Stativ  

Technické parametry: 

 Délka       229 mm 

 Obraz      Vzpřímený  

 Zvětšení     32 x  

 Průměr objektivu     45 mm  

 Automatický kompenzátor    Přesnost nast.  ± 0,3\' Rozsah ± 15´  

 Kilometrová chyba dvojité nivelace  Bez optického mikrometru ± 0,7 mm  

 S optickým mikrometrem    ± 0,4 mm  

 Minimální čtení    1g  

 Hmotnost Přístroje    1,8 Kg 

 Transportní pouzdro hmotnost  1,3 Kg 

8.2.2 Stavební míchačka Scheppach MIX 125 l 

Míchačka použita pro přípravu zakládací malty Porotherm AM. Dále poslouží pro přípravu 

betonových směsí menších objemů, které nebudou dováženy z betonárky Zapa Lanškroun. 

Technické parametry:  

 Příkon:  550 W 

 Typ Motoru:  230V/50Hz 

 Napětí:  230V 

 Výkon motoru: 600 W 

 Obsah bubnu:  180 l  

 Hmotnost:  50 kg 

 Třída ochrany: IP 45 D 

 Rozměry:  120x71x140 
 

Obr. 8. 15 Stavební míchačka 
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8.2.3 Pila na cihly Alligator 430 mm DeWALT  

Pila na řezání cihelných tvárnic bude využita při technologické etapě zdění. Poslouží pro 

dořez a ůpravu cihelných bloků Porotherm T Profi a Porotherm Profi.      

Technické parametry: 

 Model   DWE398 

 Příkon   1700 W 

 Výkon    900 W 

 Hmotnost   5,5 kg 

 Délka řezného nástroje 430 mm 

 Délka   918 mm 

 Výška   219 mm 

 Délka zdvihu   40 mm 

 Počet zdvihů naprázdno 3000 z/min 

-  
Obr. 8.16 Pila Alligator 430 mm 

DeWALT

8.2.4 Pojizdné lešení ALTREX 3400 

Použijeme pojizdné lešení Altrex 3400  pro zdící práce s pracovní plochou ve výšce ( 1,0-1,5 m). 

Dále lešení využijeme jako manipulační plošiny při montáži nosné střešní konstrukce 

z příhradových střešních vazníků.  Pracovní plošina ve výšce 1,8m. Uvažujeme dva kusy tohoto 

typu lešení.  Pracovní plocha 1,6 x 0,68 m. Maximálně 2 pracovníci na každém z lešení. 

Maximální zatížení plošiny 150kN/m
2

Obr. 8.17 Pracovní výšky lešení   Obr.8.18 Pojizdné lešení Altrex 3400
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8.2.4 Vibrátor ponorný Perles CMP 2 + AM 35/3 Perles vibrační hlava 

Ponorný vibrátor bude sloužit k zhutňování čerstvě uložené betonové směsy do bednění. 

Vibrátor s ohebnou hřídelí AM 35/3 použijeme u vibrování monolitických překladů a 

ztužujících stěnových věnců. 

 
Obr. 8.19 Ponorný vibrátor Perles CMP 2 

Technické parametry:  

 Elektrický příkon  2200 W 

 Napětí    230 V/ 50 Hz 

 Otáčky    16 000 ot./min. 

 Hmotnost     6 kg 

 Dvojtá izolace 

 Rozměry    320 mm x 135mm x 220mm  

 
Obr. 8.20 AM35/3 Perles vibrační hlava 

Technické parametry: 

 Průměr hlavice  35 mm 

 Délka hadice   3 m 

 Hmotnost    9 kg 

 Vibrační výkon  10 m
3
/hod  
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8.2.5 Svařovací stroj KIT 2200 

Svářecí stroj bude sloužit pro případné svařování armatur do monolitických překladů a 

výztuže železobetonových ztužujících věnců. Pracovník provádějící svářecí práce musí mít 

platný svářecí průkaz. 

  

 
Obr. 8.21 Svařovací stroj KIT 2200 

Technické parametry: 

 Napájecí napětí     50/60 Hz: 3* 400 V 

 Jištění      16 A 

 Rozsah svařovacího proudu   40 – 190 A 

 Napětí na prázdno     21 – 40 V 

 Rychlost podání    1 – 25 m/min 

 Posuv drátu      4 kladka 

 Zatěžovatel 100%    135 A (při 40°) 

 Zatěžovatel 60%     150 A 

 Zatěžovatel 30%     190 A 

 Krytí       IP 21S  

 Síťový proud     7,3 A 

 Příkon 60%      5,3 kW 
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8.2.6 Uhlová bruska Makita GA6021 

Uhlovou brusku využijeme při krácení ocelové výztuže, kterou následně  ukládáme do 

bednění překladů a věnců. Pro snadné krácení výztuže na daný rozměr. Při používání 

brusky musí mít pracovník na očích nasazeny ochranné brýle. 

 
Obr. 8.22 Uhlová bruska Makita GA6021 

Technické parametry: 

 Příkon     1050 W 

 Otáčky naprázdno   10.000 min
-1

 

 Brusný kotouč    150 mm 

 Velikost vřetene    M 14 x 2  

 Hmotnost    2,8 kg 

 Rozměry (D x Š x V)   384x 172x 120 mm  

  

8.2.7 Ruční uhlová ohýbačka Bernardo WB 100  

Ohýbačku využijeme pro ohýbání ocelových armatur do monolitických věnců a překladů.  

 
Obr. 8.23 Ohýbačka Bernardo WB 100 

Technické parametry: 

Za studena Plochá ocel    100x 5 mm 

  Kruhová ocel   18 mm 

  Čtyřhranná ocel  30x 30 mm  

  Uhlová ocel   60x 8 mm 
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8.2.8 Benzínová pila řetezová Husqvarna 236  

Řetězovou pilu Husqvarna použijí pracovnící pro krácení řeziva při montáži dřevěného bednění pro 

monolitické překlady a ztužující věnce. 

        
      Obr. 8.24 Řetězová pila Husqvarna 236 

 

Technické parametry: 

 Příkon:  0 W 

 Výkon:  1400 W  

 Druh pohonu:  spalovací motor 

 Obsah motoru: 38.2 cm
3
 

 Délka lišty:  35 cm 

 Hmotnost:  4,7 kg 

8.2.9 Příklepová vrtačka Bosch GSB 18-2 RE 

 
Obr. 8.25 Příklepová vrtačka Bosch GSB 18-2 RE 

Technické parametry: 

 Příkon:      750 W 

 Hmotnost:      2,2 kg 

 Jmenovité otáčky, 1 stupeň    1000 ot. / min. 

 Jmenovité otáčky, 2 stupeň    3000 ot. / min. 

 Frekvence příklepu při ot. 1. Supně   12 000 / min 

 Frekvence příklepu při ot. 2. Supně    3 000 / min 

 Průměr krčku vřetene     43 mm 

 Rozsah vrtání 1. Stupeň beton/zdivo/dřevo/ocel 18/20/40/13 mm 

 Rozsah vrtání 1. Stupeň beton/zdivo/dřevo/ocel 13/15/25/8 mm 
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8.2.10 Samonavíjecí systém CR 300 + bezpečnostní postroj Basic 

Při zřizení záklopu z OSB desek pro bezpečnost práce ve výškách a zamezení možného pádu bude 

použit samonabíjecí systém CR300 s bezpečnostním postrojem Basic. Dosah samonavíjecího 

bezpečnostního zařízení je 25 m.

 

Obr. 8.26 Samonavíjecí systém CR300 Obr. 8.27 Bezpečnostní postroj Basic 

8.3 Ruční nářadí a pomůcky  

 2xVyrovnávací souprava Porotherm 

 2xHliníková lať 2m 

 3xVodováha 

 1x Ruční pila AlligatorDeWALT 

 2x Olovnice 

 2x Zednická šňůra 

 1x Hadicová vodováha 

 3x Pásmo 

 3x Kbelík 

 4x Stavební kolečka 

 3x Zednická naběračka  

 3x Zednická lžice  

 2x Srovnávací lať 

 4x Gumová palička 

 Zvedací popruhy – tkané, typ B2 

 2 x pojízdné lešení Alpe typ 150  

 4x Metr 

 2x Ruční vrtačka Bosch PSB 650 RE 

 Nůžky na plech 

 2x Pásmo 

 4x Značkovací sprej 

 4x Kladívko 

 2x Žebřík 

 2x Sada klíčů  
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Identifikační udaje stavby:   

Název stavby:      RODINNÝ DŮM LANŠKROUN 

Místo stavby:  Lanškroun, Husova, parc. ozn. st. 545 a č. p. 

381, č. p.  3675/6, č. p. 3675/32   

Katastrální území:    k.ú. Lanškroun 

Identifikační údaje investora:   Ing. Petr Kovář 

Identifikační údaje projektanta:  Ing. Antonín Němec 

      Lanškroun 56301 

      ul. Dukelských hrdinů 345 

 

Identifikační údaje prováděcí firmy:  TOPstav s.r.o.   

      Ústí nad Orlicí  56201 

      Ul. 17. listopadu 575 

Přílohy k této kapitole: 

D.1 – KZP – ZDĚNÍ A MONOLITICKÉ KONSTRUKCE HRUBÉ HORNÍ STAVBY   

D.2 – KZP - KZP - MONTÁŽ HRUBÉ KONSTRUKCE STŘECHY 

 

9.1  KZP- Zdění a monolitické konstrukce hrubé horní stavby 

9.1.1 Popis vstupních kontrol: 

9.1.1.1 Kontrola projektové dokumentace 

Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontrolují úplnost a správnost projektové 

dokumentace a ostatních dokumentů. Také kontrolují, zda je PD odsouhlasena 

autorizovaným projektantem. 

9.1.1.2 Kontrola přístupnosti pracoviště 

Stavbyvedoucí nebo technický dozor investora kontroluje přístupnost pracoviště po 

předchozí etapě stopní konstrukce z panelů Spiroll. Kontroluje oplocení okolo staveniště, 

jestli je zřízeno dle vyhlášky č. 591/2006 Sb. Také kontrolují označení vjezdu a vstupu na 

staveniště s informačními tabulemi o zákazu vstupu na staveniště. Dále musí být zajištěn 

přístup k pracovišti příjezdovou zpevněnou staveništní komunikací, která bude umožňovat 

příjezd nákladních automobilů s dopravovaným materiálem. Naskladnění materiálu bude 

řešeno na stropní konstrukci z panelu Spiroll.  

9.1.1.3 Kontrola jakosti materiálu 

Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontroluje množství zdících kusů, překladů, 

montážních pěn a lepidel podle výkazu výměr. Také kontroluje kvalitu dodaného materiálu, 

kterou výrobce udáva certifikačním listem.  Po ukončení kontroly provede zápis do 

stavebního deníku. 

Mistr a stavbyvedoucí kontroluje dodaný materiálu armovacích výztuží při převzetí. 

Kontrolují, za je dodán materiál dle objednávky, projektové dokumentace a v souladu 
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s dodacím listem. Dále se kontroluje typ oceli, průměry prutů, ohyby, délky prutů, tvar 

výztuže, kusy a čistotu armatur.  

Jako další materiál se kontroluje převzané dřevo především prkenné kusy o rozměru šířky 

100 mm, tloušťky 30 mm a délky 2 m pro truhlářské bednění. Kontrolujeme druh 

převzaného dřeva jeho jakost a množství podle výkazu výměr. U jednotlivých dřevených 

latí kontrolujeme, aby odchylka nebyla větší jak 1cm. 

Po ukončení kontroly daných typů materiálu, stavbyvedoucí provede zápis do stavebního 

deníku. 

9.1.1.4 Kontrola podkladu 

Stavbyvedoucí kontroluje rovinnost ztužujících stopních věnců (±15 mm na 10 m délky) 

provedené v předešlé technologické etapě. Provádí pomocí 2m latě a vodováhy. Dále 

kontroluje čistotu a tvrdost podkladu, která musí být minimálně 70% pevnosti betonu. 

Musíme odizolovat náslědně zděné zdivo pomocí izolačních pásů, které udává projektová 

dokumentace. Izolaci budeme natavovat na očištěný a napenetrováný povrch, tvořící věnec 

stropní konstrukce panelů Spiroll. Po ukončení kontroly stavbyvedoucí provede zápis do 

stavebního deníku. 

  

9.1.2 Popis mezioperačních kontrol: 

9.1.2.1 Kontrola stavu klimatických podmínek 

Mistr nebo stavbyvedoucí při příchodu na stavbu zkontroluje klimatické podmínky, před 

každodením začátkem stavebních prací. Technologický předpis udává konkrétní klimatické 

podmínky, za jakých můžeme zdění provádět. Teplota prostředí pro zdění z broušených 

cihel Porotherm, které spojujeme zdící pěnou Porotherm Dryfix nebo lepidlem Porotherm 

Dryfix.Extra pouze na ložnou spáru. Stěny z prvku Porotherm Profi a Porotherm T Profi lze 

provádět i v zimním období. Tento zdící systém lze použít při teplotách podkladu vyšších   

-5°C a nižších než 30°C. Po ukončení kontroly stavbyvedoucí provede zápis do stavebního 

deníku.  

9.1.2.3 Kontrola ochranných pomůcek 

Mistr nebo stavbyvedoucí musí zkontrolovat, zda mají pracovnící působící na staveništi 

předepsané ochránné pomůcky: přilby, reflexní vesty, pracovní oděv, pracovní obuv, 

rukavice. Po ukončení kontroly stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku.  

9.1.2.4 Kontrola způsobilosti pracovníků 

Mistr nebo stavbyvedoucí zkontroluje způsobilost pracovníků ve vykonávání jim zadané 

práce. Dělnící musí prokázat platné průkazy, certifikáty nebo jiné dokumenty, které jim 

umožnují vykonávat specializované pracovní činnosti. Po ukončení kontroly stavbyvedoucí 

provede zápis do stavebního deníku. 
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9.1.2.5 Kontrola strojů  

Stavbyvedoucí a strojník kontroluje stav strojů, které budou používány v dané 

technologické etapě. Jedná se o valník Scania P310 6x4 s hydraulickou rukou Palfinger PK 

19502 B. Kontrolují především technický stav hydraulického zařízení promázání součástek, 

hladinu provozních kapalin jeho funkčnost a bezpečnost. Po provedení kontroly zapíše 

stavbyvedoucí zprávu do stavebního deníku. 

9.1.2.6 Kontrola skladování materiálů  

Mistr nebo stavbyvedoucí zkontroluje skladování zdících prvků na stropní konstrukci 

z panelů spiroll. Kontrola rozmístění jednotlivých palet s cihlami. Palety musí být ukládány 

na krajní část jednotlivých panelů Spiroll. Palety nebudou skladovány na sobě. Kvůli 

blízkosti stavebnin budou dováženy etapově. Uvažovány tři dopravní cesty s cihelnými 

kusy. 

Dále kontrolujeme způsob skladování a dobu expirace u jednolitých nádob. Nádoby 

s montážní pěnou a lepidly budou skladovány v uzavřené skladovací buňce.  

Po provedení kontroly zapíše stavbyvedoucí zprávu do stavebního deníku. 

9.1.2.7 Kontrola vyznačení stěn včetně otvorů 

Mistr nebo stavbyvedoucí zkontoluje správnost vytyčení nosného zdiva, včetně vyznačení 

dveřních a okeních otvorů. Správné vyznačení kontrolujeme podle projektové 

dokumentace.   

9.1.2.8 Kontrola správnosti založení stěn 

Mist kontroluje správnost založení první řady zdiva podle rozměrů zakreslených 

v projetové dokumentaci. Dále kontrolujeme správné usazení, vodorovnost a svislost 

osazovaných cihelných bloků pomocí vodováhy. Cihly ukládáme do zakládací malty 

Porotherm AM. Pro správné vyrovnání zakládací malty Porotherm AM o tl. 10 mm, 

použijeme vyrovnávací soupravu od firmy Porotherm. Na zaměření použijeme nivelační 

přístroj s laťí a vyrovnávací soupravu. O provedené kontrole stavbyvedoucí zapíše zprávu 

do stavebního deníku.  

9.1.2.9 Kontrola provádění zdění 

Použití montážních pěn a lepidel: 

Lepidlo Porotherm Dryfix.extra aplikujeme ve čtyřech vodorovných pruzích. Pro snadnější 

nanášení lepidla se použije speciální nástavec tvaru Y, který nasadíme  na trysku pistole. 

Pomocí nástavce naneseme rovnoměrně dva pruhy o průměru 1,5 cm. 

Zdící pěnu Porotherm Dryfix nanášíme ve dvou rovnoběžných pruzích o průměru cca 3 cm 

a vzdáleny od líce stěny cca 5 cm. 

Vazba zdiva: 

Mistr musí zkontrolovat průběžné provázání zdiva jednotlivých kusů cihel mezi sebou. 

Vazbu je nutno provádět i v rozích. Pro cihelné zdivo Porotherm je nejlépe překrývat 

jednotlivé cihly o jednu polovinu (min. lze použít z vyšších hodnot 40 mm nebo 0,4 h = 

100 mm ).  
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Vazba rohu : 

Mistr dohlédne na správné konstrukční řešení rohové vazby, nutno použítí cihly Porotherm 

44 T Profi Dryfix 1/2 (poloviční). Další cihla se dořezává na požadovanou velikost 190 mm 

na správné provázání rohu. Rovinu řezu provedem v odpovídající drážce. Nutno nanést 

lepidlo ve čtyřech pruzích na svislý hladký povrch, který se následně kolmo přiloží 

k poloviční a dořezávané cihle. Při kladení rohových cihel je nutností, aby cihly byly vždy 

otočeny o 90° od předchozí rohové vrstvy.  

 
Obr. 9.2 Schéma konstrukčního řešení vazby rohu 

 

Napojení nosného zdiva  

Mistr kontroluje správné napojení vnitřního nosného zdiva pomocí stěnových kotevních 

spon. Kotvy se aplikují v průběhu zdění do ložných spár obvodového zdiva v místě 

napojení nosné stěny. Poté ukotvíme spony pomocí vrutu a hmoždinky k vnitřnímu 

nosnýmu zdivu. Vkládáme dvě kotvy na první řadu cihel a potom na každou druhou ložnou 

spáru po dvou kotvách. 

Po provedení kontroly správného provádění zdění zapíše stavbyvedoucí zápis do 

stavebního deníku.  

9.1.2.10 Kontrola provedení otvorů ve zdivu  

Mistr nebo stavbyvedoucí průběžně kontrolují provádění a dveřních a okeních otvorů 

v konstrukci podle projektové dokumentace. Musí být dodrženy rozměry otvorů a jejich 

polohy. Dále kontrolují řešení konstrukčního řešení zdění parapetu a ostění okenních a 

dvěřních otvorů. 

Vyzdění parapetu oken 

Mistr nebo stavbyvedoucí kontroluje provedení vyzdění parapetu z  nerozpůlených bloků 

PTH Profi 1/2 +1/2 nebo polovičních cihel, které otočíme aby dutiny cihel vyplněné 

tepelnou izolací probíhaly ve směru  s rovinou stěny. Pokud není parapet ukončen 

koncovými cihlami nutno aplikovat na horní plochu cihel vrstvu tepelněizolační malty o 

tlousťce 10 mm. 
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Obr. 9.3 Schéma okenního parapetu 

Zdění ostění oken a dveří 

Kontrola vyzdění ostění okenních a dveřních otvorů, použijeme cihly Porotherm T Profi 

1/2+1/2. Jedná se o dvojblok polovičních cihel, který se následně řeže elektrickou ruční 

pilou. Vzájemným vystřídaním polovičních a dvojbloků polovičních cihel, docílíme 

k správnému provázání ostění. Po provedení kontroly správného řešení a umístění podle 

projektové dokumentace stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku. 

 

 
Obr. 9.4 Řešení ostění otvorů 

9.1.2.11 Kontrola lešení  

Mistr kontroluje kvalitu zřízení pojizdného lešení Altrex 3400 (modul A). Musí být použity 

pojistné díly a bezpečnostní zábradlí, které bude zřízeno pouze na vnějších stranách lešení. 

Pro dodržení minimální šířky lešení pro zdění budou spojeny dva kusy pojizdných lešení 

k sobě. Kontroluje provedení a pevnost spoje pomocí kotvícího popruhu. Po provedení 

kontroly provede zápis do stavebního deníku. 

9.1.2.12 Kontrola osazení překladů 

Mistr kontroluje provedení a vodorovnost jednotlivých překladů nad otvory. Musí se 

ukládat na maltu o tlouštce cca 15 mm. Překlad musí být uložen na straně opatřený  

nápisem „DOLNÍ STRANA - ΒΗИЗ“.  Dále se kontroluje správná tloušťka vložené tepelné 

izolace. Překlad musí být sepnut radlovacím drátem po stranách. Po provedení kontroly 

mistr učinní zápis do stavebního deníku. Velikost uložení překládů udává světlost otvoru 

viz. tabulka od výrobce překladů: 
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Obr. 9.5 Schéma typů skladeb překladů 

 
Obr. 9.6 Tabulka překladů 

 

9.1.2.13 Kontrola geometrické přesnosti zdiva 

Průběžně mistr kontroluje správné provedení svislosti a rovinnosti zděné stěny pomocí 

vodováhy a latě. Po skončení kontroly musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

9.1.2.14 Kontrola správně ukončené stěny 

Kontrolujeme správné provedení ukončení stěny její vodorovnost a svislost. Po skončení 

kontroly musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

9.1.2.15 Kontrola chránění konstrukcí proti dešti 

Mistr zkontroluje po každém ukončení zdících prací řádnou ochranu vyzděných konstrukcí 

proti povětrnostním vlivům. Zakrytí rozestavěných obvodových a vnitřních nosných stěn 

nebo parapetů bude tvořeno hydroizolačním pásem Porotherm ZIP-H opatřený lepicí 

páskou, které umožní upevnění pásu na zdivo proti odvanutí působením klimatických vlivů. 

Po skončení kontroly musí být proveden zápis do stavebního deníku. 

9.1.2.16 Kontrola provedeného bednění  

Mistr a stavbyvedoucí musí průběžně kontrolovat geometrii a stabilitu provedenýho 

bednění ztužujících věnců a monolitických překladů. Dále kontroluje těsnost, stabilitu a 

správné podepření bednící konstrukce.  Z bednění musí být odstraněny nečistoty vzniklé při 

montáži. V průběhu kontrolujeme provedení odbedňovacího nátěru. Dále bude proveden 

zápis do stavebního deníku o kontrole bednící konstrukce. 
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9.1.2.17 Kontrola osazení výztužných armatur 

Mistr, stavbyvedoucí a technický dozor investora musí zkontrolovat vyvázání výztuží 

věnců a monolitických překladů. Po ukončení armovacích prací nutnost kontrolovat 

správné osové vzdálenosti výztuží, použité průměry, vzdálenosti třmínků, velikosti krycích 

vrstev. Dále musí být kontrolovány umístěné kotevní trny, které jsou umístěny s největší 

přesností podle projektové dokumentace. Po skončení kontroly bude proveden zápis do 

stavebního deníku. 

9.1.2.18 Přejímka betonové směsi  

Mistr nebo stavbyvedoucí provede přejímku betonové směsi. U každé dodávky 

transportbetonu musí dodavatel přiložit dodací list, který slouží následně jako doklad o 

jakosti dodané betonové směsi. Dodací list musí obsahovat identifikační údaje o výrobci 

betonové směsi, informace o odběrateli a místa přejímky, pořadové číslo dokladu. Dále 

obsahuje druh a třídu betonu, zpracovatelnost betonové směsi, druh a třídu cementu a 

použité přísady. Musí zde být uvedeno množství dodané směsi, čas zamíchání směsi. Popis 

autodomíchávače s čerpadlem, kterým bude betonová směs dovežena a následně 

transportována do bednění. Kontrolujeme shodu dodacího listu s objednávkou. Kontrola 

čerstvého betonu dle dodacího listu, stejnorodost směsi. Po převzetí je stavbyvedoucí 

povinnen provést zápis do stavebního deníku.  

9.1.2.19 Postup betonáže 

Před začátkem betonáže musí být zjištěno, zda byly provedeny kontroly bednění a kontrola 

železářských prací při vyztužování ocelovými armaturami. Následně stavbyvedoucí 

kontroluje klimatické podmínky následně je nutno zahájení betonáže. Výsledek provedené 

kontroly zapíše do stavebního deníku. 

Stavbyvedoucí a technický dozor investora kontroluje postup betonáže. Musí být dodrženy 

tyto zásady:  

 navlhčení nasákavých konstrukcí bednění před betonáží 

 betonová směs zpracována co nejdříve po dovežení na staveniště 

 betonová směs nesmí být volně spouštěna z výšky vetší než 1,5 m 

 je zakázáno ukládát další vrstvy na dosud nezhutněnou vrstvu betonové směsi 

 Při zhutňování směsi ponornými vibrátory nesmíme opakovaně hutnit stejné místa. 

Sousední ponory vibrátoru nesmí být vetší než 1,4 násobkem viditelného poloměru 

účinnosti vibrátoru. Při hutnění musí vibrátor vnikat do předchozí vrstvy o 50 – 100 

mm. Tloušťka zhuťnované vrstvy nesmí být větší než 1,25 násobek účinné délky 

hlavice vibrátoru. Zhutnování vibrátory bude prováděno tak aby nedocházelo ke 

kontaktu hutnícího zařízení s povrchem bednění nebo samostatné výztuže. Při 

vpichování ponorného vibrátoru je nutno, aby ponor vibrátoru byl co nejrychlejší. 

Pohyb nahoru musí být naopak pomalý, k správnému odstranění vzduchu. 

 Po betonáži provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku, který bude 

obsahovat údaje o začátku a konci provádění monolitických konstrukcí, základní 
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údaje o provádění, údaje o betonové směsi jako druh betonu, třída betonu, čas 

zamíchání betonu.  

9.1.2.20 Ošetřování a ochrana betonu 

Stavbyvedoucí nebo mistr provede kontrolu ošetření a ochrany betonové směsi. Pro 

správné vlastnosti finálního betonu je nutno ošetřovat a chránit betonovou směs, která 

začne po zkončení hutnících prací betonových konstrukcí. Hlavní druhy ošetřování bude 

kropení vodou, přikrývaní bednění fólií nebo vlhkou tkaninou. Zamezíme tak rychlému 

vysychání, vyplavení nebo působení nízských teplot. Po provedení kontroly bude proveden 

zápis do stavebního deníku. 

9.1.2.21 Odbedňování monolitických konstrukcí  

Stavbyvedoucí nebo mistr kontroluje odbednění monolitických konstrukcí. Nenosné 

bednění můžeme odstranit po dosažení požadované pevnosti, aby při odbedňování 

nedocházelo k nežádoucím deformacím povrchů a hran konstrukce. Jedná se především o 

bočnice bednění. Nosné bednění neodstraňujeme dříve než, beton dosáhne požadované 

pevnosti. Musí být schopen odolávat namáhání vzniklé při odbedňování a hlavně po 

odbedňení. Tato pevnost u vodorovných konstrukcí je 70% konečné pevnosti betonu. Po 

provedení odbednění učinní stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 

9.1.3 Popis výstupních kontrol: 

9.1.3.1 Konečná geometrické přesnosti zdiva: 

Stavbyvedoucí a technický dozor investora provadí kontrolu správné svislosti a rovinnosti 

zdiva pomocí latě s vodováhou. Po provedení kontroly stavbyvedoucí provede zápis do 

stavebního deníku. 

9.1.3.2 Kontrola geometrické přesnosti otvorů 

Stavbyvedoucí a technický dozor investora provádí kontrolu správného umístění a 

provedení okenních a dveřních otvorů podle projektové dokumentace. Po provedení 

kontroly stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku. 

9.1.3.3 Kontrola geometrické přesnosti monolitických konstrukcí  

Stavbyvedoucí a technický dozor investora po odstranění bednění provede kontrolu správné 

geometrie monolitických konstrukcí. Kontrolu provádí pomocí metru, latě a vodováhy. Po 

provedení kontroly stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku. 

9.1.3.4 Kontrola čistoty staveniště 

Stavbyvedoucí po skončení zdících prací hrubé horní stavby kontroluje čistotu na 

staveništi. Odpady vzniklé při dané technologické etapě budou ukládány v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a navazujícími právními předpisy, předpis č. 

93/2016 Sb. O odpadech, novelizující zákon č.185/2001 Sb., vyhláška ministerstva 

životního prostřední č. 381/2001 Sb., kde se nachází katalog odpadů a vyhláška č 

383/2001Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Po provedení kontroly stavbyvedoucí 

provede zápis do stavebního deníku. 
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9.2 KZP – Montáž hrubé konstrukce střechy  

9.2.1 Popis vstupních kontrol: 

9.2.1.1 Kontrola projektové dokumentace 

Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora zkontroluje projektovou dokumentaci. 

Kontroluje se její úplnost, správnost a odsouhlasení autorizačním razítkem. Po provedení se 

sepíše protokol o převzetí projektové dokumentace zhotovitelem. 

9.2.1.2 Kontrola převzaného materiálu 

Stavbyvedoucí nebo mistr zkontroluje převzaný materiál. Příhradové vazníky 

kontrolujeme, zda jsou dodány v požadovaném množství a jakosti podle projektové 

dokmuntace. Kontrolujeme jednotlivé styčníkové spoje, které jsou tvořeny styčníkovými 

deskami typu gangnail. Vodorovná a svislá ochylka u vazníků do 10 m je 10 mm.  

U řeziva kontrolují druh dřeva, jakost a množství, které musí souhlasit s výkazem výměr. 

Dřevěné kusy nesmí obsahovat podélné ani šikmé trhliny. Jednotlivé kusy musí být 

opracované bez kůry. Prvky nesmí mít odchylku větší jak 0,5 cm. 

Dřevěný materiál musí být dostatečně suchý ve výrobně opatřen impregnací. Maximální 

přípustná vlhkost je 20%, která se měří vlhkoměrem. 

Kontrola spojovacích a kotevních prvků, které musí odpovídat danému typu spoji. 

Kontrolujeme jejich jakost, množství a druh, který musí být shodný s projektovou 

dokumentací. Po provedení kontroly zapíše stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 

9.2.1.3 Kontrola skladování materiálu     

Dřevěné prvky budou skladovány na skládce v střední části staveniště. Stavbyvedoucí a 

technický dozor investora kontrolují rovinnost, odvodnění plochy a jeji stabilitu. Na 

skládce budou skladovány vazníky, které budou pokládány na dřevěné hranoly. Skladovány 

na výšku zajištěny bočními vzpěrami v svislé poloze. Tak aby nedošlo k styku se zemí. 

Všechen dřevěný materiál skladováný na skládce,  opatřen plachtou proti  navlhnutí dřeva 

při dešti. Kotvící a spojovací prvky budou skladovány v uzavíratelném skladu v suchém 

prostředí. Po kontrole provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 

9.2.1.4 Kontrola připravenosti pracoviště 

Stavbyvedoucí provede kontrolu dřívějších pracovních činností. Kontroluje především 

provedení ztužujícího věnce jeho geometrický rozměry a zatvrdlost (požadovaná doba 

tvrdnutí 7 dnů). Následně zkontroluje umístění zabetonovaných kotevních trnů, které musí 

být osazeny s maximální přesností podle projektové dokumentace. Po kontrole 

stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku. 

9.2.1.5 Kontrola způsobilosti pracovníků 

Stavbyvedoucí nebo mistr provede kontrolu osvědčení všech pracovníků, které se podílí na 

stavbě. Kontrolují především pracovníky, zda jsou schopni provádět jim zadanou práci. 

Vazač musí vlastnit vazačský průkaz. Jeřabník musí vlastnit oprávnění k manipulaci 

s jeřábem daného typu.  Také musí mít od lékaře potvrzení na způsobilost na pozici 

jeřábníka. Pracovnící zřizující lešení musí být odborně zaškoleny na realizaci daného typu 
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lešení. Řidič dopravující střešní vazníky musí vlastnit řidičské oprávnění typu CE. Po 

provedení kontroly zapíše stavbyvedoucí zprávu do stavebního deníku. 

9.2.2 Mezioperační kontrola 

9.2.2.1 Kontrola zdvihacího stroje  

Stavbyvedoucí a strojník provedou kontrolu vhodnosti autojeřábu a únosnosti. Dále 

kontrolují použíté vazačské zařízení jejich jakost, únosnost. Po provedení kontroly udělá 

stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 

9.2.2.2 Kontrola klimatických podmínek 

Stavbyvedoucí zkontroluje každý den před začátkem stavebních prací stav klimatických 

podmínek. Práce ve výškách nesmíme podle zákona provádět za těchto nepříznivých 

podmínek. Za snížené viditelnosti menší dohled než 30 m za náledí, déšťe, sněžení. Při 

působení větru rychlejším než 11 m/s. U všech těchto případů musí stavbyvedoucí přerušit 

stavební proces na dobu, něž nenastane počasí, které bude dovolovat pokračování 

v pracovní činnosti. Po provedení kontroly zapíše stavbyvedoucí zápis do stavebního 

deníku. 

9.2.2.3 Kontrola bezpečnosti lešení 

Mistr zkontroluje bezpečnost sestavenýho lešení, které bude složeno podle návodu 

v technologickém předpise. Kontroluje osazení bezpečnostních zábradlí a zarážek. Po provedení 

kontroly stavbyvedoucí sepíše zápis do stavebního deníku. 

9.2.2.4 Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Stavbyvedoucí nebo mistr provede kontrolu o používání bezpečnostních pracovních 

pomůcek, jako jsou reflexní vesty, helmy, pracovní obuv a oděv. Dále musí kontrolovat 

postupy, které musí být prováděny dle právních předpisů BOZP. Všechny pracovníci 

projdou školením o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Po provedení 

stavbyvedoucí učinní zápis do stavebního deníku. 

9.2.2.5 Kontrola osazení a kotvení vazníků 

Mistr nebo stavbyvedoucí kontroluje osazení a následné ukotvení jednotlivých střešních 

vazníků. Kontrolují dodržení svislosti vazníků a osové vzdálenosti 1125mm. Vazníky musí 

být zajištěny ve svislé poloze pomocí dočasného ztužení. Po kontrole stavbyvedoucí udělá 

zápis do stavebního deníku. 

9.2.2.6 Kontrola provedení podelných laťí a zavětrování 

Mistr nebo stavbyvedoucí kontroluje osazení podélného laťování, které bude osazováno 

v osové vzdálenosti 1000 m na spodním pásu vazníku. Dále provedou kontrolu zavětrování 

střechy řešené podle výkresu- Schéma ukládání vazníků (od výrobce). Po kontrole 

stavbyvedoucí udělá zápis do stavebního deníku. 

9.2.2.7 Kontrola tuhosti krovu 

Stavbyvedoucí nebo mistr provede kontrolu tuhosti podle projektové dokumentace. 

Kontrolují provádění a dodržování technologických postupů. Provedení kotvení dle PD. 
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Překontrolování spojů, počty hřebíků, utažení svorníků. Po kontrole stavbyvedoucí udělá 

zápis do stavebního deníku. 

9.2.2.8. Kontrola provádění záklopu 

Stavbyvedoucí nebo mistr provede kontrolu postupu provádění záklopu střešní konstrukce 

z OSB desek. Kontroluje především správné provedení, ukotvení dle projektové 

dokumentace. Dále kontroluje bezpečnost a ochranu zdraví při provádění práce ve výškách. 

Po kontrole stavbyvedoucí udělá zápis do stavebního deníku. 

9.2.3 Výstupní kontrola 

9.2.3.1 Kontrola geometrie vazníků 

Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora kontrolují rozměry a vzdálenosti 

jednotlivých vazníků osazených v střešní rovinně podle projektové dokumentace. Celá 

střešní konstrukce se zkontroluje jak ve vodorovné tak i ve svislém směru. Možná odchylka 

od projektové dokumentace je ± 10mm. Pro kontrolu použijí metr, vodováhy, olovnice a 

provaz. Po provedení kontroly stavbyvedoucí zapíše zápis do stavebního deníku. 

9.2.3.1 Kontrola provedení záklopu 

Stavbyvedoucí s technickým dozorem investora kontrolují rovinnost, provedení a stabilitu 

provedeného záklopu z OSB desek. Po provedení kontroly stavbyvedoucí zapíše zprávu do 

stavebního deníku. 
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Identifikační udaje stavby:   

Název stavby:      RODINNÝ DŮM LANŠKROUN 

Místo stavby:  Lanškroun, Husova, parc. ozn. st. 545 a č. p. 

381, č. p.  3675/6, č. p. 3675/32   

Katastrální území:    k. ú. Lanškroun 

Identifikační údaje investora:   Ing. Petr Kovář 

Identifikační údaje projektanta:  Ing. Antonín Němec 

      Lanškroun 56301 

      ul. Dukelských hrdinů 345 

 

Identifikační údaje prováděcí firmy:  TOPstav s.r.o.   

      Ústí nad Orlicí  56201 

      Ul. 17. listopadu 575 

 

Přílohy k této kapitole: 

E.1– Bilance zdrojů – pracovníci 

E.2– Bilance zdrojů – rozpočtová cena 

E.3– Technologický rozbor  

E.4– Schéma konstrukčního řešení věnce 

E.5– Posudek věnce v programu Area 2014 EDU 
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Závěr: 

V diplomové práci jsem řesil technologickou etapu hrubé vrchní stavby u rodinného domu 

v Lanškrounu. Práce obsahuje technickou zprávu řešeného objektu se zaměřením na 

technologickou etapu, situace stavby se širšími vztahy na dopravní trasy. V práci jsem se 

zabýval dvěmi technologickými předpisy na dané technologické etapy. Zejména na zdění 

svislých konstrukcí  a provádění nosné konstrukce střechy. V jednotlivých předpisech sem 

uvedl některá z bezpečnostních opatření, která se vztahují na daný technologický proces. 

Na stejné technologické etapy jsem řešil položkový rozpočet. Při tvorbě rozpočtu 

v programu Build power jsem nabyl požadovaných znalostí k tomuto úkonu. Celková cena 

realizace hrubé nosné vrchní stavby se vyšplhala na 983 328 Kč. Další kapitola se zabýva 

řešením organizace výstavby pro zadanou technologickou etapu, včetně konceptu výkresu 

zařízení staveniště. Na tvorbu časového plánu pro technologickou etapu jsem využil 

programu Contec. V dalších kapitolách se zaměřuji na návrh strojní sestavy pro řešené 

technologické procesy a kvalitativní požadavky a jejich zajištění pro řešené technologické 

procesy. V závěru práce řeším bilanci zdrojů pracovníků a rozpočtové ceny pomocí 

programu Contec. Dále se v této kapitole zaobírám schématem konstrukčního řešení věnce, 

který jsem následně posoudil pomocí programu Area 2014 EDU. Věřím, že jsem práci 

zpracoval kvalitně, a uvedené procese jsou správně navržené pro realizaci. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů:  

tl. tloušťka 

ks kus/y 

el. elektrický 

EPS pěnový expandovaný polystyren 

HSV hlavní stavební výroba 

PSV pomocná (přidružená) stavební výroba 

NN nízké napětí 

WC toaleta 

HSV stavbyvedoucí 

PSV mistr 

STR strojník 

TDI technický dozor investora 

TP technologický předpis 

PD projektová dokumentace 
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