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ABSTRAKT 

Bakalářská práce řeší stavebně technologickou studii hlavních stavebních etap nízko-

energetického roubeného rodinného domu/chaty v Beskydech. Tato stavba se nachází na po-

hraničí Česka a Polska v obci Nýdek, pod vrcholem hory Stožek. Z širšího hlediska se práce za-

bývá řešením technické zprávy daného objektu, technologickou studií realizace hlavních tech-

nologických etap pro daný objekt, finančním a časovým plánem hrubé stavby objektu a zá-

kladní koncepcí staveništního provozu včetně problematiky ztížené dopravy z důvodu umís-

tění stavby vysoko v horách. Dále se práce zabývá výkazy výměr určených objektů stavby, bez-

pečnostními opatřeními na stavbě a problematikou dovozu materiálů v horských podmínkách 

na staveniště.  
 

Klíčová slova 
 

Nízkoenergetický rodinný dům, roubený dům, stavebně technologická studie, konstrukční 

hranoly, lepené hranoly, časový plán, finanční plán, výkaz výměr, technická zpráva, technolo-

gický postup 

 

 

 

Abstract 
 

 This bachelor thesis is focused on main technological studies during contruction of 

low-energy timber house in Beskydy mountains. This building is situated near the ČR-PL bor-

der in a small vilage Nydek, right under the peak Stozek. In overal is this thesis about enginee-

ring report, technological study of main technological stages, time and financial plan and basic 

conception of site traffic. It also includes a bill of quantities, safety measures on site and tries 

to solve issues associated with transportating materials to high elevations in the mountains.  
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Low-energy timber house, timber house, technological study, structural prisms, glued prisms, 

time plan, financial plan, bill of quantities, engineering report, technological process 
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Úvod 

 
 Cílem této bakalářské práce je zpracování stavebně technologické studie výstavby níz-

koenergetického roubeného domu v Beskydech, v obci Nýdek. Práce je rozdělena do osmi 

částí, ve kterých je řešen popis všech hlavních technologických etap, technologická zpráva, ča-

sový a finanční plán dle THU, základní koncepce staveništního provozu, výkaz výměr, techno-

logický předpis pro zhotovení svislých konstrukcí 1NP spolu se zhotovením vodorovné kon-

strukce stropu, bezpečnostní opatření na stavbě a problematika dovozu materiálu v horských 

podmínkách na staveniště.   

 

 Řešený objekt je projektantem navržen jako roubený nizkoenergetický dům z lepených 

konstrukčních hranolů. Architektonické pojetí domu se muselo do jisté míry přizpůsobit přís-

ným pravidlům pro výstavbu v CHKO a dům je tak projektován, aby co nejlépe vizuálně zapadl 

do rázu okolní krajiny. Nosné i vodorovné konstrukce jsou kompletně projektovány z lepených 

konstrukčních hranolů a trámů. Hranoly jsou z venkovní strany upraveny tak, aby imitovaly 

klasické roubené stavby, které se v této oblasti vyskytují od pradávna. Střešní krytina je zvo-

lena betonová taška Bramac červené barvy. Červená barva střechy byla také jednou z podmí-

nek výstavby v CHKO Beskydy. 

 

 Tento objekt jsem si vybral jako téma své bakalářské práce z důvodu mé celoživotní ná-

klonnosti k dřevěným stavbám, dřevu jako materiálu a horám. Spojením těchto faktorů a 

mírné rešerše v okolí mého rodného města jsem narazil na tento projekt. S laskavým svole-

ním pana investora Ing. Jana Stavaře a projektanta pana Ing. Milana Sasýna, jsem využil pro-

jektovou dokumentaci k zhotovení mé bakalářské práce. Již od dětství je mým snem si tako-

výto dům postavit a příležitost zkusit si to nanečisto formou bakalářské práce jsem ihned vyu-

žil.    
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1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

 

1.1.1 Akce 

 

 Nízkoenergetický roubený rodinný dům 

 

 Parcelní číslo 257/2, k. ú.: Nýdek 172, Moravskoslezský kraj 

 

1.1.2 Stavebník 

 

 Ing. Jan Stavař 

 Dukelská 1332 

 Třinec 739 61 

 

1.1.3 Dodavatel projektové dokumentace 

 

 Ing. Milan Sasýn , SasýnElbl s.r.o. 

 Mírová 158 

 Řepiště 738 51 

 

 

 

1.2 ÚVOD 

  

 Technická zpráva objektu řeší zevrubně všechny hlavní technologické etapy objektu.  

Objektem je nízkoenergetický roubený dům. Technologií hlavního konstrukčního systému jsou 

vysušené lepené konstrukční hranoly spojované na pero a drážku. Dům je z vnitřní strany zai-

zolován konopnou izolací s příměsí ovčí vlny a nehořlavé látky. 

 

1.3 SITUACE OBJEKTU 

 

 Objekt se nachází v obci Nýdek, v Moravskoslezském kraji na pohraničí s Polskem. Je 

umístěn na parcele č. 2558/2. 

Umístění stavby je specifické svou těžkou dostupností, ale za to velmi hezkým umístěním po-

zemku co do výhledu.  

 V okolí zamýšlené stavby se nachází pouze stará rekonstruovaná stodola a o 400m 

dále východně jedno zřídkakdy obývané staré stavení.  

 

 

   

1.4 ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

 

Výtvarné a architektonické řešení daného objektu bylo přinejmenším tvarově limito-

váno potřebou dodržet půdorys původní stavby a také dodržet všechna přísná opatření a na-

řízení pro výstavbu v CHKO Beskydy. Stavba, která tomuto objektu předcházela, měla obdélní-

kový tvar (13,5x8m) Demolice předchozí stavby není předmětem řešení BP. 
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 Projektantovi se důmyslným způsobem dokonce podařilo stávající půdorys zmenšit. 

Dosáhl toho tím, že první patro domu ze západní části “uskočil” o 2,8m. Vznikla proto zastře-

šená terasa, kterou je možné využívat i v dešti. 

 

Střešní konstrukce je řešena jako sedlová se spádem 45 stupňů. Střešní krytina je beto-

nová Bramac, červené barvy. Střecha je doplněna o zachytávače sněhu a na pevno montovaný 

žebřík pro přístup ke komínu. 

 

Dům je navržen jako roubenka z vysušených lepených konstrukčních hranolů. Hranoly 

mají z horní strany dvojitou drážku, tím není potřeba dodatečně těsnit spáru. Hranoly jsou z 

venkovní strany frézované do oblého tvaru. Svým barevným pojetím, zejména tmavě hnědým 

nátěrem dřeva, stavba dobře zapadá do rázu okolní krajiny. Architektonické řešení bylo také 

do jisté míry ovlivněno požadavky stavebního úřadu, aby splňovalo přísné podmínky pro vý-

stavbu v CHKO.  

 

Dům bude zasazen mezi okolo rostoucí vzrostlé duby a lípy, které ho částečně zakrýjí a 

díky tomu také stavba nevyčnívá do okolí. Stromy sice skýtají tuto výhodu jisté diskrétnosti, 

ale znemožňují použití jeřábu při výstavbě. Mohlo by dojít k jejich poškození a dle vyslove-

ného přání investora k něčemu takovému nesmí v průběhu výstavby dojít. 

Před domem podél celé jižní strany se nachází dlažba na násypu ohraničená gabiono-

vou zdí. Zeď je vyhotovena z kamene tmavě šedé barvy a zdůrazňuje tak naturální vzhled celé 

stavby. Slouží také jako opěrná zeď pro násyp ze zeminy. 

 

Vnitřní uspořádání je řešeno s ohledem na početnou rodinu investora.  

V prvním podlaží se nachází kuchyň, obývací pokoj spojený s jídelnou, následně chodbou, 

která spojuje předsíň, pokoj pro hosty, koupelnu a vstup na schodiště. Zajímavostí prvního 

podlaží je vynechaný strop nad prvním podlažím, tzv. galerie nacházející se nad jídelnou, která 

pocitově velmi zvětšuje prostor.  

 

První podlaží je charakteristické a zajímavé vyzdívkou z lícového pohledového belgic-

kého zdiva, kotveného nerezovými dráty přes TI z přírodního konopí a vzduchovou mezeru do 

vnějšího nosného dřevěného pláště, které svou tmavou barvou činí prostor velmi útulným a 

také z hlediska tepelné pohody a akustiky velmi příjemným. 

V koupelně je místo lícového zdiva je použit zelený sádrokorton obložený keramickým obkla-

dem. 

 

V celém prvním podlaží je na podlaze karamická dlažba tl. 9mm, pod ní se nachází 

anhydritový potěr, který kryje kabely elektrického vytápění.  

V druhém podlaží je skladba podlahy podobná, ale keramická dlažba je nazhrazena lamináto-

vou podlahou hnedé barvy a anhydritem, který opět kryje kabely elektrického vytápění.  

 

Vytápění je projektováno elektrické, topné okruhy kopírují půdorys jednotlivých pokojů 

a chodeb. Vytápění může být ovládáno na dálku systémem firmy DANFOS. 

 

Den před příjezdem proto může investor vytápění zapnout a při příjezdu je již dům vyhřátý. 

Schodiště je celodřevěné samonosné dubové a je opatřeno bezbarvým nátěrem.  
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Zábradlí na schodišti a okolo galerie je ze soustružených svislých dřevěných sloupků. 

 

Vodorovná konstrukce oddělující první podlaží od druhého je řešena jako trámový 

strop s překládaným záklopem tl. 50mm. Trámy jsou rozmístěny s osovými rozestupy 950mm. 

Strop bude po celé ploše stavby stejný až na galerii nad jídelnou, kde je strop vynechán a po-

nechány jsou pouze příčné trámy. Záklop je tvořen dřevěnými deskami o rozměrech 

950x300x40mm. Desky jsou kladeny mezi příčné trámy a na sebe navazovány střídavě nad a 

pod další desku. Barevné provedení stropní konstrukce mezi prvním a druhým podlažím je 

stejné jako vnějšího nosného a vnitřního nenosného zdiva.  

 

Nad záklopem jsou dále položeny dřevěné desky podélně a tvoří tak rovnou konstrukci 

pro další díly skladby podlahy. Dále je na dřevěné desky položena separační folie, pak izolacen 

reflexní izolace a na ní rošt pro topné kabely elektrického topení a ty jsou následně zality 

50mm vrstvou anhydritu. Na anhydritové vrstvě je dále položena skladba laminátové podlahy.  

 

V druhém podlaží se nachází ihned za výstupem ze schodů po pravé straně malý jed-

nolůžkový pokoj o výměře 17m2 s jedním oknem na severní straně skýtajícím pohled do 

svahu a do lesa. Na konci chodby, po jejíž levě straně se nachází za zábradlím již zmíněná ga-

lerie, jsou vedle sebe umístěny dva pokoje. Na pravé straně to je ložnice investora s chotí o 

výměře 27m2 a dvěma okny směřujícími na sever a západ. Na pravé straně je to pak dvoulůž-

kový pokoj pro investorovy dcery, také se dvěma okny, tentokrát na západ a na jih. Na opačné 

straně chodby se po pravé straně nachází infrasauna pro čtyři až šest osob a dveře do pokoje 

pro děti. Tento pokoj je řešen jako dvoulůžkový s vlastní koupelnou. Koupelna je situována v 

severovýchodním rohu stavby a má pouze jedno okno směřující na sever.  

 

Okna jsou v celé stavbě řešena jako špaletová s 40ti cm vzduchovou mezerou. Vnější 

okno má dvojité zasklení DITHERM s bezpečnostním sklem CONNEX a vnitřní okno má kvůli 

tepelnému prostupu a kondenzaci zasklení jednoduché. Toto byl také jeden z požadavků sta-

vebního úřadu. Bylo potřeba dodržet tradici, která se v této oblasti vyskytuje velmi často.   

 

Voda bude do objektu čerpána z 12m vzdáleného vrtu, který sahá do hloubky 30 m. 

Vrt bude muset být zhotoven nový, jelikož byla původní studna kontaminována bakteriemi E-

Coli. Voda je přivedena do technické místnosti trubkou v nezámrzné hloubce 1,2 m a je z dů-

vodů možné opětovné kontaminace dále upravována takto: 1) automatické dávkování Cl roz-

toku, 2) filtr z aktivního živočišného uhlí pro odstranění chlóru, 3) UV lampa  

Před filtračními zařízeními bude vytvořen bypass napojený na elektromagnetický ventil, který 

dvakrát denně odčerpá cca 3/4 m3 vody, aby se nazanášela studna a voda byla vždy čistá.  

Z tohoto důvodu je také potřeba aby byly v domě, za nepřítomnosti obyvatel, stále otevřeny 

dva kohoutky u umyvadla, aby mohla voda odtékat.  

 

Kanalizace je z domu vedena jižní stranou a po 12m je napojena do jímky o objemu 

1,5m3. Následně je kanalizace veden potrubím do certifikované kořenové čističky.  

Z kořenové čističky je pak voda zbavená největších nečistot vedena do trativodu, končícího 

pod cestou. Tento způsob čištění vody je zvolen tak, aby byl vytvořen co nejmenší nárok na 

údržbu kanalizace a nakládání se splaškovou vodou.  
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Kompletní vnější potrubí ležaté kanalizace bude provedeno z tvarovek PVC KG DN 150. 

 

  Děš’tová kanalizace je svedena šesti svody ze střechy do navržené vsakovací studny z 

prefabrikovaných betonových skruží do hloubky 2,5m. Potrubí dešťové kanalizace bude pro-

vedeno z tvarovek PVC KG DN 125-150.  

Z důvodu přísných pravidel pro výstavbu a nakládání s dešťovou vodou v CHKO Beskydy ne-

smí být dešťová voda nijak zadržována a musí být okamžitě odvedena do okolí stavby.  

  

 

 
1.4 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 

1.4.1 Zemní práce 

 

 Etapa zemních prací bude realizována jako první ze všech etap řešených v této bakalář-

ské práci. Nejprve ze všeho bude realizováno pokošení vysoké trávy a pokošení dřevin zasa-

hujících do prostorů zamýšlené stavby. Následně bude vápnem dle projektové dokumentace 

vyznačeno místo, na kterém bude provedena prvotní skrývka ornice. 

Skrývku ornice provede rypadlo CAT 428b ve všech vyznačených místech (52m3) do 

hloubky cca 200mm pod úrovní terénu. Ačkoli je terén v širším okolí stavby velmi svahovitý, 

jsou místa určená pro skrývku ornice v rovině. Z toho důvodu není potřeba dbát zvýšené opa-

trnosti při hlídání max náklonu rypadla.  

Část objemu (134 m3) skryté ornice se umístí do 50m od stavby a bude poté využita při 

terénní modelaci a při konečných terénních úpravách kolem objektu. Zbylá část ornice (54m3) 

se odveze nákladními automobily Tatra 815 a Praga V3S do údolí, do obce Nýdek na místo ur-

čené obecním úřadem. Je tak učiněno z důvodu přísných opatření ohledně skladování materi-

álu v CHKO. Odvoz ornice bude možný pouze za přijatelných klimatických podmínek. Pokud 

bude pršet, hrozí zapadnutí naloženého nákladního automobilu na louce, nebo u lesa a tím by 

došlo k zablokování jediné příjezdové cesty. Stavbyvedoucí je proto povinen plánovat odvoz 

materiálu primárně dle počasí. 

    

 

 

 

 

1.4.2 Základové práce 

 

 Po skončení předchozí etapy, bude následovat etapa základových prací.  

Etapa může začít okamžitě po předcházející, pokud se stavbyvedoucímu podaří zorganizovat 

dovoz betonu tak, aby nedošlo k zbytečným prodlevám v betonáži. O tématice dovozu betonu 

na staveniště více v kapitole č. 8. 

 Základové práce budou realizovány ve několika etapách. Napřed budou probíhat práce 

na betonáži patek a základových pasů v celé ploše stavby. Potom bude proveden násyp zhut-

nitelným materiálem a položení ležaté kanalizace a přívodu vody. Po opatrném, ale pečlivém 

zhutnění násypu bude probíhat betonáž podlahové desky. 
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 Všechny základové práce vykoná rypadlo CAT 428b v místech vyznačených stavbyve-

doucím   

 

1.4.3 Obvodová nosná konstrukce 1NP 

 

Obvodová nosná konstrukce prvního patra je řešena jako roubení z vysušených kon-

strukčních panelů. Tato skladba vnitřní nosné stěny je specifická zejména vnitřní vyzdívkou 

z lícového belgického zdiva. Pohledově proto roubenka z vnitřní strany budí dojem zděného 

domu, což jí dodává na atraktivnosti a pohodě užívání. 

 

Obvodový plášť se z venkovní strany do vnitřní skládá z:  

1) Lepených vysušených konstrukčních hranolů z borovice, spojovaných na 

dvojitou drážku. Hranoly mají rozměr 180*240mm a nejčastěji jsou rozdě-

leny do šesti segmentů, které jsou, co do orientace letokruhů lepeny k sobě 

střídavě se zachováním vnějších segmentů s orientací staršími letokruhy 

ven. Povrchová úprava těchto konstrukčních panelů je taková, aby imitovala 

klasické roubení. Hranoly jsou z venkovní strany zaobleny do tvaru připomí-

najícího staré stavby, které se v těchto polohách vyskytovaly už stovky let.  

2) Difuzní fólie (spec.VV) s nejmenším možným difuzním odporem přichycenou 

na konstrukční hranoly.  

3) Konopné tepelné izolace VICARIUS tloušťky 100mm. Izolace je desková a  

tvořena konpopnými vlákny, nehořlavou látkou  a díky svým 

charakterisktickým přirodním vlastnostem je schopna do vysoké míry odolá-

vat škůdcům.  

Izolace bude kotvena do kontrukčních hranolů s pomocí ok z kovového 

drátu přichycených pod vrut a našroubovaných do konstr. hranolu, které bu-

dou mít využití nejen samotným kotvením izolace k obvodové zdi, ale také 

jako přídržný systém pro nádlednou vrstvu belgického lícového zdiva. 

4) Parozábrana, ve které je potřeba vyříznout otvory na kotvy, a výřezy ná-

sledně zacelit aby zůstala zachována fukce parozábrany. Parozábrana se k 

interiéru umísťuje o co největším difuzním odporu. 

5) Vzuchové mezery tloušťky 30mm. Vzduchová mezera zde zastává roli pro-

větrávací části obvodové konstrukce a vytváří také prostor, aby nedošlo k 

poškození parozábrany vyzdíváním následující vrstvy. 

6) Vyzdívky z belgického lícového zdiva tl. 50mm. Lícové zdivo je v tomto pří-

padě použito zejména z důvodů estetických, ale teké z akustických a tepelně 

technických. Lícové zdivo je založeno na asfaltovém pásu a následně zděno s 

polovičním přesahem následujících vrstev cihel. Pojivem je cementová 

malta, z vnitřními spoji pohledově upravenými. Každá čtvrtá řada cihel je 

kotvena k již hotovým kotvám, držícím tepelnou izolaci. Podrobný popis je 

popsán v kapitole č. 6.  

 

 

 

 

 

1.4.4 Obvodová nosná konstrukce 2NP 
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Jelikož je stavba navržena se sedlovou střechou, není součástí 2NP řešení vnějšího nos-

ného obvodového systému. 

 

1.4.5 Vnitřní nosné konstrukce 

 

Vnitřní nosné konstrukce jsou řešeny pouze v 1NP. Konstrukční systém je podobný 

jako systém vnějšího obvodového pláště. Nosné příčky jsou postaveny opět z vysušených kon-

strukčních panelů spojovaných na dvě drážky a v rozích spojovány na rybinu. 
Hranoly se pouze liší svou povrchovou úpravou, v tomto případě jsou hranoly vyhla-

zeny do roviny, a postrádají tepelnou izolaci. 
Hranoly jsou i jako v případě vnějšího obvodového pláště na sebe kladeny postupně a 

jsou založeny pouze na distančních páscích z pryže. 

Panely jsou všechny z výroby nakráceny a upraveny pouze pro jejich přesné místo . Je tedy 

nutno dbát zvýšené pozornosti při stavbě, aby nedošlo k záměně a následné potřebě opětov-

ného rozebírání a přestavování. 
V místech kde dochází ke styku dvou panelů není potřeba umisťovat dodatečnou izo-

laci, neb jsou hranoly vyrobeny přesně. 
Vnitřní nosné zdivo bude realizováno společně s realizací vnějšího obvodového pláště, 

jelikož jsou vnitřní příčky rybinovým spojem napojovány do vnějšího pláště, vrstvu po vrstvě. 

Spoje také není nutno ničím izolovat. 
Po dokončení je ale potřeba rohy přebrousit ruční elektrickou bruskou na dřevou. Pa-

nely jsou sice vyráběny na přesno, ale i tak může docházet k určitým nepřesnostem, které by 

mohly uškodit na celkovém estetickém dojmu. 
 

1.4.6 Vnitřní nenosné konstrukce 

 

Vnitřní nenosené konstrukce nejsou vůbec použity v 1NP. Nenosné příčky se nacházejí 

pouze v 2NP a rozdělují jednotlivé pokoje. 

Vnitřní nenosné konstrukce 2NP jsou řešeny jako třívrstvé nenosné dřevěné příčky s 

izolací. Tento způsob konstrukce byl zvolen s ohledem na konstrukci stropu. Použití těžších 

konstrukčních materiálů na stavbu vnitřních konstrukcí by bylo neefektivní a neekonomické. 

Použití třivrstvých příček s vnitřní izolací je proto více než vhodné a dostačující. 

Příčka je tvořena z venkovní strany dřevěným obložením na dřevěném roštu z hra-

nolků. Fošny vnitřního obložení jsou orientovány horizontálně a mají tloušťku 25mm. Vnitřní 

rošt je tvořen hranolky 30x60mm s rozestupy 400mm. Fošny jsou spojovýny na pero a drážku 

a lepeny k roštu. 

Další vrstvou je již zmíněná izolace, která zastává funkci jak tepelně izolační, tak akustickou. 

Tloušťka izolace je 150mm.  

Následuje stejná roštová konstrukce jako z druhé strany příčky. 

Příčce je ponechána venkovní úprava lakovaného dřeva z obou stran. 

Jedinou výjimku tvoří koupelna v 2NP, kde je z vnitřní strany příčka opatřena sádrokar-

tonem kotveným na hliníkový rošt a obložena obkládačkami. 

 

 

 

1.4.7 Vodorovné překlady 
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Vzhledem ke konstrukci vnějšího obvodového zdiva z vysušených konstrukčních hra-

nolů 180x240mm, není potřeba přidávat do konstrukce další překlady nad okna, nebo dveře. 

Rozměr oken a dveří je navržen s ohledem na modulovou výšku jednotlivých kon-

strukčních hranolů a proto slouží horní hranol nad oknem jako překlad. 

 

 

 

 

1.4.8 Stropní konstrukce 

 

Strop nad 1NP je v tomto případě navržen jako trámový s osovou zdáleností trámu 

900mm a se záklopem. 

Záklop je tvořen dřevěnými deskami o rozměrech 350x900mm. Desky mají z estetic-

kých důvodů sražené hrany na dolní části. Ze spodní strany jsou lakovány a jejich barevné 

provedení koresponduje s celkovým barevným projevem vnitřku stavby. 

Strop je identický po celé ploše stavby, s jedinou výjimkou, a tou je galerie nad jídelnou 

v 1NP. 

V těchto místech je strop vynechán a tvoří tak specifickou konstrukčně-designovou část 

stavby. Toto řešení bylo projektantem vybráno zejména z důvodů estetických, ale takto navr-

žený strop dodáva stavbě také na autentičnosti a přispívá k vnitřní pohodě uživatelů. Vyne-

chaný prostor má ale nejen vizální hodnotu, ale také umocňuje pocit útulnosti a zlepšuje cel-

kovou akustickou pohodu místnosti.  

 

Celková skladba stropu nad 1NP je od dolní strany následující: 

 

1) Trámy o rozměrech 180x240mm, s osovou vzdáleností 950mm jsou příčně uloženy na třech 

podélných trámech z vysušených konstrukčních hranolů a s obvodovou konstrukcí jsou spo-

jeny tesařským spojem bez použití jakéhokoliv spojovacího materiálu. V místech, kde jsou v 

prostoru mezi obvodovými zdmi nosné příčky, jsou trámy obdobně jako na vnějším nosném 

zdivu uloženy na konstrukční hranoly a spojeny tesařským spojem bez použití spojovacího 

materiálu. 

 

 

2)  Záklop tvořen deskami o rozměrech 350x950mm položenými a přišroubovanými mezi 

trámy. Desky jsou kladeny na sebe a pod sebe s přesahem 50mm na každé straně. Je nutno 

dbát při kladení desek na správné pořadí, jelikož jsou spodní desky esteticky upraveny sraže-

ním hran a horní ne. 

 

3) OSB desky položené na desky záklopu a otočeny o 90 stupňů tak, aby je bylo možno při-

šroubovat na horní desky záklopu. 

 

4) Separační fólie 

 

5) Reflexní fólie pod topné kabely elektrického podlahového vytápění 
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6) Plastová mřížka s oky 100x100mm určená pro přichycení topných kabelů elektrického pod-

lahového vytápění 

 

7) Topné kabely elektrického podlahového vytápění. 

    Kabely budou položeny firmou dodávající podlahové vytápění a před zalitím anhydritem 

bude provedena zkouška, zdali podlahové vytápění funguje. 

 

8) Anhydritový potěr tloušťky 50mm.  

 

Před kladením kabelů musí být reflexní fólie zbavena všech nečistot, aby nedošlo k poško-

zení kabelů a tím způsobené nefunkčnosti celého vytápění.  

   

1.4.9 Krov a střecha 

 

Střešní konstrukce je navržena jako sedlová střecha se sklonem 45 stupňů se střešní 

betonovou krytinou Bramac červené barvy.  

Krov bude dřevěný z krokví, pozednic, vaznic, kleštin, sloupků a pásků. Dřevěné kon-

strukce krovu budou tvořeny ze smrkového dřeva, jakosti A s maximální vlhkostí 15% z dů-

vodu rovnoměrného sedání všech konstrukcí.  

Dřevo je potřeba natřít certifikovaným protipožárním a protiplísňovým nátěrem Boche-

mit. Dodavatelem řeziva je fa INGENIA OPAVA, zastoupená panem Ing. Václavíkem. 

Stavbu krovu bude provádět zhotovitelská firma. 

 

Postup stavby krovu je následující: 

 

1) Osazení pozednice na poslední konstrukční hranol 1NP, její přichycení svorníky procházejí-

cími obvodovým pláštěm, zajištění spojů, osazení prahových latěk na půdní úrovni. 

 

2) Sestavení plných vazeb ze sloupků, vzpěr a kleštin. 

 

3) Zvednutí vaznic středních i vrcholových, jejich osazení na sloupky i současné osazení pásků, 

montáž kleštin dolních i horních. 

 

4) Osazení krokví plných vazeb na vaznici osedláním, vyrovnávání a podložení dle potřeby. 

 

5) Přibití latí ke krokvím ve směru od okapu ke hřebenu. Latě se vazbují na sraz nad krokví. 

Postup přibíjení je od okapu směrem ke hřebenu. Vzdálenost mezi latěmi je 290mm, kontrola 

vzdáleností latí se provádí předem připraveným kusem latě o délce 290mm. Lať, která je nej-

blíže okapu se přibíjí nastojato, latě u hřebene se z obou stran připevňují 50mm od hřebene, 

aby okrajem tak, aby délka hřebíku v krokvi byla minimálně 40mm. Nastavování latí je na sraz 

a provádí se pouze nad krokví. 

Jako střešní krytina je uvažována betonová Bramac, červené barvy. 
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1.4.10 Výplně otvorů 

 

 Okna 

 

Okna jsou pro celou stavbu uvažována jako špaletová  se vzduchovou mezerou 

400mm. Tato okna jsou zvolena jednak z důvodů přísných regulací ohledně výstavby v CHKO 

Beskydy, tak z důvodů tepelně technických a estetických. Vnější okno je dvojité CONNEX s fólií 

proti rozbití a případnému vniknutí zlodějů do objektu. Vnitřní okno je pouze jednoduché, bez 

speciální fólie, nebo úpravy. Montáž oken není předmětem bakalářské práce, jelikož bude 

prováděna až po sedání stavby.  

 

 

 Dveře 

 

Všechny dveře v objektu jsou zvoleny jako jednokřídlové dřevěné. Dveře vedoucí do 

objektu (3) jsou všechny navrženy jako dřevěné s bezpečnostními prvky, tak aby dosáhly 

stupně bezpečnosti 4-5. Pouze dveře hlavního vchodu obsahují druhé křídlo, ve kterém jsou 3 

okna z bezpečnostho skla. Těmito okny se do prostoru předsíně také dostává světlo. Dveře 

vedoucí z jídelny/obývacího pokoje jsou rovněž bezpečnostní, ale jsou z vnitřní strany otvoru 

doplněny o druhé dveře, v tomto případě prosklené. Je tak navrženo z důvodu užívání stavby, 

kde tyto dveře plní roli výstupu na terasu. Venkovní bezpečnostní dveře tak mohou přes den 

zůstat otevřeny a prostor je oddělen pouze skleněnými dveřmi, přes které může do jídelny 

vniknout další světlo a přispět tak osvětlení běžně obývaných částí domu. Montáž dveří není 

předmětem bakalářské práce, jelikož bude probíhat až po sedání stavby.  

 

 

1.4.11 Podlahové krytiny + vytápění podlah 

 

V celém 1NP kromě koupelny je jako podlahová krytina navržena 9mm dlažba velkofor-

mátových dlaždic Ege Buxxy Cream 700x700mm.  

V koupelně je navržena 9mm dlažba imitující starou cihlu Fineza Brick Old America.  

V objektu je pro vytápění kromě krbu také navrženo podlahové výtápění topnými kabely zali-

tými v anhydritu. Podlahové vytápění je realizováno ve všech místnostech objektu a je možné 

ho regulovat jednotlivě pro každý pokoj.  

Tento systém “chytrého vytápění” firmy DANFOS poskytuje možnost ovládat vytápění celého 

domu dálkově, pouze z telefonu připojeného k internetu. Z důvodu osamělého a vzdáleného 

umístění stavby, nebylo voleno tekuté médium pro vytápění z prostého důvodu možnosti po-

ruchy a kompletního vytopení domu dávno před příjezdem investora. 

Topení je navrženo tak, aby v zimním období udržovalo v celém domě teplotu neklesa-

jící pod 5 stupňů nad nulou, aby nedošlo k poruše vodovodního potrubí prasknutím v dů-

sledku zamrznutí. 
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1.4.12 Schodiště 

 

Schodiště se v celé budově nachází pouze jedno. Slouží pro přístup z 1NP do 2NP.  

Schodiště je jednokusové o šířce schodišťového ramene 1100mm. Barevná úprava je vybrána 

tak, ať koresponduje s ostatním dřevem v 1NP. Bude vyrobeno na zakázku u firmy Cieślar 

s.r.o., Třinec.  

 

 

 

 

 

 

 

1.4.13  Izolace tepelné, akustické, hydroizolace 

 

 Izolace tepelné, akustické: 

 

 - izolace podlahy 1NP:  

 

 Pro tuto stavbu je projektantem navržena skladba podlahy s izolací ISOVER EPS 

GREY 100. Tato izolace se vyznačuje nízkou hodnotou λ = 0,031. Izolace je navr-

žena pod celou plochou 1NP pod podlahovým vytápěním a reflexní vrstvou. Izo-

lace je navržena shodně se zbůsobem užívání stavby a s nároky na zatížení pod-

lah. 

 

- izolace stěn 1NP:  

 

 Izolace navržená projektantem je v tomto případě konopná VICARIUS CANNA s 

příměsí nehořlavé látky. Její tloušťka je 100mm a je umístěna mezi vnitřní vyzdív-

kou z belgického lícového zdiva a konstrukčními hranoly.  

 Tato izolace je zvolena z toho důvodu, že je velmi ekologická, nevypouští žádné 

toxické látky do vzduchu a odpovídá požadavkům na splnění nároků pro nízko-

energetický dům. 

  

- izolace stropu nad 1NP: 

 

 Izolace navržená  projektantem pro trámový strop mezi 1NP a 2NP je z mine-

rální vlny ISOVER AKUSTIK SSP2 λ = 0,035. Tato izolace bude umístěna mezi difuzní 

fólii nad záklopem a a rošt z trámků 80/120. Izolace splňuje všechny tepelně tech-

nické jak i akustické požadavky stavby s přihlédnutím k způsobu používání a navr-

žené konstrukci. 

 V místě, kde je druhé patro nad venkovním prostorem (terasa) je skladba dopl-

něna ještě o jednu vnější vrstvu tepelné izolace ISOVER TOPSIL λ = 0,037 tloušťky 

60mm. 

Je tak učiněno z důvodu vyššiho požadavku na tepelnou izolaci v těchto místech. 
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- izolace stropu nad 2NP:  

 

 Izolace je v tomto místě zvolena na způsob užívánía na s ohledem na fakt, že je 

půdní prostor nepochůzí a nevytápěný. 

Izolace byla projektantem navržena jako dvouvrstvá, oddělena ALU roštěm pro 

montáž SDK z vnitřní strany.  

 První vrstva Izolace ISOTERM TOPSIL z vnitřní strany patra je navržena o 

tloušťce 100mm, druhá vrstva nacházející se nad ALU roštěm je navržena o 

tloušťce 140mm. 

Takto navržená skladby izolace je pro daný objekt více než dostačující a splňuje 

všechny potřebné parametry, jak z hlediska technického, tak z hlediska uživatel-

ského. 

 

 

- izolace nenosných příček v 2NP:  

 

 Do třívrstvých nenosných příček v 2NP byla projektantem navržena akustická 

izolace ISOVER AKUSTIK SSP2 tloušťky 100mm. 

 Izolace je v příčkách navržena nejen z důvodů akustických, ale také z důvodů te-

pelně-izolačních. Každý pokoj je totiž možné vytápět samostatně a je proto 

vhodné, aby nedocházelo k úniku tepla do pokojů, které nejsou v tu dobu obý-

vány. 

 

- izolace střechy:  

 

 Střecha je izolována pouze v místech, kde tvoří obvodovou stranu 2NP. Z dů-

vodu neobývaného půdního prostoru tak nemusí být střecha izolována pod hře-

benem až do úrovně stropu nad 2NP.  

 V místech kde, ale je potřeba střechu izolovat, je navrženo 240mm tepelné izo-

lace z minerální vlny ISOVER MAXIL vkládané mezi krokve. 

 

 Hydroizolace 

 

 Hydroizolace pod celou spodní stavbou budou provedeny jak formou nátěru, 

tak i formou povlakové hydroizolace v podobě natavovaných hydroizolačních 

pásů. 

Rozměry stavby nejsou nijak velké, takže bude možné tuto etapu realizovat bě-

hem jednoho dne. Hydroizolace budou prováděny na podlahové desce až po jejím 

dostatečném zatuhnutí, tj. cca 21 dní po betonáži. Je tak učiněno z toho důvodu, 

aby případné pohyby, sedání pásů, či smršťování desky nezpůsobily porušení hyd-

roizolace.  

 

 

 

 

1.4.14  Obklady vnější a vnitřní 
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Vnitřní obklady budou realizovány pouze v koupelnách.  

 

 koupelna 1NP  

 

Obklad všech stěn je zhotoven z moderně vyhlížejících velkoformátových obkládacích 

dlaždic RAKO RUSH 300x700mm. 

Sádrokarton pod obkladačkami je nejprve napenetrová, pro lepší přichycení lepicího tmelu. 

Tmel bude nanesen na napenetrovaný podklad nejprve hladkou a pak zubovou stěr-

kou. Následně budou na tmel přiloženy obkládačky. 

 

 koupelna 2NP  

 

Obklad v koupelně v 2NP bude realizován pouze kolem umyvadla na sádrokartonovou 

instalační zástěnu. Postup realizace obkladu je stejný jako v případě koupelny 1NP. 

 

 

1.6 ZÁSOBENÍ OBJEKTU INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI 

 
1.6.1 Vodovodní přípojka 

 

Vzhledem k poloze stavby vysoko v horách a z důvodu absence dalších obývaných ne-

movitostí v okolí, není možné stavbu připojit na vodovodní řad, protože v těchto lokalitách 

není k dispozici. 

Na západní straně pozemku budou z tohoto důvodu realizovány dva nové vrty sahající 

do hloubky 30m, z nichž jeden je kontrolní. Voda nemůže být odebírána ze stávající studny, 

jelikož byly dle hygienických rozborů zjištěny vysoké koncentrace bakterií E-Coli.  

Voda z nového vrtu bude vedena severní stranou domu v nezámrzné hloubce 1,2m pod povr-

chem do kotelny nacházející se na východní straně domu. Z důvodu možné kontaminace vody 

i v novém vrtu, bude v domě instalováno několik speciálních zařízení pro úpravu vody. Úprava 

vody probíhá tímto způsobem: 

1) automatické dávkování Cl roztoku 

 

2) filtr z aktivního živočišného uhlí pro odstranění chlóru  

 

3) UV lampa  

 

Před filtračními zařízeními je potřeba vytvořit bypass napojený na elektromagnetický 

ventil, který dvakrát denně odčerpá cca 300l vody, aby se nazanášela studna a voda byla vždy 

čistá.  

Z tohoto důvodu je také potřeba aby byly v domě, při nepřítomnosti obyvatel, stále 

otevřeny dva kohoutky u umyvadla v koupelně a kuchyni, aby mohla voda odtékat.  

 

 

 

1.6.2 Kanalizační přípojka 



26 

 

 

Kanalizační přípojka není u této stavby řešena z důvodu své polohy vysoko v horách a 

tudíž absence celé kanalizační sítě. 

Splašková voda je z domu vedena kanalizačním potrubím PVC KG DN150 dolů pod par-

kovací stání do 12m vzálené jímky. Objem jímky je z přihlédnutím na způsob užívání stavby 

pouze 1,5 m3. Jímka je navržena na systému přeměny a odbourávání organického materiálu s 

pomocí mikroflóry. Proto je potřeba jednou za čas vhodit do záchodu tabletu obsahující již 

zmíněnou mikroflóru.  

Následně je již jednou čištěná splašková voda vedena do certifikované kořenové čis-

tičky, kde dojde k maximálnímu čištění vody.  

Po vyčištění kořenovou čističkou je splašková voda vedena do trativodu pod cestou. 

Takto řešený způsob čištění slpaškové vody je dostačující a odpovídá všem normám a 

nařízením. 

 

 

 

1.6.3 Plynová přípojka 

Není potřeba instalovat plynovou přípojku.  

 

 

1.6.4 Elektrická přípojka 

 

Stavba bude napojena na stávající elektrickou přípojku zemního kabelového vedení z 

obce Nýdek. V severovýchodním rohu pozemku bude instalována rozvodná budka a hlavní 

přivod pro objekt půjde v zemi do kotelny. Od tud pak budou vedeny rozvody do celého ob-

jektu.  

Dodávka energie v těchto podmínkách je však kvůli stáří rozvodné sítě, a často spada-

ným stromům na vedení velmi nestabilní.  

Proto, aby mohly i při výpadku elektrické energie pracovat všechny elektronické systému v 

domu, bude v kotelně instalován dieselový generátor o dostatečném výkonu, který pokryje 

spotřebu celého domu. 

Generátor bude mít vývod spalin kovovým potrubím s izolací ven z kotelny. 

U dveří do kotelny musí být realizován elektromagnetický ventil na uzávěru ventilátoru pro 

přívod vzduchu ke generátoru.  
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2.1 ZEMNÍ PRÁCE 

 
2.1.1 Návaznost na předchozí etapu 

 

Investor zajistí potřebná povolení od stavebního úřadu, mj. stavební povolení. Stavby-

vedoucí, nebo osoba odpovědná za dodání zemních prací zajistí povolení pro vjezd do zákazu 

vjezdu v obci Nýdek, Hluchová pro všechna vozidla, které se budou podílet na daných pracích. 

Staveniště bude po předchozí etapě “Rozebrání staré roubenky” (není součástí BP) při-

praveno pro zahájení zemních prací. Stavba bude napojena na potřebné inženýrské sítě a 

bude taktéž zajištěno místo pro uschování materiálu a pobyt ve vedlejším stavení pro dělníky.  

 

 

2.1.2 Převzetí a připravenost staveniště 

 

Před zahájením vlastních zemních prací proběhne řádné předání a převzetí staveniště 

mezi investorem a osobou zodpovědnou za realizaci zemních prací, např. stavbyvedoucím, 

nebo majitelem realizační firmy. Osoby musí být oprávněny k tomuto úkonu.  

Dále bude v rámci předání a převzetí staveniště zaveden stavební deník, ve dvou egzemplá-

řích, pro realizační firmu i pro investora, do deníku bude proveden záznam o předání a pod-

pisu následujícíh dokumentů: projektová dokumentace, protokol o úspěšném předání a pře-

vzetí staveniště, stavební povolení a dokument o vytyčení hranic pozemku  

Na viditelném místě bude umístěn arch papíru A4, který bude zahrnovat informace o tom, že 

je stavba povolena obecním úřadem Nýdek. 

 

 

2.1.3 Jednotlivé činnosti dané etapy 

 

 Oplocení staveniště 

 

Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v CHKO beskydy, v horském území, ve kterém 

není dle zákona dovoleno stavět oplocení, nebude tato činnost v rámci této etapy realizována.  

Ani po dokončení všech prací nebude ralizováno oplocení kolem stavby.  

K zamezení vstupu osob budou alespoň na viditelných místech umístěny tabulky zakazující 

vstup na staveniště.  

 

 

 Skrývka ornice 

 

Před samotnou skrývkou ornice bude proveden pokos dřevin a keřů nacházejících se v 

místech samotné stavby, v dostatečné vzdálenosti (cca 3m) od stavby pro manipulaci s materi-

álem a pro pohyb osob. Náletové keře a dřeviny budou také pokošeny v místech budoucího 

uskladnění materiálů. 

Ornice bude sejmuta pouze ve vnějším okolí základových kcí a v místech určených pro 

uskladnění materiálu. Ornici není potřeba skrýt z vnitřní části plochy stavby, jelikož se v tomto 

místě z důvodu přítomnosti předchozí stavby nenachází.  
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Část objemu (134 m3) skryté ornice se umístí do 50m od stavby a bude poté využita při 

terénní modelaci a při konečných teréních úpravách kolem objektu. Zbylá řást ornice (54m3) 

se odveze nákladními automobily Tatra 815 a Praga V3S do údolí, do obce Nýdek na místo vy-

značené obecním úřadem. Je tak učiněno z důvodu přísných opatření ohledně skladování ma-

teriálu v CHKO. Odvezení bude možné pouze za přijatelných klimatických podmínek. Pokud 

bude pršet, hrozí zapadnutí naloženého nákladního automobilu na louce, nebo u lesa a tím 

dojde k zablokování jediné příjezdové cesty. Stavbyvedoucí je proto povinen plánovat odvoz 

materiálu primárně dle počasí.    

Skrývku ornice provede rypadlo CAT 428b ve všech vyznačených místech (52m3) do 

hloubky cca 200mm od úrovně terénu. Ačkoli je terén v širším okolí stavby velmi svahovitý, 

jsou místa určená pro skrývku ornice v rovině. Z toho důvodu není potřeba dbát zvýšené opa-

trnosti při hlídání max náklonu rypadla.  

 

 

 Zřízení technického zázemí staveniště 

 

Z důvodu možnosti využití přilehlého stavení, které taktéž patří investorovi, nemusí být 

staveniště vybaveno buňkou, ani sociálním zázemím. Rekonstruovaná obyvatelná stodola, 

která se nechází v těsné blízkosti staveniště (viz situace), může být využita pro skladování ma-

teriálu, skladování nářadí, jako ubytování i jako denní místost pro dělníky.  

 

 

 Zaměření hranic staveniště 

 

Zaměření hranic stavby bude provedeno odbornou firmou. Za přítomnosti geodeta bu-

dou vyznačeny rohy stavby vzhledem ke stávajícím geodetickým bodům přítomným na 

stavbě.  

Je nezbytně nutné, aby tuto činnost prováděl pouze certifikovaný geodet s vybavením 

adekvátním danému typu a poloze stavby. Záznam o provedení geodetického měření bude 

zanesen do stavebního deníku a podepsán geodetem a stavbyvedoucím, nebo osobou odpo-

vědnou za stavbu. 

 

 

 

 Výroba laviček 

 

Z řeziva přítomného na stavbě budou zhotoveny stavební lavičky. Lavičky budou vyro-

beny ze smrkových fošen dělníky přítomnými na stavbě. Stavební lavičky budou opatřeny za-

bitými hřebíky, ke kterým bude později možné navázat špagát nebo drát z důvodů přesného 

určení polohy stavby.  

K přesnému určení polohy laviček a s tím souvisejících přesných poloh základových 

pásů bude použita olovnice na špagátku.  

Lavičky budou umístěny přesně 3m od zamýšlených rohů výkopu tak, aby bylo možné dle je-

jich poloh přesně zaměřit umístění výkopu.  

Musí být dodržena maximální opatrnost při manipulaci s materiálem, nebo při pohybu 

strojů v okolí laviček, aby nedošlo k jejich poškození. Poškození laviček by mělo za následek 

jejich nutnou opravu a opětovné vytyčení rohů stavby a zamýšelných hran výkopů a rýh.  
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 Hloubení základových rýh 

Po dokončení skrývky ornice a zřízení stavebních laviček, nebude nic bránit v dalším 

pokračování práce rypadla. Rozměry a přesné vyznačení poloh základových rýh pro základové 

pasy bude provedeno vápnem na holé zemině. Rozměry a přesná poloha základových rýh, 

musí být před započetím konkrétního výkopu zkontrolovány podle projektové dokumentace. 

Pokud dojde k zjištění, že jsou základové rýhy špatně vyznačeny, budou muset být zkontrolo-

vány polohy laviček a případně i jejich konstrukce, zdali nedošlo kvůli poškození laviček k po-

sunutí zamýšlených poloh rýh.  

Po zkontrolování všech náležitostí, může začít výkop jednotlivých figur. Výkopy provede 

na stavbě přítomné rypadlo CAT 428b pod dozorem odpovědné osoby, nebo stavbyvedou-

cího. Postup výkopu základových rýh bude, z přihlédnutím k malým rozměrům stavby, pone-

chán na obsluze rypadla. Musí však být rozměry a správnost provedení výkopu základových 

rýh neustále kontrolovány, aby se předešlo pozdějším problémům, například v případě špat-

ných rozměrů výkopu. 

Zemina vytěžená při výkopu figur základových rýh bude okamžitě naložena na nákladní 

automobil TATRA 815 a bude převezena na deponii. 

 

Objem výkopku je popsán ve výkazu výměr.   

 

 

 Odvodnění stavební jámy  

 

Odvodnění stavební jámy nemusí být v tomto případě realizováno, jelikož se stavba na-

chází v místech, kde je zemina velmi dobře propustná a nehrozí tak zalití základové spáry.  

Z důvodu rozměrů stavby taky není nutné provádět odvodnění, jelikož prodleva mezí výkopy a 

litím betonu pro základové pásy bude realizováno hned následující den.  

 

 

 

 

2.1.4 Kontroly etapy 

 

 Vstupní 

 

Při vstupní kontrole zemních prací bude stavbyvedoucím, nebo zhotovitelem prove-

dena kontrola převzetí staveniště, jak je uvedeno výše. Bude zkontrolováno, zdali zaměřená 

část staveniště odpovídá projektové dokumentaci. O kontrole bude učiněn zápis do 

stavebního deníku.  

 

 

 

 

 Mezioperační 

 

V průběhu probíhajících činností zemních prací bude dostatečně často kontrolována 

shodnost prací s projektovou dokumentací. Po výkopu každé z jednotlivých figur bude její 
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správnost ověřována a v případě nesrovnalostí budou nedodělky okamžitě opraveny. Bude 

tak zamezeno pozdějším komplikacím.  

Kromě správnosti provedení bude také zběžně kontrolováno uložení hornin na deponii 

a jejich třídění. 

 

 

 Výstupní 

 

Po skončení realizace každé z částí zemních prací bude stavbyvedoucím zkontrolována 

šířka základových rýh metrem a výška základové spáry nivelačním přístrojem. Vše musí být 

shodné s projektovou dokumentací.  

 
 
 

2.1.5 Pracovní nástroje, stroje, personální obsazení 

 

 Pracovní nástroje  

 

  - zřízení tech. zázemí:   1x lopata 

 - vyznačení rohů:   suché vápno 

 - lavičky:    1x kladívko, špagát, hřebíky 

 - hloubení rýh:   1x lopata, 1x rýč 

 - pokos dřevin a trav:   zahradnické nůžky, ruční pila, sekyra 

      Křovinořez, sekačka 

 

 Stroje 

  - skrytí ornice:   Rypadlo CAT 428b 

 - přesun výkopku:   Tatra 815 

 - hloubení rýh:   Rypadlo CAT 428b 

   - zřízení tech. zázemí:   ToyotaHilux 

   - dovoz materiálu:   TATRA 815 

 

 

 

 Personální obsazení 

 

 - skrývka ornice:   1x řidič CAT 428, 3 dělníci 

 - přesun výkopku:   1x řidič TATRA 815, 1x řidič CAT428b 

 - zřízení tech. zázemí:  2x dělník, 1x řidič Toyota Hilux 

 - výroba laviček:   2x dělník 

 - hloubení rýh:   1x řidič CAT 428b, 3x dělník 

 - přesun výkopku:   1x řidič TATRA 815, 1x řidič CAT 428b 
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2.2 ZÁKLADOVÉ PRÁCE 
 
 

Po dokončení výkopových prací jednotlivých základových pásů se přejde k samotné be-

tonáži. 
Betonáž musí proběhnout v nejkratším možném intervalu od dokončení výkopu, a to z 

toho důvodu, aby nedošlo k degradaci základové spáry. Základová spára bude před provede-

ním štěrkové vrstvy začištěna dělníky pomocí lopat. 
Před samotným zahájením základových prací dojde k opětovnému přeměření základo-

vých pasů a celkových rozměrů jámy dle projektové dokumentace. Učiní tak zhotovitel, nebo 

osoba odpovědná za zemní práce. 

Stavbyvedoucí musí zajistit, aby byl všechen potřebný materiál pro etapu již na stavbě.  

 

 

 

2.2.1 Štěrkový podsyp 

 

V celé ploše základových pasů bude zhotoven štěrkový podsyp o min výšce 50mm, hut-

něný pěchem. Objem je zahrnut ve výkazu výměr.  

 

 

 

2.2.2 Zemnící pásky 

 

Zemnící pásky budou položeny v celé délce pasů. Při pokládání je potřeba, aby byly 

pásky podloženy distančníky tak, aby se nedotýkaly štěrkového podsypu.  

V určených místech, kde se bude zemnící pásek spojovat s drátem hromosvodu, je nutno 

pásky vytáhnout min 1m nad zeminu a ponechat je tak pro pozdější spojení. 
 

  

 

2.2.3  Betonáž základových pasů 

 

Po dokončení provádění zemnících pásků, je možné přejít k betonáži základových pasů. 

Betonáž pasů bude naplánována stavbyvedoucím obzvláště pečlivě, jelikož poloha stavby neu-

možňuje hladký průběh betonáže. Doprava betonu na stavbu je navržena a popsána v kapi-

tole č. 8.  

Do základových pasů bude použit prostý beton C20/25 z betonárny CEMEX Třinec.  

Beton bude do základových pasů vylit s pomocí čerpadla. Práci budou obstarávat nejméně 3 

pracovníci, přičemž jeden má za úkol manipulovat s rukou čerpadala, druhý bude dbát na 

správný průběh betonáže vizuálně a třetí pracovník bude hutnit beton ponorným vibrátorem. 

Na konci se základové pasy zahladí lištou. 

Betonáž bude provedena v jeden den a to v celé ploše, z důvodu relativně malého ob-

jemu betonu. Po dokončení betonáže nastává technologická přestávka v době trvání 2-3 dnů, 

po které se může přejít k betonáži podlahové desky.  
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2.2.4 Betonáž podlahové desky 

 

Nejprve se zhotoví bednění po celém obvodu stavby tak, aby byly dodrženy přesné roz-

měry podlahové desky. Bednění bude vyrobeno ze dřeva dělníky přítomnými na stavbě. Bed-

nění musí být z venkovní strany zapřeno pomocí hranolů do zeminy, nebo kotveno rádlovacím 

drátem ke kusům výztuže zabitých do zeminy z vnitřní strany.  

Po zhotovení bednění bude opět vše důkladně zkontrolováno a přeměřeno, zdali pro-

vedení odpovídá projektové dokumentaci. Deska je uvažována z betonu C25/30 a je pouze 

slabě vyztužena KARI sítí, která bude umístěna na distančnících tak, aby se nedotýkala zeminy. 

Betonáž bude opět důkladně naplánována tak, aby mohla proběhnout plynule a nedocházelo 

k zbytečnému nerovnoměrnému tuhnutí betonu. Práci obstarají 4 dělníci, kde jeden obsluhuje 

čerpadlo, druhy kontroluje vizuálně krytí KARI sítí a zbylí dva mají za ůkol rozhrnovat a urovná-

vat betonovou směs. Výška betonu bude průběžne stavbyvedoucím kontrolována laserem. 

Deska bude v průběhu betonáže hutněna vibrační lištou. 

 

 

2.2.5 Betonáž základových patek 

 

Betonáž všech tří základových patek bude prováděna společně s betonáží základové 

desky.  

Patky o rozměrech 900x900 mm jsou navrženy s výztuží ocelí B 500B. Před samotnou 

betonáží proto musí být v prostoru pro patku navázána výztuž, položena na distančnících a 

zkontrolována stavbyvedoucím. Je potřeba brát ohled zejména na dodržení krytí u výztuže a 

na správný počet prutů.  

 

 

2.2.6 Kontroly etapy 

 

 Vstupní 

 

Před započetím základových prací budou jednotlivé figury zemních prací zkontrolovány 

stavbyvedoucím. Bude změřena hloubka výkopu nivelačním přístrojem a bude zkontrolována 

šířka všech základových pasů a výkopů pro patky. Před betonáží základové desky musí být 

zkontrolováno bednění. Je nezbytně nutné, aby bylo dostatečně zajištěno proti překlopení. 

Před betonáží patek musí být zkontrolována výztuž, zdali je správně umístěna na 

distančnících. U všech kontrolovaných činností usí být dodržena shodnost s projektovou doku-

mentací.  

 

 

 Mezioperační 

 

Stavbyvedoucí musí zajistit, aby byl zaručen hladký průběh dovozu betonu. Detailní po-

stup dovozu betonu na stavbu je popsán v kapitole č. 8. V průběhu betonáže musí být kontro-

lována zejména důkladnost hutnění betonu a správná výška. Beton dovezený na stavbu musí 
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odpovídat projektové dokumentaci a betonu uvedenému na předávacím listu z betonárky.   

 

 Výstupní 

 

Je potřeba zkontrolovat úroveň všech betonových figur. Výška betonu musí odpovídat 

výšce v projektové dokumentaci. Tolerance přesnosti u základových konstrukcí činí max 5mm 

na 2m délky. U patek bude zkontrolována přesnost polohy závitové tyče. Stavbyvedoucí je po-

vinen všechny výšky zkontrolovat důsledně.  

 

 

 

2.2.7 Pracovní nástroje, stroje, personální obsazení 

 

 Pracovní nástroje  

 

  -zemnící pásky:   1x kleště, klíč 

-betonáž pasů, patek, desky: 1x ponorný vibrátor, 2x lopata, 1x hladicí 

lišta, 1x vibrační lišta, 1x ruční pila,  

1x kladivo 

 

 Stroje 

  

  -betonáž:    2x autodomíchávač bez pumpy 

       1x autodomíchávač s pumpou 

       1x čerpadlo na beton 

 

 Personální obsazení 

 

-zemnící pásky:   2x dělník 

-betonáž pasů:   2x řidič autodomíchávače bez pumpy 

       1x řidič autodomíchávače s pumpou 

       1x obsluha čerpadla 

       5x dělník 

 

  -bednění desky:   2x dělník 

 

  -výztuž patek:    2x dělník 

 

  -betonáž zakladové desky:  2x řidič autodomíchávače bez pumpy 

       1x řidič autodomíchávače s pumpou 

       1x obsluha čerpadla, 3x dělník 
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2.3 HYDROIZOLACE 

 
2.3.1. Návaznost na předchozí etapu 

 

Mezi samotnou betonáží zákadové desky a provedením hydroizolací bude probíhat 

technologická přestávka (cca 21 dnů) kvůli zatuhnutí betonu a sedání základové konstrukce. 

Při neadekvátním zatuhnutí betonu a nanesení hydroizolace by mohlo v pozdější době dojít k 

porušení hydroizolace a tím způsobenému nežádoucímu průniku vlhkosti do konstrukce. 

Hydroizolace bude v tomto případě realizována dvoufázově a to jak v podobě nátěru, 

tak v podobě natavení hydroizolačních asfaltových pásů typu SBS.  

Před samotnou realizací hydroizolační vrstvy bude kompletně celá plocha, kde je hyd-

roizolace uvažována, zbavena všech nečistot smetákem. Ostřejší kusy základové konstrukce 

budou upraveny zednickou lžící, nebo kladivem.  

 

 

2.3.2 Provádění hydroizolačního nátěru 

 

Před provedením hydroizolačního nátěru musí být plocha zbavena veškerých nečistot 

smetákem. Po dostatečném očištění je možno přistoupit k nanášení nátěru. Samotný proces 

nanášení nátěru bude realizován válečkem. Nátěr musí být před použitím dostatečně promí-

chán, aby byla hmota homogenní. Po provedení prvního nátěru je potřeba počkat, než us-

chne. Doba je určena výrobcem hydroizolačního nátěru.  

Po dostatečném uschnutí nátěru je možné přejít k realizaci druhé vrstvy. Je nutné,  aby 

byl nátěr proveden velmi pečlivě. Úplnost nátěru bude zkontrolována před natavováním hyd-

roizolačních asfaltových SBS pásů.  

 

 

2.3.4 Natavování asfaltových SBS pásů 

 

Před položením asfaltového pásu bude povrch desky s hydroizolačním nátěrem na-

hřátý plynovým hořákem. Poté bude asfaltový pás samotný nářáty hořákem a položen tak, 

aby se zbytek role mohl odmotat dále na desku. Je potřeba dbát zvýšené opatrnosti při kla-

dení pásu na nahřátý povrch, aby se pás přichytával rovnoměrně. Pokud bude potřeba pás na 

některých místech dotlačit k desce, bude tak učiněno nářadím k tomu vhodným, nikoliv no-

hou.  

Při pokládání pásů je potřeba dodržet min. překrytí jednotlivách pásů udávané výrob-

cem (nejčastěji cca 150mm). Všechny spoje budou zaceleny nahřátím zednické lžíce a přejetím 

mezi dvěma spojovanými pásy. Spoj bude následně ještě jednou přitlačen a nahřát plynovým 

hořákem. 

Pásy budou loženy na základovou desku ve dvou vrstvách. U realizace druhé vrstvy as-

faltových pásů je potřeba, aby byl další pás ložen vždy středem přes spoj pásů pod ním. Docílí 

se tak maximální izolace a ochrany před vzlínající vlhkostí.  

Asfaltové pásy musí mít dostatečný přesah přes hranu desky a musí být napojeny na 

izolaci až k drenáži.  
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2.3.5 Kontroly etapy 

 

 Vstupní  
 

 Před započetím prací na realizaci hydroizolační vrstvy spodní stavby, dojde ke kontrole, 

zdali je celá plocha betonové desky očištěna od nečistot. Nečistoty by mohly způsobit nedoko-

nalost přilnutí hydroizolačního nátěru. Před navařením hydroizolačních asfaltových pásů bude 

zkontrolována celistvost hydroizolačního nátěru. Hlavně v místech, kde došlo k lokálnímu po-

klesu desky.  

 

 

 Mezioperační 

 

 V průběhu natavování asfaltových pásů bude potřeba kontrolovat, zdali jsou pásy do-

statečně přichyceny k podkladu. Nutno dbát předepsaných přesahů při pokládání pásu na 

sebe. Po dokončení první vrstvy asfaltových pásů bude ještě jednou zkontrolován přesah pásů 

a jejich správné zacelení.  

Při realizaci druhé vrstvy budou zkontrolovány pásy, zdali jsou položeny středem na 

spoj pásů pod nimi. Bude také půběžne kontrolován přesah hydroizolačních pásů přes hranu 

desky. 

 

  

 Výstupní 

 

 Realizace hydroizolací bude zkontrolována stavbyvedoucím. Je velmi důležité, aby tato 

etapa byla provedena s maximální přesností a pečlivostí. Spoje budou namátkově kontrolo-

vány, zdali jsou zhotoveny správně. Kontrola proběhne vsunutím zednické lžíce mezi dva spo-

jované pásy. Také je nutné zkontrolovat pásy vizuálně v celé ploše, jestli se na nich nenachází 

vzduchové bubliny, které by indikovaly špatné spojení z deskou. 

 

2.3.6 Pracovní nástroje, stroje, personální obsazení 

 

 Pracovní nástroje 

  

hydroizolační nátěr:   2x váleček, 1x zednická lžíce, 1x koště  

hydroizolační pásy:   1x plynový hořák, 1x zednická lžíce, 1x nůž 

 

 Personální obsazení 

 

   nátěry + pásy:    2x dělník 
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2.4 SVISLÉ KONSTRUKCE 

 
2.4.1 Návaznost na předchozí etapu 

 

 Před započetím práce na svislých konstrukcích bude stavbyvedoucím provedena opě-

tovná kontrola provedení hydroizolace. Kolem domu budou již v době stavby svislých kon-

strukcí provedeny minimální terénní úpravy pro možnost pohybu osob v okolí z důvodu 

montáže. 

Stavbyvedoucí, nebo osoba odpovědná za zhotovení svislých konstrukcí, vyznačí  dle 

projetkové dokumentace všechna místa, kde budou svislé nosné konstrukce. Na tato místa se 

následně položí dvě vrstvy mirelonu a na ně jedna vrstva geotextilie. Toto bude základní kon-

taktní vrstva pro vysušené konstrukční hranoly.  

 

2.4.2 Svislé konstrukce spodní stavby 

 

 Vysušené konstrukční hranoly 

  

 Všechny obvodové i vnitrřní stěny jsou zhotoveny z lepených konstrukčních hranolů 

180x250mm dodaných firmou INGENIA s.r.o. Hranoly jsou spojovány na pero a drážku a 

každá stěna obsahuje také v dostatečných rozestupech (určí výrobce) umístěné ocelové svor-

níky. Svorníky zde mají pouze ztužující funkci.  

První vrstva hranolů je kladena na předem připravené lože z mirelonu a průmyslového 

koberce, nebo geotextilie. Tímto dojde k dostatečnému kontaktu a uložení hranolu na zákla-

dovou desku, resp. hydroizolaci. Vrstva mirelonu má také do jisté míry izolační vlastnosti.  

Poloha každého prvního hranolu na zemi musí být zkontrolována vodováhou, aby byl 

každý konstrukční hranol v dokonalé rovině. Tato fáze je velmi důležitá a určující, zdali bude 

výsledná konstrukce “sedět” správně dohromady. 

Spoje hranolů přeplátováním oboustranným v rozích budou prováděny s maximální opatr-

ností a přesností. Povrchová úprava venkovní strany. Hranoly jsou z fabriky nakráceny auto-

matickým obráběcím strojem, proto je nutné míst při stavbě detailní výkres stavebnice rou-

benky. Detailní dokumentaci dodává INGENIA s.r.o., zastoupená panem Ing. Romanem Vá-

laclavíkem. 

 
Obr.č.1, lepené konstrukční hranoly (zdroj: www.ingenia.cz) 
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 Nosné příčky 1NP 

 

 Nosné příčky spodní stavby budou realizovány společně s nosnými obvodovými zdmi. 

Je tak učiněno proto, že jsou vnitřní nosné příčky spojeny na pevno s obvodovým pláštěm. 

Tento konstrukční systém je zvolen, protože přispívá k celkové rigiditě konstrukce a dává pro-

stor pro sedání celé kontrukce najednou. Díky tomu, že jsou konstrukční hranoly vysušeny 

(cca 10-15% vlhkosti), je sedání celé nosné konstrukce minimální.  

 Příčky jsou zhotoveny ze stejných konstrukčních panelů 180x240mm jako obvodový 

plášť. Postrádají však tepelnou izolaci a vyzdívku z belgického lícového zdiva. 

Hranoly se nemusí dodatečně těsnit, jelikož jsou spojovány na pero-drážku. 

 

 

 Nenosné příčky 1NP 

 

 Nenosné svislé konstrukce se v celém objektu nacházejí pouze v 2NP. Jsou navrženy 

jako třídílné příčky s vnitřní konopnou izolací tl. 100mm. Příčky jsou z venkovních stran po-

kryty lakovanými palubkami a přilepeny (z estetických důvodů) k roštu z hranolků 30x60mm. 

Za dřevěným roštem, mezi venkovními palubkami se pak nachází již zmiňovaná konopná izo-

lace. Ta zde plní dvojí funkci. Izoluje pokoje nejen tepelně, ale také akusticky. Tepelně izolační 

vlastnost příček mezi pokoji je zvolena také z důvodu způsobu vytápění domu. Každý pokoj je 

možné regulovat samostatně a bez izolace by docházelo ke zbytečným únikům tepla do pro-

storů, které nebudou momentálně užívány. 

 Vnitřní povrchová úprava je zvolena ve všech pokojích identicky-lakované palubky. Je-

diný rozdíl je v koupelně 2NP, kde je instalační zástěna za umyvadlem obložena keramickými 

obkládačkami   

 

 Štítové stěny 

 

 Konstrukce štítových stěn je zvolena s ohledem na použitou konstrukci krovu, nevyža-

dující nosné štítové stěny. 

 Štítové stěny jsou navrženy jako nenosné, s dvojitou vrstvou konopné tepelné izolace. 

Z venkovní strany budou stěny obloženy dřevěnými palubkami. Spoje palubek budou zakryty 

ještě jednou vrstvou palubek, tentokrát jiné barvy. Palubky zakrývající spoje jsou zde navrženy 

hlavně z estetických důvodů. Pod palubkami na dřevěném roštu se nachází difuzní folie. Za ní 

následuje první vrstva konopné izolace v tloušťce 160mm daná mezi jednotlivé stojky kon-

strukce stěny. Za ní se nachází další difuzní folie, tentokrát s menším difuzním odporem. Ná-

sleduje další vrstva tepelné konopné izolace tloušťky 100mm. Izolace je rovněž umístěna mezi 

stojky konstrukce.  

Předposlední vrstvou je difuzní folie z nejmenším difuzním odporem.  

 Vnitřní úprava štítových stěn je shodná s vnitřní úpravou všech vnitřních nenosných 

příček 2NP.  
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 Stěny kotelny 

 

 Obvodová konstrukce kotelny je zhotovena ze stejných konstrukčních vysušených hra-

nolů jako zbytek domu. Hranoly jsou z vnitřní strany izolovány konopnou tepelnou izolací. Ná-

sledně jsou na hliníkovém roštu umístěny sádrokartonové protipožární panely KNAUF ve 

dvou vrstvách. Spoje panelů musí být překryty následující vrstvou panelů, aby byla docílena 

maximální požadovaná protipožární ochrana.  

 

 Sloupy, terasa 

 
Sloupy přenášející zatížení ze západní strany domu do země budou uloženy na rektyfi-

kovatelných patkách. Je tak navrženo z toho důvodu, aby bylo možné upravit výšku sloupů v 

průběhu pozdějšího sedání stavby. Sloupy jsou tři a mají průřez 250x250mm. 

 Realizace bude probíhat zároveň s realizací stropu nad 1NP, jelikož jsou na sloupech 

uloženy tři hlavní podélné trámy třímající stropní konstrukci. Spojení sloupů a trámu je řešeno 

čepováním.  

 

 

 

2.4.3 Pracovní nástroje, stroje, personální obsazení 

 

 Pracovní nástroje 

 

-svislé konstrukce:  3x nůž, lepidlo, 2x smeták,  

2x vodováha, 1x lať, 2x metr 

      1x provázek, 5x kladivo, 

      2x brusný kotouč na dřevo 

      1x hoblík, 1x zednická lžíce,  

      2x ruční pila, 1x přímočará pila 

 Stroje 

-svislé konstrukce   Praga V3S s hydraulickou rukou 

 

 Personální obsazení 10x dělník, 1x mistr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 TEPELNÉ IZOLACE 
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2.5.1 Návaznost na předchozí etapu 

 

 Před započetím prací s tepelnými izolacemi budou dokončeny práce na svislých i vodo-

rovných konstrukcích spodí stavby. Hydroizolační vrstva betonové základové desky bude 

znova očištěna od nečistot, aby nedošlo k zbytečnému porušení tepelné izolace.  

Izolace budou prováděny ve třech etapách. Napřed tepelné izolace spodní stavby (vodorovné i 

svislé), pak tepelné izolace 2NP a nakonec budou realizovány tepelné izolace střechy a nad 

2NP. 

 

 

2.5.2 Izolace vodorovné, volně položené 

 

 

 Vodorovné izolace spodní stavby  

   

 Izolace budou realizovány v celé ploše stavby. Jedná se o izolace volně kladené na pod-

klad z asfaltových pásů. Jako tepelná izolace budou realizovány desky ISOVER EPS GREY 100. 

Podklad pod izolačními panely musí být pouze očištěn a není třeba jej dále jinak upravovat. 

Panely budou volně loženy vedle sebe v jedné vrstvě. V místech rohů a u stěn bude přebývající 

délka izolačních panelů upravena nožem, aby byla izolace doražena ke stěně. U stěn bude 

ještě ohnut mirelonový pásek, pro dodatečnou izolaci.  

Předpokládaná doba trvání provedení etapy vodorovných izolací je jeden den. Práci za-

jistí dva až tři dělníci. Na hotovou vrstvu z EPS 100mm pak bude položena reflexní folie pod 

podlahové vytápění. 

 

 Vodorovné izolace horní stavby 

 

 V 2NP bude izolace ISOVER AKUSTIK SSP2 položena na difuzní fólii nad záklopem. Po-

stup provádění je podobný jako u tepelné izolace podlah u 1NP. Izolační panely budou kla-

deny volně na zem a bude dodržována správná orientace zářezů na krajích panelů pro pře-

sah. Práce na izolacích budou provádět dva až tři dělníci. 

 

 Izolace nad 2NP je v tomto místě zvolena na způsob užívání a a s ohledem na fakt, že je 

půdní prostor nepochůzí a nevytápěný. 

Izolace byla projektantem navržena jako dvouvrstvá, oddělena ALU roštěm pro montáž SDK z 

vnitřní strany.  

První vrstva Izolace ISOTERM TOPSIL z vnitřní strany patra je navržena o tloušťce 

100mm, druhá vrstva nacházející se nad ALU roštem je navržena o tloušťce 140mm. 

Takto navržená skladby izolace je pro daný objekt více než dostačující a splňuje všechny po-

třebné parametry, jak z hlediska technického, tak z hlediska uživatelského. 

 
 

2.5.3 Izolace svislé 

 

 Svislé izolace spodní stavby 
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Izolace vnějšího pláště roubenky je navržena z vnitřní strany konstrukce. 

Izolace navržená projektantem je v tomto případě konopná VICARIUS CANNA PANEL s příměsí 

nehořlavé látky. Její tloušťka je 150mm a je umístěna mezi vnitřní vyzdívkou z belgického líco-

vého zdiva a konstrukčními hranoly.  

Izolace je po celém obvodu stavby identická. Pouze v koupelně je zasazena mezi 

hliníkové stojky roštu pro SDK a konstrukční hranoly. 

 

 

 

 Svislé izolace horní stavby 

  

 V 2NP je navržena izolace do všech nenosných příček. Izolace mezi dvěma vrstvami ne-

nosných příček bude ISOVER AKUSTIK SSP2 a bude instalována mezi stojky dřevěné kon-

strukce příček. Izolace je v těchto prostorách navrhována jak z důvodů akustických, tak i z dů-

vodů tepelně izolačních. V pokojích je možno regulovat teplotu nezávisle na sobě a úniky tepla 

do vedlejších nepoužívaných prostor by byly nežádoucí. Práci na osazování tepelné izolace 

bude provádět 5 dělníků.  

 

 

 

 

 

2.5.4  Kontroly etapy 

 

 Vstupní 

Před začátkem etapy izolací bude zkontrolována izolace přítomná na stavbě, 

zdali odpovídá objednané a projektové dokumentaci. Bude zkontrolována podkladní 

vrstva v případě vodorovných izolací a svislá vrstva v případě svislých. Podklad pod izo-

lacemi musí být očištěn od nečistot a musí být připraven pro navrtání vrutů s oky 

z drátů pro fixaci vyzdívky a zároveň kotvení izolace ke stěně. 

 

 Mezioperační 

 

Stavbyvedoucí/mistr bude v průběhu kontrolovat, zdali jsou vhodné klimatické 

podmínky pro osazování izolace, zkontroluje také používané nářadí. Je potřeba také 

kontrolovat rozteče fixačních ok z drátu a zdali je jejich spojení s vrutem, resp. Kon-

strukcí dostatečné. Bude také kontrolován osazovaný materiál, zdali odpovídá PD. Je 

nutno kontrolovat spoje a zdali nedochází k poškození difuzní vrstvy a spojů folie.   
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 Výstupní 

 

Bude zkontrolována celková geometrie provedených prací, kotvení panelů a 

materiál osazený. 

 

 

2.5.5 Pracovní nástroje, stroje, personální obsazení 

 

 Pracovní nástroje:   3x nůž, olovnice, lepidlo, pilka 

 

 Stroje:     Praga V3S 

 

 Personální obsazení:   8x dělník, 1x mistr     

 

 

 

 

2.6 VODOROVNÉ KONSTRUKCE  

 
2.6.1  Návaznost na předchozí etapu 

 

 Před začátkem prací na vodorovných konstrukcích musí být kompletně zhotoveny 

svislé konstrukce v 1NP. Stavbyvedoucí zkontroluje, zdali jsou v místech styků podélných i 

příčných trámů s obvodovou konstrukcí zhotoveny otvory v lícovém zdivu. Otvory musí mít 

dostatečnou rezervu pro případné pozdějšího sedání stavby.  

 Vodorovná konstrukce stavby je navržena jako trámový strop se třemi podélnými,14ti 

příčnými trámy 180x240mm a záklopem.  

 

2.6.2 Podélné lepené trámy 

 

 Jako první budou osazeny tři podélné hlavní trámy. Trámy jsou technologicky stejné 

jako obvodové konstrukční hranoly. Liší se pouze účelem použití a povrchovou úpravou. 

Hlavní nosné trámy stropní konstrukce mají rozměr totožný s konstrukčními hranoly vnější 

obvodové konstrukce tj. 180*240mm. Trámy jsou s obvodovou konstrukcí v místech křížení 

spojovány bez jakéhokoliv spojovacího materiálu, pouze úplným rovným přeplátováním. 

V místech podélného styku trámu s obvodovou konstrukcí je spoj řešen identicky, jako u dal-

ších konstrukčních hranolů vnějšího pláště.    

 Trámy na krajích konstrukce jsou z venkovní strany upraveny stejně jako konstrukční 

hranoly. Trámy jsou s ostatními konstrukčními hranoly spojeny na pero a drážku. V případech, 

kde trámy pokračují ven z konstrukce, tvoříc terasu, je jejich povrchová úprava shodná s pro-

středním podélným trámem. Rovněž se na nich již nenachází drážka ze spodní strany a pero 

z horní. Trámy jsou na konci podepřeny sloupy na rektifikačních patkách.  

 Prostřední trám je po celé své délce bez zvláštní povrchové úpravy. Na západní straně 

je trám spojen s obvodovou konstrukcí přeplátováním, na druhé straně je spojen s vnitřní 

nosnou příčkou oboustranným kampováním.  
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2.6.3 Příčné lepené trámy 

 

 Po dokončení montáže tří podélných trámů, budou na své místo místo osazeny trámy 

příčné. Vodorovná konstrukce je navržena se čtrnácti příčnými trámy s osovou vzdáleností 

950mm. Trámy mají identický průřez jako konstrukční hranoly a trámy podélné. Technologie 

lepených trámů je také totožná s technologií zbylých konstrukčních hranolů. 

 Trámy jsou s prostředním podélným trámem spojeny částečným přeplátováním do po-

loviny výšky průřezu. Spoj není potřeba nijak jinak zajistit. S vnějšími podélnými trámy jsou 

spojeny úplným rovným přeplátováním.  

  Vnitřní povrchová úprava trámů je shodná s trámy podélnými. Z venkovní strany bu-

dou trámy pouze natřeny lakem odolávajícím povětrnostním vlivům. Horní strana příčných 

trámů je upravena a připravena pro záklop. V trámech jsou již z výrobny vyříznuty zářezy pro 

uložení spodních desek stropu. Jedinou výjimku tvoří část trámů, která prochází galerií. Zde je 

úprava trámů ponechána bez zářezů pro strop.  

 

2.6.4 Stropní konstrukce 

 

 Stropní konstrukci, jak již bylo popsáno v minulých kapitolách, tvoří záklop z dřevěných 

desek o rozměrech 350x950mm. Desky o tloušťce 50mm jsou kladeny střídavě, dolní a horní. 

Je potřeba dbát na správné pořadí desek, jelikož mají spodní desky z estetických důvodů sra-

žené hrany a jsou lakovány.  

 Na desky dřevěného záklopu jsou následně z horní strany strany přibity OSB desky. 

Delší strana desek musí být o 90 stupňů otočena oproti deskám dřevěného záklopu, aby do-

šlo k lepšímu přenosu zatížení. Na OSB desky je následně položena tepelná izolace 100mm a 

separační fólie spolu s fólií reflexní pod podlahové vytápění. U okrajů stropní konstrukce musí 

být separační i reflexní fólie vytažena min 100mm na stěnu.  

 Na reflexní fólii je dále položena plastová mřížka určená pro přichycení topných kabelů 

elektrického podlahového vytápění.  Ty jsou následně, po provedení zkoušky funkčnosti, zality 

do 50mm anhydritu.  

 Strop nad terasou je doplněn o jednu vrstvu vodorovné izolace ISOVER AKUSTIK SS2.  

Dřevěný záklop zůstává stejný, je však natřen nátěrem odolávajícím povětrnostním vlivům. 
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2.6.5 Kontroly etapy  

 

 Vstupní 

Před začátkem prací na vodorovných konstrukcích bude stavbyvedoucím a mis-

trem zkontrolováno provedení všech svislých konstrukcí v 1NP. Zejména budou 

ověřeny polohy styků trámů s obvodovým pláštěm dle projektové dokumen-

tace. Dojde také ke kontrole materiálu přítomného na stavbě, aby nemusel být 

problém řešen v průběhu výstavby 

 

 Mezioperační 

V průběhu realizace vodorovných konstrukcí bude neustále kontrolována rovi-

natost provedení vodováhou. Všechny prvky musí být v dokonalé rovině. Bude 

také kontrolována celková geometrie výstavby etapy a její shodnost s projekto-

vou dokumentací. Zkontrolována také bude správná orientace jednotlivých 

prvků, jelikož některé z nich mají jinou estetickou úpravu z každé strany. 

 

 Výstupní 

Po dokončení etapy vodorovných konstrukcí zkontroluje stavbyvedoucí spolu 

s mistrem celkovou kvalitu provedení. Důkladně bude zkontrolována rovinnost 

celé konstrukce vodováhou a shodnost pozic prvků s projektovou dokumentací. 

Ohled bude brán také na estetickou stránku konstrukce, a zdali jsou všechny 

prvky žádanou povrchovou úpravou na správné straně. Po dokončení etapy 

bude také zkontrolován úklid po pracovní četě. 

 

 

 

2.6.6 Pracovní nástroje, stroje, personální obsazení 

 

 Pracovní nástroje:   8x kladivo, 3x tesařské dláto, 5x nůž,  

4x lano, 4x páčidlo, 4x vodováha 

 

 Stroje:    Praga V3S s hydraulickou rukou  

Kladkostroj 

 

 

 Personální obsazení:  1x řidič V3S, 5xtesař, 3x dělník,  

mistr, stavbyvedoucí 
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2.7 KROV 

2.7.1 Návaznost na předchozí etapu 

 Před započetím prací na dřevěném krovu, musí být zhotoveny všechny nosné kon-

strukce 1NP a všechny vodorovné konstrukce. Svislé konstrukce budou zajištěny svorníky tak, 

aby mohly poskytnout dostatečnou oporu při přenosu sil z konstrukce krovu do základů. Než 

začne samotná montáž, musí být zhotoveno, resp. ponecháno provizorní schodiště do 2NP. 

Komín bude také osazen ještě před začátkem prací. Musí být ukotven tak, ať nedochází k jeho 

pohybům.  V místech, kde komín prochází vodorovnou konstrukcí, bude oddělen od okolních 

dřevěných prvků 50mm minerální izolace. Pokud bude montáž krovu realizována externí fir-

mou, předá stavbyvedoucí veškerou potřebnou projektovou dokumentaci osobě zodpovědné 

za montáž/mistrovi.  

 

2.7.2 Dřevěný krov 

 

 Než začne práce na etapě dřevěného krovu, je stavbyvedoucí povinen zkontrolovat, 

zdali se v blízkosti stavby, v místě pro uložení materiálů, nachází veškeré potřebné řezivo na 

stavbu krovu. Všechny dřevěné prvky vázaného krovu musí být před osazením naimpregno-

vány bezbarvým Bochemitem. Nebude-li dřevo naimpregnováno, dojde k výraznému omezení 

jeho životnosti. Po předání staveniště mistrovi/osobě odpovědné za zhotovení krovu, budou 

jednotlivé prvky krovu vytaženy na stropní konstrukci nad 1NP. Jelikož stromy oko stavby zne-

možňují použití jeřábu, budou prvky dopraveny pomocí elektrického vrátku, nebo ručně po-

mocí manuálního kladkostroje. Prvky je možné dopravit také ručně, jelikož váha nejtěžšího 

prvku nepřesahuje 120kg. 

 Nejprve se ze sloupků, vzpěr a kleštin zhotoví plné vazby, které se osadí na svá místa a 

následně se zvednou vaznice, osadí se na sloupky a současně se sloupky zajistí pásky. 

 Na prvcích budou zhotoveny tesařské spoje pro pozdější osazení. Spoje zhotoví 3 tesaři 

s pomocí přímočaré pily, ruční pily, případně dláta.  

 

 Pozednice 
 

Funkci pozednice v tomto případě plní poslední kladený konstrukční hranol.  

Ten je již osazen na místě z předchozí etapy výstavby svislých konstrukcí. Stavbyvedoucí zkon-

troluje, zdali jsou svorníky procházející svislou konstrukcí dostatečně utaženy a zbylá část závi-

tové tyče se nad pozednicí uřízne.  

 

 Sloupky 

 

Dle projektové dokumentace se rozmístí sloupky na svá určená místa. Sloupky budou 

ze spodní strany opatřeny kovovou botkou, aby nedocházelo z případnému štěpení dřeva. 

Prozatím budou sloupky drženy na místě podpůrnými latěmi.  
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 Vaznice  

 

Na již připravené sloupky se ručně osadí vaznice. Ve vaznicích budou v místech spojení  

se sloupkem zhotoveny tesařské spoje, v tomto případě čepy. Po osazení vaznic se vizuálně 

zkontrolují spoje vaznice se sloupky, zdali došlo k úplnému spojení prvků. 

 Po osazení vaznic bude okamžitě překontrolována jejich rovinatost a shodnost prove-

dení s projektovou dokumentací.  

 

 

 Šikmé vzpěry  

 

Po osazení vaznic budou osazeny vzpěry do všech vazeb, u kterých je to v tento mo-

ment možné. Vzpěry doplňují konstrukci pod každou třetí krokví, a tudíž budou zbylé vzpěry 

instalovány až při osazování krokví.  

 

 

 Krokve 

 

K osazování krokví se přejde až v momentě, kdy je zaručena dostatečná stabilita nos-

ných konstrukcí, tj. sloupky s vaznicemi a vzpěry. Krokve budou na pozednici a na vaznici osa-

zeny sedlovým spojem. Krokev bude v místě styku s pozednicí přichycena L úhelníky z každé 

strany a přichycena vruty, nebo hřebíky. V místě styku krokve s vaznicí bude stabilita zajištěna 

nabitím hřebíku (250-300mm) shora kolmo na krokev až do vaznice. Krokve budou k sobě na-

vzájem na vrcholu spojeny ostřihem a zajištěny hřebíkem, či kovovou tyčí. Po úspěšném osa-

zení a vyrovnání krokví se začnou přibíjet latě ke krokvím. Postup přibíjení je ve směru od 

okapu ke hřebeni. Latě se vazbují na sraz nad krokví. Vzdálenost mezi latěmi je 290mm. Lať, 

která je nejblíže okapu se přibíjí nastojato, latě u hřebene se z obou stran připevňují 50mm od 

hřebene okrajem tak, aby délka hřebíku v krokvi byla minimálně 40mm. Nastavování latí je na 

sraz a provádí se pouze nad krokví. 

 

 

2.7.3 Kontroly etapy 

 

 Vstupní  

 

Před začátkem montáže krovu bude stavbyvedoucím zkontrolována rovinnost a přes-

nost zhotovení svislých nosných konstrukcí. Bude zkontrolována shodnost provedení 

s projektovou dokumentací. Je nutné, aby stavbyvedoucí zajistil, aby byl všechen po-

třebný materiál přítomen na staveništi ještě před začátkem prací. Stavbyvedoucí také 

provede kontrolu, zda dodaný materiál odpovídá poptávce, výkazu výměr a projektové 

dokumentaci. Případně může být provedena zkouška pevnosti dřeva v tahu dle ČSN 49 

0113. 
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 Mezioperační 

 

V průběhu montáže krovu bude stavbyvedoucím průběžně kontrolován postup prací, a 

zda se práce shodují s zamýšleným výsledkem. Bude prováděna kontrola dodržení 

technologického postupu a shodnost prací s projektovou dokumentací.  

 

 

 Výstupní 

 

Po zkončení prací na stavbě krovu bude stavbyvedoucím provedena kontrola 

výsledného díla. Dojde k podrobné kontrole všech spojů a rovinnosti a přesnosti provedení 

celé konstrukce. Ještě jednou bude zkontrolován impregnační nátěr na všech prvcích, zdali 

nedošlo k pochybení. 

 

 

2.7.4 Pracovní nástroje, stroje, personální obsazení 

 

 Pracovní nástroje  

o Spoje:     3x tesařské kladivo, 2x motorová pila,  

2x úhelník, 2x dláto, 1x vodováha, 2x metr 

 Stroje 

Praga V3S-dovoz materiálu 

 Personální obsazení    5x tesař, 2x pomocný dělník, 1x řidič  
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Předmětem řešení bakalářské práce je také zpracování orientačního finančního a časo-

vého plánu výstavby hrubé stavby.  

 

Rozpočet výstavby hrubé stavby, který je součástí přílohy, jsem samostatně vypracoval 

v program BuildPOWER zapůjčeným se studentskou licencí. 

 

Časový plan je zpracován v program CONTEC, který jsem rovněž obdržel se stu-

dentskou verzí. 

 

Materiál na zhotovení nosných konstrukcí jsem poptal u firmy INGENIA OPAVA a je 

součástí přílohy. Do rozpočtu jsou ceny zapsány pouze položkově.  

 

Je nutné brat na vědomí, že kvůli poloze stavby bude konečná cena dovozu materiálů 

mnohonásobně vyšší, než je tomu u tradiční výstavby roubeného domu na okraji měst a v mí-

stech bez ztížených dopravních podmínek.  

Po konzultaci s lokálním dopravcem jsem došel k závěru, že bude nutno přičíst k ceně 

stavby cca dalších 180 000 kč na dopravu materiálů. Je tak dáno potřebou využít silnější 

nákladní vozidla z pouze částečným naplněním nákladního prostoru, či autodomíchávače 

jezdící pouze s 1/2 betonu do kopce.  
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4.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ 
 

 

4.1.1 Identifikační údaje o stavbě 

 

Název:     Nízkoenergetický roubený rodinný dům 

 

Místo stavby:   Nýdek čp.: 197 

   Katastrální území: Nýdek 

   Parcelní číslo: 6041/25 

 

Investor:           Ing. Jan Stavař 

                          Třinec 73961 

    Dukelská 1332 

 

Druh stavby:     Volnočasový rodinný dům 

 

 

4.1.2 Základní parametry stavby 
 

Dům, který je řešený jako roubenka se nachází v Beskydech, v obci Nýdek nedaleko 

polských hranic. Dostupnost je v těchto místech a podmínkách velmi obtížná. V zimě nebude 

stavba využívána vůbec, z důvodu přílišného množství sněhu.  

Stavba je dvoupodlažní roubený dům, z vysušených lepených hranolů spojovaných na 

pero a drážku. Dům je obdélníkového tvaru s kratším prvním podlažím na západní straně, tvo-

řícím v tomto místě zastřešenou terasu.  

Před hlavním vchodem do objektu, tj. na jižní straně je zemina nasypána do výšky 

1,2m, vyrovnána a ohraničena gabionovou zdí. Je tak umožněn pohodlný vstup do objektu po 

betonové dlažbě.  

Parkovací místo pro automobil investora se nachází v blízkosti domu na příjezdové 

cestě. Další gabionová zeď ve tvaru velmi rozevřeného “V” drží násyp zeminy a vytváří tak 

místo pro parkoviště automobilu. Projektant zvolil toto místo z toho důvodu, aby nestálo auto 

příliš blízko domu a nerušilo estetiku celého stavení.  

Od parkovacího místa je pak veden chodník na již výše zmíněný násyp před vchodem.  

Po celé délce chodníku jsou ve vzdálenosti 1,3 m od sebe položeny jednotlivé kusy betonové 

dlažby (25x5x75 cm) imitující pražce a dávají tak možnost k jednoduchému překonání výško-

vého rozdílu mezi parkovacím místem a domem.  

V těsné blízkosti domu se nachází vzrostlé duby a lípy, které dle vysloveného přání investora 

nesměly být pokáceny. Odhadované stáří nejstaršího stromu je cca 450 let. Z důvodu přítom-

nosti těchto vzrostlých stromů nemohl být pro stavbu domu použit žádný jeřáb. Nebyl by ani 

potřeba, protože netěžší stavební prvek váží 450 kg a je jej možné uzvednout s pomocí ruč-

ního vrátku s kladkou.  

 

Svislé nosné konstrukce prvního podlaží jsou projektovány jako roubení z vysušených 

konstrukčních hranolů 180x240 mm, spojovaných na péro a drážku. Hranoly není potřeba do-

datečně těsnit, nebo spojovat spojovacím materiálem, neb jsou vyráběny s maximální přes-

ností. Obvodová stěna je následně z vnitřní strany izolována konopnou tepelnou izolací, 
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tloušťky 150mm. Dodatečně je vnitřní strana vyzděna z lícového pohledového belgického 

zdiva, tl. 75mm, červené barvy. Prostor je proto velmi dobře odizolován od venkovního pro-

středí.  

 

Nespornou výhodou vnitřního lícového belgického zdiva je estetický výraz, jelikož 

tmavě červená barva dodává prostoru na útulnosti a zlepšuje také akustické vlastnosti celého 

prvního podlaží. První podlaží je celé vyzděné a lícové zdivo je přiznané všude, až na kou-

pelnu, kde je na lícovém zdivu pomocí hliníkového roštu přichycen zelený sadrokarton oblo-

žený obkladem HOP Horní bříza. Vnitřní nenosné příčky jsou taktéž vyhotoveny z vysušených 

konstrukčních panelů 180x240mm. Příčky pak nejsou již nijak izolovány, nebo obezděny. Hra-

nolům je také ponechána jejich typická úprava.  

 

Dům je kompletně založen na základových pásech o šířce 600mm u pásu vnějších a 

500mm u pásů vnitřních. Pásy zasahují do hloubky max. 1,45 m pod úroveň terénu. Původní 

kamenné základy byly kompletně odstraněny, jelikož nevyhovovaly žádnému z požadavků na 

založení stavby. Západní část domu a jeho přesah druhého podlaží je založen na třech zákla-

dových patkách, o rozměrech 900x900mm. Sloupky budou kvůli dalšímu sedání stavby ulo-

ženy na rektifikačních patkách, ať je možné v dalších etapách sedání domu vyrovnat rozdíly v 

sedání patek a základů. Beton použitý na stavbu základů je C20/25 XC1. Pod základy bude vy-

hotoven štěrkový podsyp o průměrné výšce 100mm.  

Půdorysná plocha domu byla oproti původnímu stavení, které stálo na tomto místě od roku 

1787, změnšena o 18m2.  

 

Vodorovná konstrukce oddělující první podlaží od druhého je řešena jako trámový 

strop s překládaným záklopem tl. 50mm. Trámy jsou rozmístěny s osovými rozestupy 950mm. 

Strop bude po celé ploše stavby stejný až na galerii nad jídelnou, kde je strop vynechán a po-

nechány jsou pouze příčné trámy. Záklop je tvořen dřevěnými deskami o rozměrech 

950x300x40mm. Desky jsou kladeny mezi příčné trámy a na sebe navazovány střídavě nad a 

pod další desku. Barevné provedení stropní konstrukce mezi prvním a druhým podlažím je 

stejné jako vnějšího nosného a vnitřního nenosného zdiva. Nad záklopem jsou dále položeny 

dřevěné desky podélně a tvoří tak rovnou konstrukci pro další díly skladby podlahy.  

Dále je na dřevěné desky položena separační folie, na ní rošt pro topné kabely elektrického 

topení a ty jsou následně zality 50mm vrstvou anhydritu. Na anhydritové vrstvě je dále polo-

žena skladba laminátové podlahy, specifikace viz příloha.  

 

Kolem celého objektu bude realizován okapový chodník z betonových dlaždic imi-

tujících dřevěné pražce. Rozměr jednotlivé dlaždice je 25x5x75 cm. Dlaždice esteticky kore-

spondují s rázem stavby  a svou tmavě hnědou barvou nijak nenarušují barevné provedení 

objektu a jeho okolí. Terasa, která vznikla “uskočením” horního patra má také jako podlaho-

vou krytinu betonové dlaždice.  
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4.2 ODHADOVANÁ SPOTŘEBA VODY A ELEKTRICKÉ ENERGIE 

 

Voda i energie bude pro stavbu dodávána z přilehlého stavení. Z důvodu omezeného 

přísunu vody, který je dán nedostačující starou studnou bude pro větší odběr vody na stavbě 

umístěn 1000 litrový barel s malým čerpadlem, který bude průběžně doplňován vodou. 

 

4.2.1 Spotřeba vody 

 

 Ošetřování betonu  

 

Množství betonu:        desky a pásy = 75 m3 (viz výkaz výměr) 

 

Spotřeba vody na 1m3 betonu:    200l  

 

Celková předpokládaná spotřeba:    15 000l 

 

Hygiena: cca 100l/osoba ; na stavbě průměrně 6 lidí = 600 l ->  přísun vody ve stavení 

         je dostačující  

 

Spotřeba elektrické energie: 

 

Vrtačka:      0,65 kW 

 

pistol na hřebíky:     0,32 kW 

 

ponorný vibrátor:     0,4 kW 

 

Vibrační lišta:      0,8 kW 

 

Svářečka:      4,5 kW 

 

Spádová míchačka:     0,8 kW 

 

Příklepová vrtačka:     0,68 kW  

 

SUMA       9,06 kW 
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4.3 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

 
Okolní pozemy v blízkosti staveniště jsou zalesněné a svažité. Půda je zde velmi dobře 

propustná a nehrozí proto nebezpečí zalití stavby přívalovou dešťovou vodou. 

V okolí stavby se nenachází žádny pramen spodní vody. Z výše zmíněných důvodů není 

potřeba nějak speciálně řešit odvodnění stavby.  

 

 

 

 
4.4 NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 

 
K objektu vede z obce Nýdek, přes část Hluchová-Kolibiska pouze jedna přístupová 

cesta, která je dostupná pouze terénním automobilem. Cesta nebude v rámci výstavby nijak 

výrazně upravována.  

Cesta vede od spodního parkoviště a zastávky autobusu Hluchová Konečná, přes zákaz 

vjezdu na lesní cestu z nasypaného jemného kameniva. Cesta se po 460m rozdvojuje na 

směry: vlevo-Cieślar tur. chata, vpravo: Stožek, tj. místo stavby. Po dalších 800 m začíná strmý 

kopec, který je nejnáročnější části příjezdové cesty. V několika případech nastává kritický bod 

pro dopravu materiálu a to jak z hlediska šířky cesty, tak z hlediska náklonu.  

Problematika příjezdové cesty a s ní spojené problémy při dovozu materiálu, je samo-

statně popsána v kapitole č. 8: Problematika dopravy materiálu v horských podmínkách a ná-

vrh řešení.  

K objektu vede stávající přípojka NN, která nebude v rámci výstavby měněna, ani re-

konstruována.  

V okolí objektu se nenachází žádná další veřejná infrastruktura. Dům je napojen na 

vlastní vrt pro vodu, vzádlený 4m od stavby a voda je vedena v nezámrzné hloubce 1,2m až do 

kotelny.  

Kanalizace je napojena na novou plastovou žumpu a následně do kořenové čističky a 

dále do trativodu.  

 

 
4.5 VLIVY PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY  

 
V okolí stavby se nachází pouze rekonstruovaná stodola, která bude po dobu stavby 

obývána pouze dělníky a stavbyvedoucím.  

Stavba je umístěna vysoko v horách, kde v nejbližším okolí nehrozí negativní vliv výstavby na 

další obyvatele. Ani při užívání stavby nedojde vzhledem k stávajícímu stavu (nerušivý) k 

žádné změně. 

Deponie skládek materiálu bude vytvořena na pozemku investora.  

Z důvodu umístění stavby v lese a nemožnosti provedení dočasného, nebo stálého 

oplocení (dle zásad výstavby v CHKO Beskydy, viz příloha 13) je nezbytně nutné dbát opatr-

nosti při práci s materiály, jež by mohly zranit lesní zvěř. Úkolem stavbyvedoucího a všech pra-

covníků přítomných na stavbě bude vždy po skončení směny provést kontrolu staveniště, 
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zdali se na něm nenachází např. hřebíky, vruty, sklo nebo odřezky a odstřižky při provádění 

klempířských prací.  

Všechny jámy musí být přes noc zakryty OSB deskami, aby nedošlo k uvíznutí lesní 

zvěře, např. v těchto místech typických ježků, divokých prasat, vlků, medvědů či rysů.   

 

4.6 OCHRANA OKOLÍ STAVBY A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, 

DEMOLICE A KÁCENÍ DŘEVIN 
 

Oplocení staveniště nebude řešeno ani v průběhu výstavby, ani po jejím dokončení.  

Dle platných zásad výstavby v CHKO (viz příloha č.10) nesmí být v CHKO Beskydy realizováno 

oplocení kolem žádneho pozemku, nejedná li se o lesní školku nebo pokud stavební povolení 

neurčí jinak.  

V blízkost stavby se nenachází žádná zástavba, takže není potřeba řešit hlukové, nebo 

prašné znečištění okolí stavby.  

Stavba domu vzhledem k svému umístění také nevyžaduje žádné asanace.  

Po dobu celé výstavby domu však budou pečlivě dodržovány všechny vyhlášky a nařízení pří-

slušící okolnostem.  

Demolice předchozího stavení proběhla rok před zahájením stavby jiným investorem a 

není proto předmětem bakalářské práce. Pozdější demolice nejsou potřeba.  

Dřeviny budou pokáceny dle potřeby pouze v těsné blízkosti stavby.  

 

 

4.7 MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 
 

Staveniště se rozkládá pouze na pozemku investora, a proto není potřeba v průběhu  

výstavby zřizovat zábory mimo pozemek investora.  

 

 

4.8 MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ 

PŘI VÝSTAVBĚ A JEJICH LIKVIDACE 

 
S přihlédnutím k faktu, že během výstavby nebudou využívány žádné těžké stavební 

mechanismy kromě rypadla, nepředpokládá se tedy zvýšené riziko možnosti kontaminace 

půdy a vod únikem ropných látek. 

Je však potřeba, aby všechna nákladní vozidla byla v dobrém technickém stavu, proto, 

aby nedošlo při dopravě materiálu po strmé cestě do kopce k nehodě a s tím spojené pří-

padné kontaminace půdy ropnými látkami. Za toto riziko, ale odpovídá osoba pověřená, nebo 

zastupující firmu zajišťující dovoz/odvoz.  

 

Veškeré odpady vzniklé při provádění stavby budou důsledně likvidovány v souladu se 

zákonem c. 185/2001 o odpadech ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. V průběhu výstavby bude vedena evi-

dence jednotlivých odpadů. Stavební odpad bude dodavatelem stavby odvážen průběžně, 

nejlépe ihned po jeho vzniku.  
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Tab. Č. 1, tabulka odpadů 

KATALOGOVÉ ČÍSLO DRUH ODPADU MNOŽSTVÍ LIKVIDACE 

17 01 01 BETON 0,3t Nehlsen Třinec, a.s. 

17 02 01 DŘEVO 0,2t 

17 04 05 ŽELEZO A OCEL 0,05t Nehlsen Třinec, a.s. 

20 03 01 SMĚSNÝ ODPAD 0,25t Nehlsen Třinec, a.s. 

12 01 13 ODPAD ZE SVAŘ. 0,005t Nehlsen Třinec, a.s. 

15 01 02 PLASTOVÉ OBALY 0,2t Nehlsen Třinec, a.s. 

15 01 01 PAPÍROVÉ A LEP. OB. 0,1t Nehlsen Třinec, a.s. 

17 01 02 CIHLY 0,05t Nehlsen Třinec, a.s. 

17 06 04 IZOLAČNÍ MAT. 

NEUV. V 17 06 01 

0,05t Nehlsen Třinec, a.s. 

17 01 03              TAŠKY 0,05t Nehlsen Třinec, a.s. 

 

 

 

4.9 BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘESUN NEBO DEPONIE 

ZEMIN 

 
Ornice bude v sejmuta pouze v těsném okolí stavby a v místě skladování materiálu.  

Část ornice a lesní hrabanky (134 m3) bude odvezena na příslušné místo Určené obecním úřa-

dem Nýdek a zbylá část bude skladována v blízkosti stavby do maximální výše 1,5m kvůli za-

mezení degradace ornice.  

Výkopek vzniklý při výkopu jam a šachet bude uskladněn v blízkosti stavby do maxi-

mální výše 2,5m. 

 

Ornice:  

 

Odvoz:       134 m3 

Ponecháno vedle staveniště:   52 m3 

Výkopek: 

Odvoz:       25 m3 

Ponecháno vedle staveniště:   50 m3 
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4.10 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 

 
Vzhledem k umístění stavby není nutno řešit znečištění okolí hlukem a prachem. 

Hlučnost a prašnost průběhu výstavby ale i tak nebude moc velká z toho důvodu, že pro reali-

zaci stavby nejsou navrženy žádné hlučné stroje. Jediným hlučným strojem může být rypadlo, 

jehož hlučnost, ale splňuje požadavky i při stavbě v zastavěném území.  

V průběhu realizace stavby je nutné dbát na ochranu stávajících vzrostlých stromů ko-

lem stavby. Vzhledem k tomu, že v bezprostřední blízkosti stromů nebudou prováděny žádné 

strojní výkopové práce, nebudou stromy nijak ohroženy. Před vlastním prováděním prací 

bude provedeno ochranné hrazení z fošen kolem těchto stromů, aby se přeci jen zamezilo pří-

padnému nenávratnému poškození stromů při manipulaci z nářadím a stavebními prvky.  

Jak již bylo zmíněno na předchozí straně, je potřeba aby stavbyvedoucí, respektive 

všichni zůčastnění stavebních prací dbali na to, aby po zakončení směny byly všechny díry a 

šachty zakryty OSB deskami, aby nedošlo k uvíznutí, nebo poranění lesní zvěře.  

 

Taktéž je potřeba, aby firma dodávající nákladní automobily pro převoz a přísun mate-

riálu dbala zvýšené opatrnosti při průjezdu lesem. Je žádoucí, aby v průběhu výstavby a s tím 

spojeného zvýšeného pohybu mechanizace po lese, byla učiněna nejmenší možná škoda 

lesnímu porostu a zvěři.  

 

 

4.11 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI  

NA STAVENIŠTI 

 
Před zahájením jakýchkoliv prací je nutné, aby všichni zůčastnění stavebního procesu 

byli řádně proškolení o zásadách dodržřování BOZP na staveništi. Pokud některá z profesí vy-

žaduje profesní průkaz, je konkrétní osoba povinna tento doklad předložit.  

Ve stavebním deníku bude založen protokol, ve kterém všichni, kterých se to týká stvrdí 

svým podpisem, že byli proškolení a seznámeni s BOZP.  

 

Po dobu celé výstavby musí být svědomitě dodržovány tyto předpisy a vyhlášky: 

 

- Nařízení vlády č.101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní pro-

středí 

- Předpis č. 262/2006 Sb. zákonník práce 

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

zdraví při práci na staveništi  

- Nařízení vlády č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci  

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

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

žívání strojů 

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

práci na staveništích s rizikem pádu z výšky, nebo do hloubky  
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- Předpis č. 87/2000 Sb. stanovení podmínek požární bezpečnosti při svařování a nahřívání 

živičných materiálů  

- Vyhláška 20/2012 Sb. o technických požadavcích na stavby  

 

4.12 ÚPRAVA PRO BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP 

 
Není potřeba, tudíž není předmětem bakalářské práce. 

 

 

 

4.13 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ  
 

 Před začátkem všech prací je zhotovitel, nebo stavbyvedoucí (dle domluvy) povinen za-

jistit všechna potřebná povolení vjezdu pro nákladní a pro osobní automobily.  

 

Umístění stavby kvůli své pozici nevyžaduje speciální dopravní značení nikde v okolí.  

Pouze dole, u výjezdu ze zákazu vjezdu bude umístěna tabulka “VÝJEZD VOZIDEL STAVBY” 

 

 
 

4.14 STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ 

 
Speciálními podmínkami výstavby jsou bezesporu ztížené příjezdové podmínky a s 

nimi potřeba řešení dopravy materiálu a vymezení kritických bodů na příjezdové cestě z obce 

Nýdek. 

Tato problematika je detailněji řešena v kapitole č.8.  

 

 
 

4.15 POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 

 
Časové termíny a přibližný předběžný harmonogram je převzat z programu CONTEC a 

je specifikován v samostatné příloze “Časový plán výstavby” 

 

Postup výstavby: 

- Zemní práce 

- Základové konstrukce  

- Hydroizolace 

- Svislé konstrukce 

- Tepelné izolace + vyzdívka z lícového zdiva 

- Vodorovné konstrukce 

- Krov + střešní konstrukce 

- SDK, obklady 

- Vnitřní rozvody 
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Rozhodující termíny: 

Počátek výstavby: 9.5.2017 

 

 
 

4.16 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

 
 Oplocení staveniště 

 

Není řešeno z důvodu omezení výstavby oplocení v CHKO Beskydy. 

 

 

 Zpevněné plochy 

 

Před sejmutím ornice se v místě příjezdu na staveniště od pole vytvoří spevněná plo-

cha pro příjezd a pro otáčení nákladních automobilů.  

Pod výkopkem bude na zemi položena geotextilie, aby nedošlo ke smísení se zeminou.  

V místech, která jsou náchylná na rozmočení se na poli vytvoří vrstva strusky, která zabrání 

případnému uvíznutí nákladního automobilu, nebo jiného dopravního prostředku.  

Tuto operaci je potřeba provést důkladně, jelikož při zapadnutí vozidla dojde k zablokování 

jediné příjezdové cesty na staveniště.  

 

 

 Stavební buňky 

 

Stavební buňka je do jisté míry nahrazena možností použít skladovací i pobytové míst-

nosti ve vedlejším stavení. Zde bude skladováno všechno nářadí.  

 

 

 Odpadní kontejner  

 

Na místě určeném stavbyvedoucím bude přistaven kontejner na daný typ odpadu.  

Kontejner bude pravidelně vyvážen a bude veden podrobný zápis o odpadech i o četnosti vý-

vozu odpadu.  
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Výkaz výměr daného objektu je součástí položkového rozpočtu hrubé stavby, který jsem zpra-

coval ve studentské verzi rozpočtovacího programu BuildPOWER S.  
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6.1 OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
 
6.1.1 Obecné informace o stavbě 

 

 Informace o stavbě 

 

Řešená stavba je nízkoenergetický roubený dům z vysušených konstrukčních hranolů. 

Stavba se nachází v Beskydech, poblíž hranice s Polskem, v obci Nýdek. Konstrukční systém 

stavby je řešen jako roubené stavení z vysušených konstrukčních hranolů, s kompletním nos-

ným dřevěným systémem firmy INGENIA OPAVA s.r.o.  

Dům je navržen se dvěma nadzemními podlažími a není podsklepen. Rozměrově dům 

odpovídá původnímu stavení předcházejícímu výstavbě nového domu. Z důvodu přísných 

pravidel pro výstavbu v CHKO musel být zachován půdorys původní stavby. Ten byl však díky 

důmyslnému „uskočení“ prvního patra na západní straně dokonce zmenšen. Tímto vznikla na 

západní straně domu krytá terasa, kterou je možno využívat i za nepříznivého počasí. 

Dům je navržen s ohledem na početnou rodinu investora a s tím spojených požadavků 

na uživatelskou jednoduchost a prostornost. Vevnitř domu je zajímavé řešení stropu nad 1NP 

v místech jídelny. Strop je tady vynechán a vzniká tak galerie, která pocitově i prakticky zvět-

šuje prostor 1NP. Toto řešení má také výborné akustické vlastnosti. 

 

 Dispoziční řešení stavby 

 

Dispoziční řešení stavby je řešeno s ohledem nutnosti dodržení původního půdorysu, 

ale také hlavně s ohledem na početnou rodinu investora. V prvním NP se nachází kuchyň spo-

jená s obývacím pokojem a jídelnou, malý jednolůžkový pokoj pro hosty, toaleta s vanou a 

předsíň.  

Zajímavostí prvního podlaží je galerie nad jídelnou. Stropní konstrukce je v tomto místě 

vynechána a tvoří tak volný prostor až do 2NP. 

V 2NP se nachází tři dětské pokoje, celkově pro pět dětí, ložnice investora s chotí, nad 

galerií pak infrasauna a v jednom z dětských pokojů také koupelna se sprchovým koutem a 

toaletou.  

Na východní straně domu se pak nachází samostatná místnost, ve které budou instalo-

vány čističky vody, rozvody elektřiny a dieselový agregát.  

  

  

 

 Informace o pozemku  

 

Objekt, který je předmětem bakalářské práce je situován na pozemku vysoko v Besky-

dech. Pozemek se nachází ve 3. pásmu ochrany a zásad výstavby v CHKO (viz příloha č.10). 

Z důvodů nařízení o výstavbě v CHKO musel být dodržen původní půdorys stavby předcháze-

jící, a proto nejsou větší nároky na změnu pozemku. 

 Stavební pozemek nebude v průběhu stavby, ani po jejím dokončení oplocen. Je tak 

učiněno z důvodu nemožnosti výstavby trvalého oplocení v CHKO. Pozemek bude pouze 

označen tabulkami na místech, kde je předpokládán pohyb osob.  
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 Pozemek je situován na jižním svahu a je z něj výhled do celého údolí Hluchové a dále 

do údolí Jablunkova. Z pozemku bude před zahájením všech prací sejmuta ornice, aby nedo-

šlo k jejímu zničení. Ornice bude skladována na deponii na přilehlém poli. 

 Na pozemku se v bezprostřední blízkosti plánované stavby nachází 3 vzrostlé duby a 

jedna lípa. Stromy budou po celou dobu výstavby ochráněny před poraněním.  

 Tyto stromy budou před zahájením stavebních prací prohlédnuty dendrologem a ně-

které z větví budou svázány dohromady, aby nedošlo k jejich zlomení a následnému pádu na 

budovanou konstrukci při silném větru. 

 

 Materiálové řešení stavby 

 

Stavba je navržena jako roubenka z vysušených konstrukčních hranolů, spojovaných na 

pero a drážku. Svislé konstrukce jsou kompletně celé zhotoveny z hranolů a není potřeba je 

nijak dále spojovat, ani upravovat. Z vnitřní strany jsou svislé konstrukce 1NP ještě doplněny o 

konopnou tepelnou izolaci a vyzdívkou z belgického pohledového zdiva. Ta dodává stavbě na 

útulnosti a akustické pohodě. 

Vnitřní nosné konstrukce se nacházejí pouze v 1NP a jsou tvořeny identickými kon-

strukčními hranoly, jako je tomu u konstrukcí vnějších. Vnitřní nosné příčky však postrádají 

vnitřní tepelnou izolaci, nebo vyzdívku. Jedinou výjimkou jsou stěny v koupelně v 1NP, kde 

jsou stěny zakryty SDK na ALU profilu a obkládačkami.  

Střešní krytina je s ohledem na pravidla výstavby v CHKO navržena betonová krytina 

BRAMAC červené barvy. 

Terasa a okapový chodník kolem celého domu jsou projektovány s betonovou velko-

rozměrovou dlažbou imitující dřevěné pražce.  

 

 

6.1.2 Obecné informace o procesu 

 

 Příprava na staveništi 

 

Před začátkem prací na svislé konstrukci musí stavbyvedoucí, nebo zhotovitel zajistit, 

aby byl všechen potřebný materiál pro stavbu přítomen na staveništi a uložen na místě 

k tomu předem určeném (viz ZS, příloha č.02). 

Všechny dovezené konstrukční hranoly budou okamžitě po příjezdu na staveniště 

zkontrolovány stavbyvedoucím, jestli se opravdu jedná o objednané hranoly. Budou zkontro-

lovány délky jednotlivých hranolů, jak i shodnost materiálu s projektovou dokumentací.  

V nejlepším případě bude zajištěna dostatečná komunikace mezi stavbyvedoucím a 

pracovníkem zodpovědným za odeslání hranolů z fabriky, aby byly hranoly dodávané a ulo-

žené v pořadí umožňujícím pozdější montáž bez nutnosti překládky.  

Budou překontrolovány všechny hranoly z hlediska provedení a případné vady budou 

okamžitě ohlášeny firmě INGENIA OPAVA s.r.o. zastoupené panem Ing. Václavíkem a bude 

sjednána jejich výměna, či oprava.  
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6.2 MATERIÁLY, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ 

 
6.2.1 Materiály 

 

 Konstrukční hranoly 

 

Svislý nosný konstrukční systém je tvořen pouze s konstrukčními vysušenými hranoly, 

dodanými firmou INGENIA OPAVA, s.r.o. Hranoly jsou lepeny ze šesti segmentů na stojato 

s krajními segmenty otočenými staršími letokruhy ven. Je tak učiněno z důvodů estetických. 

Hranoly mají rozměr 180x240mm a jsou spojovány na pero a drážku. 

Hranoly jsou dodávány na stavbu formou stavebnice a jsou již z výrobny nakráceny a 

upraveny pro jejich snadnou montáž. Montáž proto nemusí provádět specializovaná firma. 

Výhodou konstrukčních panelů je možnost montáže i v zimních podmínkách, což ale není pří-

pad této stavby.  

 

 Tepelná izolace  

 
Projektantem byla do stavby navržena tepelná konopná izolace tloušťky 150mm.  

Izolace je tvořena 90% konopných vláken, 8% ovčí vlny a 2% látky zabraňující hoření.  

Izolace se umisťuje mezi konstrukční hranoly a vyzdívku z lícového zdiva. Ke konstrukčním 

hranolům je přikotvena dráty, které mají i využití při přidržení vnitřního belgického lícového 

zdiva.  

 Izolace je zhotovena z vnitřní strany celého vnějšího pláště. Vnitřní nosné příčky nejsou 

izolovány.  

 

 Lícové zdivo 

 

Vnitřní strana vnějšího nosného pláště je vyzděna z belgického lícového zdiva za nímž 

je schována tepelná izolace. Lícové zdivo zde plní funkci nejen estetickou, ale přispívá také k 

vnitřní akustické pohodě. Zdivo bude zhotoveno ihned po zhotovení tepelné konopné izolace 

a bude každou čtvrtou řadu kotveno drátovými oky chycenými na vrutu do konstrukčních hra-

nolů. Tímto způsobem se obejde potřeba podpůrného roštu. 

 

 

 

6.2.2 Doprava materiálu 

 

Doprava materiálu je blíže popsána v kapitole č. 8. 

 

6.2.3 Skladování 

 

 Konstrukční hranoly 
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Hranoly budou na stavbu dovezeny nákladním automobilem Praga V3S a hydraulickou 

rukou složeny na určené místo. Hranoly budou položeny na vyrovnané místo a budou podlo-

ženy menšími hranoly 160x40mm tak, aby byla zaručena rovinatost podkladu po celou dobu 

skladování. 

Jelikož jsou hranoly z fabriky kompletně zafóliovány po šesti kusech o podobných dél-

kách, není potřeba hranoly dodatečně zakrývat z důvodu povětrnostních podmínek, pokud 

zůstane balík uzavřen. V opačném případě je potřeba všechny odkryté kusy vždy zakrýt a 

ochránit před povětrnostními vlivy. 

Hranoly budou složeny v takovém pořadí, aby bylo možno při výstavbě brát hranoly ze 

směru od stavby dále a nekomplikovala se zbytečně manipulace. 

 

 Tepelná izolace 

 

Tepelná izolace bude dovezena nákladním automobilem Praga V3S a bude složena 

hydraulickou rukou na materiálové úložiště stavby. Je potřeba zajistit, aby nebyla tepelná izo-

lace položena před konstrukční hranoly, jelikož by došlo ke ztížení podmínek při vytahování a 

dalšímu osazení hranolů. Tepelná izolace musí být za všech okolností zakryta, pokud je nějaký 

balík otevřen. V opačném případě dojde k navlhnutí izolace.  

 

 Belgické lícové zdivo 

 

Belgické lícové zdivo bude dovezeno na stavbu nákladním automobilem Praga V3S a složeno 

hydraulickou rukou na materiálové úložiště. Z důvodu omezeného prostoru na materiálovém 

úložišti v blízkosti stavby, bude lícové zdivo dovezeno na staveniště až po zhotovení svislé 

nosné konstrukce z konstrukčních hranolů. Tím bude uvolněno místo pro manipulaci a 

skládku. 

 

6.3 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 

 
 Etapa výstavby svislých nosných dřevěných konstrukcí může začít až po skončení zem-

ních prací, základových prací a zhotovení hydroizolační vrstvy základové desky. Před začátkem 

etapy je potřeba opět zkontrolovat jak výškovou úroveň základové desky, tak i správnost pro-

vedení hydroizolační vrstvy, jelikož by případné problémy mohly zapříčinit vnikání vlhkosti do 

nosné dřevěné konstrukce. Tím by došlo k degradaci spodních lepených konstrukčních pa-

nelů.  

 Stavbyvedoucím a mistrem bude také zkontrolována rovinnost provedení hydroizolací 

v místech, kde bude nosná stěna. Případné hrubší nerovnosti budou řešeny natavením kusů 

zbylé hydroizolace, aby došlo ve výsledném efektu k uložení hranolů na nejrovnější možný 

podklad, jemnější nerovnosti budou řešeny až po osazení prvních hranolů.  

 Bude podepsán protokol o předání a převzetí staveniště mezi stavbyvedoucím a zhoto-

vitelem a bude zanesen mezi ostatní důležité písemnosti.  
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6.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 

 
6.4.1 Obecné pracovní podmínky 

 

Pracovní doba pracovníků je určena od 7:00 do 15:30. Pracovníci mají v průběhu pra-

covní doby nárok na 30 min neplacené pauzy na oběd. Práce budou prováděny pouze za příz-

nivých klimatických podmínek. Veškeré pracovní podmínky musí být v souladu se zákonem č. 

262/2006 Sb.). V průběhu stavby bude dbáno na celkovou bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništi. 

 

6.4.2 Klimatické podmínky 

 

 Výhodou vysušených konstrukčních hranolů je jejich možná montáž, i když je po d bo-

dem mrazu. V případě výstavby řešeného objektu však s největší pravděpodobností tyto kli-

matické podmínky nenastanou. Vzhledem k plánovanému začátku výstavby v měsíci květnu 

budou předpokládané teplotní podmínky v rozmezí 10-25˚C.  

 Práce na výstavbě svislých nosných konstrukcí by však neměly probíhat za deště, nebo sil-

ného větru. Vlivem deště by došlo k navlhnutí horních stran hranolů a následnému uzavření vlh-

kosti v konstrukci. To by mohlo v pozdější době způsobit degradaci dřeva z vnitřní strany.  

 Osazování konstrukčních hranolů by také nemělo probíhat za silného větru, jelikož by 

mohlo dojít k pádu hranolů na dělníky pod ním.  

 Etapa nevyžaduje speciální požadavky na klimatické podmínky při betonáži, jelikož se pro-

ces výstavby nosné části svislých konstrukcí suchý.  

 

 

 

6.4.3 Vybavení staveniště 

 

 Na jediné příjezdové cestě ke staveništi bude umístěna tabulka se zákazem vstupu na 

staveniště. Je potřeba dbát na to, aby bylo staveniště dostatečně označeno. Pod staveništěm 

totiž prochází turistická trasa na horu Stožek a je velmi pravděpodobné, že se budou kolem 

stavby v době realizace pohybovat turisté. Vzhledem k přísným pravidlům výstavby v CHKO 

Beskydy nemůže být v okolí stavby zřízeno dočasné, ani stálé oplocení. Stavba musí být prů-

chozí pro všechnu lesní zvěř. Z toho důvodu musí být všechny jámy a výkopy po každém skon-

čení směny zakryty OSB deskami, nebo dřevěnými latěmi. Mohlo by totiž dojít k uvíznutí lesní 

zvěře, v těchto místech typických medvědů, rysů, vlků, nebo ježků.  

 Protože lze využít pro potřeby stavby přilehlé investorovo stavení, nebude muset být 

na stavbě buňka, ani uzamykatelný kontejner na nářadí a drobný materiál.  

Přilehlé stavení bude využito také pro ubytování a pro relaxaci dělníků. Ve stavení jsou napo-

jeny všechny potřebné inženýrské sítě a je možno do něj napojit prodlužovačky (vždy s revizí) 

 Příjezdová cesta na staveniště bude podle potřeby a klimatických podmínek občas vy-

sypána a zhutněna struskou. Není to však podmínkou pro realizaci etapy, podloží je velmi pro-

pustné.  
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6.4.4 Instruktáž pracovníků 

 

 Všechny osoby účastnící se realizace dané etapy budou před započetím prací proško-

leny o BOZP a požární ochraně. Toto proškolení dotyční stvrdí svým podpisem do protokolu o 

proškolení BOZP a PO. Školení bude provedeno stavbyvedoucím a bude provedeno svědo-

mitě a s dostatečnou pozitivní odezvou od školených osob.  

Bezpečnost práce na staveništi bude dodržována dle předpisu č. 591/2006 Sb, nařízení vlády 

č. 378/2001 Sb. a nařízení vlády 362/2005 Sb. 

  

 Jelikož je stavba realizována ze stavebnice konstrukčních hranolů, bude provedena od-

borná instruktáž všech pracovníků odpovědných za realizaci osobou z firmy INGENIA OPAVA.  

Tato instruktáž není povinná, ale doporučuje se vzhledem ke složitosti a atypičnosti stavby.  

 

6.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 

 
 Svislé konstrukce:    5x tesař, 4x dělník, mistr, stavbyvedoucí 

 

 Vodorovné konstrukce   5x tesař, 3x dělník, mistr, stavbyvedoucí 

 

6.6 STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY 
 Stroje:      Praga V3S s hydraulickou rukou 

Spádová míchačka 

 Nářadí:     5x vodováha1 8x kladivo, 4x páčidlo, 2x nůž,                            

 

 

6.7 PRACOVNÍ POSTUP 

 
6.7.1 Lepené konstrukční hranoly 

 

 Osazení lepených konstrukčních hranolů 180x240mm bude probíhat za příznivých kli-

matických podmínek a bude prováděno 8 pracovníky. Každý lepený hranol má své přesné 

místo určení, které je nutno dodržet. 

 

 Přípravné práce  

 

Před samotnou pokládkou mirelonu a koberce pod první konstrukční hranoly, bude 

provedena vizuální kontrola provedení hydroizolace. Budou zkontrolovány jak spoje, tak při-

chycení hydroizolace v celé ploše desky. Následně bude znova zkontrolována výšková úroveň 

základové desky a shodnost s projektovou dokumentací. 

V místech, kde budou realizovány nosné svislé konstrukce, bude provedeno důkladné 

očištění hydroizolační vrstvy. Čištění provedou dva dělníci se smetáky a zajistí, ať se na hydroi-

zolaci nenachází hrubé i jemné nečistoty, které by mohly uškodit při osazování první vrstvy 

hranolů.  
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Stavbyvedoucí společně s mistrem vyznačí přesná místa dle PD, kde se budou nachá-

zet nosné konstrukce z konstrukčních lepených hranolů. Na tato místa budou následně polo-

ženy kontaktní vrstvy z mirelonu a průmyslového koberce jako podklad pro první vrstvu kon-

strukčních hranolů.  

 

 Manipulace s hranoly 

 

Jelikož poloha stavebního pozemku znemožňuje použití autojeřábu, nebo věžového je-

řábu, budou jednotlivé hranoly přenášeny z úložiště ručně. Váha jednotlivých hranolů však ne-

přesahuje 150kg a proto k manipulaci postačí max. 8 dělníků. V případě hranolů ukládaných 

výše než 1,5 m bude na stavbě v případě potřeby přítomno manuální zdvihací zařízení s klad-

kou.  

Hranoly jsou na skládce uloženy tak, aby bylo možné při braní hranolů postupovat 

směrem od stavby ven. Takto nebude muset docházet k různému složitému přeskládání hra-

nolů na skládce.  

 

 Pokládka prvních hranolů 

 

Hranoly budou kladeny shodně s projektovou dokumentací a dokumentací dodanou 

firmou INGENIA OPAVA s.r.o. Hranoly jso již z výrobny přesně nakráceny a upraveny pro jejich 

pozdější osazení. Musí být dodržena přesná poloha daná PD. 

  Stavbyvedoucí bude v průběhu kladení prvních hranolů kontrolovat, zdali je podklad 

tvořený kontaktními vrstvami dostatečně vyrovnaný, a zdali není koberec srolovaný, nebo po-

škozený. Musí být dodrženy všechny vzdálenosti dané PD a provedení musí souhlasit se za-

mýšleným tvarem konstrukce. V rozích se hranoly spojují rohovým zešikmeným oboustran-

ným přeplátováním. Spoje Vnitřních a vnějších nosných konstrukcí jsou uvažovány jako rybi-

nové jednostranné. Spojování rohů u vnitřních hranolů je identické, jako u vnějších.  

 

 Pokládka dalších hranolů 

 

Následující vrstvy konstrukčních hranolů se pokládají obdobným způsobem jako první 

vrstva. Hranoly jsou na sebe kladeny na pero a drážku tak, aby byl spoj po celé délce per-

fektvní. Po položení každé vrstvy hranolů se vodováhou zkontroluje rovinatost a svislost celé 

konstrukce. Hranoly není potřeba nijak upravovat či těsnit. V rozích musí být opět zachováno 

pořadí kladení stýkajících se hranolů v rohovém zešikmeném oboustranném přeplátování. 

V místě spojení vnitřní nosné konstrukce a vnějšího pláště musí být taktéž zachováno pořadí 

při kladení hranolů. Spoj je řešen jako rybinové jednostranné přeplátování. 

 
Obr. č. 4 a 5, rohové zešikmené oboustranné, rybinové jednostranné (zdroj: Tesařské spoje ISBN: 80-7366-023-7) 
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6.7.2 Podélné nosné lepené trámy 

 

 Konstrukční systém roubenky je navržen s trámovým stropem s dřevěným záklopem. 

Podélné nosné trámy jsou navrženy tři, procházející celou délkou stavby. Průřez trámů je 

identický s průřezem konstrukčních hranolů svislé nosné konstrukce 1NP (180x240mm). 

Trámy nejsou z jednoho kusu, ale z několika kratších (max. 5m) z důvodu dopravy.  

 

 Přípravné práce 

 

Před osazením podélných nosných trámů budou zhotoveny svislé nosné konstrukce 

1NP. Stavbyvedoucí před osazením trámů zkontroluje správnost provedení a shodnost vý-

sledku předchozích prací s projektovou dokumentací. Bude také zkontrolován materiál do-

daný na stavbu, zdali odpovídá PD. 

Hranoly budou zbaveny plastového převozního obalu, a budou doneseny blíže k místu 

osazení. Kolem svislých nosných konstrukcí bude zhotoveno lešení pro přístup a manipulaci.  

 

 Osazení 

Vnější podélné trámy jso tvořeny třemi kusy, spojenými úplným rovným přeplátová-

ním. Osazení částí trámů bude prováděno osmi pracovníky. Postup prací bude probíhat z vý-

chodní strany domu k západní. Kusy vnějších podélných trámů budou vyzdvihnuty na lanech 

čtyřmi pracovníky na lešení do výšky zamýšleného uložení a následně dělníky ručně osazeny 

na pero konstrukčního hranolu pod ním. Po osazení každého kusu bude zkontrolováno vodo-

váhou, zdali je trám v rovině a na přesně určeném místě. Krajní kusy trámu se totiž liší povr-

chovou úpravou.  

 

Osazení vnitřního podélného trámu bude probíhat obdobně jako je tomu u trámů vnějších.  

 Po osazení všech tří podélných trámů bude opět stavbyvedoucím provedena kontrola 

rovinatosti.  

 

 

 

6.7.3 Příčné nosné lepené trámy 

 

 Konstrukce trámového stropu je navržena se čtrnácti příčnými nosnými lepenými 

trámy. Osová vzdálenost všech trámů je 950mm a jsou osazeny na podélné nosné trámy. Prů-

řez i technologie trámů jsou identické jako u konstrukčních hranolů. S podélnými trámy jsou 

ve všech místech styku zhotoveny spoje úplným rovným přeplátováním.  

 

 Přípravné práce 

 

Před zahájením realizace příčných nosných trámů bude stavbyvedoucím zkontrolo-

váno provedení hotových konstrukcí a jejich shodnost s PD. Příčné trámy budou vybaleny 

z plastových obalů a přemístěny ze skládky blíže k místům určení. Trámy nejsou všechny iden-

tické, a proto je potřeba dbát na přesné pozice každého prvku.  
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 Osazení 

 

Příčné nosné trámy budou osazovány na již osazené trámy podélné. Postup vytažení 

prvků na úroveň zamýšleného osazení bude identický s postupem u trámů podélných.  

Příčné trámy jsou kladeny na přesně určená místa dle PD. V trámech podélných jsou již 

z horní strany připraveny tesařské spoje úplného rovného přeplátování. Příčné trámy mají 

z horní strany již zhotoveny zářezy pro pokládku dřevěného deskového záklopu. Je potřeba, 

aby byly trámy osazeny správně, jelikož je v místě nad jídelnou projektována galerie a v těchto 

místech postrádají příčné trámy zářezy pro záklop.  

Stavbyvedoucí bude v průběhu osazování příčných trámů dbát na správnost provedení a 

shodnost s PD. 

 
Obr. č. 6, kampování oboustranné (zdroj: Tesařské spoje ISBN: 80-7366-023-7) 

 
 

 

 

 

 

6.7.4 Dřevěný záklop  

 

 Vodorovný konstrukční systém stavby je zvolen jako trámový strop s dřevěným desko-

vým záklopem. Dřevěné desky tvořící záklop mají rozměr 350x950x50mm a jsou ze spodní 

strany lakovány. Z estetických důvodů mají desky ze spodní strany sražené rohy. Desky budou 

kladeny jedna na druhou s přesahem 50mm. Spodní desky jsou zasazeny do již předem zho-

tovených zářezů pro uložení v příčných trámech.  

 

 

 

 Přípravné práce 

 

Před zahájením prací na dřevěném záklopu bude zkontrolována stavbyvedoucím přes-

nost provedení hotových konstrukcí, zejména rovinnost a pořadí příčných trámů.  

 Dřevěné desky tvořící záklop budou ze skládky přeneseny do prostoru 1NP a vysklá-

dány k provizornímu schodišti tak, aby bylo možno je pohodlně v pozdějším čase donést na-

horu. Desky budou zbaveny nečistot a bude zkontrolován jejich počet a shodnost s PD. 
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 Osazení   

 

Dřevěné desky záklopu budou osazovány do předem zhotovených zářezů v příčných 

nosných trámech. Osazení desek je projektováno na styk nad příčnýcm trámem.  

Postup prací bude probíhat od provizorního schodiště dále do prostoru stavby, aby 

bylo možné po již osazených deskách chodit a osazovat další. Bude brán zřetel na nesymetrič-

nost desek a jejich estetická úprava bude dána směrem dolů.  

Desky se kladou střídavě, napřed dolní pak horní s přesahem 50mm na každé straně. 

 

Při provádění vodorovné konstrukce bude dbáno zvýšené opatrnosti a dodržování 

BOZP, jelikož hrozí nebezpečí úrazu způsobeného pádem z výšky. 

  

 

6.7.5 Broušení tesařských spojů  

 

 Po zhotovení svislých nosných konstrukcí a navazujících vodorovných konstrukcí, bude 

provedeno broušení všech viditelných tesařských spojů. Hranoly jsou sice vyráběny na míru, 

ale odchylky se vždy mohou vyskytovat 

 Tato činnost je prováděna pouze z důvodů estetických a nemá vliv na konstrukci 

stavby. 

 
 

 

 

6.8 JAKOST A KOTROLA KVALITY 

 
6.8.1 Vstupní kontrola 

 

 Kontrola PD 

 

Stavbyvedoucí je povinen zajistit, že je před začátkem prací přítomna na stavbě aktu-

ální verze projektové dokumentace. Pokud vzniknou jakékoliv nejasnosti před začátkem vý-

stavby, je povinen kontaktovat projektanta a zjistit všechny potřebné informace.  

 

 Připravenost staveniště 

 

Před zahájením prací bude staveniště zkontrolováno stavbyvedoucím a zhotovitelem, 

zdali odpovídá požadavkům dané etapy výstavby. Stavbyvedoucí zajistí, že je staveniště napo-

jeno na elektrickou síť a že jsou všechny případné jámy zasypány, nebo zakryty. V případě 

etapy svislých konstrukcí a trámového stropu je totiž potřeba postavit lešení z venkovní 

strany. To by nemohlo být provedeno, kdyby se v okolí nacházely otevřené jámy a výkopy.  

Konkrétní požadavky na připravenost staveniště určí až subdodavatel 

 

  

 Připravenost pracoviště 
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Před začátkem etapy svislých nosných konstrukcí je nutné, aby již byla zhotovena 

etapa hydroizolací. Kontrolu této etapy provede stavbyvedoucí i těsně před osazením prvních 

konstrukčních hranolů. 

 Před započetím etapy vodorovných konstrukcí je nezbytné, aby byly zhotoveny 

všechny svislé nosné konstrukce a sloupy terasy. 

  

 Kontrola pracovníků 

 

Stavbyvedoucí provede před začátkem prací kontrolu všech osob bohybujících se po 

staveništi. Osoby musí mít platnou smlouvu, nebo DPP se svým zaměstnavatelem. Pracovníci 

budou umět a rozumět česky. Všechny osoby účastnící se výstavby budou obeznámeny se zá-

sadami BOZP a se všemi technologickými postupy, týkajícími se dané etapy.  

Taktéž bude provedena kontrola kvalifikovanosti všech pracovníků, kterých se to týká a 

záznam o provedení této kontroly bude zanesen do stavebního deníku.  

 

 Kontrola materiálu 

 

Je nezbytně nutné, aby stavbyvedoucí provedl před každou jednotlivou technologickou 

etapou kontrolu dodaného materiálu. Materiál dodaný na stavbu musí odpovídat projektové 

dokumentaci a předávacímu protokolu. V případě, že se na stavbě vyskytuje špatný materiál, 

nebo je ho nedostatek, musí stavbyvedoucí neprodleně kontaktovat dodavatele materiálu a 

sjednat nápravu. 

 

 

 

 Skladování materiálu 

 

Při skladování konstrukčních hranolů bude kladen důraz zejména na rovinatost podloží 

a uložení distančních hranolů pod konstrukčními. Konstrukční hranoly jsou baleny ve svazcích 

po šesti a jsou zabaleny do plastového obalu. Je nutné, aby byly konstrukční hranoly po celou 

dobu skladování zakryty a nebyly vystavovány zbytečně povětrnostním vlivům. 

 U skladování nosných trámů musí být dodržena stejná pravidla jako u skladování kon-

strukčních hranolů.  

  Při skladování tepelné izolace a lícového belgického zdiva bude dodrženo zabránění 

vniknutí vlhkosti do balíků.  

 Místo určené pro skladování materiálu se nachází na západní straně u lesa vedle řeše-

ného objektu. 

 

 

6.8.2 Mezioperační kontrola 

 

 Klimatické podmínky 

 

V průběhu provádění kterékoliv z etap budou hlídány klimatické podmínky a v případě 

nepříznivosti počasí budou práce okamžitě přerušeny. Montáž je přípustná pouze v případě, 

že rychlost větru nepřesahuje 36km/h, nebo není snížena viditelnost pod 30m. Práce budou 
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prováděny s největší pravděpodobností v červnu, kdy nehrozí pokles teploty pod +5 stupňů, 

ale přesto bude teplota sledována a dle toho případně upraven pracovní proces.  

 

 

 Osazení 

 

Hranoly:  

 

 V průběhu osazování prvních hranolů bude kontrolován podklad z mirelonu a 

průmyslového koberce, zdali se pod hranolem nezkroutil. Po usazení bude okamžitě zkontro-

lována rovinatost vodováhou a přesnost provedení dle PD. Při usazování dalších konstrukč-

ních hranolů bude dbáno na to, aby byly všechny spoje na pero a drážku nasazeny správně a 

do konce. 

 

Podélné trámy: 

 

 Při osazování podélných trámu musí být dbáno na správné pořadí jednotlivých 

prvků, jelikož se jejich vnitřní a vnější povrchová úprava liší. Bude kontrolováno, zdali je styk 

na pero a drážku se spodním hranolem proveden dostatečně. Ihned po osazení bude vodová-

hou zkontrolována rovinnost provedení. 

 

 

 

  

 

Příčné trámy:  

 

 V průběhu osazování příčných trámů musí být stále kontrolována správnost 

provedení a to zejména umístění jednotlivých trámů a jejich správné osazení na trámy po-

délné. Vše musí souhlasit s PD.   

 

 Spoje 

 

Tesařské spoje všech částí konstrukcí budou kontrolovány ihned po napojení dvou, či 

tří prvků k sobě. Spoje musí ideálně “sedět” a nemůže se v nich vyskytovat žádná mezera. Ta 

by znamenala nedokonalost spojení, nebo v horším případě napojení nesprávných prvků k 

sobě. Spoje budou kontrolovány pouze vizuálně.  

 

 Rovinatost, svislost a celková geometrie 

 

V průběhu realizace všech částí bude průběžně kontrolována rovinatost, svislost a cel-

ková geometrie provedení konstrukcí. Veškeré odchylky budou neprodleně napraveny. Kon-

trolu provádí stavbyvedoucí společně s mistrem.   
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6.8.3 Výstupní kontrola 

 

 Stavbyvedoucím bude zkontrolována celková přesnost provedení prací a jejich porov-

nání s projektovou dokumentací. Bude také zkontrolována celková geometrie všech provede-

ných konstrukcí.  

 Zejména budou zkontrolovány polohy jednotlivých příčných trámů, jelikož mají z horní 

strany zářezy pro desky záklopu. Tyto zářezy se nesmí vyskytovat na příčných trámech v místě 

galerie. Pokud se zde vyskytují, došlo k přehození pozic jednotlivých trámů.  

 

6.9 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 

 Během realizace etapy svislých a vodorovných konstrukcí budou dodržovány tyto 

právní předpisy: 

 

 Předpis č. 262/2006 Sb. – zákoník práce 

 

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

prostředí 
 

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

ochranu zdraví při práci na staveništích 
 

 Nařízení vlády č. 309/2006 Sb. – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 
 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. – stanovení podmínek BOZP 
 

 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. – stanovení bližších požadavků na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 

 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – bližší požadavky na BOZP na pracovištích s nebezpe-

čím pádu z výšky nebo do hloubky 

 

 

6.10 EKOLOGIE – VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

 V průběhu realizace etapy svislých nosných konstrukcí a vodorovných konstrukcí ne-

bude vyvinut a velká zátěž na okolí stavby a tím pádem I na životní prostředí.  

 Proces nevyžaduje použití žádné těžké techniky a tím pádem nehrozí ekologické kata-

strofy v podobě prasklých olejových van a podobně.  

Proces výstavby etapy je celý suchý až na vnitřní lícové zdivo, ale I tak je zátěž na životní pro-

středí minimální.  

 Budou však dodržovány všechny zákony na ochranu přírody a to velmi důkladně, ne-

boť se stavba nachází v CHKO Beskydy.  
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Odpady a jejich likvidaci řeší zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a dle vyhlášky č. 381/2001 Sb. 

se odpady na staveništi budou řadit do tabulky katalogu odpadů. 

 

 
Tab. Č. 3, tabulka odpadů 

Katalogové číslo Druh odpadu Hmotnost v t Likvidace 

17 02 01  Dřevo 0,05 Nehlsen Třinec, a.s. 

20 03 01 Směsný odpad 0,1 Nehlsen Třinec, a.s. 

15 01 02 Plastové obaly  0,05 Nehlsen Třinec, a.s. 

 

 

6.11 POUŽITÁ LITERATURA 

 

 Použitá literature je uvedena v seznamu zdrojů na konci bakalářské práce.   
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7.1 STAVENIŠTĚ 

 

 Riziko 

 

o Vstup nepovolaných osob 

o Srážka automobilů 

o Poranění o překážku 

o Poranění ostrým předmětem 

 

 Opatření: 

 

o Umístit tabulky se zákazem vstupu (oplocení není možno realizovat) 

o Dbát na to, aby se na staveništi pohyboval vždy pouze jeden dopravní prostředek 

o Nutno dbát na povinný bezpečný oděv (pevné boty, reflexní vesta, helma) 

o Pravidelný úklid staveniště 

 

7.2 ZEMNÍ PRÁCE 

 

 Riziko 

 

o Pád rypadla do výkopu 

o Pád pracovníka do výkopu 

o Poškození stávajících sítí 

o Přejetí pracovníka rypadlem 

 

 Opatření 

 

o Dostatečná instruktáž obsluhy rypadla 

o Dodržovat nařízení o podmínkách při práci se stroji 

o Označení výkopové jámy, instruktáž pracovníků 

o Vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací 

o Pohyb s rypadlem možný pouze při dostatečném odstupu pracovníků 

o Reflexní vesty 

 

7.3 BETONÁŽ 

 

 Riziko 

 

o Zásah výložníkem čerpadla 

o Zranění při ukládání betonové směsi 

o Pád do rýhy 
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 Opatření 

 

o Zamezit pohybu osob v blízkosti výložníku, hlavně při skládání a rozkládání 

o Beton ukládat dle technologického postupu 

o Dostatečná komunikace mezi pracovníky 

o Vibrátor pouze s revizí 

o Označit výkop vápnem  

 

7.4 SVISLÉ KONSTRUKCE  

 

 Riziko 

 

o Pád konstrukčního hranolu 

o Pád nářadí 

o Poranění při ukládaní hranolů 

o Pád hranolů na skládce 

 

 Opatření 

 

o Dbát na správné osazení hranolů 

o Dodržovat technologický postup kladení 

o Nevyskytovat se pod přenášeným, nebo zvedaným břemenem 

o Nářadí a pomůcky neukládat na volné okraje konstrukce 

o Nutnost používat pracovní ochranné pomůcky, hlavně přilby 

 

7.5 VODOROVNÉ KONSTRUKCE  

 

 Riziko 

 

o Pád osoby z výšky 

o Pád hranolu na osobu pod pracovním prostorem 

o Pád nářadí 

o Pád osoby z žebříku  

o Pád při zřícení konstrukce 

o Pád lešení 

 

 Opatření 

 

o V místech kde je to možné udělat zábradlí 

o Určit bezpečné místo pro přístup na pracoviště ve výškách 

o Pravidelně kontrolovat dodržování bezpečnostních opatření 

o Zhotovit kotvící body v místech kde je to možné 

o Nepokládat nářadí na volné okraje konstrukce 

o Kotvit lešení ke konstrukci  

o Žebříky přivázat na horní straně ke konstrukci, je-li to možné 

o Sledovat povětrnostní podmínky   
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7.6 SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 

 

 Riziko 

 

o Pád hranolu  

o Pád balíku s izolací 

o Pád lícového zdiva 

 

 Opatření 

 

o Zajistit všechny volné hranoly proti pádu lany 

o Zabránit vstupu osob pod zvednutý balík s izolací 

o Dodržovat bezpečné odstupy 

o Instruktáž pracovníků 

o Při manipulaci s prvky musí být použito nářadí, nemanipulovat rukama! 

o Stohování prvků nesmí přesáhnout 2m 

o Prvky nutno skladovat tak, aby byla zaručena stabilita po celou dobu skladování 

 

7.7 STROJE A DOPRAVA 

 

 Riziko 

 

o Uvíznutí na kritické části trasy 

o Sražení osoby na staveništi 

o Zranění osoby při skládání materiálu 

o Pád materiálu na kritické trase 

o Převrácení nákladního automobilu 

 

 Opatření 

 

o Zajistit koordinací dopravy, aby se dva nákladní automobily nikdy nepotkaly na kritic-

kém úseku trasy  

o V průběhu jízdy stroje se nesmí nikdo nacházet v jeho blízkém okolí 

o Obsluhu může vykonávat jen osoba k tomu oprávněná 

o Dostatečná komunikace pracovníků mezi sebou 

o Reflexní pracovní oděv povinný 

o Dodržovat maximální opatrnost při průjezdu kritickou částí trasy 

o Řidič je povinen vůz zastavit, dochází-li k extrémnímu naklánění v průběhu jízdy kritic-

kou části trasy 

o Dodržovat předepsané maximální přejezdové úhly a maximální náklony do stran 
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7.8 JINÁ MOŽNÁ RIZIKA 

 

 Riziko 

 

o Zásah proudem 

o Poranění oka 

o Poranění plamenem plynového hořáku 

 

 Opatření 

 

o Všechny kabely, se kterými bude manipulováno, musí být mrtvé (bez el. proudu) 

o Při pracích, které to vyžadují, musí mít pracovník nasazeny kromě jiných ochranných 

pomůcek také brýle 

o Nedotýkat se koncovky plynového hořáku za provozu, ani bezprostředně po, dodržo-

vat předepsaný odstup 

 

7.9 POUŽITÁ LEGISLATIVA 

 

 Nařízení vlády č. 591/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

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

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

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

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

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

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

zdraví při činnosti 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

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

pracovní prostředí 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb. 

 ČSN 73 8102 - Pojízdná a volně stojící lešení 

 ČSN 73 8106 - Ochranné a záchytné konstrukce 
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8.1 ÚVOD 

 
Jako osmou kapitolu bakalářské práce jsem si vybral problematiku dovozu materiálu 

na místo stavby a návrh řešení dopravy. Součástí osmé kapitoly je také posouzení kritických 

bodů na dopravní trase. Zejména jsou řešeny a posuzovány můstky a místa s kritickou šířkou 

komunikace. První část může posloužit jako přesný popis příjezdu na staveniště pro zhotovi-

tele, nebo kohokoliv, koho se to týká. 

Stavba je dle mého uvážení velice zajímavá svým umístěním. Jak již bylo v minulých ka-

pitolách zevrubně zmíněno, stavba se nachází v pohraničí mezi Českem a Polskem. Vyšková 

poloha stavby je 810 m n. m. V jejím širším okolí se nachází pouze rekonstruovaná stodola, a 

o 400 m dál na východ jedno staré dřevěné stavení, zřídkakdy obývané.  

Řešená stavba je součástí katastrálního území obce Nýdek, konkrétně se nachází pod 

vrcholem hory Stožek. Obec Nýdek se nachází v Moravskoslezském kraji, nedaleko města Tři-

nec.  

Většina území obce Nýdek se nachází na úpatí Beskyd a její průměrná nadmořská 

výška je 580m n. m. Do obce vede pouze jedna příjezdová cesta z obce Bystřice nad Olší, jeli-

kož je obec Nýdek situována do údolí končícího pod nejvyšší horou okolí Čantoryjí.  

Obec Nýdek se kromě jednoho hlavního údolí větví do 5 dalších menších údolí 

sahajících až k hranicím s Polskem. V případě řešené stavby se jedná o údolí potoku Hluchová, 

které se vine od obecní hospody Nýdečanka 7 km na východ pod hory Stožek a Filipka.  

Vesnická zástavba v daném údolí je spíše rekreačního charakteru. Údolí je svou délkou jedno 

z nejdelších pod Beskydami.  

 Většina trasy údolím je po nově (2 roky) zhotoveném asfaltu sjízdná velmi dobře.  

Problém nastává v momentě, kdy asfaltová cesta končí a začíná kopec se šotolinovou cestou. 

Od tohoto místa je trasa příjezdu ke staveništi nejnáročnější jak z hlediska povrchu, tak z hle-

diska šířky a sklonu cesty. 

 

Pro dostatečné uvedení do polohových poměrů je následující část mimo jiné věnována 

detailnějšímu polohopisu stavby a tras pro dovoz materiálu.  
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8.2 OBEC NÝDEK 

 
Obr. č. 1, Obec Nýdek (zdroj: www.maps.google.com) 

 
Obr. č. 2, Obec Nýdek a místo stavby (zdroj: www.maps.google.com, úprava: Daniel Sniegon) 

 
 

 

http://www.maps.google.com/
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8.3 PODROBNÝ POPIS TRASY Z OBCE NÝDEK K MÍSTU STAVENIŠTĚ 

 

Cesta z obce Nýdek k místu stavby je nejrizikovější částí trasy, co do šířky komunikace, 

sklonu komunikace, povrchu komunikace, lesním prostředím, a dalšími v pozdějších částech 

vyjmenovanými faktory.  

 

Příjezd ke stavbě je možný pouze po jediné příjezdové cestě z obce Nýdek. 

Cesta vede od obecní hospody Nýdečanka směrem do údolí potoku Hluchová. 

Údolím Hluchové je pak potřeba pokračovat až do 3/4 na autobusovou zastávku Kolibiska. 

Zde se nachází vjezd do časově vymezeného zákazu vjezdu viz obr.č. 3 (projíždí tudy v určitou 

dobu autobus a cesta je příliš úzká). V tomto místě je potřeba, aby řidiči osobních automobilů 

a hlavně nákladních vozů dbali zvýšené pozornosti a opatrnosti při vjezdu. Hrozí uvíznutí na 

trase a zablokování jediné příjezdové cesty, nebo pokuta a případné odebrání dočasné vý-

jimky ze zákazu. Tím by se zkomplikovala výstavba. 

Od termínovaného zákazu vjezdu pokračuje cesta 1,8 km dále do údolí. Po vyjetí po-

sledního stoupání se na pravé straně nachází vybetonovaná plocha pro otáčení autobusů v 

zimním období. Tato plocha bude využita pro překládku materiálu. Návrh tohoto procesu 

bude detailněji popsán dále. 

Od výše zmíněného místa jdou dvě cesty. Jedna pokračuje do konce údolí (0,5)km a 

druhá do zákazu vjezdu morových vozidel (Obr.č.4). 

Trasa pokračuje cestou se zákazem vjezdu dalších 400m po cestě z relativně nového 

asfaltu. Opět je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, jelikož je cesta velmi úzká a na její levé 

straně je strmý svah k potoku.  

Po zmíněných 400m je po pravé straně na cestě odbočka vpravo na šotolinovou cestu, 

tou je potřeba se vydat. 

Cesta pokračuje 1,2km po vrstevnici a stoupá k místu překladiště dřeva Lesů ČR.  

V tomto místě se mohou čas od času vyskytovat velké objemy navezeného dřeva a může se 

stát, že ne vždy bude cesta úplně průjezdná. Investor by měl z tohoto důvodu kontaktovat 

Lesy ČR a osobu zodpovídající za konkrétní místo a oznámit jim záměr výstavby a s tím spoje-

ného zvýšeného pohybu nákladních a osobních vozidel. 

Po přejetí překladiště šotolinová cesta pokračuje dále do kopce dalších 100m. 

Pak nastává na řadu nejnáročnější část celé trasy. Vyskytují se na ní 4 kritické body včetně 

míst s maximálním sklonem a nejhorším povrchem. Povrch této cesty je tvořen převážně ka-

menivem vymletým ze země. Po celé délce cesty jsou vodou vymletá koryta a spousta kame-

niva. 

V některých místech cesty bude nutné před příjezdem těžkých nákladních automobilů 

potřeba provést zásyp nejhlubších koryt a n některých místech i zvětšení poloměru zatáček, 

aby bylo možné dopravovat všechen potřebný materiál.  

Cesta se od posledně zmíněného místa klikatí 800 m vysekaným kusem lesa, porost-

lým pouze mladými dřevinami a keři. Z toho důvodu není potřeba v této části cesty uvažovat 

kácení stromů překážejících vně, nebo vevnitř zatáček.  

Po ujetí 800m cesta dále pokračuje s nezměněným povrchem do lesa.  

V těchto místech je častý výskyt spadaných stromů přes cestu. Z toho důvodu bude nejlepší, 

aby po každých silných větrech provedl zhotovitel, nebo investor (dle domluvy) kontrolu cesty 

majíc motorovou pilu, aby mohl odstranit případné překážky. 
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Cesta vede lesem dalších 500 m, a v polovině se stáči do protisměru a vede dále lesem do 

kopce. V těchto místech bude již nutné některé stromy pokácet, aby mohly projet nákladní au-

tomobily z dlouhými konstrukčními hranoly. 

Cesta poté na malý moment vystupuje z lesa na horní část již zmíněného výseku a vede do 

největšího stoupání trasy se sklonem 28 stupňů (obr. č. 17) 

Toto místo je kritické zejména z důvodu přepravy betonu, jelikož může dojít k jeho vylití, po-

kud bude hladina vysoko. 

Po překonání tohoto kritického bodu cesta vystupuje z lesa na louku. Horní stranou 

louky pak cesta pokračuje 450m až ke stavbě. 

Na louce je důležité, aby zde těžké, naložené nákladní automobily nevjížděly, je-li louka 

rozmočená po dešti, nebo hůře, během deště. Může pak dojít k zapadnutí automobilu hned u 

lesa a tím k zablokování jediné příjezdové cesty. Což je velmi nežádoucí. 

Stavbyvedoucí je proto povinen brát na tuto skutečnost zřetel a naplánovat příjezdy automo-

bilů tak, aby nedošlo k výše zmíněnému problému. 

 

Je nezbytně nutné, aby byly všechny nákladní i osobní automobily vybaveny přezutím 

do takovýchto podmínek, a aby byly vhodné pro provoz v horském a zabahněném území. 

 

Další důležitou věcí je, aby zhotovitel/investor (dle domluvy) zajistil potřebná dočasná 

povolení vjezdu pro všechna vozidla spojená s výstavbou. 

 

Po celé trase budou také v adekvátních rozestupech umístěny tabulky upozorňující na 

pohyb vozidel stavby. Cestami, které budou využívány v rámci výstavby totiž procházejí turis-

ticky značené trasy na horu Stožek, Čantoryji a Cieślar, a je proto nutné informovat procháze-

jící turisty o možných rizicích spojených s pohybem v těchto místech.  

 
Obr č. 3, termínovaný zákaz vjezdu (zdroj: Daniel Sniegon)  Obr. č. 4, odbočka do zákazu vjezdu (zdroj: Daniel Sniegon) 
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 Grafické 3D znázornění trasy z obce Nýdek k místu staveniště.  
Obr. č. 5, grafické 3D znázornění trasy (zdroj: www.maps.google.com, úprava: Daniel Sniegon) 

 

 
Na obrázku výše je červenou barvou zakreslena trasa od obecní hospody Nýdečanka 

až k místu stavby. Zelenou barvou je zakreslena hranice s Polskem, která probíhá hřebeny 

Beskyd, jako je například Čantoryje (není viditelná, vlevo), nebo Cieślar (nejvyšší vrchol nad 

místem stavby vlevo). 

 
 
 

8.4 KRITICKÉ BODY NA TRASE Z OBCE NÝDEK 

 
 Trasa z obce Nýdek až k místu stavby bude nejkritičtější částí trasy dopravy materiálů. 

V několika bodech níže jsou proto popsány kritické body trasy, tak i jejich grafické znázornění 

na mapě a fotky z míst, které jsem pořídil.  

 

 Mosty 

 

Na trase pro dovoz materiálu se nacházejí tři můstky, které je nutno posoudit z hle-

diska únosnosti a průjezdnosti pro nákladní automobily vezoucí materiály nutné k výstavbě 

řešeného díla.  

  

http://www.maps.google.com/
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U všech můstků mnou byla provedena rešerše, zdali vyhoví pro průjezd nákladních au-

tomobilů. Ani jeden z můstků totiž není označen značkou omezující maximální přípustnou 

hmotnost dopravního prostředku.  

Vizuální kontrolou všech tří můstků jsem dospěl k závěru, že jsou můstky již velmi staré 

a v některým místech je odhalena výztuž. Jsou však zjevně předimenzovány, jak bylo kdysi zvy-

kem. Opravován byl očividně pouze povrch můstků, ale nedošlo k sanaci konstrukce.  

Z výše zmíněných důvodů jsem se vydal na obecní úřad zjistit, zdali se tam nenacházejí 

staré projekty realizace můstků. Projekty se bohužel od výstavby nedochovaly. Od paní Mgr. 

Krystyny Wrzeciąkové z odboru správy a údržby komunikací jsem ale dostal informace, že jsou 

můstky v dobrém technickém stavu a projíždí po nich denně několik naložených kamionů 

s dřívím z lesa.  

Dohledal jsem si proto průměrnou hmotnost naloženého dřevařského kamionu, která 

činí 30t a porovnal jsem ji s maximální uvažovanou hmotností nákladního automobilu realizu-

jícího stavbu. Nákladní automobil potřebný k realizaci stavby s maximální hmotností bude au-

todomíchávač Schwing FBP 21 s uvažovanou hmotností 25t. Z toho důvodu považuji můstky 

za dostatečně únosné a není potřeba se bát selhání konstrukce při průjezdu autodomíchá-

vače, ani jiných nákladních automobilů podílejících se na stavbě domu.  

 
Obr. č. 6, umístění můstků na trase (zdroj: www.maps.google.com, úprava: Daniel Sniegon) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maps.google.com/
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Můstek č. 1: 

 
                   Obr. č. 7, můstek č.1 (zdroj: Daniel Sniegon) 

 
 

 

 
                 Obr. č. 8, konstrukce můstku č.1 (zdroj: Daniel Sniegon) 
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Můstek č.2: 

 
Obr. č. 9, můstek č.2 (zdroj: Daniel Sniegon) 

 

 

 

 
Obr. č. 10, konstrukce můstku č.2 (zdroj: Daniel Sniegon) 
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Můstek č. 3: 

 
Obr. č. 11, můstek č. 3 (zdroj: Daniel Sniegon) 

 
 
Obr. č. 12, konstrukce můstku č. 3 (zdroj: Daniel Sniegon) 
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 Kritické body z důvodu šířky a sklonu cesty  

Tato místa se budou vyskytovat na posledním úseku trasy ke stavbě. Níže je graficky 

znázorněna kritická část vedoucí od překladiště dřeva Lesů ČR až na pole přilehájící ke stavbě. 

V bodech níže bude pouze upozorněno na rizika vyskytující se u daných bodů a je nutno, aby 

každý řidič nákladního automobilu již dbal zvýšené opatrnosti při průjezdu sám. Všichni řidiči 

budou ale nejprve seznámeni z riziky trasy zhotovitelem, nebo stavbyvedoucím (záleží na do-

mluvě a přítomnosti na stavbě). 

Je nezbytně nutné, aby byla dodržována maximální možná opatrnost při průjezdu 

touto částí trasy, jelikož se nachází v CHKO Beskydy. Při průjezdu je také potřeba brát ohled 

na zde žijící zvěř, jako jsou například medvědi, vlci, srny, jeleni, ježci, rysi atd.  

 

 
Obr. č. 13, kritická část cesty (zdroj: www.maps.google.com, úprava: Daniel Sniegon) 

 
 

 

  

http://www.maps.google/
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Bod č. 1: 

 

V tomto místě cesta zatáčí vpravo a prudce stoupá. Poloměr zatáčky vyžaduje, aby měl 

řidič naprostý přehled o pozici vozu a nenajížděl zbytečně do břehu. Mohlo by tak dojít k po-

škození okolo rostoucí flóry. Šířka cesty je dostačující pro nákladní automobil (3,4 m). 

 
Obr. č. 14, první bod (zdroj: Daniel Sniegon) 

 
 

 

Bod č. 2: 

 

V bodě číslo dvě dochází k podobné situaci jako u bodu č. 1. Cesta zde strmě stoupá do 

kopce a zatáčí vpravo. Opět je potřeba projíždět tímto místem velmi opatrně a sledovat okolí 

vozu.  
Obr. č. 15, druhý bod (zdroj: Daniel Sniegon) 
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Bod č. 3: 

 Ve třetím kritickém bodě, vede cesta strmě do kopce doleva a navíc je na její levé 

straně vymleté koryto od vody. V tomto místě může dojít k nežádoucímu náklonu nákladního 

vozidla a v horším případě k jeho převrácění. Je proto potřeba, aby řidič jel co nejvíce po pravé 

straně cesty a nevjížděl do koryta. 

  
Obr. č. 16, třetí bod (zdroj: Daniel Sniegon) 

  
 

Bod č. 4: 

 V bodě číslo 4 se nachází místo s největším stoupáním (28stupňů).  

Zde je potřeba dbát zvýšené opatrnosti hlavně v případě autodomíchávače, jelikož je u něj 

největší váha soustředěna nad zadními nápravami. Je nezbytně nutné, aby zde měl řidič zařa-

zen nejmenší možný rychlostní stupeň s redukcí.  

 
Obr. č. 17, čtvrtý bod (zdroj: Daniel Sniegon) 
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8.5 DOPRAVA MATERIÁLU A OSOB 

 
8.5.1  Zařízení staveniště 

 

 V případě zařízení staveniště bude k dispozici terénní automobil Toyota Hilux zapůj-

čený od investora a Praga V3S s hydraulickou rukou, která na staveniště dopraví všechno po-

třebné nářadí, dva plastové (1000 litrů) zásobníky na vodu a vybavení pro stavbyvedoucího. 

Toyota Hilux  bude využita pro dovoz elektroniky potřebné k zajištění realizace výstavby a pro 

dva dělníky, kteří provedou pokos dřevin a trav v okolí staveniště. 

 V průběhu dovozu materiálu pro zařízení staveniště stavbyvedoucí zajistí, že bude celá 

trasa označena fáborky pro navigaci ostatních řidičů.  

 Výjezd do kopce a z kopce bude plánován tak, aby se nestalo, že se budou muset dva 

dopravní prostředky míjet na kritické části trasy.  

 

 

8.5.2 Zemní práce 

 

 Pro zhotovení zemních prací bylo vybráno rypadlo CAT 428b mimo jiné také z důvodu, 

že je schopno vyjet k místu stavby svépomoci. Rypadlo bude na stavbě přítomno po celou 

dobu etapy zemních prací. 

 Pro odvoz části výkopku a ornice je navržena TATRA 815 6x6. Tento nákladní vůz je 

znám svými terénními dovednostmi a tak bude pro něj tento terén relativně málo náročný. Při 

odvozu výkopku a ornice budou použity dvě Tatry a proto je potřeba, aby vždy jeden řidič ná-

kladního automobilu čekal na místě překladiště dřeva do té doby, než projede Tatra shora. Za-

mezí se tak komplikacím při míjení automobilů na trase.  

 

 

8.5.3 Betonáž 

  

 Betonáž bude na celé stavbě probíhat pouze u dvou částí etapy základových prací. 

Bude to betonáž základových pasů a patek a o cca tři dny později betonáž základové desky. 

V obou případech bude postup dovozu materiálu na stavbu identický. 

 Vzhledem k vysokému stoupání a náklonům v několika bodech kritické části trasy bude 

betonáž realizována komplikovaným, ale nejefektivnějším možným způsobem se třemi auto-

domíchávači a jednou pumpou.  

 Beton bude na stavbu dovážen z betonárny CEMEX Třinec, ze vzdálenosti cca 16km 

(Obr.č.18). 
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 Trasa z betonárny do obce Nýdek, Kolibiska.  

 
Obr. č. 18, trasa z betonárky do obce Nýdek (zdroj: www.maps.google.com) 

 
 

 Grafické znázornění důležitých míst pro dovoz  

 
Obr. č. 19, grafické znázornění (zdroj: www.maps.google.com, úprava: Daniel Sniegon)  

 
 

  

  

http://www.maps.google.com/
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 Postup dovozu 

 

Z betonárny CEMEX Třinec bude nejprve vypravena mobilní pumpa na beton, která po-

jede na místo stavby. Ihned za ní pojede první autodomíchávač (dále jen mix) pouze s polovič-

ním naplněním betonem. Oba vozy pojedou rovnou k místu stavby a může začít betonáž zá-

kladových patek.  

Následně pojede s určitým časovým rozestupem (cca 30min) druhý mix opět pouze 

s polovinou objemu betonu na místo stavby. Řidič přijede na 2. stanoviště a počká na něm do 

té doby, než pojede dolů první mix, až pak může postupovat nahoru ke stavbě. Nesmí dojít 

k potkání se dvou mixů kdekoliv na kritické části trasy! 

Spolu s druhým mixem pojede na 1. stanoviště mix s integrovanou pumpu, tentokrát 

plně naložen betonem. Na stanovišti číslo 1 počká na první prázdý mix jedoucí shora a naplní 

ho betonem do poloviny.  Řidič naplněného mixu opět vyjede na druhé stanoviště a tam po-

čká do té doby, než dolů pojede prázdný mix.  

Mix s pumpou se po vyprázdnění otočí a pojede pro další várku betonu do betonárny. 

Tento proces se bude stále opakovat do té doby, dokud nebudou zhotoveny kom-

pletně celé základové pásy a patky.  

Postup betonáže desky je prakticky identický, jen s tím rozdílem, že bude kvůli men-

šímu objemu betonu probíhat s méně cykly.  

 

8.5.4 Dřevěné konstrukce, izolace, lícové zdivo spolu s suchou maltou 

 

 Všechny části dřevěných konstrukcí, izolace a lícové zdivo spolu se suchou maltou bu-

dou dovezeny kamionem firmy INGENIA Opava na první stanoviště (viz obrázek č.19) a zde bu-

dou pomocí hydraulické ruky naloženy na nákladní terénní automobil Praga V3S. Proces bude 

opakován, dokud nebude všechen potřebný/přivezený materiál na skládce vedle staveniště.  

 Opět je potřeba dodržet, aby se žádná vozidla nepotkávala na kritické části trasy.  
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8.6 STROJNÍ SESTAVA 
 

8.6.1 TATRA 815 
 Obr. č. 20, Tatra 815 (zdroj: www.tatra.forum.cz) 

 
Technické údaje: 

 

Značka, typ vozidla: 

T-815 S3 6 x 6 

Pohotovostní hmotnost: 

11 300 kg 

Užitečná hmotnost: 

10 700 kg 

Celková hmotnost vozidla: 

22 000 kg 

Maximální hmotnost přívěsu: 

18 000 kg 

Typ motoru: 

T-3 -929 -11 

Počet válců: 

10 

Vrtání x zdvih: 

120 x 140 mm 

Chlazení motoru: 

vzduchem 

Zdvihový objem motoru: 

15 825 cm3 

Největší výkon motoru: 

208/2 200 kW/min-1 

Základní spotřeba paliva: 

32,5/63 l/km 

Maximální rychlost: 

80 km/hod 

Pohon: 

6 x 6 
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8.6.2 PRAGA V3S S HYDRAULICKOU RUKOU 
  Obr. Č. 21, Praga V3S (zdroj: www.rbservis.prodejce.cz) 

 
 

Technické údaje: 

Značka, typ vozidla: 

PRAGA V3S M1 6x6 

Pohotovostní hmotnost: 

5 740 kg 

Užitečná hmotnost: 

5 500 kg 

Celková hmotnost vozidla: 

11 240 kg 

Maximální hmotnost přívěsu: 

6 000 kg 

Typ motoru: 

TATRA T-912-4 

Počet válců: 

6 

Vrtání x zdvih: 

115 x 130 mm 

Chlazení motoru: 

vzduchem 

Zdvihový objem motoru: 

8 102 cm3 

Největší výkon motoru: 

88 kW/2 200 ot./min-1 

Základní spotřeba paliva: 

32,5/63 l/km 

Maximální rychlost: 

75 km/hod 

Pohon:            6 x 6 
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8.6.2 AUTODOMÍCHÁVAČ SCHWING AM 6C 
 Obr. Č. 22, schwing AM 6C (zdroj: www.schwing.cz) 

 
Technické údaje: 

 

Jmenovitý objem  (m 3) 6 

Geometr. objem  (l) 11530 

Vodorys (l) 7180 

Stupeň plnění  (%) 52 

Sklon bubnu  (°) 12,45 

Separátní pohon SH  (typ/kW) D914L04  
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8.6.3 AUTODOMÍCHÁVAČ SCHWING AM 12C 
  Obr. Č. 23, schwing AM 12C (zdroj: www.schwing.cz) 

 
Technické údaje: 

 

Jmenovitý objem  (m 3) 12 

Geometr. objem  (l) 19170 

Vodorys (l) 13280 

Stupeň plnění  (%) 62,6 

Sklon bubnu  (°) 10 

Separátní pohon SH  (typ/kW) D914L06  
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8.6.3 MOBILNÍ PUMPA SCHWING S 31 XT 
  Obr. Č. 24, schwing s 31 xt (zdroj: www.schwing.cz) 

 

 

  

Technické údaje: 

Vertikální dosah (m) 30,5 

Horizontální dosah* (m) 26,5 

Skládání výložníku - RZ 

Počet ramen - 4 

Dopravní potrubí - DN 125 

Délka koncové hadice (m) 4 

Pracovní rádius otoče ° 550° 

Systém zapatkování - XH 

Zapatkování podpěr - předních (m) 6,21 

Zapatkování podpěr - zadních (m) 5,70 
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Závěr: 

 

 Cílem mé bakalářské práce bylo zpracování technologické studie hlavních stavebních 

etap nízkoenergetického roubeného rodinného domu/chaty v Beskydech. Stavba, kterou jsem 

měl možnost vybrat si jako objekt bakalářské práce se nachází na pohraničí Česka a Polska v 

obci Nýdek, pod vrcholem hory Stožek. Z širšího hlediska se práce zabývala řešením technické 

zprávy daného objektu, technologickou studií realizace hlavních technologických etap pro 

daný objekt, finančním a časovým plánem hrubé stavby objektu a základní koncepcí staveništ-

ního provozu včetně problematiky ztížené dopravy z důvodu umístění stavby vysoko v horách. 

Dále byl práci obsažen výkaz výměr určených objektů stavby, řešení bezpečnostních opatře-

ních na stavbě a problematiku dovozu materiálů v horských podmínkách na staveniště. 

 

 V průběhu psaní mé bakalářské práce jsem nabyl mnoho nových informací ohledně 

výstavby roubených nízkoenergetických domů a měl jsem také příležitost projít se Beskydami 

a částečně pracovat venku, což mi vyhovovalo.  

 

 Závěrem ještě jednou děkuji mé vedoucí bakalářské práce, paní Yvettě Diaz, za pří-

kladné vedení a mnoho praktických postřehů k práci samotné.  
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